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RESUMO 

 

No ano de 2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus 

124.306/2016, oportunidade em que, sob escusa de uma interpretação conforme a Constituição, 

considerou atípico o aborto praticado até o terceiro mês de gestação, o que encorajou a 

propositura da ADPF nº 442/2017. No mesmo sentido, o projeto de reforma do Código Penal 

(Projeto de Lei do Senado nº 236/2012) também propõe a descriminalização do aborto até a 12ª 

semana de gravidez. Com auspicio de nobres justificativas constitucionais em prol da mulher, 

o sistema jurídico centra sua finalidade no descarte da vida fetal, tramando um discurso de 

verdade que, ao fim e cabo, revela a biopolítica do poder. Diante disso, o objetivo principal 

desse trabalho é propor a necessidade da tutela da vida humana a partir da concepção, tendo em 

vista que o nascituro é uma realidade dotada de sentido, que lhe confere dignidade. À luz do 

humanismo integral de Maritain a vida se revela fenômeno que transcende o corpo, haurindo 

de dimensão espiritual. O problema foi enfrentado na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e ali se definiu o início da vida embrionária e a dignidade de sua proteção pelo direito. 

Por fim, é reafirmada a necessidade de imposição de limites às novas formas de biotecnologias 

pelo Direito, a partir do resgate da própria condição humana, do real sentido da dignidade da 

pessoa humana e de uma ética da responsabilidade, nos termos delineados pelo autor alemão 

Hans Jonas. Para realização do trabalho foi utilizado o método predominantemente teórico e 

dedutivo, consistindo na consulta de obras, artigos de periódicos, jurisprudência nacional e da 

Corte Interamericana e análise da legislação. 

 

Palavras-chave: Vida humana; Aborto; Humanismo integral; Eugenia liberal; Ética da 

responsabilidade. 

 

  



 

 

AIRES, Fernanda Diniz. The criminal tutelage of dependent human life in the light of a 

perennial philosophy of neo-Thomism: a proposal of integral humanism. 2018. 143 f. 

Dissertation (Master in Legal Sciences) - Centro Universitário de Maringá, Maringá, 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2016, the First Panel of the Supreme Federal Court judged the Habeas Corpus 124.306 / 

2016, in which, under the excuse of an interpretation according to the Constitution, it considered 

acceptable the abortion practiced until the third month of gestation and it encouraged the 

proposition of ADPF No. 442/2017. 

Similarly, the bill to reform the Penal Code (Senate Bill 236/2012) also proposes the 

decriminalization of abortion until the 12th week of pregnancy. Under the auspices of noble 

constitutional justifications in favor of women, the legal system focuses its purpose on the 

disposal of fetal life, plotting a discourse of truth that ultimately reveals the biopolitics of power. 

Based on that, the main objective of this work is to propose the need to protect human life from 

conception, considering that the unborn is a reality endowed with meaning, which confers it 

dignity. In the light of Maritain’s Integral Humanism, life reveals itself as a phenomenon that 

transcends the body, drawing from the spiritual dimension. The problem was confronted by the 

Inter-American Court of Human Rights and there it was defined the beginning of embryonic 

life and the dignity of its protection by law. 

Finally, it is reaffirmed the need of imposing limits to the new forms of biotechnologies by 

Law, from the recuperation of the human condition, the real meaning of human dignity to an 

ethical responsibility, as outlined by the German author Hans Jonas. To accomplish this task a 

predominantly theoretical and deductive method was utilized, consisting of the consultation of 

works, periodical articles, national and Inter-American Court jurisprudence and analysis of 

legislation. 

 

Key-words: Human Being; Abortion; Integral Humanism; Liberal Eugenics; Ethical 

Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento tecnocientífico e a sociedade de produção, em especial após a 

revolução francesa, produziu uma degradação da pessoa humana. A redução do homem à 

matéria e ao corpo acarretou em um solipsismo, um individualismo e um relativismo que 

angustia e desqualifica o ser humano. Esse progresso científico, aliado a uma convicção ingênua 

na razão e no empirismo, contribuiu para uma cultura de exclusão de toda metafísica, bem como 

para uma instauração de relativismo moral e um esvaziamento do conteúdo ontológico dos 

valores. É nesse contexto que o discurso da liberação da prática do aborto e da disseminação de 

uma eugenia liberal adquire proeminência.  

No Brasil, a discussão sobre a descriminalização do aborto tomou contornos relevantes 

com a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 

124.306/2016, quando considerou atípico o aborto voluntário realizado até o primeiro trimestre 

de gestação. Essa decisão encorajou a propositura da ADPF nº 442/2017, pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), questionando a constitucionalidade da criminalização do 

aborto até esse mesmo lapso temporal. Contudo, a proposta de descriminalização do aborto 

voluntário até a décima segunda semana de gestação já existia junto ao Congresso Nacional 

com o anteprojeto de reforma do Código Penal - Projeto de Lei do Senado n.º 236/2012. O 

anteprojeto dispõe que a gestante poderá abortar, até a décima segunda semana de gravidez, 

quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não possui condições psicológicas para 

exercer a maternidade. 

Diante da desvalorização da vida na sua forma mais vulnerável é que se propõe um 

retorno à metafísica, a partir da filosofia de Jacques Maritain denominada humanismo integral 

e de uma ética da responsabilidade pela leitura do filósofo alemão Hans Jonas. O objetivo 

principal desse trabalho é reafirmar a necessidade da tutela da vida humana a partir do início da 

gestação, tendo em vista que o nascituro é uma realidade dotada de sentido, que lhe confere 

dignidade. Ademais, essa dignidade lhe é própria, intransferível, unitária e transcende quaisquer 

universos culturais e, portanto, apenas reconhecida (e não constituída) pela sociedade e pelo 

Direito. 

Dessa maneira, no primeiro capítulo, será apresentada a origem da crise cultural, que 

reduz o sentido da vida à racionalidade formal e ao corpo e afasta o ser humano da sua essência, 

proscrevendo sua dimensão espiritual. Após a crítica ao Humanismo Antropocêntrico, a 

filosofia do Humanismo Integral (Humanismo Teocêntrico) apresenta-se como uma alternativa
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ao problema do homem atual. Sem negar a existência da materialidade e corporeidade e a 

importância da ciência para seu conhecimento, resgata-se a dimensão transcendental do ser 

humano. O homem é um ser relacional, feito à imagem e semelhança de Deus, por isso 

transcende a própria racionalidade. Por ter origem em um princípio absoluto (Deus), o ser 

humano é dotado de uma dignidade também absoluta.  

O capítulo seguinte tem por objetivo apresentar o panorama jurídico da proteção penal 

da vida humana pré-natal no ordenamento brasileiro. O direito à vida será tratado a partir de 

uma perspectiva jurídica e como um direito fundamental de primeira geração. Inicialmente, 

parte-se de um estudo da realidade empírica e biológica da vida humana, por meio da análise 

das fases do desenvolvimento embrionário, para compreender os marcos teóricos considerados 

decisivos para implementação, valoração e, até mesmo, potencialização da tutela penal da vida. 

O estudo do desenvolvimento embrionário a partir de uma mirada biológica ou da sua existência 

físico-biológica não significa dizer que se considera a vida e a dignidade do ser humano limitada 

ao seu aspecto naturalístico, mas como uma realidade que, em que pese não prescindir, 

transcende o materialismo. Ainda, neste mesmo capítulo, o delito de aborto e os delitos dos 

artigos 24 e 25 da Lei de Biossegurança serão analisados e, a partir desta análise, serão 

comentadas as principais decisões do Supremo Tribunal Federal que envolvem embriões 

humanos.  

No terceiro capítulo, serão analisadas as principais decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos acerca da tutela de embriões humanos, tendo em vista que o Brasil é 

signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e se submeteu à jurisdição da 

Corte. O principal objetivo desse capítulo é delimitar o alcance da proteção da vida humana 

dependente pelo tratado. E, ao final, propor um controle de convencionalidade da decisão da 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 124.306/2016, que 

considerou atípico o delito de aborto voluntário até o primeiro trimestre de gestação, tendo em 

vista que ela não estaria de acordo com o entendimento da Corte Interamericana e a obrigação 

assumida pelo Estado Brasileiro de proteção da vida humana intrauterina desde o momento da 

concepção.  

O último capítulo, assim como o primeiro, possui cunho filosófico. Isso porque as 

conquistas nas áreas da biologia molecular, genética, embriologia clínica, sequenciamento do 

genoma humano, técnicas de reprodução assistida, isolamento de células tronco, dentre muitos 

outros avanços científicos, impulsionaram e incrementaram a pesquisa e conhecimento acerca 

da embriologia humana, impactando na prática médica atual e do futuro. Portanto, o atual 
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estágio da técnica evidencia ainda mais a vulnerabilidade da vida do concebido frente às novas 

formas de agressão e intervenções. 

Nesse aspecto, considerando a possibilidade do uso da engenharia genética em 

embriões humanos, reside o objeto do último capítulo do presente trabalho. Diante do excesso 

de poder técnico-científico, o que era objeto da imaginação e da razão especulativa, torna-se 

possível. O homem que modificava a natureza, passa a ter o controle da sua própria evolução e 

modificar a si mesmo. A partir (principalmente) das obras do Michael Sandel e Jüngen 

Habermas serão analisadas as inquietações morais em face da engenharia genética, em especial, 

a eugenia liberal.  

Demais disso, a redução do homem à sua materialidade pela sociedade da técnica (pós-

moderna), bem como a tendência de reducionismo biológico pela ciência da biotecnologia, 

conduz o ser humano a um distanciamento da sua própria essência e a categorização de 

indivíduos. Diante disso e da possibilidade de autodestruição da espécie humana, o Direito deve 

lidar com vários problemas relacionados à investigação científica, resgatando a condição 

humana como forma de garantir o livre e integral desenvolvimento da pessoa humana. Portanto, 

faz-se necessário uma modificação do agir humano, que será proposta segundo a obra O 

princípio da responsabilidade, de Hans Jonas.    

Como o presente trabalho possui cunho eminentemente teórico, o método dedutivo foi 

eleito como principal método de abordagem, a partir da pesquisa bibliográfica sobre o assunto, 

utilizando como marco teórico bem definido, o filósofo neotomista Jacques Maritain. Contudo, 

a abordagem da temática não prescindiu da leitura da obra do catedrático Romeo Casabona e 

dos filósofos Michael Sandel, Jürgen Habermas e Hans Jonas. Diante disso, o método dedutivo 

foi utilizado também a partir de uma perspectiva interdisciplinar (direito, biologia e filosofia).  

Em que pese o emprego do método dedutivo como principal, o presente estudo não se 

limitou a uma simples reprodução de doutrinas sobre o assunto, mas também se pautou na 

apresentação de reflexões filosóficas e eventuais sugestões sobre o problema de pesquisa 

levantado. 
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2 HUMANISMO 

 

 

O problema do homem e da humanidade é de extrema importância e complexidade, 

bem como despertou interesse em praticamente todas as épocas. O humanismo, que pode ser 

definido por linhas muito divergentes, tem por objetivo tornar o homem mais verdadeiramente 

humano e possibilitar a manifestação de sua grandeza original, fazendo-o participar de tudo que 

possa enriquecer a sua natureza a civilização1.  

Diante disso, o termo Humanismo, por ser um vocábulo ambíguo, refletiu ao longo da 

história muitos ideais de ser humano2, como por exemplo: humanismo clássico, humanismo 

liberal, humanismo socialista, marxista, humanismo antropocêntrico, científico ou positivista, 

dentre outros3. 

O movimento humanista (antropocentrismo humanista) se consolida com 

renascimento, quando se nega à metafísica e exalta-se a razão. A partir da razão, o homem toma 

consciência de si, constrói sua liberdade e subjetiva suas crenças e valores. O ser humano passa 

a se colocar como princípio e fim de tudo, bem como negar a sua própria transcendência, isso 

porque a racionalidade passa a ser a fonte da verdade e toda onipotência, enquanto a causa 

eficiente divina torna-se prescindível, por não ser suscetível de comprovação pela razão4. 

A cultura moderna foi sedimentada em determinados paradigmas reduzindo o sentido 

da vida à racionalidade formal, a ponto de Descartes afirmar que a existência é um fenômeno 

subjetivo fruto do pensamento, com a peculiaridade de negar a ontologia (o ser enquanto ser, 

de qualquer ente). O filósofo ocupou-se da forma como se produz o pensamento, máxime a 

                                            
1  MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 

4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 4. 
2  “A nota de Aristóteles que acabo de lembrar é humanista ou anti-humanista? A resposta depende da concepção 

que se faz do homem. Vê-se por isto que a palavra humanismo é um vocábulo ambíguo. É claro que aquele que 

pronuncia compromete de logo uma metafísica, e que, segundo existe ou não no homem alguma coisa que respira 

acima do tempo, e uma personalidade cujas necessidades mais profundas ultrapassam toda ordem do universo, a 

idéia que se fará do humanismo terá ressonâncias inteiramente diferentes”. (Ibid., loc. cit.). 
3  “O termo humanismo foi usado pela primeira vez em alemão pelo mestre e educador bávaro F. J. Niethammer 

em sua obra Der Streit des Philanthropismus und des Humanismo in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer 

Zeit (1808) Niethammer entendia por Humanismo a tendência a destacar a importância do estudo das línguas e 

dos autores “clássicos” (latim e grego). Na Itália, o termo foi utilizado para designar os mestres das chamadas 

“humanidades”, isto é, aqueles que se consagravam aos studia humanitatis”. (QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta 

do ser humano integral. Jacques Maritain e o humanismo integral. Revista Eletrônica de Psicológica, Maceió, 

[20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-

Humanismo-Integral.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018).  
4  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabri Editor, 2006, p. 35. 
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metodologia analítica (lógica-formal - dedução, indução e analogia), reduzindo o sentido da 

verdade à certeza5. 

Se as luzes (logos) restituem o humano à condição de ser pensante por excelência, 

imanentiza-o, resgatando a parêmia de Demócrito de que o “homem é a medida de todas as 

coisas”, com o que, o movimento da natureza humana que o põe como ser peculiar, qual seja, 

a autotranscendência perde absolutamente significado, empobrecendo-lhe o sentido da vida. A 

imanência, especialmente, a racionalidade, a exigência do aparelhamento da forma-pensamento 

esgota a existência, e à margem do fenômeno humano passam a ser tratados o sentimento 

(intuição) e o querer não passará de uma manifestação conforme ou disforme com a razão 

formal6. 

Há uma aguda influência do atomismo e do nominalismo como categorias que marcam 

o pensamento moderno - extensivo ao contemporâneo. Conquanto, na acepção de que o átomo, 

na formulação da teoria, era reconhecido como a primeira e menor partícula de todo ser, 

inaugurou-se o efetivo individualismo, bem como a concepção de que a parte se pressupõe ao 

todo, minando por completo o sentido de “cosmos”, a ordem perfeita do todo dentro do qual se 

reserva espaço à parte.  

Por consequência da relativização da totalidade, sua derrocada como algo próprio do 

real, a abstração conceitual passa a ser concebida como dotação da razão e não exatamente pela 

geração realista. O que implica em depauperar-se qualquer conceito, ou seja, a razão cria o 

conceito e o preenche com suas ilações, independente de coincidir com a realidade investigada. 

Na modernidade tardia, chega-se ao apogeu dessa teoria: a conceituação da dignidade da pessoa 

humana como existencialidade mínima. 

Nesse diapasão, o nominalismo apoiou-se no movimento humanista, fortalecendo o 

individualismo, tendo em vista que nele cada ser humano é tido como um ser único – no sentido 

de que não há uma essência uniforme ou universal7. Com a negação de uma natureza humana 

                                            
5  Com efeito, a partir de um equívoco afirmado na física aristotélica, e mantido no medievo, sobre o movimento 

de translação, a física moderna se propõe a derruir a proposta metafísica, especialmente a concepção de verdade, 

e, com ela, todos os valores. Doutra parte, renunciando-se à quindidade (essência) dos seres, substitui-se a 

investigação filosófica pelo "como", o método de análise dos objetos, aplicando-se as regras de lógica formal à 

pesquisa, e a verdade, o coincidir do pensamento com o que o objeto teria de mais próprio, sua natureza, transmuta-

se em maneira concatenada de pensar um objeto e formar convicção (certeza) subjetiva (DESCARTES, 

Rene. Discurso do método. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001). 
6  Significativo o esvaziamento do querer, especialmente a razão prática ética, murchado em uma manifestação de 

vontade conforme as regras prontas do pensamento racional puro, como, por exemplo, optar por corroborar as 

cláusulas do contrato social (Estado-Direito) ou, ao contrário, preteri-lo, escolhendo não cumpri-lo. Deve-se ao 

nominalismo, como se abordará na sequência, o descrédito de que a razão poderia conceber o fundamento da ética, 

senão gravitar no seu entorno, aceitando-a como regra dogmatizada. 
7  “Universal, à visão nominalista não passa de expressão conceptual, de existência mental, afastando de forma 

radical uma natureza comum e universal aos seres humanos, o que, por via de consequência, quer significar quebra 
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universal, a moral e a ética também se tornaram relativas, pois cada um, por não comungar de 

uma natureza única, teria sua própria moral8.  

Desde então, essa nova fase do humanismo afastou a ideia de essência humana e de 

ordenação universal, substituindo pelo individualismo e subjetivismo, que se firma pelas 

experiências particulares9. Um dos efeitos mais nefastos do racionalismo e do individualismo 

foi a implantação de um relativismo moral. Nesse sentido, assevera Alessandro Zenni: 

 

Os efeitos são amplamente conhecidos, iniciando-se pelo absurdo relativismo 

moral implantado no cenário humano, não nos passando desapercebida a 

busca de fundamentação moral pela ficção do utilitarismo, ou do dogmatismo 

kantiano, tornando o homem individual e subjetivo eleitor da sua moral 

particular, fazendo coro com as propostas nominalistas de uma essência 

particular e atomista a ser construída por cada homem, com ideal racional de 

abstratismo e universalização conceitual das formas de vida10. 

 

Essa concepção de essência individual do existir humano, acarreta em uma 

subjetividade da moral, e, portanto, uma negação de valores universais. Com o relativismo 

moral, o direito se afasta do ético e da justiça, cria-se um hiato entre o ser e o dever ser, e a 

humanidade caminha para incompletude, angústia, tédio e nihilismo11. 

  Além da negação de valores e de uma ética universal, a cultura de massa causa 

espasmos no agir humano, o homem passa a usar a sua liberdade, outrora dignificante, para 

cultuar valores externos, efêmeros, egoístas e individualistas12. 

Essa modernidade coloca em dúvida valores como o bem e prioriza a liberdade 

descomprometida, a partir da relativização da ordenação universal, os valores supérfluos são 

exaltados, reproduzindo seres massificados, mergulhados em nadificação, por desconhecerem 

sua estrutura ontológica e axiológica13. Por fim, vale dizer que esse humanismo, alicerçado no 

racionalismo e compreendido pelo nominalismo e atomismo massificante, estruturou o 

pensamento jurídico moderno.  

                                            
com o ordenamento metafísico e variedade de bens a serem estimados redunda em insegurança e fugacidade”. 

(ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabri Editor, 2006, p. 48). 
8  Ibid., p. 36. 
9  Ibid., p. 14. 
10  Ibid., p. 14-15. 
11  ZENNI, Alessandro Severino Váller. Direito e poder na filosofia pós-moderna. Revista Jurídica Cesumar, 

Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/334/190>. Acesso em: 30 out. 2018. 
12  ZENNI, op. cit., p. 15. 
13  Ibid., p. 48-49. 
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Por arte de Occam, franciscano que negara capacidade à razão prática de estabelecer 

uma heteronomia moral, partindo da premissa de que o “Deus do impossível” não tem limites 

na criação. Ao não encontrar peias nas leis metafísicas, admite que o querer se sobrepõe à 

inteligência e o humano, por ser feito a sua imagem e semelhança, encontra imantação das 

potencialidades divinas no seu imo, podendo querer (liberdade) acima de qualquer 

racionalidade. Por essa razão, seria imprescindível que um postulado pudesse limitar a vontade, 

afinal esse cenário prenuncia uma anarquia inevitável, que, ao seu juízo, seria contornado pelo 

assentimento ao decálogo.  

Desclericalizada a proposta, os mandamentos receberam a assinatura14 estrutural do 

controle e do limite no contrato social. Entretanto, a noção de liberdade (vontade, querer), 

escoimada de uma inteligência que lhe precedesse no agir, haveria de ser contornada por regras 

dogmatizadas. Nesse sentido, o nominalismo produz o retrocesso ao devir puro e 

desfundamentado do real, uma mera exigência racional para contornar o problema do vazio 

metafísico. 

Sujeitos individuais, dissociados de um contexto grupal, seja pelo fado do atomismo 

ou igualmente do nominalismo, irradiam as sementes para a edificação de uma sociedade 

política egoísta, sem causa e sem fim, “abandonada”15 ao ocaso, exigindo a presença de um 

Estado de Direito – fundado no contrato social – para fixar os limites e exercer o controle. 

Portanto, o Estado pauta a sua missão de garantia da ordem de segurança do sistema social. 

Não há dúvidas de que a imunização da metafísica da vida humana abre flancos para 

que se fixem as regras de controle, inaugurando-se, como implementa Foucault, o mecanismo 

da biopolítica16,17. Mormente porque Hobbes, em seu profundo pessimismo antropológico, 

                                            
14  O conceito de assinatura encontra-se em Giorgio Agamben, por referência aos estudos de Michel Foucault, 

onde destaca que velhos paradigmas são transposições epocais com singelas mudanças conceituais, mantendo-se 

incólume a estrutura paradigmática. (AGAMBEN, Giorgio. O Reino e a glória: uma genealogia teológica da 

economia e do governo. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 16). 
15  Giorgio Agamben ao comentar a formação do contrato social em Hobbes, pontua à existência do bando - os 

homens nus derrelictos, que violentos e ferinos, são capturados por fora (ex-capere) pelo soberano, passando a 

integrar o contrato social, submetendo-se tout court ao Leviatã, cujo limite estaria no respeito exclusivo à vida. A 

nudez presente no humano ingovernável permanecerá no cidadão do contrato social diante do controle e da 

submissão ao Estado soberano leviatanesco. (AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Homo Sacer, II, 1. 

Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2003). 
16  A definição de biopolítica deteve toda a pesquisa de Michael Foucault em inúmeras obras do filósofo, máxime 

na microfísica do poder. (FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto 

Machado. 4 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984).  
17  Não se pode descartar a crítica feita pelo próprio Giorgio Agamben apontando para um cenário de controle 

desde os albores da civilização, já entre os gregos, avançando à medievalidade e se mantendo na modernidade. 

(AGAMBEN, 2011). Sem desconsiderar a análise detida da nudez e da divisão da vida, em vida qualificada e vida 

nua, ao longo da história da humanidade, não passa despercebido que a modernidade, a era do esclarecimento e do 

progresso, é a fase histórica em que a pequenez do projeto de vida, a nudez do sentido da vida, se apresenta mais 

emblemática e paradoxal com os mesmos propósitos da era das luzes e da razão. 
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apropria-se dos corpos livres descartados como res extensa em Descartes, para fundar toda a 

sua racionalidade leviatanesca. 

Isto é, se por obra de Descartes a existência humana se define pelo pensamento 

analítico (penso logo existo), colocando em dúvida metódica todos os fenômenos. Noutra ponta, 

Hobbes valer-se-á do que Descartes abandona no contexto de vida a corporeidade, e na 

racionalidade empírica, que lhe é própria, avalia essa materialidade processante de um 

psiquismo violento e ferino, notadamente egoísta.  A partir de então, o Estado captura o homem 

de fora para dentro do contrato social (uma ideia) e exerce sobre ele o controle e coloca limites. 

Portanto, enfatiza o Estado-Direito autoritário que respeita a única liberdade natural que o corpo 

livre e proprietário de si enfeixa: a própria vida (biológica)18. 

  Não se poderia deixar de contextualizar as asserções de Locke, que, a despeito de 

uma afirmação otimista acerca da antropologia humana, consagrando ao homem uma natureza 

benfazeja, excogita um progresso econômico que emanciparia o ser de qualquer limite e 

subjugo, dotando-lhe de plena liberdade. Para tanto, exige a ideia do contrato social. Esse 

Estado-Direito idealizado passaria a limitar o anarquismo cívico prospectando a ordem nas 

relações sociais, com a garantia de uma emancipação econômica que somente se atingiria em 

sociedades ordenadas19. 

Também adito à ideia de empírica inglesa de que a vida seria a satisfação corporal, 

bem como estava comprometido com a emancipação burguesa, da sociedade do capital e do 

trabalho, coube a Locke edificar a teoria das liberdades públicas, abundando garantias 

individuais contra hipotética tirania do Estado-Direito fundado pelo contrato. A manifestação 

de expressão, o trabalho e a propriedade privada são elencados direitos naturais do indivíduo, 

para a pulverização do lucro (livre iniciativa) e o progresso econômico. 

Indene de dúvidas de que o materialismo acerbo se faz presente nos filósofos políticos 

da modernidade recém-inaugurada, tornando-se o fim de todos os postulados institucionais e 

jurídicos nascentes. Difusamente, a racionalidade como técnica metódica parametriza o 

conhecimento, o marco moderno, depreciando, pura e simplesmente, a essência, 

inclusivamente, do ser humano.  

Como se colocou de maneira pontual, o pensamento formal, a certeza como convicção 

subjetiva, a corporeidade enquanto atributo destacado da vida e as propostas de emancipação 

                                            
18  HOBBES, Thomas. Leviatã. Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo 

Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.  
19  LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 

Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
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econômica são projetados sobre os indivíduos, egoístas, ferinos e abandonados, para que, sob 

emolduramento do contrato social, tornem-se associados e vivam sob controle em busca de 

segurança e na perspectiva do progresso20. 

A sociedade de massa é reproduzida na seara jurídica, em que o Direito passa não só 

a tratar os cidadãos como seres uniformizados (amorfos), mas também a esconder relações de 

poderes. Uma isoformia prenunciada na ideia de igualdade sugere capacidades jurídicas para 

contratação no espaço do mercado, sem a interferência estatal, a princípio, garantindo-se as 

relações de troca e a livre iniciativa (lucro). Curiosamente, o Estado é reivindicado no contrato 

social para preservação da ordem e da segurança, ao mesmo tempo em que é retirado da esfera 

social na intromissão às regulações dos negócios jurídicos, respeitando o laissez-faire e a mão 

invisível da economia21. 

Nesse sentido, é válido ressaltar o alerta da teoria crítica acerca do discurso dos direitos 

fundamentais, adoção de doutrinas e do papel do direito, com ressalvas quanto à adoção por 

inteiro da perspectiva sociológica do direito. Isso porque, com a revolução francesa, a burguesia 

alcançou o poder, levantando a bandeira do direito natural, com fundamento acima das leis. A 

partir do momento que alcançaram o poder legislativo, o estreito legalismo passou a ser a 

proposta mais interessante; por conseguinte, mudou-se o discurso e ganhou relevância o 

positivismo jurídico22. 

Mesmo após a revolução industrial e a formulação do Estado Social, reconhecendo as 

fragilidades pessoais ou grupais, sendo exortado a aportação de garantias mínimas, prossegue 

o cenário de massificação. Já que o controle exercido nas múltiplas relações de poder, mesmo 

o estatal, enxergam o humano como suporte da economia. Somente a economia é incrementada 

com uma dimensão espiritual, um verdadeiro fetiche na acepção marxiana, enquanto a 

reificação do ser se mostra real, dada à alienação máxima do sentido e do projeto de vida. 

As capacidades volitivas e afetivas da humanidade adormecem nos braços de Morfeu. 

A liberdade no plano privado não passa de um assentimento no contrato de adesão, após o 

bombardeio midiático das propagandas e do marketing na definição adrede do projeto de vida 

instituído pelo mercado. Na esfera pública, igualmente, as regras da economia se imiscuem 

ditando o compromisso da eficiência. Então, o público e o transparente rendem-se à 

                                            
20  ZENNI, Alessandro Severino Váller. Direito e poder na filosofia pós-moderna. Revista Jurídica Cesumar, 

Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/334/190> Acesso em: 30 out. 2018. 
21  Id. O retorno à metafísica como condição para concretização da dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica 

Cesumar, Maringá, v. 4, n. 1, 2004. 
22  LYRA FILHO, Roberto. O que é o direito. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 13-14. 
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engrenagem da burocracia e ao monólogo da razão instrumental23, defenestrando a participação 

dialógica e a politéia.  

Aliás, o modelo adiáforo e vazio da modernidade retira o interesse político 

participativo de fala do cidadão na esfera pública. Os cidadãos preferem ser representados 

organicamente pelo corpo político aparelhado pela racionalidade. Diante disso, os destinos das 

próprias vidas e da própria humanidade são relegados ao Estado em consórcio com oligopólios 

econômicos.24 

Parece óbvio que a sociedade foi catalisada por uma “gosma”25 que a torna 

indiferenciada e a uniformiza. Diante disso, o valor da dignidade da pessoa humana não passa 

de um nome (bem ao sabor do nominalismo), em que as exigências da história e do sistema 

ganham os contornos hermenêuticos26. Essa hermenêutica com alcance ilimitado passa a ter por 

objetivo atender as expectativas da imunização das perturbações à ordem e à segurança. Nesse 

sentido, as decisões tão caras ao ser humano e à humanidade, que implicam diretamente na sua 

dignidade e projeto de vida, são relegadas ao Estado e ao poder econômico.    

A teoria do direito atual estabelece como seu centro gravitacional – de legitimidade e 

de dignificação – a pessoa humana, por conseguinte, instituiu a dignidade do ser humano como 

princípio fundante do Estado moderno. Contudo, paradoxalmente, há um progressivo desgaste 

do ser humano e uma racionalização das formas de vida humana. O difundido discurso moderno 

de proteção à dignidade de pessoa humana reduz o ser humano à estatística e apresenta o 

utilitarismo como finalidade, pouco comprometido com a verdadeira e integral realização da 

condição humana; por sua vez, acaba por perder a sua verdadeira essência27.  

                                            
23  Habermas enuncia que a modernidade apresenta crise visceral e postula a participação política de toda a 

coletividade nas esferas públicas, por meio da participação direta do cidadão. Somente assim seria possível garantir 

o debate e o diálogo político. A partir de então haveria uma reintrodução de liberdade participativa como aspecto 

de uma vida qualificada. (HABERMAS, Jurgen. Discurso filosófico da modernidade. Doze lições. Tradução de 

Luiz Sérgio Repa e Rodinei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000). 
24  De capital relevância o apontamento de Hannah Arendt, quando, no Julgamento de Eishman em Jerusalém, 

evidencia a banalidade do mal, quando integrante da alta cúpula do regime nazista, deixa de reconhecer-se perverso 

na atrocidade do holocausto, assegurando-se de que estaria cumprindo a lei, abstendo-se de responsabilizar-se 

eticamente pelas mortes massificadas, porquanto o direito estaria lhe imunizando por não ter fixado a proibição 

no ceifamento daquelas vidas. Segundo a filósofa, a abdicação da participação na esfera pública e política, e o 

conformar-se com as normas postas, como se registrassem uma justiça formal no preceito jurídico e isso fosse o 

bastante, banaliza o mal. (ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1999). 
25  A expressão é adotada por Marx ao identificar o processo de reificação do ser humano no modelo produtivo 

capitalista da sociedade burguesa, passando a ser incorporado com certa suavidade por sociedade liquida ou fluída 

em Bauman. 
26  ZENNI, Alessandro Severino Váller. O retorno à metafísica como condição para concretização da dignidade da 

pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 4, n. 1, 2004. 
27  Nesse sentido: ZENNI, Alessandro Severino Váller; MACHADO, Vitor Affonso Vieira. Um mundo em crise 

e os desafios do Direito Transdisciplinar na pós-modernidade. In: Encontro Nacional do Conpedi, 21., 2012, 
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Nesse viés, acentua-se o papel da política e do direito no incentivo ao progresso 

científico-econômico. O objetivo é eliminar do bojo do sistema social todas as perturbações e 

curtos circuitos imanentes à convivência. Embora possuam conteúdo ideológico e contornos 

retóricos vazios, as decisões são tomadas sob o disfarce de uma suposta neutralidade e em nome 

da dignidade humana, valor social do trabalho, democracia, justiça social e outros valores 

impolutos, que, com a teoria nominalista, tiveram seu conteúdo e essência esvaziados e hão de 

ser colmatados pelas decisões político-jurídicas de plantão. 

A formulação utilitarista não é recente e remonta a Francis Bacon, que após 

desconstruir a tradição e a filosofia, acusando-as de não servir a nada, propõe o substitutivo das 

ciências empíricas e seus métodos alvissareiros, destinadas a servir pragmaticamente à 

humanidade. A aferição dessa utilidade científica, outrossim, se faz pelo prazer (ou dor) 

corporal, consonando com o pensamento materialista que estaria a definir o sentido da vida.28 

Essa forma de raciocínio se imbrica com as funções do Estado Moderno e são bem 

registradas em Foucault29, ao dissertar sobre os hospitais que passam a ser a sede dos 

moribundos – o recôndito dentro do qual se prepara o leito de morte. Os laboristas que 

assessoram os “doentes”, promovendo-lhes o conforto são, na sua maioria, religiosos, que se 

propõem a espiar e aperolar o espírito, dando parte de seu tempo e de sua faina à causa. 

Os médicos, que atestam cientificamente quais seriam os doentes a serem remetidos 

aos nosocômios, comparecem com raridade aos hospitais, fazendo as visitas e os prognósticos 

nas residências, no sentido de recobrar a saúde daqueles que são consultados, via de regra, 

pessoas abastadas e com poder econômico satisfatório.  

Nas estatísticas do poder estatal, são computados em dados aqueles que devem ser 

deixados à morte nos hospitais e não despertam o interesse coletivo. Consorciando-se ao 

utilitarismo de Behntam, as preocupações com a salvação da vida passam a ser uma questão de 

risco calculado nas estatísticas do Estado promotor da vida e negligente em relação à morte.30  

Então, consagra-se uma associação entre ciência médica, estatística e os cálculos e 

estratégias de intervenção estatal e vida, enquanto saúde plena e que gere qualquer 

compensação ao Estado, coroando o cenário jurídico-político moderno.  

                                            
Uberlândia, [Anais...] Uberlândia, Fundação Boiteux, 2012. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=43baa6762fa81bb4> Acesso em: 18 out. 2018. 
28  BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. 

Aforismos sobre a Interpretação da Natureza e o Reino do Homem, Livro I, Aforismo, XI. Tradução de Jose 

Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 2002.  
29  FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1984, p. 99-129. 
30  Eis a máxima de Foucault de que o Estado faz viver e deixa morrer no período moderno, máxime a partir do 

Século XIX. (Ibid., p. 79-99). 
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O direito, sempre a resguardar as decisões políticas, afiança o querer do soberano, 

admitindo interpretação flexível acerca dos conceitos de vida, dignidade, liberdade, democracia 

e justiça. Isto porque, o direito, ao sacramentar uma metodologia baseada na razão pura31, em 

que a essência não é objeto do conhecimento, não demonstra preocupação com a definição e 

ontologia do “ser humano”32, tampouco com a justiça (devir transformador). 

Portanto, a época antropocêntrica, ultrativa à pós-moderna, é marcada pelo 

racionalismo, subjetivismo, individualismo e pela negação da dimensão espiritual do homem e, 

portanto, deixa de entender o homem em sua integralidade. O conhecimento do homem tão só 

a partir de determinados ângulos (em especial da razão) deixa hiatos e vazios angustiantes, bem 

como induz a soluções frágeis para problemas que desafiam o próprio sistema.  

Salienta-se que o antropocentrismo acaba por negar a transcendência e faz do homem 

fundamento último das coisas, negando a sua própria essência e integralidade, tendo em vista 

que a pessoa existe também em relação à natureza, aos outros, ao mundo e a Deus33. 

O conjunto de mudanças sociais e o progresso científico incrementaram a onda de 

enfraquecimento do conteúdo ético da dignidade da pessoa humana. O homem moderno, 

voltado ao materialismo e ao racionalismo, não compreende a sua própria transcendência e, 

portanto, se afasta da sua própria essência. Todo aquele que pronuncia humanismo 

compromete-se logo com a metafísica. Isso significa dizer que, mesmo o humanismo ocidental 

(liberal-burguês) que em suas formas contemporâneas se apresenta emancipado de toda a 

transcendência, possui fontes clássicas e fontes cristãs34. 

                                            
31  ZENNI, Alessandro Severino Váller. O retorno à metafísica como condição para concretização da dignidade da 

pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 4, n. 1, 2004. 
32  “Ocorre que toda a teoria do direito atual vê na construção da pessoa humana, sua dignificação, o centro 

gravitacional em torno do qual o direito gira, sem, no entanto, demonstrar uma preocupação com a definição de 

homem, sua ontologia, sacramentando uma metodologia tipicamente moderna designada de razão pura, onde o 

nomenum, a essência foge ao conhecimento, bastando ao estudioso detectar as manifestações externas do objeto 

investigado, cujas operações desembocam em construções adiáforas, tanto de homem, fim último a ser realizado, 

como do direito, um dos meios, senão precípuo, pelo qual o homem deve realizar-se”. (ZENNI, Alessandro 

Severino Váller; ANDREATTA FILHO, Daniel Ricardo. O Direito na perspectiva da dignidade humana. 

Transdisciplinariedade e Contemporaneidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2011, p. 30).  
33  “De fato, uma compreensão completa do homem deve levar em consideração, além do Eu, também o Outro, o 

Mundo, e Deus. O homem não é uma ilha dispersa no oceano, nem uma mônada, fechada em si mesma e sobre si 

mesma, mas, um ser coexistente e comunicante, um ser excêntrico dotado de uma abertura infinita, graças à qual 

se move constantemente em três direções: em direção ao mundo, à natureza, em direção aos outros, o próximo e 

em direção a Deus”. (MONDIN, Battista. Definição filosófica da pessoa humana. 2. ed. Tradução de Jacita 

Turolo Garcia. São Paulo: EDUSC, 1998, p. 8).  
34  “Mas o humanismo ocidental tem fontes religiosas e “transcendentes” sem as quais é incompreensível; - chamo 

“transcendentes” todas as formas de pensamento, quais que sejam fora disto as suas diversidades, que põem na 

origem do mundo um espírito superior ao homem- no homem um espírito cujo destino vai além do tempo, - e uma 

piedade natural ou sobrenatural no centro da vida moral. As fontes do humanismo ocidental são fontes clássicas e 

fontes cristãs [...]”. (MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de 

Afrânio Coutinho. 4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 6). 
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Diante disso, este trabalho objetiva demonstrar a necessidade de uma (re) significação 

dos conceitos de pessoa, dignidade e de liberdade, e a partir de então, analisar o problema do 

aborto. Isto porque ao se discutir a descriminalização do aborto voluntário, depara-se com um 

discurso arraigado no materialismo e que conduz o ser humano a nihilificação, tendo em vista 

que se equivoca no emprego da liberdade e se afasta da realidade afetiva, volitiva e 

transcendente que são próprias de todo ser humano.  

As propostas de descriminalização do crime de aborto, seja pelo poder judiciário, a 

partir da análise da ADPF 442, ou pelo próprio poder legislativo, refletem em um projeto falho 

da pós-modernidade, influenciado pelo racionalismo, em uma sociedade funcional 

diferenciada, na falsa emancipação da mulher em liberdade.  

Atualmente, presencia-se uma grande difusão do incentivo das práticas abortivas 

voluntárias, que é exibido como um ato de liberdade, de esclarecimento e como um direito das 

mulheres.  Esse patrocínio e incentivo do aborto representa uma contradição com o discurso 

sobre direitos fundamentais e humanos tão presentes no neoconstitucionalismo. Experimenta-

se uma explosão de direitos, em especial dos direitos sociais; contudo, um grupo vulnerável de 

seres humanos não é contemplado com nenhum direito35. 

Dentre os vários motivos que podem ser indicados para a exclusão desses seres 

humanos vulneráveis e indefesos do véu de proteção dos direitos fundamentais, podemos 

indicar o racionalismo produzido pelo Iluminismo. A sociedade burguesa, a partir do 

Iluminismo, produziu uma racionalidade muito específica, que divide o ser humano em regiões 

antagônicas. A razão exclui grande parte das dimensões do ser humano, valoriza-se o científico, 

o técnico, a economia e a estatística.  

O racionalismo e a divisão do ser humano em regiões antagônicas têm impedido que 

a pessoa humana e a dignidade humana sejam percebidas em sua integralidade e multiplicidade. 

Seres humanos que não nasceram, em razão de um reducionismo simplista, não são 

considerados pessoas36. 

Diante disso, é válido ressaltar, que há um consenso entre os filósofos e juristas que é 

possível se chegar a um conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana e que a isonomia é 

o primeiro imperativo e conteúdo da dignidade do ser humano37. De tal forma, a vida que existe 

                                            
35  SANTOS, Ivanaldo. O aborto e os direitos humanos: reflexões a partir do humanismo de Jacques Maritain. In: 

POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, 

p. 96. 
36  Ibid., p. 96- 97. 
37  “É consenso entre os filósofos do direito que o primeiro conteúdo da dignidade radica na isonomia, ratificando 

a manifestação de Tomás de Aquino, algo que, já naquele período ecoa no campo normativo, porquanto 

Constantino proíbe a pena de morte ao escravo, além de estabelecer limites à punição, expurgando o tratamento 
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no embrião e no feto também possui valor, assim como a vida do ser humano já nascido. Isso 

porque, a imagem e a semelhança que habita em todo ser humano, implica em um tratamento 

de plena igualdade.  

Todo ser humano é um fim em si mesmo – um fim relacional –, logo, não pode ser 

instrumentalizado. Portanto, a dignidade da pessoa humana, como um princípio universal, não 

pode ser espaço para exclusões. Contudo, atualmente o conceito jurídico de dignidade e o 

conceito de pessoa – com supedâneo em um racionalismo reducionista, que afasta as outras 

dimensões do ser humano – contemplam e justificam relativismos, distorções e exclusões. A 

concepção atual de dignidade é “fluído e adiáforo, invocada algures pelos juristas, sem qualquer 

comprometimento com o verdadeiro sentido da vida”38.  

Esse modelo é fruto de um desvio cognitivo que, a partir de uma cultura massificada, 

reproduz um individualismo exacerbado e um projeto de vida puramente material, olvidando-

se dos valores transcendentes do ser humano e da sua própria integralidade39. 

Vive-se um período de desreferencialização na pós-modernidade, em que paradoxos 

imagináveis convivem, como por exemplo, os inúmeros tratamentos para superar a 

infertilidade, as inseminações artificiais e a criação de embriões in vitro, convivem com o 

incentivo de práticas abortivas. A concepção individual do existir humano, o relativismo moral, 

o afastamento da ética, torna a humanidade completamente vazia, angustiada e em profunda 

crise existencial40. 

O humanismo antropocêntrico, marcado pelo racionalismo, individualismo e 

materialismo, conduz a um conceito de liberdade, que se eleva acima da moral. Isto porque se 

pretendeu resolver o problema do homem a partir da razão, eliminando a questão de Deus, 

relegando o problema da ontologia e negando a sua transcendência41. 

                                            
cruel e degradante àquela classe”. (ZENNI, Alessandro Severino Váller; MACHADO, Vitor Affonso Vieira. Um 

mundo em crise e os desafios do Direito Transdisciplinar na pós-modernidade. In: Encontro Nacional do Conpedi, 

21., 2012, Uberlândia, [Anais...] Uberlândia, Fundação Boiteux, 2012. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=43baa6762fa81bb4>. Acesso em: 18 out. 2018).  
38  Ibid. 
39  “Em síntese, está-se diante de um tempo de estuma a valores periféricos aptos a consecução de metas 

eminentemente e egoístas, cujo propósito é de hierarquizar prazeres e dores via argumentação de toda natureza, 

sempre recorrendo ao sentimento de amor próprio, ambição, honra, notadamente individualistas”. (ZENNI, 

Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabri 

Editor, 2006, p. 54). 
40  Ibid., p. 15. 
41  “Ocorre que toda a teoria de direito atual vê a construção da pessoa humana, sua dignificação, o centro 

gravitacional e torno do qual o direito gira, sem, no entanto, demonstrar uma preocupação com a definição de 

homem, sua ontologia sacramentando uma metodologia tipicamente moderna designada de razão pura, onde o 

nomenum, a essência foge ao conhecimento, bastando ao estudioso detectar as manifestações externas do objeto 

investigado, cujas operações desembocam em construções adiáforas, tanto de homem, fim último a ser realizado, 

como do direito, um dos meios, senão o precípuo, pelo qual o homem deve se realizar.”. (ZENNI, Alessandro 
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Por sua vez, o formalismo jurídico, manifestação do Estado legalista, sacramentado no 

século XIX, foi sucedido pela já comentada teoria crítica, que exorta a hermenêutica e 

interpretação do justo. O direito, refletindo relações de poderes e as transformações pelos quais 

passam os paradigmas sociais, aludem as próprias concepções do ser humano (visto de forma 

parcial)42. O afastamento da metafísica e do ético repercute no direito, que se distancia 

progressivamente da justiça e do seu propósito na garantia do ser humano integral e 

verdadeiramente humano.  

O resgate da essência humana é fundamental para que se possa entender quão trágica 

tem sido a compreensão da vida e o seu sentido no momento coevo. 

 

2.1 PROPOSTA DO HUMANISMO INTEGRAL 

 

Entender a importância da história da filosofia de Jacques Aimé Henri Maritain para a 

humanidade merece reverenciar o contexto histórico em que ele nasceu (1882-1973). Tratava-

se de um momento em que se celebrava o triunfo do iluminismo e cientificismo: o iluminismo 

declarou um homem novo que se considerava Deus, esse novo homem, que era Deus de si 

mesmo, não precisava da hipótese de um Deus criador43. 

Jacques Maritain nasceu durante o primeiro pontificado do Papa Leão XIII, o que foi 

providencial para sua conversão ao catolicismo e desenvolvimento da sua filosofia conhecida 

como humanismo integral, pois naquele momento havia uma tendência da igreja de 

proclamação da verdade, exercício do perdão e do amor.  

Na Universidade de Sobornne, Jacques Maritain conheceu sua futura esposa Raïssa, 

que também desempenhou um papel fundamental na construção do caminho do humanismo44. 

O casal Maritain nutria um amor pela verdade, a tal ponto que, quando jovens, chegaram a fazer 

um pacto de sangue, já que se sentiam extremamente angustiados pelo vazio do agnosticismo45. 

                                            
Severino Váller; ANDREATTA FILHO, Daniel Ricardo. O direito na perspectiva da dignidade Humana. 

Transdisciplinariedade e Contemporaneidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2011, p. 30). 
42  Ibid., p 28-29. 
43 INSTITUTO JACQUES MARITAIN DO BRASIL. Jacques Maritain. A busca da verdade. 2017. (28m34s). 

Disponível em: <http://maritain.org.br/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
44  “A Raïssa, inefável colaboradora, deve a leitura de santo Tomás de Aquino, fato que mudou radicalmente sua 

vida e pensamento. Aliás, vale lembrar, após a terrível perda de sua luminosa Raïssa, Maritain, entrou para a 

Fraternidade dos Irmãozinhos de Foucault, onde ingressou não para agir, mas para se preparar para a morte ao 

longo de 13 anos!”. (POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 59). 
45  “A conversão e o batismo de Jacques e de sua graciosa companheira Raïssa realizavam, portanto, uma 

convergência nas alturas. Esses jovens andavam desgostosos de doutrinas filosóficas vazias, bem como de atitudes, 

práticas e obrigações religiosas desprovidas de sentido, descoladas da vida e da cultura. E encontravam a sabedoria 

que se dá e se mostra aceitável como harmonia fecunda da razão e da fé, do sentido da história e rumo da existência. 

Era a felicidade de pensar e de crer, o reencontro do universo de seres e do Ser, reconciliado pela aceitação do 
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A vida só teria sentido se chegassem as verdades que regem a vida humana (ética). Felicidade 

como gozo da verdade não é a felicidade por bens materiais ou sucesso do antropológico. Com 

o batismo e influenciados pela obra de São Tomás de Aquino, Raïssa e Jacques consagraram 

suas vidas na busca pela almejada verdade, na leitura profunda dos valores humanos e cristãos 

e na promoção desses valores para a humanidade. 

Na intuição de Maritain, o iluminismo produziu uma degradação da pessoa humana. 

A pretensão e a ousadia do homem fruto do iluminismo, que se considerava o centro de tudo, 

tornou-lhe uma pessoa solitária no universo. O homem que se declarava apenas homem 

distanciava-se da sua humanidade (“humano demasiado humano”). Veja-se, sobre o 

humanismo antropocêntrico: “Acredita a segunda espécie de humanismo que o homem é ele 

próprio o centro do homem, e assim de todas as coisas. Encerra uma concepção naturalista do 

homem e da liberdade”46. 

Enquanto predominava o discurso evolucionista, a obsessão pelo moderno, pela 

técnica e pela ciência e a divinização do efêmero, Maritain preocupava-se com o eterno, a partir 

da síntese e da primazia do perene47. É válido retomar a observação do filósofo:  

 

De outro lado, - e é esta a minha observação -, a considerar o humanismo 

ocidental em suas formas contemporâneas aparentemente as mais 

emancipadas de toda a metafísica da transcendência, é fácil ver que, se um 

resto de concepção comum subsiste ainda a dignidade humana, da liberdade, 

dos valores desinteressados, é uma herança de idéias e sentimento outrora 

cristãos, hoje desviados. E compreendo muito bem que o humanismo liberal-

burguês, seja apenas o trigo degeminado, pão de amido. E contra esse 

espiritualismo materializado, o materialismo ativo do ateísmo ou do 

paganismo levam vantagem. Todavia, desligadas de suas raízes naturais e 

colocadas em um clima de violência, são ainda em parte energias cristãs 

adoecidas que, de fato, existencialmente, qualquer que sejam as teorias, 

comovem o coração dos homens e os obrigam à ação48. 

 

Inicialmente, o filósofo francês escreveu sobre a metafísica. Somente depois, em 

grande momento de crise e desumanização, dado as conjunturas políticas da Europa (nazismo 

e facismo), passou a escrever sobre filosofia política a pedido do Papa Pio XI. Diante disso, a 

primeira grande obra na área da filosofia política e mais conhecida foi Humanismo Integral 

                                            
rigor e superação da razão”. (JOSAPHAT, Frei Carlos. Maritain, a Sabedoria Integral. In: POZZOLI, Lafayette; 

LIMA, Jorge da Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, p. 30). 
46  MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 

4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 24. 
47  LIMA FILHO, Alceu Amoroso. A filosofia sintética de Maritain. In: POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da 

Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, p. 40. 
48  MARITAIN, op. cit., p. 7. 



24 
 

 

(1936), sobre o humanismo teocêntrico em contraponto ao humanismo antropocêntrico, 

inaugurando a qualificação “integral”.  

A filosofia do humanismo integral é uma filosofia de síntese49, integração e harmonia 

entre razão e fé, entre sentido da história e rumo da existência, em contraponto às fragmentações 

das modernas liberdades individualistas dos séculos das luzes e da filosofia separatista, 

excludente e dialética. Nesse sentido, escreve Jacques Maritain: “Se é falsa essa concepção, 

compreende-se que mereça o humanismo antropocêntrico o nome de humanismo inumano e 

deva sua dialética ser encarada como a tragédia do humanismo”50. Sobre a pretensão sintética 

do humanismo integral, Alceu Amoroso Lima complementa:  

 

A partir de Descartes o que preocupou os filósofos foi construírem sistemas 

novos de acordo com o pensamento moderno, do seu tempo. E essa é uma nota 

essencialmente dialética. Descartes se insurgiu contra a Escolástica. Kant 

contra Descartes. Hegel contra Kant. Comte contra Hegel. Bergson contra 

Comte. Carnap contra Bergson. E assim por diante. É o reino da dialética. O 

caminho da separação e da superação. A constante preocupação de inovar, de 

criar outro sistema, de esquecer o passado, de negar e de excluir. Para estar de 

acordo apenas com os novos, com o tempo presente, coma última palavra da 

nova geração, da nova ciência, da nova arte, dos novos regimes políticos e 

econômicos51. 

 

Pode-se concluir que o filósofo francês se ocupou da atividade filosófica por 

excelência, preocupada com o que não muda, ou seja, com a essência, e por isso podemos 

denominá-la de filosofia perene52. O qualitativo integral do seu projeto filosófico tem por 

objetivo a compreensão e a abrangência total de toda realidade da pessoa, do mundo, da 

humanidade e da civilização, a partir da influência de um novo cristianismo, superando o 

ortodoxismo da velha cristandade53. 

                                            
49  “Esta negação das virtudes teologais, como a última conclusão de pessimismo dialético dos existencialistas e 

aquela divinização da técnica como consequência lógica do otimismo dialético dos marxistas- nos mostram os 

extremos (que tantas vezes se tocam) entre os quais se vem a inserir a filosofia sintética de Jacques Maritain, na 

qual muitos de nós encontramos a única solução possível para as ditaduras filosóficas do nosso século. Chamo de 

sintética à filosofia de Maritain, por nela ver principalmente uma reação essencial contra o dialetismo dominante 

em nossos tempos. A primeira característica da filosofia de Maritain, ao contrário dos dois conjuntos acima 

apreciados, é não ser uma filosofia do nosso tempo. Embora seja, e no mais alto grau, uma filosofia para nosso 

tempo”. (LIMA FILHO, Alceu Amoroso. A filosofia sintética de Maritain. In: POZZOLI, Lafayette; LIMA, 

Jorge da Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, p. 39). 
50  MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 

4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 24. 
51  LIMA FILHO, op. cit., p. 39. 
52  “A atividade filosófica, por natureza, deve procurar o que é, o que fica, o que não muda, a essência. O ser enfim. 

É precisamente isso o que significa, em última análise, o termo síntese. E é, antes de tudo, nesse sentido, que 

podemos chamar à filosofia de maritaineana (ou antes à contribuição de Maritain à filosofia perene) de filosofia 

sintética”. (Ibid., p. 42). 
53  JOSAPHAT, Frei Carlos. Maritain, a Sabedoria Integral. In: POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da 

Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, p. 22- 23. 
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Os principais problemas do mundo contemporâneo devem-se ao fato, muitas vezes, da 

redução do ser humano a um aspecto ou a uma dimensão. Ao negar a sua dimensão metafísica 

e restringi-la a um fenômeno bioquímico ou material, o homem produz uma (auto) mutilação 

do seu ser. De fato, essa redução da realidade humana fere a sua dignidade, consequentemente, 

decreta-se a sua autodestruição. 

Portanto, o humanismo integral propõe o retorno à metafísica cristã e reafirma o 

primado da questão ontológica sobre a gnosiológica. O humanismo proposto não contemplava 

apenas os aspectos do humanismo fragmentado da Renascença, mas de um ser humano na sua 

totalidade, orientado para a verdade e em harmonia com o seu ser e todos os seres do universo, 

“dos seres finitos participantes do Infinito e para ele imantados no íntimo de si mesmos, pela 

presença e a prática dos valores de liberdade, de responsabilidade, de justiça e solidariedade, 

reflexos humanos dos atributos do Deus do Amor”54. 

A sua filosofia política está claramente relacionada com a moral filosófica, o ser 

humano que possui dimensões materiais e espirituais constitui uma totalidade, que participa na 

sociedade em busca de um bem comum. O objetivo do humanismo integral é garantir a 

completa realização do indivíduo para tornar a pessoa mais humana em todos os sentidos55. 

Nesse humanismo de inspiração cristã e teocêntrico, o ser humano não se encontra 

aniquilado diante do divino, mas reabilitado com Ele. A proposta do humanismo integral 

possibilita ao ser humano tornar-se cada vez mais humano, evidenciando sua grandeza original. 

Para Jacques Maritain, a filosofia social teria por objetivo substituir o regime inumano em que 

a civilização agoniza, esse novo regime se caracterizaria pelo humanismo integral, representado 

por uma nova cristandade não mais sacral, porém profana. E continua com a oportuna 

colocação: 

 

Este novo humanismo, sem medida comum com o humanismo burguês, e 

tanto mais humano quanto menos adora o homem, mas respeita realmente e 

efetivamente a dignidade humana e dá direito às exigências integrais da 

pessoa, nós o concebemos como que orientado para realização social-temporal 

desta atenção evangélica ao humano, a qual não deve existir somente na ordem 

espiritual, mas incarnar-se, e também para o ideal de comunidade fraterna56. 

 

                                            
54  JOSAPHAT, Frei Carlos. Maritain, a Sabedoria Integral. In: POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da 

Cunha. Presença de Maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, p. 30. 
55  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 63. 
56  MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 

4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 7. 



26 
 

 

Nesse sentido, o ser humano desenvolve suas potencialidades e utilizando as forças do 

mundo físico como instrumento de sua liberdade, orientada para uma relação espaço-temporal. 

Portanto, o retorno à metafísica e a valorização da ordem espiritual, possibilitaria ao ser humano 

tornar-se mais humano, quanto menos se colocar no centro de tudo.  

O pensamento humanista expressa uma confiança no ser humano e uma valorização 

pelo o que ele é. Isso não significa dizer que o otimismo próprio da filosofia de cunho 

aristotélico-tomista possa levar a considerá-la ingênua e despida de uma atitude crítica diante 

da sociedade, pelo contrário, ela pressupõe essa atitude. Ele procura revelar e criticar57 tudo o 

que impede que o ser humano se desenvolva na sua integralidade e que coloque em cheque a 

vida humana, por isso a sua filosofia perene é tão atual, em especial quando se trata nas novas 

técnicas e conquistas da humanidade58. 

Diante do antropocentrismo, que implicava em uma negação da transcendência, o 

humanismo integral parte da sustentação de um personalismo, enquanto filosofia, que reafirma 

a independência do ser humano, sem negar a sua essência e subsistência.  

O homem é uma pessoa e não apenas um indivíduo egoísta e isolado no universo, 

despido de qualquer transcendência e de existência puramente terrena. Trata-se de um ser 

vinculado a Deus e que em direção ao divino se realiza e busca a perfeição, ao desenvolver 

todas suas potencialidades. Em razão disso, somente a partir de um personalismo cristão, a 

humanidade poderia superar o idealismo moderno, atomismo, individualismo e nihilismo em 

que caminha a humanidade59. 

 

2.2 TOMISMO E NEOTOMISMO  

 

O humanismo integral defendido pelo filósofo francês Jacques Maritain deve ser 

entendido a partir da filosofia cristã contemporânea. Portanto, não é irrelevante dizer que a 

                                            
57  “Las renovaciones auténticas que tanto necesitamos – y me estoy dirigiendo a los cristianos – son renovaciones 

en la manera de aproximarnos a los problemas, en nuestra metodología, en nuestra preocupación por los 

descubrimientos y el progreso, más pendientes de la experiencia y más intuitivos, más atentos a la historia del 

pensamiento y al desarrollo de las ciencias, así como al desarrollo de las filosofía contemporáneas y también de 

las sofísticas, no para dejarnos llevar como cobardes por ellas, sino más bien para entender y reinterpretar todo a 

la luz de una sabiduría apasionadamente fiel a la realidad, capaz de crecer continuamente porque está destinada a 

durar todo el tiempo.” (JACQUES Maritain. Filósofo cristiano. Maritain y su proyección al future, 1966. 

Disponível em: <http://www.jacquesmaritain.com/1-Conozca-JM/02_PAGs/2_VyO/0_VyO.html>. Acesso em: 

18 out. 2018). 
58  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 77. 
59  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o Humanismo Integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018.  
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filosofia aqui tratada tem cunho aristotélico-tomista e deve ser compreendida em um contexto 

mais abrangente conhecido como neotomismo. O termo neotomismo significa o ressurgimento 

da filosofia de Tomás de Aquino, não apenas como ressureição do antigo, mas como um retorno 

às fontes60. 

Tomás de Aquino (Tommaso d’Aquino – 1225-1274) foi um filósofo do século XIII, 

reconhecido por organizar o pensamento filosófico cristão. Foi considerado expoente máximo 

da escolástica medieval e conseguiu relacionar a filosofia aristotélica com o cristianismo, além 

de retificar os erros materialistas de Aristóteles. O filósofo cristão foi canonizado pelo Papa 

João XXII e a confirmação aconteceu com Papa João XXIII, mas foi com o Papa Leão XIII que 

foi reconhecido como a única filosofia autêntica61. Com maestria e didática, Lafayette Pozzoli 

sintetizou sua filosofia nos seguintes pontos: 

 

• o ser humano é formado por matéria e espírito. É um corpo submetido às 

leis da matéria, limitado pelo espaço e pelo tempo, mas também é espírito 

ultrapassando o tempo e o espaço; 

• pela formação matéria/espirito, o ser humano é uno, não havendo um sem 

o outro. A matéria por si só, não é ser humano, nem o espírito, por si só 

pode ser a pessoa humana. A partir da comunhão de ambos nasce o ser 

humano; 

• a alma dá forma à matéria e, por vir antes desta, é imortal. No mundo 

puramente espiritual não há lugar para a morte, pois é tão somente a 

decomposição do corpo material62. 

 

Ao aprofundar seus estudos sobre a pessoa humana, São Tomás de Aquino distingue 

o ser humano dos outros animais por ser dotado de racionalidade e liberdade, conceituando 

como substância individual de natureza racional, em clara alusão a Severino de Boécio. Trata-

se de um ser inteligente que possui “o divino acima dele, com inteligência suprema63, a pessoa 

humana é o primeiro ser da criação em importância divina, justamente por manifestar um 

fragmento da Inteligência e racionalidade oriunda da revelação”64. 

Após o período de orientação positivista e experimental, a filosofia voltou-se quase 

que exclusivamente para os estudos da epistemologia, afastando-se da ontologia. Aos poucos, 

                                            
60  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o Humanismo Integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018.  
61  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 46. 
62  Ibid. 
63  “É essa inteligência que confere valor e excelência à pessoa, revelando o que há de mais perfeito em todo 

universo, pois a distância que tem dos animais a aproxima do criador. A partir dessa ideia de que o ser humano 

inferior está para Deus superior, Tomás de Aquino assevera que os bens deste mundo estão colocados à disposição 

de todos os seres humanos para que os usufruam em prol de seu desenvolvimento e perfeição”. (Ibid., p. 46). 
64  Ibid., p. 47. 
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no final do século XIX, despertou-se a necessidade de um retorno a uma atividade filosófica 

preocupada com o conteúdo e uma conciliação com os grandes filósofos da idade média, sem 

os quais seria impossível pensar a filosofia contemporânea65. O Papa Leão XIII, em sua Carta 

Encíclica Rerum Novarum, fala sobre a importância da filosofia perene e dos equívocos da 

filosofia moderna: 

 

Foi assim que a razão, sob o peso de tanto saber, em vez de exprimir melhor 

a tensão para a verdade, curvou-se sobre si mesma, tornando-se incapaz, com 

o passar do tempo, de levantar o olhar para o alto e de ousar atingir a verdade 

do ser. A filosofia moderna, esquecendo-se de orientar a sua pesquisa para o 

ser, concentrou a própria investigação sobre o conhecimento humano. Em vez 

de se apoiar sobre a capacidade que o homem tem de conhecer a verdade, 

preferiu sublinhar as suas limitações e condicionalismos66. 

 

A ordem dos dominicanos foi a primeira a adotar a doutrina tomista (1309), que foi 

gradativamente adentrando as diversas ordens religiosas. A implementação da segunda 

escolástica deu-se no século XVI, mas foi somente no século XVIII que o pensamento de Tomás 

de Aquino começou a ser largamente difundido na igreja católica67.  O Papa João Paulo II, em 

sua encíclica Fé e Razão, ressalta a importância da filosofia tomista para humanidade:  

 

43. Neste longo caminho, ocupa um lugar absolutamente especial S. Tomás, 

não só pelo conteúdo da sua doutrina, mas também pelo diálogo que soube 

instaurar com o pensamento árabe e hebreu do seu tempo. Numa época em 

que os pensadores cristãos voltavam a descobrir os tesouros da filosofia 

antiga, e mais directamente da filosofia aristotélica, ele teve o grande mérito 

de colocar em primeiro lugar a harmonia que existe entre a razão e a fé. A luz 

da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus: argumentava ele; por isso, não 

se podem contradizer entre si. [44] 

Indo mais longe, S. Tomás reconhece que a natureza, objecto próprio da 

filosofia, pode contribuir para a compreensão da revelação divina. Deste 

modo, a fé não teme a razão, mas solicita-a e confia nela. Como a graça supõe 

a natureza e leva-a à perfeição, [45] assim também a fé supõe e aperfeiçoa a 

razão68. 

 

                                            
65  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o Humanismo Integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018.  
66  PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum. 1891. Libreria Editrice Vaticana, 2018. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 
67  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 50. 
68  PAPA JOÃO PAULO II. Carta Encíclica Fides et Ratio do sumo pontífice. 14 set. 1998. Libreria Editrice 

Vaticana, 2018. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html>. Acesso em: 18 out. 2018.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#%2418
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#%2419
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Nesse contexto, Jacques Maritain desenvolve seu humanismo adaptando a filosofia 

tomista aos problemas peculiares do seu tempo. Revestiu a doutrina cristã de atualidade e 

distinguindo-se por ser uma filosofia sintética e harmônica, de orientação aristotélica e 

orientada pelas verdades reveladas pela teologia cristã69. 

Contudo, o retorno à filosofia de São Tomás de Aquino não significa um regresso 

literal e petrificado, ou ainda, um reviver sem reflexões o patrimônio cultural da idade média, 

mas sim uma proposta de um modelo doutrinal adequado à filosofia e aos problemas 

contemporâneos e uma tentativa de superação da dialética, do idealismo, do relativismo e do 

subjetivismo moderno70. Nesse sentido, é válido citar Lafayette Pozzoli: 

 

Tomás de Aquino, portanto, não há de ser para nós- segundo uma feliz 

expressão- uma meta, mas sim um farol; não um limite intangível do nosso 

saber, mas uma luz que oriente nossa investigação/ não um livro já acabado e 

apenas suscetível de glosa literal, mas uma ideologia sempre viva, cujo genial 

deslumbramento devemos dilatar e aperfeiçoar em vôo para o ideal71. 

 

No prefácio do livro Humanismo Integral, Jacques Maritain faz o seguinte comentário 

acerca da sua inspiração tomista: 

 

Não intencionamos comprometer São Tomás em debates nos quais a maior 

parte dos problemas se apresentam de maneira nova. Só a nós mesmos 

comprometemos, ainda que tenhamos consciência de ter haurido a nossa 

inspiração nossos princípios fontes vivas de sua doutrina e de seu espírito72.  

 

Da mesma forma que Tomás de Aquino, o filósofo francês, sem desconsiderar a vasta 

doutrina Aquinate, logrou êxito em conciliar as ciências físico-matemáticas à realidade 

material, por outro lado, aprofundar com as psicológicas, harmonizar fé e razão, e integrar os 

polos do ser, mental e material, alma e corpo73. 

O sistema maritanista apresenta uma nova versão para filosofia tomista74, adaptando-

a para os problemas e deficiências da modernidade, e demonstra a gravidade do abandono dos 

                                            
69  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o humanismo integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018.  
70  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 52. 
71  Ibid. 
72  MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 

4. ed. São Paulo: Dominus, 1962, Prefácio. 
73  POZZOLI, op. cit., p. 53. 
74  “A outra posição cristã pura, a posição “integralista” e “progressista”, é a do catolicismo, e encontra em S. 

Tomás de Aquino suas armas conceituais. Se é verdade que há uma espécie de blasfêmia contra o governo de 

Deus, na história em querer voltar para um estado passado, se é verdade que há um crescimento orgânico ao mesmo 
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grandes princípios a filosofia perene75. Quiçá seu maior desafio tenha sido trançar o realismo 

Aristotélico à riqueza da consciência descoberta com os modernos, contemporizando, assim, as 

tensões latentes entre sujeito e não sujeito nas venturas da cognição. 

 

2.3 VIDA HUMANA 

 

O ser humano é um ser vivente: a vida faz parte da sua essência.  O fenômeno da vida 

é o mais evidente, mas a sua verdadeira natureza e origem são coisas muito complexas. Diante 

disso, o estudo da vida é de crucial interesse para o homem e pode ser concebido de forma 

parcial por diferentes visões: científica, empírica, religiosa, filosófica, ética, política e 

pedagógica76 

De forma sintética, destaca-se as duas principais concepções acerca do fenômeno da 

vida: o grupo dos vitalistas que concebe a vida como um “fenômeno originário, irredutível à 

matéria” e o grupo dos materialistas que sustenta que a vida consiste em um fenômeno derivado 

“que encontra na matéria todas as razões suficientes para seu aparecimento”77. 

Como afirma Battista Mondin, apesar do que comumente se crê, o vitalismo e o 

mecanicismo não são pontos de vistas incompatíveis entre si. Então, seria legítimo concluir que 

o estudioso tem a possibilidade de ser mecanicista, quando assume o ponto de vista científico, 

e vitalista (ao extrapolar o ponto de vista materialista, com objetivo de alcançar um conceito 

exaustivo de vida), sem que isso implique em uma contradição78. 

Como já tratado, o progresso científico, o racionalismo, o materialismo e os regimes 

políticos contribuíram para fosse excluída a dimensão metafísica do homem, ou seja, nega-se 

toda concepção ou convicção da existência do elemento espiritual do ser humano. Portanto, 

atualmente, há uma crença difundida de que o ser humano não passa de um “produto mais 

                                            
tempo da Igreja e do mundo, então a tarefa que se dispõe que se impõe ao cristão é salvar as verdades “humanitas” 

desfiguradas por quatro séculos de humanismo antropocêntrico, no momento mesmo em que se corrompe a cultura 

humanista, em que periclitam estas verdades ao mesmo tempo que os erros que as viciavam e oprimiam”. 

(MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 4 

ed. São Paulo: Dominus, 1962, p. 57). 
75  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o Humanismo Integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018.  
76  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. 17. ed. São Paulo: Paulus, 

2017, p. 44.  
77  Ibid.  
78  Ibid., p. 47. 
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perfeito da matéria”79. Contudo, em que pese às descobertas mais recentes das ciências e as 

concepções impostas pela sociedade da técnica, o vitalismo não sucumbiu.  

Quando se trata dos antigos e novos problemas que afetam o ser humano e sua 

dignidade, é preciso ter consciência desses pressupostos e inclinações, impostos pela sociedade, 

pelo ambiente e pela cultura. Em continuação, defende Mondin Battista: 

 

Dentre muitos pressupostos que podem obstar o estudo do homem em nível 

filosófico, o mais grave e mais danoso é o cientificismo e o empirismo. 

Segundo tal pressuposto a única forma válida de conhecer o homem é a 

científica, porque somente a ciência dispõe de método infalível: o método de 

verificação experimental80. 

 

Contudo, Battista Mondin continua afirmando que não há qualquer justificação 

racional que “nos autorize a reduzir de saída toda realidade humana ao que imediatamente se 

vê e se toca no homem” 81. Partir desse pressuposto, baseado no materialismo e empirismo, é 

negar-se a conhecer a verdadeira natureza humana.  

Como já afirmado, a vida faz parte da própria essência do ser humano, e para 

compreender o fenômeno da vida humana é necessário compreender o próprio ser humano e 

vice-versa. Isso porque tanto o homem quanto a vida humana se distinguem dos outros animais, 

porque trata-se de uma vida consciente de si mesma82, além dos níveis espirituais e outras 

dimensões que atinge – política, intelectual, social, etc83. 

Portanto, a vida é um fenômeno extraordinário, assim como o próprio ser humano, e 

só pode ser compreendida em sua plenitude e complexidade, superando o reducionismo, o 

racionalismo e o materialismo impostos pelo ambiente sociocultural atual.  

Jacques Maritain enfrenta o problema atual do homem, sem a confiança cega na razão 

– que caracteriza a época moderna –, recorre a todos recursos do saber humano para se chegar 

ao seu humanismo. Isso quer dizer que não nega a existência material e corpórea do homem e 

                                            
79  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. 17. ed. São Paulo: Paulus, 

2017, p. 19. 
80  Ibid. 
81  Ibid., p. 20. 
82  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 17. 
83  “Em suma, a vida humana é vida que atinge níveis espirituais muito elevados, níveis que procura sempre 

superar. O seu olhar está sempre apontado para frente. Por isso, o seu verdadeiro significado pode ser colhido 

apenas descobrindo a finalidade para qual é orientada. Qual é a finalidade última da vida humana? Ainda é cedo 

para descobri-la existem muitas coisas para estudar no homem antes de arriscar uma resposta para esse difícil 

problema. Mas o resultado é certo: o significado último da vida humana não pode ser tratado nem de baixo nem 

do passado, porque ela aponta sempre para o alto e para o futuro”. (MONDIN, op. cit., p. 61). 
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nem mesmo a importância da ciência para seu conhecimento, mas alerta para a insuficiência da 

concepção científica na definição da natureza ontológica do ser humano84. 

A concepção científica ignora o ser “enquanto tal”, portanto, não consegue conhecer 

as coisas como elas são – a sua natureza autêntica –, pois só reflete o que pode ser apreendido 

do homem pelos sentidos e experimentação85. Sobre as falhas do método exclusivamente 

empírico, Jacques Maritain expressa: 

 

Conforme seu tipo metodológico autêntico, a concepção científica do homem, 

como toda concepção adotada pela ciência, estritamente experimental, rejeita 

todo conteúdo ontológico, de tal forma que possa ser inteiramente justificada 

na experiência sensível. Sobre este ponto estão com razão os mais recentes 

teóricos da ciência, os neopositivistas da Escola de Viena.  A concepção 

puramente cientifica do homem tende somente a coligir dados que possa medir 

e observar, e é levada a não considerar o ser ou a essência, não respondendo 

questões tais como: Há uma alma? Existe o espírito ou só a matéria? Deve-se 

crer na liberdade ou no determinismo? Na finalidade ou no acaso? Nos valores 

ou nos simples fatos? – pois tais questões ultrapassam o domínio da ciência. 

A concepção puramente científica do homem é e deve ser uma concepção 

fenomenalizada, sem referência à realidade última. A concepção filosófica 

religiosa do homem, ao contrário, é concepção ontológica. Não é inteiramente 

verificável pela experiência sensível, se bem que possua critérios e provas que 

lhe são próprios. Ocupa-se com os caracteres essenciais e intrínsecos (mas 

invisíveis e intangíveis) e com conteúdo inteligível desse ser que é chamado 

de homem86. 

 

Desta maneira, as atuais decisões acerca do rumo da humanidade e do próprio homem, 

como no caso do aborto, baseadas a partir de uma concepção exclusivamente científica do ser 

humano, implicaria em uma deformação ou falseamento, pois diante da necessidade de 

responder sobre a natureza e destino do homem, seria preciso extrair da concepção científica 

uma espécie de metafísica, o que é totalmente contrário a sua estrutura e metodologia típicas.87 

O conhecimento jurídico, político e, até mesmo, filosófico, refletem essa tendência 

sociocultural já comentada no primeiro tópico de uma convicção enganadora na razão e no 

empirismo, em virtude disso, a noção de pessoa e de ser humano tiveram seu conteúdo 

semântico esvaziado. Portanto, o conceito atual de homem e de pessoa nada diz sobre seu 

                                            
84  “Ora, é evidente que a concepção puramente científica do homem fornecerá dados inestimáveis e sempre novos, 

mas por si só não poderá fornecer os primeiros fundamentos e direções primordiais para escolhas da humanidade, 

pois este necessita conhecer inicial e primordialmente o que é o homem, qual a sua natureza e qual a sua escala de 

valores que ele implica essencialmente”. (MARITAIN, Jacques. Rumos da educação. Nova tradução de Abadia 

Nossa Senhora das Graças. 5. ed. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1968, p. 30). 
85  Ibid. 
86  Ibid. 
87  “O resultado sob ponto de vista lógico, seria uma metafísica espúria, disfarçada de ciência e desprovida de toda 

luz filosófica. Do ponto de vista prático, seria um repúdio ou então uma ideia errônea dessas mesmas realidades e 

valores”. (Ibid., p. 31). 
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conteúdo ôntico88, sobre sua essência ou sobre a sua natureza89. A partir de então, o princípio 

“dignidade da pessoa humana”, tão caro e difundido nos tempos atuais, tem ganhado cada vez 

mais conotação subjetiva, relativa e fluida. 

Portanto, Jacques Maritain propõe uma concepção completa e integral do homem90, 

como primeiro requisito para solução dos novos e velhos problemas que a civilização enfrenta, 

a partir de uma filosofia cristã que tem por objeto a natureza e a essência do ser humano, com 

objetivo de superar as concepções naturalistas e parciais de pessoa e de liberdade. Veja-se:  

 

Afirmar eu o homem é uma pessoa, queremos significar ele não é somente 

uma porção de matéria um elemento individual da natureza, como um átomo, 

um galho de chá, uma mosca ou um elefante são elementos individuais na 

natureza. Onde está a liberdade, onde a dignidade, onde os direitos de um 

pedaço individual de matéria?91 

 

O ser humano é um animal e um indivíduo diferente dos outros, não apenas por ser 

racional, livre e social/cultural92, mas por ser uma unidade material de corpo e alma – de matéria 

e espírito. O homem é um ser relacional, feito à imagem e semelhança de Deus, dotado 

transcendência vertical e horizontal, que se dirige a determinado fim, pois é dotado de 

liberdade.93 

 

                                            
88  “[...] nossos contemporâneos conhecem o homem primitivo, ou o homem do ocidente, ou o homem da era 

industrial, ou o homem criminoso, o homem burguês ou o homem proletário, mas ignoram o que se pretende dizer 

quando se fala do homem” (MARITAIN, Jacques. Rumos da educação. Nova tradução de Abadia Nossa Senhora 

das Graças. 5. ed. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1968, p. 25). 
89  “Ao identificar o Homem como persona, o pensamento actual já não quer afirmar aquilo que o Homem é, mas 

tão só designar um fenómeno do qual não se conhece nem a essência nem a natureza. [...] Daqui se compreende 

que os discursos mais díspares acerca da realidade humana, que opõe entre si visões totalmente diversas do 

Homem, não ponham em causa nem rejeitam a noção de pessoa, eles recorrem a esse conceito, todos eles manejam 

nos seus argumentos, mas a verdade é que esvaziaram de conteúdo ôntico: dizer que homem é pessoa é nada dizer 

acerca do homem”. (GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade. Fundamentação 

Ontológica da Tutela. Coimbra: Edições Almedina S.A., 2008, p. 19- 20). 
90  “Note-se agora que personalidade é um dos aspectos ou polos do ser humano. O outro- empregando a linguagem 

aristotélica – é a individualidade, cujo princípio é a matéria. Esse homem, esse mesmo homem que, num sentido, 

é uma pessoa ou um todo independente, por possuir alma espiritual, e também, em outro sentido, um indivíduo 

material, fragmento de uma parcela do universo físico, simples ponto na imensa teia de forças e influencias de 

ordem cósmica, ética, histórica, etc., a cujas leis está submetido. Sua humanidade é a de um animal que vive pelos 

sentidos, pelo instinto, mas também pela razão”. (MARITAIN, op. cit., p. 34). 
91  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Tradução de Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1967, p. 16. 
92  “O homem não é somente um animal da natureza do urso ou da cotovia. É também um animal de cultura, cuja 

espécie só poderá subsistir com o progresso da sociedade e da civilização. É um animal histórico: da multiplicidade 

dos tipos culturais e ético-históricos que diversificam a humanidade”. (MARITAIN, op. cit., p. 26). 
93  “De fato, graças a liberdade que ele consegue aquilo que os animais obtêm mediante os instintos. É por instinto 

que o animal se nutre, se cobre, se defende, se acasala. É por instinto que desenvolve suas próprias atitudes, a 

corrida, a luta, o canto, etc. [...] O homem ao invés disso, se realiza gradual e livremente”. (MONDIN, Battista. 

Definição filosófica de pessoa humana. Tradução: Ir. Jacinta Turolo Garcia. 2. ed. Bauru: EDUSC, 1998, p. 17). 
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A pergunta: “Que é o homem?” podemos então responder segundo a 

concepção grega, judaica e cristã: o homem é um animal racional, cuja 

suprema dignidade está na inteligência, um indivíduo livre em relação pessoal 

com Deus, cuja suprema “justiça” ou integridade está na obediência voluntária 

à Sua lei; uma criatura pecadora e ferida, chamada à vida divina e à liberdade 

da graça, cuja suprema perfeição consiste no amor94. 

 

O ser humano não é apenas um ser dotado de razão, ele transcende a própria 

racionalidade. Constitui um ser infinito em complexidade, transforma o meio em que vive, não 

apenas se sujeitando a ele, e naturalmente tende para a vida social. Além disso, é um ser 

profundamente interiorizado, que caminha em busca de um fim maior, portador de uma energia 

divina. Corroborando esse entendimento, vale a pena citar as palavras de Pietro Alárcon: 

 

Assumamos, então, que a vida humana é a vida do ser, taxonomicamente 

superior, que manifesta uma condição que lhe e inerente, e que se projeta aos 

outros, reafirmando sua natureza de ser social, que procura com sua ação 

atingir fases cada vez mais avançadas de desenvolvimento. O homem é 

dimensão de corpo, espírito e sociedade e caminha a procura do progresso, 

cada vez mais consciente de suas virtudes, fraquezas e limitações decorrentes 

de sua condição de ser vivo, de ser humano95. 

 

Não há equivalente físico para explicar a complexidade de corpo e espírito do ser 

humano, isso quer dizer que além da carne e dos ossos do homem, há um espírito, que vale mais 

que todo o universo físico96.  Portanto, dizer que um “homem é uma pessoa é dizer que, na 

profundeza de seu ser, ele é mais um todo do que uma parte”, que por si só constitui um universo 

(microcosmos), em razão da sua alma que existe livremente97. Sobre a demonstração e 

argumentação da espiritualidade humana, vale citar Battista Mondin: 

 

De fato, a espiritualidade não dispensa a matéria, a necessidade e o instinto, e 

é requisito da liberdade que é isenção da necessidade e domínio sobre a 

matéria.  Da espiritualidade do ser profundo no homem, a que costumamos 

dar o nome de anima, existem muitos indícios: a auto-consciência, a reflexão, 

a contemplação, o colóquio, a adoração, a auto-transcendência, etc. Mas o 

indício mais certo, porém, é a liberdade. Esta é, de fato, a condição própria do 

espírito: libertas est conditio essendi spiritualitatis. O espírito, e somente o 

                                            
94  MARITAIN, Jacques. Rumos da educação. Nova tradução de Abadia Nossa Senhora das Graças. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Agir Editora, 1968, p. 33. 
95  ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na constituição federal de 1988. 

São Paulo: Método, 2004, p. 47. 
96  “A pessoa humana, por mais dependente que ela seja dos menores acidentes da matéria, existe em virtude da 

própria existência de sua alma, que domina o tempo e a morte. É o espírito que é a raiz da personalidade”. 

(MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Tradução de Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1967, p. 17). 
97  MARITAIN, op. cit., p. 34. 
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espírito, é essencialmente livre. O espírito sopra para onde quer: spiritus ubi 

vult spirat98. 

 

Enquanto para um materialista a dignidade da pessoa humana seria a mesma de 

qualquer outro animal ou facilmente relativizada pela ausência de uma fundamentação 

ontológica e metafísica, na concepção Maritanista, a pessoa recebe dignidade pelo fato de ter 

origem em um princípio absoluto que é o espírito. Afirma, Jacques Maritain: 

 

A pessoa tem uma dignidade absoluta porquanto está relacionada direta com 

o Absoluto, no qual somente ela pode encontrar sua plena realização; sua 

pátria espiritual é todo universo dos bens que têm valor absoluto, que refletem 

de algum modo um Absoluto superior ao mundo e que são atraídos por ele99. 

 

Todos os seres humanos são iguais em dignidade, por serem feitos à imagem e 

semelhança de Deus e, portanto, compartilham de uma natureza comum100. Contudo, enquanto 

ser que existe, cada ser humano é distinto dos outros membros da espécie humana, possui 

vivências e experiências individuais, constituindo uma totalidade em si.  

É nesse sentido que se fala em um humanismo integral, ou seja, um humanismo 

teocêntrico: o homem é portador da riqueza divina e que o leva a uma evolução constante na 

busca pelo eterno. Citando Battista Mondin sobre a pessoa humana ser feita a imagem e 

semelhança de Deus: “o homem é espelho do Pai na memória, do Filho na inteligência, e do 

Espírito no amor”.101  

O ser humano, que é um todo aberto, que por sua natureza é um ser de comunhão 

(social) e que se constrói culturalmente e pela história102, possui uma essência imutável, em que 

a sua principal característica é a constante busca pelo Absoluto: autotranscedência103. Nesse 

sentido, é o conceito de pessoa presente em várias das suas obras: 

                                            
98  MONDIN, Battista. Definição filosófica de pessoa humana. Tradução: Ir. Jacinta Turolo Garcia. 2. ed. Bauru: 

EDUSC, 1998, p. 22. 
99  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 18. 
100 “Para o homem, a pessoa humana, ser imagem de Deus é verdade ontológica e exigência ética, ao mesmo 

tempo. Enquanto espírito, enquanto ser inteligente e livre, o homem é cópia fiel de Deus, a Ele marcadamente 

assemelhado. Tanto assemelha, que ele espelha Deus, não simplesmente em sua unidade, mas também, como se 

esforçou para mostrar Santo Agostinho, de mil modos, na sua Trindade”. (MONDIN, Battista. Definição filosófica 

de pessoa humana. Tradução: Ir. Jacinta Turolo Garcia. 2. ed. Bauru: EDUSC, 1998, p. 37). 
101  Ibid., p. 37. 
102  “O homem não é somente o sujeito ativo da cultura, mas também o sujeito passivo; ele não é só o artífice, mas 

também o produto principal. Devemos de fato, reconhecer que a tarefa primeira e principal da cultura não é 

construir casas, carros, trens, navios, aviões, computadores, bombas, etcs, em outras palavras, construir o mundo. 

Sua tarefa principal é construir o homem, um projeto de humanidade que seja adequado à dignidade e à exigência 

da pessoa humana”. (Ibid., p. 16). 
103  “Muitos estudiosos conferem à autotranscedência sentido teocêntrico: o homem sai incessantemente de si 

mesmo e ultrapassa os confins da própria realidade, porque para isso é levado por força superior, Deus. Este, graças 

a sua grandeza, bondade, perfeição e onipresença, polariza sobre si todas as criaturas, em particular o homem”. 
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O homem é uma pessoa que se conhece e se afirma pela inteligência e pela 

vontade. Não existe apenas como ser físico. Possui uma existência mais rica, 

mais nobre, a supra-existência espiritual própria ao conhecimento e ao amor. 

Ele ê assim, de certo modo, um todo e não somente uma parte, é um universo 

em si mesmo, um microcosmo no qual o macrocosmo pode ser envolvido pelo 

conhecimento. Por amor dedica-se livremente a seres que são para ele como 

outros “eus”. Dessa espécie de relações, não existe nenhum equivalente no 

mundo físico104. 

 

O filósofo Jacques Maritain contribuiu decisivamente para a elaboração e aplicação da 

Carta Universal dos Direitos Humanos, em razão da sua insistência no ideal de que a verdadeira 

humanidade seria encontrada, quando homens se associassem não por interesses, mas pelos 

valores humanos. O respeito dos direitos humanos deve mover a humanidade, no sentido de 

que cada ser humano deve respeitar os direitos do seu próximo e exigir para si, com objetivo 

de conduzir a vivencia humana para os valores de amor fraterno e de paz.  

O ser humano, pelo fato de possuir uma natureza em comum105, possui direitos e 

deveres naturais e deve utilizar tudo que existe de forma harmônica para a completa realização 

do seu ser. Essa ordem superior supera todo culturalismo e formação social, pois diz respeito à 

própria essência e dignidade humana. Nesse sentido, corrobora Maritain: “A lei natural é o 

conjunto de coisas que se devem e que não se devem fazer, dele decorrentes de uma maneira 

necessária pelo fato somente de que o homem é homem, abstraindo de qualquer outra 

consideração”106. Portanto, o fundamento dos direitos humanos é a igual dignidade de todos 

seres humanos desde sua concepção até a morte natural107. 

Por fim, é válido ressaltar que o humanismo integral tem por objetivo resgatar o 

elemento humano, perdido em meio a tantos conflitos e ideologias, e reagir à grande crise da 

humanidade instaurada pelo racionalismo e materialismo.  

A influência do humanismo integral logrou êxito na conquista de direitos e garantias 

civis de minorias, tais como: minorias étnicas, grupos religiosos, índios, pobres, analfabetos, 

dentre outros. Contudo, presencia-se, uma onda de desrespeito de direitos humanos a partir de 

                                            
(MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. 17. ed. São Paulo: Paulus, 

2017, p. 267). 
104  MARITAIN, Jacques. Rumos da educação. Nova tradução de Abadia Nossa Senhora das Graças. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Agir Editora, 1968, p. 34. 
105  “[...] existe uma natureza humana, e que esta natureza é a mesma entre todos os homens”. (MARITAIN, 

Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Tradução de Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1967, p. 58-59). 
106  Ibid., p. 61. 
107  QUEIROZ, Álvaro. À redescoberta do ser humano integral. Jacques Maritain e o Humanismo Integral. Revista 

Eletrônica de Psicológica, Maceió, [20--]. Disponível em: <https://www.seretranscender.com.br/wp-

content/uploads/2016/07/Jacques-Maritain-e-o-Humanismo-Integral.pd>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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um discurso adiáforo baseado na dignidade da pessoa humana, como por exemplo, o homicídio 

uterino. Nesse sentido, vale mencionar a constatação de Ivanaldo dos Santos: 

 

A existência, o incentivo e o patrocínio financeiro ao aborto tornam-se uma 

grande contradição dentro da chamada era dos direitos. Vale salientar que, de 

acordo com o filósofo Norberto Bobbio, atualmente o Ocidente vive a 

multiplicação dos direitos, especialmente dos direitos sociais. Por isso, novos 

direitos vão sendo incorporados à lista dos direitos já existentes. O problema 

da era dos direitos é que existe um grupo que não está sendo contemplado com 

qualquer direito. Trata-se do nascituro, do bebê ainda no ventre da mãe. O 

nascituro é o grande excluído da era dos direitos. Em grande medida, o que 

está sendo oferecido ao nascituro é o aborto, ou seja, a morte108. 

 

A prática do aborto permite que seja negada dignidade aos seres humanos em 

formação, sua condição de ser, vivente, pessoa relacional por ter dimensão material e, 

sobretudo, espiritual. Nesse contexto, o humanismo integral é inclusivo, pois permite a 

consideração de todos grupos e dimensões humanas. No humanismo maritanista, o feto não é 

visto como um objeto, mas como um ser humano em formação, portador de natureza humana, 

gênese dos direitos e dignidade109. 

O contexto marcado pela racionalidade e cientificismo própria do iluminismo, 

encoraja a prática de atos contrários aos direitos humanos. Portanto, há uma necessidade de 

repensar a dignidade da pessoa humana e uma ressignificação do sentido da vida. Somente a 

partir da consciência da vida em seu sentido pleno poderá refletir em um existir digno do ser 

humano, ou seja, a humanidade e o ser humano se realizando integralmente “descobrirem-se 

transcendentes na estimativa de bens espirituais, pondo-se em riste no movimento de 

dinamização ao ser telus natural”110. 

 

3  O ESTATUTO JURÍDICO PENAL DA VIDA INTRAUTERINA 

 

 

A vida como direito fundamental é uma realidade complexa e pode ser entendida a 

partir de várias perspectivas. Diversos outros direitos básicos circundam o direito à vida e 

                                            
108  SANTOS, Ivanaldo. O aborto e os direitos humanos: reflexões a partir do humanismo de Jacques Maritain. In: 

POZZOLI, Lafayette; LIMA, Jorge da Cunha. Presença de maritain: testemunhos. 2. ed. São Paulo: LTR, 2012, 

p. 96. 
109  Ibid. 
110  ZENNI, Alessandro Severino Váller. ANDREATTA FILHO, Daniel Ricardo. O direito na perspectiva da 

dignidade humana. Transdisciplinariedade e Contemporaneidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 

2011, p. 53. 
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condicionam o nível de qualidade em sua perspectiva social (assistência médica, assistência 

social, lazer, educação, saneamento, dentre outros direitos fundamentais).  

Neste segundo capítulo, o direito à vida será analisado a partir de uma perspectiva 

jurídica e como um direito individual de primeira geração (ainda que seja possível considerar 

que a vida permeie todas as gerações ou dimensões de direitos)111. 

Com objetivo de estabelecer os limites da tutela penal no ordenamento jurídico 

brasileiro e o substrato do bem jurídico, a vida humana intrauterina será considerada (neste 

capítulo) em sua projeção ou existência físico-biológica. Contudo, é válido deixar claro que ela 

vai muito além desse aspecto, que por razões metodológicas, as questões sociais e históricas 

não serão aqui tratadas. Isto porque este trabalho, apesar de não prescindir a análise ontológica 

e metafísica do conceito de pessoa e suas implicações sobre a sua existência, não tem por 

objetivo a análise da qualidade de vida e dos direitos sociais que a circundam112. 

Outrossim, pontua-se que, apesar de referenciar a classificação dos direitos em 

gerações ou dimensões, para fins didáticos e conceituais, não se adota aqui a tese da 

historicidade do direito à vida. Isto porque, parte-se do pressuposto que esse direito decorre da 

própria natureza humana e lhe é inerente, sendo apenas reconhecido e declarado pelo Estado e 

pelo ordenamento jurídico113. 

Além disso, essa perspectiva biológica (como um processo natural) exclui do direito à 

vida em sentido estrito todas questões históricas e contingentes, que permitiriam a 

classificações/relativizações culturais e subjugação de vidas como carentes de valor vital, como 

                                            
111  “As primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um não-agir do Estado; aos segundos, os direitos 

sociais, ou uma ação positiva do Estado. Embora as exigências de direitos possam estar dispostas 

cronologicamente em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre — com relação aos poderes 

constituídos, apenas duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios. Nos direitos de 

terceira e de quarta geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outra espécie”. (BOBBIO, Noberto. A 

era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 9). 
112  Sobre a gerações de direitos fundamentais: “Enfim, se nos deparam direitos da primeira, da segunda e da 

terceira gerações, a saber, direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, conforme tem sido largamente 

assinalado, com inteira propriedade, por abalizados juristas. Haja vista a esse respeito a lição de Karel Vasak na 

aula inaugural de 1979 do Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo. [...] Os 

direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo 

constitucional, a saber direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, 

àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 

constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 562). 
113  “Ainda que não houvesse tutela constitucional ao direito à vida, que por ser decorrente de norma de direito 

natural, é deduzida da natureza do ser humano, legitimaria aquela imposição erga onmes, porque o direito natural 

é o fundamento do dever-ser, ou melhor, do direito positivo, uma vez que se baseia num consenso, cuja expressão 

máxima é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, fruto concebido pela consciência coletiva da 

humanidade civilizada”. (DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

21-22). 
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já se chegou a preconizar114. A pretensão de tratar o direito à vida sob essa perspectiva deve-se 

ao fato que a concretização normativa precisa garantir pelo menos o mínimo fundamental, sem 

perder de vista que a pessoa é unitária e transcende quaisquer universos culturais115. 

A primeira característica do direito à vida é que ele existe “desde que” e “enquanto” a 

mesma existe, isso significa dizer que a titularidade desse direito só pode ser exercida do 

começo ao final da vida humana. Portanto, quando se tutela a vida e se exige esse direito, é no 

sentido de continuar existindo e continuar vivendo, com o objetivo de manter todas as condições 

necessárias para que seja possível a sua continuação116. 

Porquanto, esse direito é o mais fundamental de todos os direitos, tendo em vista que 

é supedâneo para o exercício de quaisquer outros. Isto porque não faria sentido o poder 

constituinte declarar e reconhecer nenhum direito sem que antes fosse assegurado o direito de 

estar vivo para usufruí-lo. 

Outrossim, é evidente a importância do direito à vida, pois ele é o pressuposto e suporte 

para a existência de todos os outros direitos e condição necessária para permitir o 

desenvolvimento da personalidade. Por suposto, que a sua privação é irreversível e também 

destitui automaticamente do exercício de todos os outros direitos. 

Portanto, trata-se do primeiro centro ou dever de tutela, pois refere-se à própria 

realidade subsistente do ser humano. Isto porque o direito à vida faz parte do conjunto de 

aspectos fundamentais mínimos que garante a existência do indivíduo como ente-pessoa em 

concreto, ou seja, trata-se do substrato essencial, sem o qual não há que se falar em pessoa117. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, assegura a todos brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida118. Essa proteção foi 

                                            
114  Nesse mesmo sentido: “La concepción do direito a la vida en estos términos, impone ya varias acotaciones 

necessárias: em primer lugar, al entenderlo em um sentido naturalístico, esto es, al decirnos que se proyecta sobre 

una realidade físico-biológica, se excluyen del concepto de su objeto cualesquiera valoraciones sociales que 

pudieran indicar qué es vida humana y qué no lo es, aunque no estén excluidas determinadas valoraciones para 

estabelecer la mayor o menor intensidade de su protección por el Derecho (p.ej., la condición de Jefe de Estado, y 

otras que veremos em el capítulo V); em segundo lugar, no importa el estado, condición y capacidade concretas 

de prestación social de ese indivíduo, ni la calidad, racionalidad ou viabilidade de esa vida: las vidas carentes de 

valor vital, como em algún momento histórico se llegó a preconizar.” (ROMEO CASABONA, Carlos Maria. El 

derecho y la bioética ante los limites de la vida humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 

1994, p. 25-26). 
115  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade. Fundamentação Ontológica da Tutela. 

Coimbra: Edições Almedina S.A., 2008, p. 95. 
116  ROMEO CASABONA, op. cit., p. 27.  
117 “Deste centro de tutela derivam direitos de personalidade, como sejam o próprio direito à vida e à integridade 

física, e também o direito a uma autonomia moral e jurídica, consequências e reflexo da própria e radica autonomia 

ôntica de um sujeito subsistente...e talvez nenhum mais”. (GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da 

personalidade. Fundamentação Ontológica da Tutela. Coimbra: Edições Almedina S.A., 2008, p. 95). 
118 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 08 fev. 2018. 
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complementada com a ratificação e incorporação da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, o direito à vida é uma exigência 

individual, oposta em face do Estado, que não pode dispor da vida dos indivíduos, ainda que 

em face de interesses coletivos (status negativo), bem como tem o dever de atuar positivamente 

para proteção social de cada vida humana (status positivo)119. Assim, a previsão constitucional 

e convencional, explicitamente garantista, gera um dever jurídico do Estado e dos particulares.  

 Em que pese a relevância desse direito, a vida como qualquer outro direito 

fundamental (com exceção ao direito de não ser torturado ou escravizado) não possui caráter 

absoluto, o que significa que pode ceder em determinadas circunstâncias e em face de direitos 

de superior ou de mesma relevância (hipóteses reconhecidas em casos concretos)120. Em razão 

disso, o legislador infraconstitucional elegeu situações que afasta a ilicitude de condutas de 

particulares que lesionem ou coloquem em perigo o direito à vida de outrem (bem jurídico), 

como por exemplo, em estado de necessidade, legítima defesa e determinadas formas de aborto 

(aborto legal)121. 

Outrossim, o poder constituinte originário previu uma única situação em que seria 

possível a supressão da vida pelo Estado, ou seja, a pena de morte só será admitida no país em 

caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, Constituição Federal)122. 

Os atentados dolosos contra a vida devem ser perseguidos criminalmente e para tanto 

o poder constituinte instituiu o tribunal do júri (art. 5º, XXXVIII). Portanto, há um direito de 

                                            
119  “Com efeito, na medida em que os direitos fundamentais exprimem os valores nucleares de uma ordem jurídica 

democrática, seus efeitos não podem se resumir à limitação jurídica do poder estatal. Os valores que tais direitos 

encarnam devem se irradiar por todos os campos do ordenamento jurídico, impulsionando e orientando a atuação 

do Legislativo, Executivo e Judiciário. Os direitos fundamentais, mesmo aqueles de matriz liberal, deixam de ser 

apenas limites do Estado, convertendo-se em norte de atuação”. (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais 

nas relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 134). 
120 “O que caracteriza os chamados direitos fundamentais, entre os quais está certamente o direito à vida, é o fato 

de serem universais, ou seja, de valerem para todo homem, independentemente da raça, da nacionalidade, etc., 

mas não necessariamente de valerem sem exceções. Com isso, não queremos afirmar que não existam direitos 

absolutos (penso que, na consciência contemporânea, esse é o caso, por exemplo, do direito de não ser torturado 

ou de não ser escravizado), mas simplesmente que o caráter absoluto do direito à vida não é habitualmente usado 

(e, de resto, seria difícil fazê-lo) como argumento em favor da abolição da pena de morte. Então, uma vez admitido 

que o mandamento “não matarás” admite exceções, o ponto controverso é saber se a pena de morte pode ser 

considerada como uma exceção. Já que e regra geral de toda controvérsia que quem defende uma exceção ao 

princípio geral deve justificá-la, cabe então aos defensores da pena de morte o ônus de aduzir argumentos tais que 

tornem aceitáveis a admissão, restando aos que a negam a tarefa de refutá-los”. (BOBBIO, Noberto. A era dos 

direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Nova edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 79). 
121  “Toda ação compreendida em um tipo de injusto (doloso ou culposo) será lícita se não estiver presente uma 

causa de justificação. Tem-se, pois, que a existência de uma causa justificante faz da ação típica uma ação lícita 

ou permitida. As causas de justificação contem preceitos autorizantes ou permissivo independente. Podem ser 

definidas como sendo particulares situações diante das quais um fato, que de outro modo seria delituoso, não o é 

porque a lei o impõe ou consente”. (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 9. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, v. 1, p. 356). 
122  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 08 fev. 2018. 
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todo ser humano de não sofrer atentados contra a sua vida, em contrapartida há um dever geral 

de não matar. Ainda, pode-se dizer que o direito à vida impõe ao indivíduo uma série de outros 

deveres com relação à proteção da sua própria vida e da vida dos outros. Diante disso, é possível 

distinguir três grupos de titulares de direitos e deveres: o Estado, que tem o dever de proteção 

e de abstenção (respeito) com relação aos particulares, o próprio indivíduo com relação à sua 

vida e as demais pessoas123. 

Sem dúvida, a vida é um bem jurídico digno de tutela penal e o legislador 

infraconstitucional intensifica ou ameniza a proteção jurídica nas diferentes fases do curso vital, 

surgindo diversos tipos penais que atentam contra ela. 

 O desenvolvimento da vida humana tem início com a fecundação, ainda que a 

proteção se dê em momento diferente, e termina com a morte. Essa proteção se amplia com o 

nascimento quando o crime contra a vida deixa de ser tipificado como aborto, cedendo lugar ao 

homicídio ou infanticídio124. Nesse sentido, o direito à vida impõe para o Estado, mais do que 

qualquer outro direito, a obrigação de proteção, em especial com relação aos insuficientes125.  

Os avanços da medicina e da engenharia genética, permitem não só um maior 

conhecimento a respeito do processo de desenvolvimento biológico que determinam o início da 

vida humana, mas possibilitam a interferência nesse processo (até então natural), detectando e 

prevenindo enfermidades congênitas em embriões in vitro e in útero. As novas descobertas no 

campo da reprodução humana (técnicas de reprodução assistida), manipulações genéticas e 

avanços na área da medicina pré-natal evidenciam ainda mais a vulnerabilidade da vida do 

concebido frente às novas formas de agressão e intervenções, que não estão previstas no 

ordenamento jurídico atual126. 

                                            
123  ROMEO CASABONA, Carlos Maria Romeo. El derecho y la bioética ante los limites de la vida humana. 

Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 29. 
124  “A relevância jurídica da precisão do início da vida humana independente é manifesta, já que a partir desse 

instante opera-se uma modificação nas valorações jurídico penais do injusto e da culpabilidade, em razão da 

existência de uma vida autenticamente autônoma. A mudança da qualidade jurídica do objeto da ação é decisiva 

para qualificação jurídico-penal do fato como homicídio ou como o aborto. Assim, até o início do nascimento, 

qualquer pessoa que atente contra o nascituro incidirá nas penas do delito de aborto, por se tratar o bem jurídico 

em questão de vida humana dependente, ainda subordinada à vida da mãe. Com as dores do parto e das contrações 

de dilatação, tem início a vida humana independente, bem jurídico do delito de homicídio. [...]”. (CARVALHO, 

Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 106). 
125  “Por essa razão, o aborto e a eutanásia são violações ao direito natural à vida, principalmente porque exercidos 

contra insuficientes. No primeiro caso, sem que o insuficiente possa se defender [...]”. (MARTINS, Ives Granda. 

A vida, o direito fundamental. Lex Humana, Rio de Janeiro, Petrópolis, v. 1, n. 1, 2009, p. 9. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10316.2/33899>. Acesso em: 18 out. 2018). 
126  Nesse sentido: CARVALHO, Gisele Mendes de. Lacunas na proteção jurídico-penal do nascituro: os delitos 

de aborto culposo e de lesões ao concebido. In: Congresso Nacional do Conpedi, 18., 2009, São Paulo. [Anais...] 

São Paulo: Fundação Boiteaux, 2009, p. 1315-1316. 
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Dito de outro modo, o Estado brasileiro tem o dever de tutelar a vida humana 

dependente e o faz por meio do delito de aborto. Contudo, atualmente, diante dos avanços das 

novas tecnologias, essa tutela tem se demonstrado insuficiente127. Por fim, a partir desse 

trabalho, será possível concluir que o concebido é titular do direito à vida e à integridade física, 

não como integrante do corpo da genitora, mas de forma independente e autônoma, tendo em 

vista que são dois sistemas biológicos e seres humanos distintos e, portanto, dotados de 

dignidade. Portanto, a partir da concepção, o corpo da mãe é o hospedeiro de uma nova vida e 

o exercício do direito ao seu próprio corpo só pode ser exercido nos limites da tutela da sua 

vida e da vida do seu filho128. 

Demais disso, é possível concluir que o direito à vida, em regra, é indisponível e 

irrenunciável129. Todavia, esse direito (de forma geral) suscita debates tanto no que se refere ao 

início da proteção à vida e ao direito de morrer (aborto e eutanásia), em especial com relação 

ao primeiro quando confrontado com novas questões relativas ao controle do ser humano sobre 

sua própria reprodução130. 

 

3.1 FASES DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: EMBRIOLOGIA 

 

O objetivo desse trabalho é a análise da tutela da vida humana dependente ou pré-natal. 

Diante disso, quando se fala em estatuto jurídico, é imprescindível a exame da realidade 

                                            
127  ARVALHO, Gisele Mendes de. Lacunas na proteção jurídico-penal do nascituro: os delitos de aborto culposo 

e de lesões ao concebido. In: Congresso Nacional do Conpedi, 18., 2009, São Paulo. [Anais...] São Paulo: 

Fundação Boiteaux, 2009, p. 1315-1316. 
128  “Os argumentos, que têm sido trazidos à discussão, de que o aborto não é atentado ao direito à vida, mas o 

exercício de um direito ao corpo que a mulher possui, não prevalece, visto que se a própria natureza feminina faz-

lhe hospedeira do direito à vida de outrem, no momento em que a hospedagem se dá, já não é mais titular solitária 

do seu corpo, que pertence também a seu filho. E o egoísmo que leva a assassiná-lo, para fazer dele uso exclusivo 

de seus apetites, caprichos, conforto ou qualquer outro motivo, representa tirar o direito de outrem que também é 

titular do corpo materno. Desde a concepção, o corpo feminino pertence a duas vidas e é dirigido por dois seres, a 

mãe e o filho, e a mãe não pode praticar homicídio para retirar ao filho um direito que possui ao corpo materno” 

(MARTINS, Ives Granda. A vida, o direito fundamental. Lex Humana, Rio de Janeiro, Petrópolis, v. 1, n. 1, p. 

11-17, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316.2/33899>. Acesso em: 18 out. 2018.). 
129 “O direito à vida está acima de qualquer lei e é incólume a atos dos Poderes públicos, devendo ser protegida 

contra quem quer que seja, até mesmo contra o seu próprio titular, por ser irrenunciável e inviolável”. (DINIZ, 

Maria Helena. O estado atual do biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 24). 
130 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida. Aborto Eutanásia e Liberdades Individuais. 2. ed. Tradução de 

Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
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empírica131 do bem jurídico tutelado132,133, bem como determinação de conceitos e dos termos 

que serão empregados durante o trabalho. Portanto, para o exame do conceito de vida humana 

dependente, ou seja, vida anterior ao nascimento, será necessário discorrer sobre as etapas de 

desenvolvimento embrionário. Isto porque, conforme já assinalado, o direito protege a vida em 

seus diferentes estágios, de forma incremental e gradual, tipificando condutas que atentem 

contra a vida humana dependente e independente e cominando sanções penais de forma variada. 

Portanto, é preciso entender o porquê de alguns marcos serem considerados decisórios e 

valorados de forma a determinar a implementação da tutela penal da vida humana ou a 

ampliação. 

De forma direta e não exaustiva, é possível indicar algumas posições principais acerca 

do início da vida humana: com a fecundação; com a nidação; com a formação do sistema 

nervoso central; quando o feto passa a ter capacidade de sobreviver de forma independente do 

corpo da mulher ou com o desenvolvimento de um sistema moral (autoconsciência). A partir 

desse trabalho, será possível entender que o desenvolvimento humano se inicia com a 

fecundação, mas será com a nidação que se iniciará a gestação propriamente dita, bem como o 

surgimento de um ser único (irrepetível), uno e indivisível.  

A vida humana dependente (antes do nascimento), apesar de encontrar-se vinculada 

ao corpo materno e dele depender para seu desenvolvimento, possui proteção autônoma134. 

                                            
131  “O bem jurídico- ponto central da estrutura do delito- constitui, antes de tudo, uma realidade válida em si 

mesma, cujo conteúdo axiológico não depende do juízo do legislado (dado social preexistente). Contrariamente ao 

proposto por Binding, a norma não cria o bem jurídico, mas sim o encontra. Daí o seu aspecto restritivo. Isso 

porque o fim do direito não é outro que de proteger os interesses do homem, e estes preexistem à intervenção 

normativa, não podem ser de modo alguma criação ou elaboração jurídica, mas se impõe a ela”. (PRADO, Luiz 

Regis. Bem jurídico penal e constituição. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 30). 
132  Sobre o conceito de bem jurídico: “De outro lado, o bem jurídico vem a ser um ente (dado ou valor social) 

material ou imaterial haurido do contexto social, de titularidade individual ou metaindividual reputado essencial 

para coexistência e desenvolvimento do homem em sociedade e, por isso, jurídico-penalmente protegido. E, 

segundo a concepção aqui acolhida, deve estar sempre em compasso com o quadro axiológico (Wertbild) vazado 

na Constituição e com compromisso do Estado Democrático e Social de Direito”. (Ibid., p. 44). 
133 Ao discorrer sobre a conceituação do bem jurídico e a sua integração a uma realidade empírica, Claus Roxin 

complementa: “Também direitos fundamentais e humanos, como livre desenvolvimento da personalidade, a 

liberdade de opinião e religiosa, também são bens jurídicos. Seu desconhecimento prejudica verdadeiramente a 

vida na sociedade. [...].” (ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. 

Organização e tradução de André Luís Callegari. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 18). 
134  “No caso de embriões (e fetos) em fase gestacional, com vida uterina, nítida é a titularidade de direitos 

fundamentais, especialmente no que concerne à proteção e conservação de suas vidas, e onde já se pode, inclusive, 

reconhecer como imanentes os direitos da personalidade, assim como, em alguns casos, direitos de natureza 

patrimonial. Na seara de proteção peal de bens fundamentais, situa-se a proibição- ainda que não absoluta- do 

aborto. Por outro lado, embora a tendência dominante de assegurar à vida uterina pelo menos uma proteção jurídico 

fundamental objetiva, segue intenso o debate sobre os limites a respeito da gravidez no caso de anencefalia 

(admitida pelo STF), assim como a discussão – igualmente travada no STF a respeito da legislação sobre a 

biotecnologia, designadamente naquilo que está em casa a determinação do início da vida e da sua necessária 

proteção”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos 

Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 226). 
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Desse modo, é necessário delimitar com precisão não apenas o termo inicial dessa proteção 

(tipo objetivo do delito de aborto), como também definir o marco biológico que determina a 

aparição da vida humana independente, ou seja, quando atentados contra a vida humana deixam 

de ser tipificados como delito de aborto e passam a ser considerados homicídio ou infanticídio.  

As conquistas nas áreas da biologia molecular, da genética, da embriologia clínica, 

sequenciamento do genoma humano, técnicas de reprodução assistida, isolamento de células 

tronco, dentre outros tantos avanços científicos, impulsionaram e incrementaram a pesquisa na 

área de embriologia humana, impactando sobremaneira na prática médica atual e do futuro. 

Quando da realização da fertilização in vitro (FIV) para reprodução humana, os 

embriões se desenvolvem em cinco etapas, geralmente em um período de até cinco dias. Em 

um primeiro momento, os óvulos maduros são extraídos da mulher, após a indução à ovulação, 

selecionados e, em seguida, fecundados em laboratório, permitindo o surgimento do zigoto. 

Nas primeiras vinte e seis horas de desenvolvimento, o zigoto (óvulo fecundado pelo 

espermatozoide) divide-se em duas células, que, no segundo dia, divide-se em quatro células, 

e, no terceiro dia, sucessivamente, volta a se dividir em oito células.  No quarto dia, chega-se 

ao estágio denominado “mórula” e, no quinto dia, alcança o estágio denominado “blastocisto”. 

Nesse período, o tamanho do pré-embrião permanece inalterado, modificando apenas a 

quantidade de células e suas respectivas dimensões de forma inversamente proporcional135. 

Vale ressaltar que os pré-embriões só se desenvolvem fora do útero materno (in vitro) para 

depois serem criopreservados até o décimo quarto dia136. 

Na reprodução natural, o processo de desenvolvimento humano ocorre quando o oócito 

(núcleo do óvulo) é fecundado pelo espermatozoide, e a partir desse momento muitas alterações 

transformam uma única célula diplóide em um organismo humano multicelular.  O ovócito é a 

célula germinativa feminina ou, ainda, conceituada como a célula sexual produzida nos ovários; 

quando maduro é chamado de ovócito maduro ou ovócito secundário. Já a célula germinativa 

masculina é denominada espermatozoide, sendo produzida no testículo e expelida pela uretra 

masculina durante a ejaculação.  

                                            
135  CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 184. 
136  “De fato, os embriões só podem ser congelados (i) no estágio do zigoto unicelular, (ii) clivados (2 a 8 células) 

ou (iii) em blastocisto (a partir do 5° dia do desenvolvimento in vitro)67 e nunca depois do 14° dia. Vale dizer: a 

extração das células-tronco ocorre (i) antes do início da formação do sistema nervoso, quando o embrião é apenas 

um conjunto de células não diferenciadas; (ii) antes da nidação, i.e., da fixação do embrião no útero; (iii) antes de 

qualquer viabilidade de vida extra-uterina e, até mesmo, antes que se possa considerá-lo um ser individualizado.” 

(BARROSO, Luís Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: dois temas acerca da 

vida e da dignidade na constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 241, p. 93-120, jul./set. 

2005, p. 109). 
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Geralmente a fecundação do oócito (núcleo do óvulo) ocorre cerca de doze horas após 

a ovulação. As técnicas de reprodução assistida indicam que os óvulos não podem ser 

fecundados após vinte quatro horas, tendo em vista que eles se degeneram rapidamente após 

esse lapso temporal. Por sua vez, os espermatozoides não sobrevivem mais que quarenta e oito 

horas no interior do corpo feminino. Após a ejaculação, as células germinativas masculinas são 

armazenadas na mucosa do colo do útero para serem gradualmente liberadas, aumentando a 

probabilidade de fecundação. Alguns espermatozoides atravessam o útero e chegam às tubas 

uterinas, local em que dentro da normalidade ocorre a fecundação137. Quando o óvulo não é 

fecundado na tuba ou ocorre algo anômalo na fecundação (ex. fecundação por mais de um 

espermatozoide), ele passará pela tuba e chegará ao corpo do útero, onde se degenera e será 

reabsorvido.  

O processo de fecundação tem duração de aproximadamente vinte e quatro horas, 

iniciando-se com o contato do espermatozoide com o óvulo na tuba uterina e terminando com 

a mistura dos cromossomos paternos e maternos na primeira divisão celular (mitótica), 

formando um embrião unicelular (zigoto). Qualquer alteração na sequência dos eventos da 

fecundação ou em qualquer estágio pode causar a morte do zigoto138. 

Quando a divisão celular atinge cerca de 12 a 32 blastômeros, a mórula está formada. 

O estágio da mórula ocorre cerca de 3 dias após a fertilização, coincidindo com a entrada do 

pré-embrião no útero. Após a entrada deste no útero pela tuba uterina, uma cavidade preenchida 

por um fluído (cavidade blastocística) desenvolve no interior da mórula, dando origem ao 

blastocisto139. Formado pelo embrioblasto (que dará origem ao embrião), cavidade blasticística 

                                            
137  “Embora vários espermatozoides penetrem a corona radiata e a zona pelúcida (Fig. 2-14), normalmente apenas 

um espermatozoide entra no oócito e o fecunda. Dois espermatoizoides podem participar da fecundação em um 

processo anormal denominado dispermia, que resulta em um zigoto com um conjunto extra de cromossomos. As 

concepções triploides são responsáveis por cerca de 20% das anomalias cromossômicas nos abortos espontâneos. 

Os embriões triploides (69 cromossomos) podem parecer normais, mas eles quase sempre são abortados 

espontaneamente ou morrem logo após o nascimento”. (MOORE, Keith L.; PERSAUD, Mark G. Torchia. 

Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 56).  
138  “O zigoto é geneticamente único porque metade dos cromossomos é materna e a outra metade é paterna. O 

zigoto contém uma nova combinação de cromossomos diferente da combinação das células paternas. Esse 

mecanismo é a base da herança biparental e da variação da espécie humana. A meiose possibilita a distribuição 

aleatória dos cromossomos paternos e maternos entre as células germinativas (Fig. 2-2). O crossing-over dos 

cromossomos, por relocação dos segmentos dos cromossomos paterno e materno “embaralha” os genes, 

produzindo uma recombinação do material genético. O sexo cromossômico do embrião é determinado na 

fecundação dependendo do tipo de espermatozoide (X ou Y) que fecunde o oócito. A fecundação por um 

espermatozoide que carrega o cromossomo X produz um zigoto 46, XX, que se desenvolve em um embrião 

feminino; já a fecundação por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y gera um zigoto 46, XY, que se 

desenvolve em um embrião masculino”. (Ibid., p. 58). 
139  Sobre o procedimento de criação de embriões e clonagem terapêutica: “A partir de estímulos elétricos, o óvulo 

fecundado vai aumentando seu número de células até que aproximadamente após sete dias da fecundação 

(blastocisto) forma-se a massa celular interna (MCI), que caso continuasse seu desenvolvimento, daria lugar ao 

futuro embrião. É importante notar que, nessa fase, as células ainda não estão diferenciadas (são denominadas 
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(espaço preenchido por um fluído) e o trofoblasto (delgada camada externa que formará anexos 

embrionários). O trofoblasto se diferencia em duas camadas: sinciciotrofoblasto externo e 

citotrofoblasto. O sinciciotrofoblasto invade o epitélio endometrial e o tecido conjuntivo 

subjacente140. 

O sinciciotrofoblasto produz um hormônio chamado gonodotrofinacariônica humana, 

também conhecido como hCG, responsável por manter a atividade de produção de hormônios 

do corpo lúteo no ovário durante a gravidez para a manutenção do endométrio, que é a base dos 

testes de gravidez. Os radioimunoensaios são utilizados para detectar o hCG. Apenas com o 

fim da implantação (segunda semana) há hCG suficiente para dar resultado positivo confiável 

no teste de gravidez. Aproximadamente seis dias após a fertilização (20º dia de um ciclo 

menstrual de 28 dias), o blastocisto se adere à parede do endométrio. A implantação do 

blastocisto que se iniciou na primeira semana de desenvolvimento se completará mais ou menos 

no décimo dia141. 

Há um progresso qualitativo, que acontece no desenvolvimento da vida humana em 

formação quando o embrião se fixa no útero materno, que implica em uma distinção axiológica, 

pois, a partir desse momento, o pré-embrião torna-se um embrião, dando início à gestação 

propriamente dita. Assim como o parto, do ponto de vista ontológico, a nidação confere uma 

nova significação à pessoa humana142. 

Além disso, uma grande quantidade de pré-embriões é abortada espontaneamente. Os 

estágios iniciais da implantação do blastocisto são períodos críticos de desenvolvimento que 

podem não ocorrer devido à produção inadequada de progesterona e estrógeno. Geralmente, a 

mulher que teve seu período menstrual atrasado por vários dias e o fluxo menstrual aumentado, 

provavelmente sofreu um aborto espontâneo precoce. Embora de difícil apuração, sabe-se que 

                                            
“células tronco”), e por isso deveriam original qualquer órgão ou tecido do corpo humano (muscular, nervoso, 

epitelial etc.), característica que se denomina totipotencialidade, isto é, potencialidade de dar origem à totalidade 

de linhagens celulares ou de órgãos e tecidos do corpo humano”. (CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio 

genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 58). 
140  MOORE, Keith L.; PERSAUD, Mark G. Torchia. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, 

p. 61-64. 
141  Ibid., p. 64. 
142  “A nidação começa cerca de sete dias após a fecundação, quando o embrião alcança a fase de blastocisto, e 

termina por volta dos quatorze dias. É importante observar que, até o momento da nidação, o ser humano ainda 

não se encontra perfeitamente individualizado, pois não possui as características de unicidade (qualidade de ser 

uno e indivisível) e unidade (ser único e inconfundível): a primeira exclui a possibilidade de fomração de gêmeos 

univitelinos, pela divisão do zigoto em dois ou mais embriões, e se segunda se consubstancia na garantia de que o 

óvulo fecundado não mais poderá fundir-se com outro embrião, dado origem às chamadas “quimeras humanas”. 

(CARVALHO, op. cit., p. 33). 
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é elevada a taxa de abortos espontâneos até a nidação, já que a mulher nem chega a ter 

conhecimento da gravidez143,144. 

Após o período embrionário (até a oitava semana), o ser humano em desenvolvimento 

é chamado de feto. Durante o período fetal, ou seja, da nona semana até o nascimento, ocorre 

o crescimento e a diferenciação dos tecidos e órgãos formados durante o período embrionário. 

É a fase em que o crescimento corporal e a maturação dos órgãos se tornam notáveis, ganhando 

relevância especial durante o terceiro e quarto mês.  

Após sucessivas divisões, a implantação do pré-embrião, que se iniciou na primeira 

semana de desenvolvimento, se completará com o fim da segunda semana. Será somente com 

a implantação do blastocisto no útero, fenômeno denominado de “nidação”, que haverá 

produção de hCG suficiente para possibilitar o exame de gravidez idôneo. Isto porque, os testes 

de gravidez são baseados na quantidade desse hormônio denominado hCG e que só estará em 

quantidade suficiente para possibilitar um resultado positivo e confiável de gravidez com o fim 

da nidação, ou seja, mais ou menos, na segunda semana após a ovulação/fecundação.  

Diante disso, é possível afirmar que somente após a completa fixação do pré-embrião 

no útero materno é que ocorrerá o atraso da menstruação, sendo então possível a confirmação 

da gravidez por meio de um teste fidedigno. Até o fim da nidação, ainda que por meio de 

controle da data da ovulação ou da data da realização da transferência do embrião para o útero, 

não será possível saber com certeza se há gravidez em curso.  

Ressalta-se que na reprodução assistida, os embriões se desenvolvem em laboratórios 

por aproximadamente cinco dias145, e quando atingem de quatro a oito células de blastocistos 

                                            
143“Hertig (1975), estudando histologicamente ovos fertilizados, conclui que durante um período menstrual, a 

probabilidade de abortamento é 27,6%. Observa-se que muitas mulheres desconhecem o estado gravídico e não 

imaginam seja a menstruação abundante, atrasada, na verdade, seja um abortamento subclínico”. (REZENDE, 

Jorge de. Obstetrícia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, p. 716). 
144  “Muitos zigotos, mórulas e blastocistos abortam espontaneamente. A implantação inicial do blastocisto 

representa um período crítico do desenvolvimento que pode falhar devido à produção inadequada de progesterona 

e de estrogênio pelo corpo lúteo (Fig. 2-7). Ocasionalmente, os médicos ouvem uma paciente declarar que seu 

último período menstrual atrasou por vários dias e que o último fluxo menstrual foi anormalmente abundante. 

Muito provavelmente essas pacientes tiveram um aborto espontâneo precoce. Acredita-se que a taxa de aborto 

espontâneo precoce seja de aproximadamente 45%. O aborto espontâneo precoce ocorre por uma série de razões, 

uma delas é a presença de anomalias cromossômicas. Mais da metade de todos os abortos espontâneos conhecidos 

ocorre por causa dessas anomalias. A perda precoce de embriões parece representar a eliminação de conceptos 

anormais que não teriam se desenvolvido normalmente, isto é, há uma seleção natural de embriões, sem a qual a 

incidência de crianças nascidas com malformações congênitas poderia ser muito maior”. (MOORE, Keith L.; 

PERSAUD, Mark G. Torchia. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 66). 
145  “O diagnóstico de distúrbios genéticos antes da implantação pode ser feito entre 3 e 5 dias após a FIV do oócito 

(Fig. 2-15). Uma ou duas células (blastômeros) são removidas do embrião que apresenta risco de defeito em um 

gene ou anomalia cromossômica. Essas células são analisadas antes da transferência para o útero. O sexo do 

embrião também pode ser determinado a partir de um blastômero obtido do zigoto em divisão com seis a oito 

células e analisado pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e pelas técnicas de hibridização in situ por 

fluorescência (FISH). Esse procedimento tem sido usado para detectar embriões femininos durante a FIV nos casos 
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podem ser transferidos para o útero da mulher ou podem ser criopreservados. O período mais 

longo de congelamento de embriões com posterior transferência bem sucedida foi de vinte e 

um anos146. A transferência dos pré-embriões criados em laboratório para as trompas de falópio 

ou diretamente para o útero pode ocorrer desde o segundo dia até o quinto dia de 

desenvolvimento.  Aproximadamente aos doze dias, após a transferência embrionária e com a 

fixação do pré-embrião ao útero materno, será possível saber se a mulher ficou grávida através 

do exame de gravidez. 

O atraso menstrual, que deve ocorrer por volta de cinco semanas do primeiro dia da 

última menstruação, coincide com o início da terceira semana do desenvolvimento embrionário. 

Geralmente, a interrupção da menstruação (atraso) é o primeiro sinal indicativo de que a mulher 

está grávida, oportunidade em que uma gravidez normal já pode ser detectada por 

ultrassonografia147. 

 Conclui-se que o início da fase embrionária propriamente dita ocorre com a fixação 

do embrião no útero materno (nidação) e refere-se ao desenvolvimento humano até a oitava 

semana, época na qual já estão presentes as principais estruturas. Ao final desse período, o 

embrião possui uma aparência nitidamente humana, tendo em vista que tecidos e órgãos se 

formam e a forma do embrião muda148. 

Vale relembrar que a fecundação ocorre na tuba uterina e não no corpo do útero149. 

Até a nidação, o pré-embrião é um aglomerado de células dotado de carga genética humana e 

que no processo de diferenciação e divisão celular dará origem tanto ao embrião humano quanto 

aos anexos embrionários (placenta, cordão umbilical, etc).   

Na fase pré-embrionária não é possível saber quais células darão origem ao ser humano 

(embrião) ou aos anexos embrionários, que por sua vez também são necessários ao 

desenvolvimento. Ainda, não é possível saber se o pré-embrião (aglomerado de células 

indiferenciadas) dará origem a apenas um embrião ou, no caso de gestação de gêmeos, a mais 

de um embrião. Por essas razões que se convencionou a chamar de pré-embrião o embrião antes 

da completa implantação no útero ou até o 14º dia. Pelos motivos já expostos, faltam-lhe 

condições intrínsecas e ambientais para serem considerados como embriões humanos.150 

                                            
em que um embrião masculino tem risco de apresentar um grave distúrbio ligado ao cromossomo X. O corpo polar 

também pode ser testado para doenças em que a mãe seja a portadora (Fig. 2-14A)”. (MOORE, Keith L.; 

PERSAUD, Mark G. Torchia. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 65). 
146  Ibid., p. 61. 
147  Ibid., p. 85 
148  Ibid., p. 105. 
149  Ibid., p. 58. 
150  “Insiste-se que a importância desse evento deriva do fato de ele demarcar o último estágio no qual pode ocorrer 

a duplicação espontânea do embrião. Isto é, até esse momento as células que compõem o embrião (ou, caso se 
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Ainda, será entre o 14ª dia e o 15º dia após a fertilização, ou seja, o anúncio da fase 

embrionária tanto em embriões in útero, quanto em embriões extracorpóreos (in vitro), haverá 

o início da formação da linha primitiva, da qual se origina a coluna vertebral151. 

Após o período embrionário (até a oitava semana), o ser humano em desenvolvimento 

é chamado de feto. Durante o período fetal, ou seja, da nona semana até o nascimento, ocorre 

o crescimento e a diferenciação dos tecidos e órgãos formados durante o período embrionário. 

É a fase em que o crescimento corporal e a maturação dos órgãos se tornam notáveis, ganhando 

relevância especial durante o terceiro e quarto mês.  

Após essa breve explicação, é importante que fique claro ao leitor que o pré-embrião 

constitui uma etapa do desenvolvimento embrionário humano, compreendido pelo período de 

formação do zigoto (óvulo fecundado pelo espermatozoide) até a nidação (fixação) no útero 

materno. Também é importante a compreensão de que até tal fase embrionária, não se iniciou 

o processo de diferenciação celular, ou seja, o pré-embrião humano constitui um aglomerado 

de células indiferenciadas que poderão dar origem a um ou mais embriões (gravidez múltipla) 

e, ainda, aos anexos embrionários. Por isso, quando se fala em pré-embrião, não é possível 

definir e delimitar quais células poderão dar origem a um ser humano, isto quando a reprodução 

humana ocorre de forma satisfatória, ou seja, quando após a implantação haverá uma gravidez 

em curso. Por outro lado, o pré-embrião possui toda a carga genética humana, ou seja, possui o 

patrimônio genético humano, ainda que, por qualquer motivo, não venha a dar origem a um ser 

humano. 

 

3.2  O NASCITURO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos, assegurados por norma jurídica 

(direito objetivo), que concedem ao titular do direito (pessoa) a faculdade de agir em defesa dos 

seus interesses, com o fim assegurar livre integral desenvolvimento da personalidade. Por 

consequência, os direitos da personalidade estão intimamente ligados aos conceitos de direitos 

fundamentais, dignidade humana e pessoa. Em outras palavras, vale dizer que o Constituinte 

brasileiro (1988), por considerar a dignidade da pessoa humana um valor supremo e o 

                                            
prefira, o pré-embrião) podem se dividir em grupos de células idênticas, dando origem a dois ou mais indivíduos 

idênticos”. (SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana, 

Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 75-94, abr. 1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100003>. Acesso em: 02 jul. 2018, 

p. 82). 
151  Ibid., p. 82. 
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fundamento de todos os outros direitos básicos, positivou uma série de direitos (denominados 

direitos fundamentais), com o objetivo de criar uma redoma protetora em torno da pessoa e, 

portanto, para garantir o livre desenvolvimento da individualidade física e espiritual de cada ser 

humano152. 

Em todas as sociedades, em maior ou menor intensidade, os ideais de justiça, 

igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana estiveram presentes.  Ocorre que a extensão 

e noção desses conceitos sofreram mudanças significativas. O reconhecimento do homem com 

valores intrínsecos é milenar, e, vale ressaltar, o papel do cristianismo na propagação desses 

valores, em especial, da fraternidade universal e dignidade humana153. 

Contudo, foi com a Declaração Francesa de Direitos Humanos, datada em 1789, que 

os direitos fundamentais ganharam universalidade e tinham como destinatário todo gênero 

humano. As outras declarações poderiam ganhar em concretude, mas perdiam em abrangência, 

pois geralmente se dirigiam à, apenas, uma ou algumas camadas sociais154. 

A positivação e codificação dos direitos fundamentais, da forma que conhecemos 

atualmente, surgiram inicialmente como instrumento de limitação do poder estatal (valores 

liberais). O Estado de Direito em oposição ao Estado Absoluto foi o ponto fundamental para 

reconhecimento institucional dos direitos fundamentais de primeira geração, dentre eles os 

direitos da personalidade (vida, liberdade, intimidade).  Esses direitos de primeira geração têm 

por destinatário (são oponíveis ao) o próprio Estado, tendo como titular o indivíduo. Traduzem-

se nas faculdades e atributos da pessoa e ostentam alto grau de subjetividade155. 

                                            
152  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 21-22 

e p. 64-65. 
153  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 

a subjetividade do Direito. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 6, n. 1, p. 241-266, 2006. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172>. Acesso em: 16 mar. 2018, p. 

246. 
154  “[...] A universalidade se manifestou pela primeira vez, qual a descoberta do racionalismo francês da 

Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem 1789. A percepção teórica identificou aquele 

traço na Declaração francesa durante a célebre polêmica de Boutmy com Jellinek ao começo do século XX. 

Constatou-se então com irrecusável veracidade que as declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam 

ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social 

privilegiada (barões feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, 

conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a Declaração Francesa de 1789 tinha por 

destinatário todo gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata de todas as 

formulações solenes já feitas acerca da liberdade”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 562). 
155  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 

a subjetividade do Direito. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 6, n. 1, p. 241-266, 2006. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172>. Acesso em: 16 mar. 2018, p. 

243-245. 
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi um marco na positivação de direitos 

fundamentais. Apelidada de Constituição Democrática, acompanhou as mudanças que ocorriam 

no quadro político-social do país. Junto com o fim da ditadura militar, nasceu a ânsia e a 

necessidade de tutelar e objetivar o maior número possível de direitos e garantias. Foi 

reconhecida a responsabilidade do Estado na proteção dos direitos da personalidade, tanto com 

uma postura abstencionista (negativa), como também, intervencionista (positiva) na efetivação 

de tais direitos. Ela trouxe no bojo do seu artigo 5º um rol não exaustivo de direitos 

fundamentais individuais; todavia, vale ressaltar que esses direitos não se limitam a esse artigo.  

Antonio Carlos Morato, ao analisar as relações entre os direitos da personalidade, os 

direitos e garantias fundamentais (liberdades públicas) e os direitos humanos, demonstrou que 

se tratam das várias formas de tutelas dos direitos essenciais ao desenvolvimento da 

personalidade humana. Felizmente, trouxe o seguinte exemplo para ilustrar as sobreposições de 

tutela de um mesmo objeto: “Imaginemos que temos três observadores de uma mesma estátua 

em um museu e que cada um deles observa tal estátua sob ângulos distintos, imaginando ainda 

que a estátua consistiria no próprio objeto”. O objeto em questão seria a própria pessoa humana 

e os observadores seriam cada ramo do Direito. Diante disso, quando esses direitos essenciais 

são tratados sob o âmbito privado, regulando as relações entre particulares, são denominados 

de direitos da personalidade. A partir do momento que o Direito Constitucional disciplina e 

reconhece tais direitos, passam a ser chamados de direitos fundamentais, e regulariam as 

relações entre a pessoa e o próprio Estado, enquanto que os direitos humanos fariam parte do 

Direito Internacional Público, exigindo o respeito à dignidade da pessoa humana por todos os 

Estados156. Portanto, os direitos fundamentais e direitos humanos estariam intimamente ligados 

à limitação do poder. Conclui-se que a dignidade da pessoa humana é a base axiológica e 

objetivo de todos esses direitos. 

A atual Constituição Federal brasileira tem a dignidade do homem como escopo 

principal, sendo um dos fundamentos do Estado democrático de direito (art. 1º, III) e o princípio 

que rege suas relações internacionais (art. 4º, II). Os direitos da personalidade, os direitos 

fundamentais ou os direitos humanos têm como objetivo a realização da dignidade da pessoa 

humana, que não se trata de um direito fundamental autônomo ou específico, mas sim o valor 

fundamental que condiciona todo o ordenamento normativo (princípio material de justiça).157 

                                            
156 MORATO, Carlos Antonio. Quadro geral dos direitos da personalidade. R. Fac. Dir. Univ. São Paulo, São 

Paulo, v. 106-107, p. 121-158, jan./dez. 2011/2012, p. 131-132. 
157  “No entanto, uma vez que a dignidade é tida como o alicerce último de todos os direitos verdadeiramente 

fundamentais e como fonte de parte do seu conteúdo essencial, seria contraditório considerá-la como um direito 

em si, já que ela é parte de diferentes direitos. Além disso, se a dignidade humana fosse considerada um direito 
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Isso significa dizer que o Direito e o Estado existem em função das pessoas, tutelando a vida 

social, e, portanto, o ser humano deve necessariamente ser reconhecido como dotado de valor 

em si e por si, pois é o fim último do direito e de todas as instituições estatais e nunca apenas 

como o seu meio de atuação.  

Em que pese as inúmeras nomenclaturas para esses direitos essenciais ao ser humano 

e as várias formas de classificações, o problema dos direitos fundamentais não se trata apenas 

de saber qual a natureza, fundamento ou classificação, mas busca da forma mais segura de 

garanti-los e impedir que mesmo diante das solenes declarações esses direitos continuem sendo 

violados.158 

 Vale relembrar que a pretensão desse trabalho, mas não ainda nesse capítulo, é propor 

um conceito de dignidade da pessoa humana como um núcleo duro, à luz de uma filosofia 

perene de cunho neotomista, sem a possibilidade de relativizações culturalistas e nominalismos, 

presente em tempos de pós-modernidade e em decisões do Supremo Tribunal Federal, 

envolvendo a tutela de embriões e fetos, permitindo a partir da retórica a coisificação de seres 

humanos159. 

A ideia de personalidade está intimamente relacionada ao conceito de pessoa, que se 

traduz como uma aptidão genérica para ser sujeito de direitos e obrigações. Este trabalho 

deixará de lado o conceito de pessoa como ente moral (pessoa jurídica) ou coletivo, para 

concentrar esforços em função da pessoa natural. A proteção à pessoa humana não depende da 

consciência, vontade ou da própria autonomia do indivíduo. Isto porque, o recém-nascido, a 

criança, o deficiente, o portador de enfermidade grave ou, até mesmo, o ser humano em estado 

vegetativo, sem qualquer interação social e moral ou conhecimento da realidade, é uma pessoa 

e por isso dotada de personalidade. Portanto, a personalidade é um atributo inseparável do ser 

humano, qualidade que não depende de qualquer requisito psíquico. Sua duração é a da vida, 

ou seja, toda pessoa desde que viva e enquanto viva terá personalidade. Dado isso, surge o 

                                            
fundamental específico ela necessariamente iria ter que ser ponderada com outros direitos fundamentais, o que a 

colocaria em uma posição mais fraca do que ela teria caso fosse utilizada como um parâmetro externo para aferir 

soluções possíveis nos casos de colisões de direitos”. (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana 

no direito constitucional contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. 

3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 67-68). 
158  BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 

p. 16. 
159  ZENNI, Alessandro Severino Valler; MOTTA, Ivan Dias da. O realismo jurídico em prol da dignidade da 

pessoa humana: a via exclusiva da sociedade justa, fraterna e solidária. In: OTERO, Cleber Sanfelici; ZENNI 

Alessandro Severino Valler (Orgs.). Os limites da tutela dos direitos da personalidade na contemporaneidade. 

Maringá: Editora Vivens, 2015, p. 369-370. 
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problema do início da existência, da vida e da própria personalidade do ser humano, que por 

vezes se confundem160. 

A definição do momento da morte também é de extrema importância. A Lei 9.434/97, 

em seu artigo 3º, considera a morte encefálica como fim da vida, possibilitando a doação de 

órgãos singulares e vitais, tendo em vista que a doação de órgãos duplos em vida é possível.161 

Portanto, os direitos da personalidade nascem e se extinguem com a pessoa. A 

concepção que predominou, acerca do início da personalidade civil no Código Civil brasileiro, 

foi a teoria natalista, nos seguintes termos: “a personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”162. 

Desse modo, o conceito de pessoa civilista está adstrito à vida humana independente. Ocorre 

que o próprio Código Civil salvaguarda os direitos do nascituro163 (aquele que está apto a 

nascer) desde a concepção, possibilitando assim a sua preservação.  

Apesar de existirem controvérsias acerca de qual teoria adotada pelo Código Civil, o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar sobre a constitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal nº 

11.105 (“Lei da Biossegurança”), corroborou o entendimento que a teoria adotada seria a 

natalista164,165. 

                                            
160  PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições do direito civil. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 1, p. 

179-180. 
161  Sobre o momento da morte: “A morte encefálica consiste, portanto, na cessação definitiva das funções cerebrais 

do tronco do encéfalo, independente do fato de que sejam artificialmente mantidas as atividades 

cardiorrespiratórias. Destarte, com a superveniência da morte encefálica, desaparece a obrigação para o médico, 

de prosseguir com a atividade terapêutica ou de inicial um novo tratamento, e a desconexão de ventiladores 

artificiais e marcapassos ou a interrupção da alimentação por intubação não realiza o tipo objetivo de homicídio”. 

(CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 106-

107). 
162  Artigo 2º. (BRASIL. Código Civil. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
163  “Razão porque o nosso Código Civil se reporta à lei para colocar a salvo, “desde a concepção, os direitos do 

nascituro” (do latim “nasciturus”); que são direitos de quem se encontre a caminho do nascimento. Se se prefere - 

considerado o fato de que o fenômeno da concepção já não é exclusivamente intra-corpóreo -, direitos para cujo 

desfrute se faz necessário um vínculo operacional entre a fertilização do óvulo feminino e a virtualidade para 

avançar na trilha do nascimento. Pois essa aptidão para avançar, concretamente, na trilha do nascimento é que vai 

corresponder ao conceito legal de “nascituro”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3.510.  Distrito Federal. Procurador geral da República e Presidente da República. 

Relator: Min. Carlos Ayres Britto. Acórdão não publicado. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723>. Acesso em: 10 jan. 2018, p. 

31). 
164  “19. Falo “pessoas físicas ou naturais”, devo explicar, para abranger tão-somente aquelas que sobrevivem ao 

parto feminino e por isso mesmo contempladas com o atributo a que o art.2º do Código Civil Brasileiro chama de 

“personalidade civil”, literis: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Donde a interpretação de que é preciso vida pós-parto para o 

ganho de uma personalidade perante o Direito (teoria “natalista”, portanto, em oposição às teorias da 

“personalidade condicional” e da ‘concepcionista’)”. (Ibid., p. 22). 
165  Comentando a decisão, Ingo Wolfgang Sarlet: “De qualquer modo, da acirrada controvérsia registrada entre as 

posições dos julgadores, vislumbra-se que, de acordo com o Ministro Carlos Britto, relator do Acórdão, a 

titularidade em si de direitos fundamentais (no caso, estava em causa o direito à vida e dignidade da pessoa) - o 
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Assim, várias correntes doutrinárias tentam explicar a natureza jurídica do nascituro, 

sendo as mais importantes: teoria natalista, teoria da personalidade condicional, teoria 

concepcionista e teoria genético desenvolvimentista. Para a doutrina natalista, a personalidade 

só terá início com nascimento com vida, enquanto que para a teoria da personalidade jurídica 

condicional, a personalidade do embrião seria potencial e condicionada a um evento futuro: 

nascimento com vida166. 

Para distinguir as outras duas teorias, é importante salientar que a ciência, até os 

avanços no campo da engenharia genética, distinguia apenas dois conceitos – embrião e feto –

, sendo que o primeiro compreendia o período entre a fecundação (formação do zigoto) e a 

oitava semana, enquanto a fase fetal era demarcada a partir da oitava semana de gestação. Com 

a possibilidade de criopreservação de óvulos fecundados em laboratório por tempo 

indeterminado, foi criada uma nova terminologia: embrião pré-implantatório ou pré-embrião. 

Portanto, de acordo com a teoria concepcionista, o desenvolvimento embrionário seria dividido 

em duas etapas (embrionário e fetal), enquanto que para teoria genético-desenvolvimentista 

seriam três fases da vida humana dependente: pré-embrionária, embrionária e fetal. Conforme 

já ressaltado, a fase pré-embrionária compreenderia o período da fecundação até o décimo 

quarto dia, sendo que a concessão de tutela deve ser diferente do embrião já ficado no útero 

materno167. 

Contudo, existem autores que fazem essa distinção valorativa entre o embrião antes e 

após a nidação, mas que ainda assim se consideram adeptos da teoria concepcionista168. Isto 

                                            
que, ainda que não expressamente, acabou tendo apoio da maioria dos Ministros- está reservada à pessoa, 

porquanto, ao indivíduo nascido com vida”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais. Uma 

Teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015, p. 228). 
166 “Poder-se-ia até mesmo afirmar que na vida intrauterina tem o nascituro e na vida extrauterina tem o embrião, 

concebido in vitro, personalidade jurídica formal, no que atina aos direitos da personalidade, visto ter carga 

genética diferenciada desde a concepção, seja ela in vivo ou in vitro (PL n. 699/2011, art. 2º, Recomendação n. 

1.046/89, n.7, do Conselho da Europa; Pacto de São José da Costa Rica, art. 4º, I; Resolução do CFM n. 

2013/2013), Seções IV, n. 3, V, VI), passando a ter responsabilidade jurídica material, alcançando os direitos 

patrimoniais (RT, 593:258) e obrigacionais, que se encontravam em estado potencial, somente com nascimento 

com vida (CC, art. 1800, § 3º). Se nascer com vida adquire personalidade jurídica material, mas se tal não ocorrer 

nenhum direito patrimonial terá”. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria Geral do 

Direito Civil. 31. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 226). 
167  CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 34-35.  
168  “Ao tratarmos do início da vida, invocamos, como argumento filosófico, a doutrina aristotélica-tomista, 

segundo a qual, desde a concepção o homem traz em si o germe de ser racional. Do ponto de vista biológico, não 

há dúvida que a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou um zigoto. 

Assim o demonstram os argumentos colhidos na biologia. A vida viável começa, porém, com a nidação, quando 

se inicia a gravidez. Conforme adverte o biólogo BOTELHA LHUZIA - in prólogo do livro Derecho a la Vida e 

Institución Familiar (Madrid Eapsa, 1979) -, em lição lapidar, o embrião ou feto representa um ser invididualizado, 

com carga genética própria, que não se confunde nem com o pai e nem com a da mãe”. (ALMEIDA, Silmara Juny 

de Abreu Chinelato e. O nascituro no código civil e no direito constituendo do Brasil. Revista de informação 

legislativa, v. 25, n. 97, p. 181-190, jan./mar. 1988, p. 183). 
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porque definem a concepção e início da gravidez a partir do momento da fixação do ovo no 

útero materno169. Nesse sentido, quando a concepção é considerada a partir da nidificação e não 

da fecundação, não há uma diferença substancial, mas apenas terminológica, entre as correntes 

concepcionistas e genético desenvolvimentista.   

O Direito Civil parte de uma concepção de pessoa e personalidade predominantemente 

patrimonialista, ao menos em sua origem, principalmente quando se trata da questão dos 

direitos sucessórios do nascituro. Portanto, essa definição civilista não é suficiente para valorar 

a proteção da vida humana, bem como de outros direitos essenciais ou, como já tratado, os 

direitos que compreendem o primeiro centro ou dever de tutela, tendo em vista que se refere à 

própria realidade subsistente do ser humano. 

O próprio Código Civil, mesmo não reconhecendo o status de pessoa ao nascituro, 

protege os direitos essenciais à própria existência do feto ou embrião, como por exemplo, o 

direito à vida, à integridade física e à saúde. Essa postura permite concluir que a adoção pelo 

legislador da teoria natalista reflete uma preocupação com os efeitos patrimoniais (sucessórios) 

do que propriamente com os direitos da personalidade de caráter existenciais. Apesar da 

necessidade de unidade e integração do ordenamento jurídico, a transposição da teria 

natalista/civilista para todos os ramos do direito pode ser considerada no mínimo precipitada. 

Ainda que a maior parte da doutrina não reconheça a condição de pessoa, é possível dizer com 

clareza que o Direito Penal, o Direito Internacional e o Direito Constitucional (bloco de 

constitucionalidade) tutelam a vida humana pré-natal de forma independente, ou seja, por si só. 

Face ao exposto, a história revela que o vocábulo pessoa é um termo cultural e não biológico 

ou natural. Como um atributo da pessoa humana, a expressão modificou-se ao longo do tempo, 

ganhando cada vez mais universalidade. Nesse sentido, Pietro Alárcon complementa com 

sabedoria: 

 

Desta forma, aferimos que pessoa é o indivíduo consciente, dotado de corpo, 

razão, vontade, que se autodetermina. Contudo, isto conduz a uma dificuldade 

técnica que não podemos subestimar. É que o embrião, o feto, o louco, aqueles 

indivíduos em estado comatoso, não se autodeterminam, e em consequência, 

não seriam considerados pessoas. Surge uma pergunta que deve ser respondia 

de imediato, sob pena de se chegar a um ponto insuperável. É que, se estes 

não são pessoas, em virtude de que se lhes atribuiria dignidade pessoal? A 

resposta se encontra em que, precisamente, o conceito de pessoa não é 
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ontológico senão, essencialmente cultural, e acha-se no conceito anglo-saxão 

de ascrição170.  

Além disso, os avanços das novas técnicas de manipulação genética, diagnósticos pré-

natais, criopreservação de embriões, dentre outros, levam a questionamentos éticos, morais e 

jurídicos, dentre eles a necessidade de ressignificação do conceito de ser humano enquanto 

pessoa. Isto porque, além do maior conhecimento acerca das fases do desenvolvimento humano 

(em especial o embrionário), essas novas técnicas possibilitaram novas formas de perigo e de 

risco de lesão ao ser humano, até então desconhecidas. Demais disso, o Código Civil, ao adotar 

a teoria natalista e resguardar os direitos do nascituro, omitiu-se com relação ao embrião 

extracorpóreo. 

 

3.3 DA TIPICIDADE OBJETIVA DO DELITO DE ABORTO 

 

O bem jurídico tutelado no crime de aborto é a vida humana pré-natal, portanto as 

condutas criminosas devem recair sobre o embrião ou feto humanos vivos, desde que dentro 

do útero da mulher171. A maioria da comunidade científica afirma que a vida começa com a 

fecundação, mas a proteção jurídica torna-se necessária e possível somente a partir da 

nidação, ou seja, com início propriamente dito da gestação.  

Em que pese os delitos em questão estarem situados no título “dos crimes contra a 

pessoa” e capítulo “dos crimes contra a vida”, conforme já assinalado, a doutrina (em geral) 

não considera o embrião e o feto humano uma pessoa172, apesar de concordarem que não se 

trata de uma parte do corpo da mãe173. As condutas são tipificadas nos artigos 124 a 126 do 

Código Penal e possuem como núcleo do tipo objetivo o verbo “provocar”, que consistem 

em causar, dar origem ou promover o aborto. Contudo, nenhum dos tipos penais definem o 

que se entende por “aborto”; logo, se trata de um elemento normativo extrajurídico, cuja 

                                            
170 ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na constituição federal de 

1988. São Paulo: Método, 2004, p. 52. 
171  PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 664. 
172  “O objeto da tutela jurídica é a vida da pessoa em formação, o que justifica a classificação do fato, embora  

a rigor não se trate de crime contra a pessoa”. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. v. I. Parte 

Especial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 80). 
173  Ver em: “O bem jurídico protegido é a vida do ser humano em formação, embora, rigorosamente falando, não 

se trate de crime contra a pessoa. O produto da concepção- feto ou embrião- não é pessoa, embora tampouco seja 

mera esperança de vida ou simples parte do corpo materno, como alguns doutrinadores sustentam, pois tem vida 

própria e recebe tratamento autônomo na ordem jurídica. Quando o aborto é provocado por terceiro, o tipo penal 

protege também a incolumidade da gestante”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte 

especial. Dos crimes contra pessoa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 168). 
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definição exige um juízo de valor dado pelas ciências médicas e biológicas174. Nesse sentido, 

Cézar Roberto Bittencourt exemplifica: “Nosso atual Código Penal também não o define, 

limitando-se a adotar a fórmula neutra e indeterminada ‘provocar o aborto’, algo semelhante 

a, somente para exemplificar, ‘provocar homicídio’, em vez de ‘matar alguém’”175. 

O aborto criminoso pode ser conceituado como a utilização dolosa de manobras que 

acarretem a interrupção ilícita da gravidez normal176, pouco importando o estágio de 

desenvolvimento humano, desde que ocasione a morte do embrião ou feto, dentro ou fora do 

útero, seguida ou não da sua expulsão. Diante disso, haverá crime de aborto, mesmo que não 

ocorra a expulsão do produto da concepção, como por exemplo, no caso de absorção pelo 

organismo materno. Ainda, configurará o tipo penal do aborto quando há morte do feto, 

mesmo que ocorra fora do corpo materno – não sobreviver a sua expulsão prematura – seja 

resultado dos atos praticados para a interrupção da gravidez177. Isso significa dizer que o 

crime de aborto estará consumado mesmo que o feto nasça vivo, mas venha a falecer em 

seguida, em razão dos meios abortivos empregados178. Contudo, se houver o nascimento com 

vida e o resultado morte decorra de outras causas independentes, pode-se dizer que o crime 

de aborto será tentado179. 

Portanto, para que configure o crime de aborto são necessários os seguintes 

requisitos: prova da existência da gravidez180, emprego de técnicas abortivas (diretas ou 

indiretas), conduta dolosa e morte do embrião ou feto causada pelo uso das manobras 

abortivas181. 

                                            
174  CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 666. 
175  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte especial. Dos crimes contra pessoa. 15. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015, p. 169. 
176  “A interrupção da gravidez extrauterina ou da gravidez molar não configura o delito de aborto”. (CARVALHO, 

Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p. 666). 
177  “Por lo general, se coincide em estimar que desde uma perspectiva penal do aborto consiste em dar uma muerte 

al embrión i feto humanos, bien en el interior del caustro materno, bien provocando su expulsión prematura do 

mismo. Em este último caso hay quien exige la falta de viabilidade y madurez del feto expulsado”. (ROMEO 

CASABONA, Carlos María. El derecho y la bioética ante los limítes de la vida humana. Madrid: Editorial 

Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 284-285). 
178  “Admitida a intenção de provocar o aborto, ou, seja, de suprimir o feto, não tem importância o momento em 

que este vem a morrer: se quando ainda no útero materno, ou já expulso, uma vez que a morte tenha ocorrido em 

consequência da própria imaturidade do feto ou dos meios abortivos empregados”. (HUNGRIA, Nelson. 

Comentários ao Código Penal. Arts. 121 a 136. Rio de Janeiro: 1942, v. 5, p. 252). 
179  PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 671. 
180  “O exame de corpo delito é indispensável (art. 158, CPP) e se realiza com o exame da mulher e, se possível, 

do produto da concepção. A ausência do exame de corpo de delito constitui nulidade processual (art. 564, II, b, 

CPP). [...] Não pode ele ser suprido pela confissão da gestante [...]”. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de 

direito penal. v. I. Parte Especial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 82). 
181  DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 36-37. 
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Conclui-se que necessariamente o crime de aborto pressupõe gravidez em curso, 

embrião ou feto vivo e que a sua morte seja resultado direto dos métodos abortivos182 e, em 

razão disso, o tipo tem como termo inicial, ou seja, limite temporal mínimo necessário para 

sua tipicidade “a nidação”183. Antes dessa fase, não há que se falar em crime, logo, a fixação 

no útero materno é o fato que determina o início da proteção penal da vida intrauterina 184. É 

nesse momento que a vida humana ganha magnitude suficiente para orientar a atividade 

jurídica, pois a partir de então o ser humano alcança a condição ambiental necessária para o 

desenvolvimento embrionário, tornando-se efetivamente um nascituro (aquele que tem 

aptidão para nascer)185. 

A intervenção penal para ser revestida de legitimidade, além da subordinação ao 

princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, deve satisfazer outros pressupostos 

limitadores do exercício do poder Estatal. O jus puniendi estatal não se legitima apenas pela 

exclusiva proteção aos bens jurídicos, isso significa dizer que a intervenção penal deverá se 

revestir de idoneidade e necessidade, não podendo ser jamais desproporcional 186. 

É devido a essa delimitação do âmbito de proteção jurídico-penal da vida humana 

dependente, que os métodos contraceptivos de urgência ou pós-coital187 não se enquadram 

nesses tipos penais. Os métodos em questão são: contracepção hormonal de urgência 

(método Yuzpe e levonorgestrel) e dispositivo intrauterino de cobre, que inibem ou retardam 

                                            
182  “De fato, a mera interrupção da gestação, por si só, não implica aborto, dado que o feto pode ser expulso do 

ventre materno e sobreviver ou, embora com vida, ser morto por outra conduta punível (infanticídio ou homicídio). 

Atualmente, com as modernas técnicas de reprodução assistida, não é possível sustentar tal relação de causa e 

efeito (interrupção da gravidez/destruição do nascituro), pois pode o embrião ser transferido para outra mulher. 

Além disso, é bem possível a destruição de um dos embriões ou fetos – na hipótese de gravidez múltipla – sem a 

interrupção do processo de gestação”. (PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito 

penal brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 667). 
183  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte especial. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, 2 v., p.113. 
184  “Destarte, o aborto tem como limite mínimo necessário para sua existência a nidação, que ocorre cerca de 

quatorze dias após a concepção. O termo final é o início do parto, que, conforme examinado, é marcado pelas 

contrações da dilatação (parto normal) ou com o início dos procedimentos cirúrgicos (v.g., cesariana)”. (PRADO; 

CARVALHO, op. cit., p. 673). 
185  MALANDA, Sergio Romeo. Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal. 

Consideraciones político-criminales y consecuencias dogmáticas. Bilbão: Granada, 2006, p. 127. 
186  SCHÜNEMANN, Bernd. O Direito Penal é a ultima ratio de proteção de bens jurídicos! Sobre os limites 

invioláveis do Direito Penal em um estado liberal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 13, 

n. 53, p. 9-37, mar./abr. 2005, p. 20. 
187  “Tres ejemplos sobre cada una de estas situaciones bastarán para poner de relieve que tiene para el Derecho 

delimitar cada una de estas fases o estadios de la vida: a) supongamos que una mujer, después de haber mantenido 

una relación sexual, se aplica una píldora de las llamadas “del día después” y gracias a su acción el óvulo fecundado 

no se implanta; o si provoca una “ regulación menstrual”, dentro de las dos primeras semanas después de la 

desaparición del período menstrual; pues bien ¿ serán calificables estas conductas de aborto? ¿serán, si la respuesta 

es afirmativa, punibles, si la ley penal no indica ninguna especificación al respecto (a partir de cuándo se protege 

el ser concebido)?;” (ROMEU CASABONA, Carlos María. El derecho y la bioética ante los limítes de la vida 

humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 130-140).  
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a ovulação e quando essa já ocorreu, alteram a parede do endométrio impedindo a fixação 

do ovo no útero materno. A pílula de urgência pode ser administrada com eficácia até 72 

horas pós-coito, após esse lapso temporal poderá ser utilizado o DIU até o 5º dia, em nenhum 

caso alcança o termo inicial do conceito doutrinário de aborto188. 

Somente a partir desse termo inicial (nidação), a proteção penal torna-se possível, 

em razão da aparição do bem jurídico a ser protegido e da própria configuração do tipo penal 

objetivo e subjetivo, ou seja, a existência propriamente dita de uma gestação e de uma vida 

irrepetível (tipo objetivo), bem como da possibilidade de conhecimento da gravidez (dolo). 

Manobras abortivas realizadas em mulher não grávida, em razão da absoluta impropriedade 

do objeto, configurará crime impossível189. 

É nesse mesmo sentido, que as condutas praticadas contra embriões fecundados in 

vitro ou extracorpóreo não se enquadram no tipo de aborto. Conforme será visto no capítulo 

seguinte, a utilização de embrião humano (in vitro) em desacordo com o disposto no artigo 

5º da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) pode configurar algum dos delitos tipificados 

nessa lei especial.  

Além disso, é importante ressaltar que não está previsto no ordenamento penal 

brasileiro o delito de aborto culposo, portanto o aborto causado por inobservância do cuidado 

objetivamente devido não é punível. Dito de outro modo, o tipo subjetivo do delito de aborto é 

constituído pelo dolo, ou seja, pela vontade consciente de provocar a morte do feto190; portanto, 

há a necessidade que todos os elementos do tipo penal sejam conhecidos pelo sujeito, em 

especial a existência da gestação. Admite-se, ainda, a modalidade do dolo eventual, quando o 

agente não quer a morte do embrião ou feto como resultado específico da sua ação, mas aceita 

como possível ou provável o resultado e assume o risco191. 

                                            
188  RAMOS, Laudelino de Oliveira; HALBE, Hans Wolfgang; CUNHA, Donaldo Cerci da. Contracepção de 

urgência. Sinópses (USP), São Paulo, v. 2, p. 31-37, 1998. 
189  “Há crime impossível, por exemplo, nas manobras abortivas em mulher que não está gravida ou no caso de o 

feto há estar morto antes da prática dos atos abortivos, por absoluta improbidade do objeto; ou, ainda, por 

inadequação absoluta do meio, quando for inteiramente inidôneo para produzir o resultado, como rezas feitiçarias 

ou a administração de substâncias absolutamente inócuas”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 

penal. Parte especial. Dos crimes contra pessoa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 175). 
190  “65 - O dolo. O aborto só é punível a título de dolo, que é, na espécie, a vontade consciente e livre de 

interromper a gravidez ou eliminar o produto da concepção, ou, pelo menos, a anuência do prevista advento 

previsto de tais resultados. Não constitui crime o aborto culposo ou preterintencional. É de notar, porém, que o 

aborto preterintencional, do mesmo modo que a simples aceleração do parto não compreendida no dolo do agente, 

é previsto como condição maior de punibilidade no crime de lesões corporais (artigo 129, §2.º, n.º V, e §1.º, n.º 

IV);”. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. Arts. 121 a 136. Rio de Janeiro: 1942, v. 5, p. 253). 
191  “O crime de aborto somente é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de interromper 

a gravidez, matando o produto da concepção (dolo direto), ou na aceitação do risco de provocar esse resultado 

(dolo eventual). O dolo eventual pode resultar de dúvida quanto à gravides”. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições 

de direito penal. v. I. Parte Especial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 82). 
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O objetivo desse capítulo não é esgotar todos os elementos do tipo penal de aborto ou 

tratar de forma individualizada todas as modalidades desse crime previstas no ordenamento 

brasileiro, mas traçar contornos gerais da proteção penal da vida humana em formação.  

Quando se trata da criminalização ou descriminalização do aborto, é possível encontrar 

diversas posturas que oscilam entre as mais radicais no sentido de proibir ou admitir o aborto 

de forma absoluta, em quaisquer situações e sem exceções.  

Após essa primeira parte, é imprescindível afirmar que, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a vida humana em formação não é tutelada de forma absoluta, ou seja, o legislador 

infraconstitucional, além de valorar de maneira incremental e gradual a vida humana, adotou 

soluções para descriminalização parcial do aborto voluntário. Isto porque não é possível 

afirmar, como já dito anteriormente, que há uma absoluta preeminência de algum direito sobre 

todos os demais, nem mesmo com relação ao direito à vida, tendo em vista que em certos casos 

é possível privar licitamente outra pessoa desse direito, sem que isso seja considerado ilícito, 

como por exemplo, em situação de legítima defesa ou estado de necessidade no delito de 

homicídio192. 

Com relação à política-criminal193 acerca da tipicidade e ilicitude do crime do aborto, 

o legislador brasileiro adotou o sistema de indicações, em que a vida intrauterina é um bem 

jurídico digno da proteção penal, o que justifica a criminalização do aborto voluntário, inclusive 

do autoaborto e do aborto consentido. Contudo, diante de certas circunstâncias, ou seja, quando 

existente um conflito entre a vida do concebido com determinados interesses da genitora, aquele 

deve ceder em razão destes. Em síntese, trata-se do esquema regra-exceção, em que a regra é a 

punição do aborto voluntário, enquanto as exceções são indicadas pelo próprio legislador, no 

exercício do poder soberano, em que a vida do embrião e feto deve ceder em face de interesses 

maternos mais valiosos.  

Em razão do sistema adotado, a vida humana em formação não se encontra 

desprotegida de modo absoluto em nenhuma fase do seu desenvolvimento gestacional e, mesmo 

                                            
192  Nesse sentido: ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho a la vida: aspectos constitucionales de las 

nuevas biotecnologías. In: JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 8., 2003, Madrid. Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 

Constitucional, Madrid, 2003, p. 293. 
193  “Do incessante processo de mudança social, dos resultados que apresentem novas ou antigas propostas do 

direito penal, das revelações empíricas propiciadas pelo desempenho das instituições que integram o sistema penal, 

dos avanços e descobertas da criminologia, surgem princípios e recomendações para a reforma ou transformação 

da legislação criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação. A esse conjunto de princípios e recomendações 

denomina-se política criminal”. (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007, p. 34). 
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assim, é possível conciliar algumas necessidades relevantes da genitora (vida, saúde, liberdade 

e intimidade). Essa solução adotada pelo legislador é uma “solução de compromisso”, pois:  

 

[...] somente os casos (indicações, exceções estabelecidas por lei, e com os 

requisitos que exige, o aborto pode ser realizado, o que contribui para uma 

maior segurança jurídica (sabe-se exatamente quando é permitido e quando 

não) e evita subjetivismo ou dúvidas na determinação do que é o interesse 

preponderante na situação concreta194. 

 

As seguintes indicações geralmente são aceitas nas legislações de diversos países: 

a terapêutica (em casos de grave perigo para a vida ou a saúde da mãe); 

a sentimental, ética ou criminológica (a gravidez resultante de delito de natureza sexual ou de 

técnica de reprodução assistida não consentida pela mulher); a eugenésica (riscos comprovados 

de grave anomalia do embrião ou feto); e a econômico-social (quando razões financeiras, prole 

numerosa e miséria justificam a conduta). 

Dentre as situações indicadas acima e permitidas em algumas legislações, o legislador 

infraconstitucional brasileiro adotou somente o aborto terapêutico e sentimental (com 

restrições), constantes no artigo 128 do Código Penal. Portanto, o aborto praticado por médico 

não será punido em duas situações: se não houver outro meio de salvar a vida da gestante 

(indicação de natureza terapêutica) ou se a gravidez resultar de estupro e o aborto for precedido 

do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (indicação de 

natureza sentimental).  

Com relação ao aborto terapêutico, a possibilidade da realização do aborto está 

justificada assim como no estado de necessidade, enquanto no aborto sentimental ou 

humanitário, o fundamento seria a inexigibilidade de conduta diversa (causa de exclusão da 

culpabilidade). Para a realização do aborto humanitário pelo médico, não serão necessárias a 

preexistência de sentença condenatória do delito sexual (estupro) ou, ainda, de autorização 

judicial, bastando que a intervenção médica seja justificada por elementos de convicção 

substanciais (v.g., boletim de ocorrência, declarações etc.). Vale ressaltar que não há 

possibilidade de analogia com o objetivo de estender a possibilidade de realização do aborto 

quando de outros crimes de natureza sexual.  

                                            
194  “[…] sólo en los supuestos (indicaciones, excepciones) preestablecidos por la ley, y com lós requisitos que ella 

exija, podrá realizarse el aborto, lo que contribuye a una mayor seguridad jurídica (se sabe exactamente cuándo 

está permitidoy cuándo no) y evita subjetivismos ou dudas em la determinación de cuál es el interés preponderante 

em la situación concreta […]” (ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho a la vida: aspectos 

constitucionales de las nuevas biotecnologías. In: JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 8., 2003, Madrid. Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados 

del Tribunal Constitucional, Madrid, 2003, p. 295). 
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A indicação eugenésica ou eugênica195 não está prevista na legislação penal brasileira. 

Essa indicação permitiria o aborto nos casos de riscos reais de anomalias graves genéticas de 

qualquer natureza dos embriões ou fetos ou outros defeitos físicos e psíquicos decorrentes da 

gestação, em que se presuma que a vida após o nascimento seria despojada de qualidade. 

Os diagnósticos das doenças e anomalias dos fetos e embriões são atualmente possíveis 

em virtude do desenvolvimento alcançado pelas ciências médico-biológicas. Os diagnósticos 

pré-natais – realizados com auxílio de diversas técnicas, como por exemplo, amniocentese, 

biópsia de córion, fetoscopia e ultrassom, podem demostrar a existência de enfermidades 

incuráveis antes mesmo do nascimento.  

Ao discorrer acerca do aborto eugênico, é imprescindível mencionar a hipótese de 

anencefalia, que pode ser definida como ausência parcial congênita das estruturas cerebrais. O 

feto anencefálico não desenvolve as funções superiores do sistema nervoso central e, portanto, 

dificilmente alcança os estágios mais avançados da vida intrauterina.  

O exame mais utilizado para detectar anomalias e más-formações fetais é a ecografia196 

e, de acordo com a doutrina, o índice de falibilidade do exame é praticamente nulo, ou seja, o 

resultado é capaz de gerar uma certeza médica confortável197. 

A discussão ganhou relevância no Brasil, quando a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal a ADPF (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 54, com o objetivo que a corte reconhecesse o 

direito de antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de gestação de feto anencefálicos.  

Em abril de 2012, o aborto eugênico na hipótese de gestação de feto anencefálico 

passou a ser autorizada expressamente, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal 

                                            
195  “Dentro da finalidade visada pela indicação eugenésica, cabe diferenciar a priori entre quatro tipos ou 

modalidades na prática do aborto, independentemente de qual seja a fundamentação adotada. Em primeiro lugar, 

e esta seria a forma mais primitiva de previsão, seria o aborto praticado em mulher grávida deficiente. Em segundo 

lugar, o aborto praticado em razão da idade avançada da mulher grávida. Em terceiro, o aborto praticado, sem 

diagnóstico pré-natal, em virtude das características dos pais, constituindo o aborto eugenésico “preventivo” uma 

modalidade dessa hipótese. Por fim, o aborto praticado quando do diagnóstico pré-natal se deduz ou se presume a 

existência de determinadas doenças – graves ou incuráveis – no ser em gestação”. (PRADO, Luiz Regis; 

CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017, p. 679).  
196 “Art. 2º O diagnóstico de anencefalia é feito por exame ultrassonográfico realizado a partir da 12ª (décima 

segunda) semana de gestação e deve conter: I – duas fotografias, identificadas e datadas: uma com a face do feto 

em posição sagital; a outra, com a visualização do polo cefálico no corte transversal, demonstrando a ausência da 

calota craniana e de parênquima cerebral identificável; II – laudo assinado por dois médicos, capacitados para tal 

diagnóstico”. (BRASIL. Resolução CFM Nº 1.989/2012. Publicada no D.O.U. de 14 de maio de 2012, Seção I, 

p. 308 e 309. Dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação terapêutica do parto e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1989_2012.pdf>. Acesso: 

18 out. 2018). 
197  BARROSO, Luís Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: dois temas acerca 

da vida e da dignidade na constituição. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, n. 241, p. 93-120, 

jul./set. 2005, p. 95. 
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decidiram, por 8 (oito) votos a favor e 2 (dois) contra198, que a antecipação terapêutica do 

parto no caso de anencefalia não pode ser considerada uma conduta típica199, nos termos da 

Constituição, tendo em vista a inexistência da vida humana200, e ainda em razão dos riscos 

que da gestação para a vida e saúde da gestante201 

 

3.4  A UTILIZAÇÃO ILEGAL DE EMBRIÕES HUMANOS: ARTIGO 24 E 25 DA LEI DE 

BIOSSEGURANÇA 

 

                                            
198  “Após o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedente o pedido para declarar a 

inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta 

tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, no que foi acompanhado pelos Senhores 

Ministros Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Cármen Lúcia, e o voto do Senhor Ministro Ricardo 

Lewandowski, que julgava improcedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Impedido o Senhor Ministro Dias 

Toffoli. Falaram, pela requerente, o Dr. Luís Roberto Barroso e, pelo Ministério Público Federal, o Procurador-

Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 11.04.2012. O Tribunal, por maioria e nos 

termos do voto do Relator, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo 

a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, 

todos do Código Penal, contra os votos dos Senhores Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a 

procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; 

e contra os votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso (Presidente), que a julgavam 

improcedente. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. Plenário, 

12.04.2012. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 54 

– ADFP 54, de 12 de abril de 2012. Tribunal Pleno. Distrito Federal, DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Disponível 

em:   

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2854%2ENUME%2E+OU+54%2EA

CMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/j2pnhe7>. Acesso em: 18 out. 2018). 
199  “ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. 

Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE 

SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 

(ADPF 54, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00011)”. 
200  Não foi por outra razão que o Conselho Federal de Medicina, mediante a Resolução nº 1.752/2004, consignou 

serem os anencéfalos natimortos cerebrais. O anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida 

de vida em potencial, mas de morte segura. [...]. O anencéfalo é um natimorto. Não há vida em potencial. Logo 

não se pode cogitar de aborto eugênico, o qual pressupõe a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões 

imoralmente eleitos. Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se trata de feto ou criança 

com lábio leporino, ausência de membros, pés tortos, sexo dúbio, Síndrome de Down, extrofia de bexiga, 

cardiopatias congênitas, comunicação interauricular ou inversões viscerais, enfim, não se trata de feto portador de 

deficiência grave que permita sobrevida extrauterina”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 54 – ADFP 54, de 12 de abril de 2012. Tribunal Pleno. Distrito 

Federal, DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018, p. 15-17). 
201  “Apenas, se preferir, a gestante poderá aguardar o curso natural do ciclo biológico, mas, em contrapartida, não 

será “condenada” a abrigar dentro de si um tormento que aniquila, brutaliza, desumaniza e destrói emocional e 

psicologicamente, visto que, ao contrário de outras gestantes que se preparam para dar à luz a vida, regozijando-

se com a beleza da repetição milenar da natureza, afoga-se na tristeza, no desgosto e na desilusão de ser condenada 

a- além da perda irreparável- continuar abrigando em seu ventre um ser inanimado, disforme e sem vida, 

aguardando o dia para, ao invés de brindar o nascimento do filho como todas as mães sonham, convidar os vizinhos 

para ajudá-la enterrar um natimorto, que nunca teve a chance alguma de nascer com vida.”. (BITENCOURT, 

Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte especial. Dos crimes contra pessoa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 180). 
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Com as técnicas de reprodução assistida e a prática médica atual, nem todos os 

embriões resultantes da fecundação in vitro são viáveis ou são transferidos para o útero 

materno202. Nesses casos, os embriões excedentes são criopreservados, ou seja, são mantidos 

vivos, mas com desenvolvimento suspenso, por tempo indeterminado, fora do corpo da 

mulher203. 

Sendo assim, a Lei 11.105/05 (Lei de Biossegurança) revogou a Lei 8.974/95 e 

flexibilizou o tratamento das questões relacionadas à engenharia genética, bem como liberou 

o uso de pré-embriões humanos para fins terapêuticos e de pesquisa. Portanto, a Lei de 

Biossegurança possibilitou a utilização células tronco obtidas de embriões excedentes das 

técnicas de fertilização in vitro para fins de pesquisa e terapia, desde que atendidas os seguintes 

requisitos: os embriões devem ser inviáveis (artigo 5º, I), ou sendo viáveis, deveriam estar 

congelados há três anos ou mais, na data da publicação da lei (24 de março de 2005), ou ainda, 

quando congelados há menos de três anos, poderão ser utilizados após completarem esse lapso 

temporal (artigo 5º, II). Em qualquer caso, será imprescindível o prévio consentimento dos 

genitores – proprietários do material genético (artigo 5º, §1º), bem como a apreciação e a 

aprovação dos projetos das instituições de pesquisas e dos serviços de saúde pelos respectivos 

comitês de ética (artigo 5º, §2º)204. Vale ressaltar que o elemento normativo “inviáveis” está 

adstrito à definição puramente biológica, ou seja, embriões que não servem para reprodução 

humana, por incapacidade de desenvolver-se e nascer com vida, e que não podem ser utilizados 

para outra coisa além para fins de experimentação ou para descarte.  

Foi nesse cenário que a discussão acerca da importância moral dada aos pré-

embriões e sua condição de pessoa ganhou maiores contornos. Portanto, há 

indiscutivelmente um dilema ético acerca dos limites socialmente e moralmente toleráveis 

acerca dos experimentos205. 

                                            
202  “7. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-se as seguintes determinações de acordo com 

a idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres com 

40 anos ou mais: até 4 embriões; d) nas situações de doação de oócitos e embriões, considera-se a idade da doadora 

no momento da coleta dos oócitos. O número de embriões a serem transferidos não pode ser superior a quatro”. 

(BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.168/2017. Publicada no D.O.U de 10 nov. 2007, 

Seção I, p. 73. Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Brasília-DF, 21 set. 

2017. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 18 

out. 2018).  
203  “2. O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para que decidam 

quantos embriões serão transferidos a fresco, conforme determina esta Resolução. Os excedentes, viáveis, devem 

ser criopreservados” (Ibid). 
204  Requisitos constantes do artigo 5º da Lei de Biossegurança.  
205  SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 1, p. 75-94, abr. 1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100003>. Acesso em: 02 jul. 2018. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168
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Diante disso, a possibilidade do uso de embriões foi impugnada na já comentada Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510 proposta pelo então Procurador-Geral da República. 

O principal argumento em que se baseou o pedido de inconstitucionalidade de todo o artigo 5º 

da Lei 11.105/2005 foi a inviolabilidade do direito à vida, pois o embrião seria uma vida 

humana. No dia 29 de maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal julgou-a totalmente 

improcedente no sentido de que as pesquisas com células tronco embrionárias não violam o 

direito à vida e, tampouco, a dignidade da pessoa humana206. 

De acordo com a decisão, a Constituição Federal não dispõe sobre o início da vida e 

não faz de todo estágio da vida humana um “autonomizado bem jurídico”, mas apenas “da vida 

que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva e, nessa condição, dotada de 

compostura física ou natural”207. Portanto, a inviolabilidade dos direitos e garantias individuais 

se refere somente ao indivíduo já nascido (personalizado), contudo, como a dignidade da pessoa 

humana é um princípio tão relevante, ela admite transbordamento. Logo, a proteção do embrião 

e do feto se dá em razão do indivíduo-pessoa que poderá vir a nascer208. 

A partir de então, concluiu-se que para o Supremo Tribunal Federal a vida pré-natal 

só pode ser considerada um bem jurídico para fins de tipificação no crime de aborto partir do 

momento em que há aptidão para nascer (nascituro), ou seja, enquanto projeto de vida autônoma 

                                            
206  “Para seis ministros, portanto a maioria da Corte, o artigo 5º da Lei de Biossegurança não merece reparo. 

Votaram nesse sentido os ministros Carlos Ayres Britto, relator da matéria, Ellen Gracie, Cármen Lúcia Antunes 

Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello. Os ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes também 

disseram que a lei é constitucional, mas pretendiam que o Tribunal declarasse, em sua decisão, a necessidade de 

que as pesquisas fossem rigorosamente fiscalizadas do ponto de vista ético por um órgão central, no caso, a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Essa questão foi alvo de um caloroso debate ao final do 

julgamento e não foi acolhida pela Corte. Outros três ministros disseram que as pesquisas podem ser feitas, mas 

somente se os embriões ainda viáveis não forem destruídos para a retirada das células-tronco. Esse foi o 

entendimento dos ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau. Esses três 

ministros fizeram ainda, em seus votos, várias outras ressalvas para a liberação das pesquisas com células-tronco 

embrionárias no país”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF libera pesquisas com células-tronco 

embrionárias. Notícias STF, 29 maio 2008. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=89917>. Acesso em: 10 out. 2018). 
207  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.510.  Distrito Federal. 

Procurador geral da República e Presidente da República. Relator: Min. Carlos Ayres Britto. Acórdão não 

publicado. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723>. 

Acesso em: 10 out. 2018.  
208  “De nacionalidade brasileira ou então estrangeira, mas sempre um ser humano já nascido e que se faz 

destinatário dos direitos fundamentais “à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, entre outros 

direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (art. 5º). Tanto é assim que ela 

mesma, Constituição, faz expresso uso do adjetivo “residentes” no País (não em útero materno e menos ainda em 

tubo de ensaio ou em “placa de Petri”), além de complementar a referência do seu art. 5º “aos brasileiros” para 

dizer que eles se alocam em duas categorias: a dos brasileiros natos (na explícita acepção de “nascidos”, conforme 

as alíneas a, b e c do inciso I do art. 12) e brasileiros naturalizados (a pressupor formal manifestação de vontade, 

a teor das alíneas a b do inciso II do mesmo art. 12).” [...] “Transcendência ou irradiação para alcançar, já no plano 

das leis infraconstitucionais, a proteção de tudo que se revele como o próprio início e continuidade de um processo 

que deságüe, justamente, no indivíduo-pessoa. Caso do embrião e do feto, segundo a humanitária diretriz de que 

a eminência da embocadura ou apogeu do ciclo biológico justifica a tutela das respectivas etapas”. (Ibid., loc. cit.). 



66 
 

 

e irrepetível. Isto porque nem todo o embrião, em se tratando de uma fecundação in vitro, 

desencadeará em uma gestação, em razão da inviabilidade da continuação do desenvolvimento 

extracorpóreo. Portanto, a utilização de embriões para fins de pesquisa e terapêuticos não tem 

qualquer vinculação com o crime de aborto209. 

Outrossim, o embrião pré-implantatório é um bem a ser protegido, mas não é uma 

pessoa no sentido biográfico. Diante disso, a utilização de embriões excluídos do projeto 

parental ou inviáveis não implicaria em uma violação do direito à vida, nem mesmo o desprezo 

pelos embriões in vitro, mas assunção de um constitucionalismo fraternal. 

 Isso quer dizer que a opção de um casal por um processo de reprodução por meio das 

técnicas de fecundação in vitro é um direito fundamental de matriz constitucional (autonomia 

da vontade e planejamento familiar) e esse direito, pelas mesmas razões, não implica em um 

dever jurídico de aproveitamento reprodutivo de todos os embriões. Além disso, invocou-se 

outros direitos fundamentais, tais como o direito à saúde e integridade física de pessoas que tem 

a esperança de que a partir dos avanços das ciências possam superar as suas enfermidades e 

suas debilidades.  

Portanto, decidiu-se que o paralelo da Lei de Biossegurança seria perfeito, pois em 

razão de um constitucionalismo fraterno, respeitou-se o direito à vida, à integridade física, à 

autonomia, ao livre planejamento familiar e ao livre desenvolvimento da ciência.  

Por fim, os embriões in vitro, até serem implantados no útero, não são titulares do 

direito à vida garantido constitucionalmente, apesar de serem portadores do genoma humano. 

Essa identidade genética, existente desde a fecundação, constitui-se como uma condição 

necessária, mas não o suficiente para gerar um ser humano, ou seja, aos pré-embriões faltam a 

condição ambiental imprescindível para adquirir a viabilidade (capacidade de viver): a fixação 

no útero materno. Além disso, nessa primeira fase do desenvolvimento, inexistem as primeiras 

terminações nervosas que são o anúncio de um cérebro humano em formação.  

A fixação definitiva do pré-embrião no útero materno inaugura uma fase importante 

do desenvolvimento do ser humano, constitui um marco fisiológico qualitativo marcado pela 

união do embrião e o ventre materno, bem como o início definitivo de sua unidade e 

                                            
209  A Lei de Biossegurança não veicula autorização para extirpar do corpo feminino esse ou aquele embrião. 

Eliminar ou desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho do endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de 

interromper gravidez humana, pois dela aqui não se pode cogitar. A "controvérsia constitucional em exame não 

guarda qualquer vinculação com o problema do aborto." (Ministro Celso de Mello). (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.510.  Distrito Federal. Procurador geral da República e 

Presidente da República. Relator: Min. Carlos Ayres Britto. Acórdão não publicado. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723>. Acesso em: 10 out. 2018). 
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unicidade210. Embriões extracorpóreos não são viáveis, portanto não são nascituros, ou seja, 

não podem ser considerados nem mesmo como pessoas em potencial211. Entretanto, isso não 

significa dizer que eles devam ficar totalmente desprotegidos de quaisquer fins meramente 

especulativos, pois definitivamente não se tratam de meros objetos212. 

A referida lei, ao mesmo tempo em que permitiu a utilização de embriões para fins 

de pesquisas e terapias, criou alguns tipos penais, com o objetivo de orientar a atividade 

científica. Como o objeto deste trabalho é tratar sobre a tutela penal da vida humana pré-

natal, não serão analisados com profundidas todos os tipos penais da Lei de Biossegurança, 

tendo em vista que extrapolaria os seus limites metodológicos. 

Por conseguinte, as pontuações deste tópico têm por pretensão demonstrar que os 

tipos penais, cujo objeto da ação envolva embriões humanos, não tem por bem jurídico a 

tutela da vida embrionária. Conforme já demonstrado anteriormente, a utilização de 

embriões in vitro com a sua consequente destruição ou, até mesmo, o seu descarte, não tem 

vinculação com o crime de aborto, considerando que, de acordo com Supremo Tribunal 

Federal, os embriões pré-implantatórios não são titulares do direito à vida.  

O primeiro crime da Lei de Biossegurança consiste na utilização do “embrião humano 

em desacordo com o que dispõe o artigo 5º desta Lei” (artigo 24, Lei 11.105/05). Por coerência, 

a Lei 8.974/95 não continha disposição semelhante, já que o uso de embriões humanos era 

totalmente vedado, qualquer que fosse o fim almejado. Logo, por contrassenso, não havia uso 

irregular de embriões humanos, incriminava-se: “a produção, armazenamento ou manipulação 

de embriões humanos destinados a servirem como material biológico disponível (artigo 13, III, 

Lei 8.974/95)”. 

A partir da leitura do tipo objetivo, é possível perceber que o legislador 

infraconstitucional adotou a teoria concepcionista, que diferencia as fases de desenvolvimento 

intrauterino somente em embrionária e fetal. Isto porque, tanto o produto da fase pré-

                                            
210  CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 185-186. 
211  “Consequentemente, tampouco é possível defender que essa massa celular seja portadora de uma dignidade, 

nos moldes da dignidade que se reconhece, com razão, ao embrião já implantado no útero materno e ao feto durante 

a gestação, e muito menos a dignidade que se reconhece ao ser humano já nascido. Durante essa etapa da existência 

humana existe vida, existe pessoa biológica, mas não pessoa humana como tal”. (Ibid., p.  186). 
212  “Pero tampoco cabe otorgarle la categoría de cosa (no es sujeto, pero tampoco es objeto), pues es un no-sujeto 

de derecho abocado, por un proceso evolutivo, a convertirse en un sujeto de derecho. Sería erróneo, asimismo, 

concerderle un estatuto jurídico intermedio entre una y otra categoría- persona y cosa-, sino que debe reconocérsele 

un estatuto diferente, autónomo, en un plano coherente con la gradación valorativa expuesta; es decir una tercera 

vía, diferente de las anteriores, pero no meramente intermedia, entre persona y cosa”. (ROMEO CASABONA, 

Carlos María. El derecho a la vida: aspectos constitucionales de las nuevas biotecnologías. In: JORNADAS DE 

LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 8., 2003, Madrid. Actas de las 

VIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Madrid, 2003, p. 30). 
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embrionária (entre a fecundação e a nidação), como o da fase embrionária stricto sensu, 

receberam a denominação de “embrião”. Todavia, a terminologia “embrião humano”, utilizada 

no tipo penal, se restringe à fase pré-implantatória, ou seja, refere-se àqueles embriões não 

transferidos ao útero materno. Qualquer outra interpretação resultaria ilógica, já que a 

manipulação está cingida aos embriões criopreservados em laboratório. Vale ressaltar que a 

norma deontológica do Conselho Federal de Medicina213 estabelece limite máximo de 14 dias 

para o desenvolvimento de embriões in vitro.  

Além disso, o tipo penal em questão é um exemplo de norma penal em branco 

imprópria, já que o complemento do tipo se acha contido na mesma lei (artigo 5º), tendo em 

vista que é originária da mesma instância legislativa214. A técnica utilizada pelo legislador é 

amplamente recomendada em se tratando de matérias de conteúdo técnico e caráter dinâmico, 

assim como neste caso. Ocorre que o legislador, ao deixar que uma norma de mesma instância 

legislativa complemente o tipo, engessa a alteração necessária, ou seja, ao que tudo indica, em 

breve haverá necessidade de alteração do texto da lei.  

É nesse sentido que a doutrina alerta para a solução provisória dada pelo legislador aos 

milhares de embriões excedentes, posto que ao estabelecer que só poderão ser utilizados para 

fins de pesquisa e terapia os embriões “sobrantes” das técnicas de reprodução assistida já 

congelados e após três anos do congelamento, incoerentemente215, impede que embriões 

congelados após a data da publicação da lei possam ser utilizados para fins terapêuticos e de 

pesquisas. Diante disso, embriões congelados após a publicação da lei só poderão permanecer 

                                            
213 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.168/2017. Publicada no D.O.U de 10 nov. 

2007, Seção I, p. 73. Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Brasília-DF, 

21 set. 2017. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso 

em: 18 out. 2018. 
214 Vide: PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

1 v., p. 185. 
215  “Diante disso, cabe indagar qual o critério adotado pelo legislador brasileiro para permitir que alguns embriões 

sejam utilizados, e outros não, segundo o tempo que levem congelados? Por que os embriões que se encontram 

congelados na data de publicação da Lei 11. 105/05 poderão ser utilizados para fins de pesquisa e terapia e os 

demais não? Que diferença valorativa existe entre eles? Aliás, essa falta de critério na hora de traçar uma distinção 

entre os embriões que serão liberados para experimentação e os que devem permanecer armazenados nas clínicas 

de reprodução artificial gera ainda o inconveniente de que, uma vez utilizado todo o material atualmente 

disponível, e quando as clínicas de reprodução artificial estejam novamente abarrotadas de pré-embriões 

criopreservados sem destino, o legislador brasileiro seja obrigado a alterar a legislação mais uma vez, 

estabelecendo novos prazos, ou melhor, novas “idades embrionárias” para a liberação das pesquisas com células-

tronco. Daí por que - e nisso insistimos uma vez mais- o critério para seleção dos pré-embriões que poderão ser 

utilizados para pesquisa e terapia deve ser critério nenhum: a nosso ver, todos os embriões, congelados antes ou 

depois da publicação da Lei 11. 105/05, com independência de sua idade ou viabilidade, deverão ser utilizados 

para investigação, sem que se estabeleça outra restrição, a não ser, obviamente, o prévio consentimento dos 

genitores e observância de condições impostas pela própria ética médica, como, por exemplo, a inexistência de 

outras alternativas terapêuticas mais viáveis e a utilização do menor número de embriões possível”. (CARVALHO, 

Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 224-225).  
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congelados (sem destino certo) ou descartados, conforme resolução vigente do Conselho 

Federal de Medicina216. 

Conforme já ressaltado e pelo que pode se extrair da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, a mera existência físico-biológica do pré-embrião humano (até 14 dias após a 

fecundação217, 218) não pode ser erigida à categoria de bem jurídico digno de tutela penal. O que 

se quer dizer é que se não há o direito à vida do embrião extracorpóreo a ser tutelado, como 

poderia o legislador criar um tipo penal incriminando a sua utilização em desacordo com os 

limites temporais estabelecidos (sem critérios) pelo legislador? Qual seria o bem jurídico de 

fato tutelado pela norma penal em questão?  

Não se trata de negar a imprescindibilidade da regulamentação das técnicas de 

engenharia genética destinada a evitar mera investigação com fins especulativos (ectogênese, 

formação de quimeras, híbridos, etc.). Contudo, seria mais coerente que o legislador 

sancionasse o uso irregular (em desacordo com o estabelecido no artigo 5º da própria lei) como 

uma mera infração administrativa e oportunizasse uma fiscalização eficiente das clínicas de 

reprodução assistida, assegurando assim a utilização apenas para fins de pesquisa e terapêuticos.   

Outrossim, ao proteger os pré-embriões criopreservados, por si e em si mesmo219, o 

legislador não exigiu resultado de lesão (até porque inexistente) ao bem jurídico para a 

imposição da pena, portanto basta a violação da norma do artigo 5º da Lei de Biossegurança. 

Além da violação ao princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos, o legislador antecipou 

exageradamente as barreiras de punibilidade, criando uma hipótese de delito de perigo 

abstrato220. 

                                            
216  “4. Os embriões criopreservados com três anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa 

dos pacientes. 5. Os embriões criopreservados e abandonados por três anos ou mais poderão ser descartados. 

Parágrafo único: Embrião abandonado é aquele em que os    responsáveis descumpriram o contrato pré-

estabelecido e não foram localizados pela clínica”. (BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 

2.168/2017. Publicada no D.O.U de 10 nov. 2007, Seção I, p. 73. Adota as normas éticas para a utilização das 

técnicas de reprodução assistida. Brasília-DF, 21 set. 2017. Disponível em: 

<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 18 out. 2018). 
217  “Entre os comitês de ética ou países que vêm recomendando ou legislando, embora sempre com reservas, em 

favor de pesquisas com embriões extracorporais, é possível observar a afirmação de um acordo quanto ao tempo-

limite tolerado para essas manipulações: elas não podem ultrapassar os quatorze dias após sua fecundação. 

Algumas legislações determinam inclusive que qualquer pesquisa realizada para além desse tempo é considerada 

um crime passível de punição legal”. (SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião 

e a noção de pessoa. Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 75-94, abr. 1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100003>. Acesso em: 02 jul. 

2018). 
218 Ver também: BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2014. 
219  Vide CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 228.  
220  “Em primeiro lugar o delito de perigo abstrato está caracterizado somente de modo negativo, por que o tipo 

não se contempla nenhuma lesão do bem jurídico.” (SCHÜNEMANN, Bernd. La estructura de los delitos de 
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A proteção constitucional da vida humana dependente (pressuposto para considerar 

um bem jurídico digno de tutela penal) e abarca unicamente o nascituro (ADin 3.510), ou seja, 

aquele que tem aptidão para viver. Dessa forma, a inexistência de bem jurídico explícito ou 

implícito torna a intervenção penal ilegítima e inconstitucional, tendo em vista que a 

intervenção penal somente deverá ocorrer frente aos bens jurídicos mais importantes, que 

encontrem arrimo na Constituição Federal. Como já mencionado, a imposição de sanções para 

a violação das normas que regulam o uso de pré-embriões e a sua proteção por si e em si mesmo 

deveria ser relegada ao direito administrativo sancionador. 

Outro tipo penal em que o embrião extracorpóreo aparece como objeto da ação possui 

a seguinte redação: “praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano 

ou embrião humano” (artigo 25, Lei 11.105/05)221. Nesse tipo penal também foi empregada a 

técnica de delito de perigo abstrato, isso porque o legislador considerou a prática de engenharia 

genética perigosa por si mesmo. Portanto criminalizou a conduta sem a exigência de qualquer 

resultado de lesão ao bem jurídico tutelado: o patrimônio genético da humanidade.  

Portanto, nesse tipo penal, apesar da conduta criminosa recair sobre o embrião 

extracorpóreo, o bem jurídico tutelado está longe de ser a sua vida ou a sua existência. A 

doutrina atenta para o fato de que o legislador penal no referido tipo antecipou exageradamente 

a esfera de punibilidade, proibindo uma conduta que não apresenta grandes riscos ao interesse 

tutelado (patrimônio genético humano ou do embrião). A simples manipulação do embrião, 

zigoto ou célula germinal humana não pode ser vista como conduta de perigo hipotético capaz 

de se refletir no patrimônio genético das futuras gerações (através da hereditariedade) ou do 

próprio embrião, se não houver o fim de reprodução222. 

  

                                            
peligro (los delitos de peligroabstracto-concreto como modelo del Derecho Penal econômico moderno). Peru: 

ARA Editores, 2008, p. 13, tradução nossa). 
221  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – 

OGM e seus derivados. Diário Oficial da União. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 
222  Vide CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 203-204. 



71 
 

 

4  A VIDA EMBRIONÁRIA NO ÂMBITO DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS (CIDH) 

 

 

O Brasil é signatário da maioria dos tratados internacionais sobre direitos humanos, 

tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), como no âmbito da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), dentre os quais destacamos a Convenção Americana sobre 

os Direitos Humanos223.  

Cumpre ressaltar que o Estado brasileiro incorporou o Pacto de San José da Costa 

Rica ao ordenamento jurídico interno sem quaisquer ressalvas e reconheceu a jurisdição 

obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio do Decreto Legislativo 

nº 89/1998, bem como participou ativamente na elaboração desse tratado, aceitando, 

inclusive, as suas cláusulas facultativas.    

Diante disso, a ratificação e incorporação do tratado internacional acarreiam 

consequências tanto no âmbito da responsabilidade internacional do Estado, que é obrigado 

a cumprir todas as obrigações assumidas, quanto no âmbito interno, no que tange a 

adequação e compatibilização vertical do ordenamento jurídico àquelas normas de direito 

internacional. Com relação aos tratados de direitos humanos, essa obrigação é ainda maior, 

tendo em vista o status normativo superior (supralegal ou constitucional) que os tratados 

passam a ter224. 

Em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal225 acerca do valor supralegal 

dos tratados de direitos humanos não aprovados pelo quórum qualificado do artigo 5º, § 3º 

da Constituição Federal, há uma forte corrente doutrinária que sustenta a natureza 

constitucional (material) de todos os tratados de direitos humanos, por força da cláusula 

                                            
223  Sobre o processo de celebração e incorporação de tratados no ordenamento jurídico brasileiro, ver 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Poder Legislativo e os tratados internacionais: o treatymaking power na 

Constituição brasileira de 1988. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 38, n. 150, abr./jun. 2001, p. 

27-43. 
224  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na proteção dos 

Direitos Humanos. BuscaLegis.ccj.ufsc.br, 2 jun. 1996. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf>. Acesso em: 31 out. 2018. 
225  No dia 3/12/08 foi proferida pelo Pleno do STF (HC 87.585-TO e RE 466.343-SP) 

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP. PRISÃO CIVIL. 

Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Relator Min. Cezar Peluso. 

DJE nº 104, Brasília, 5 jun. 2009. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 11 jan. 2018.   

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 87.585-8, 1ª turma de Tocantins. Relator Min. Marco 

Aurélio, DJE nº 118, de 26 de jun. 2009. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891>. Acesso em: 10 jan. 2018.   
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aberta constante do artigo 5º, § 2º da Constituição Federal. Portanto, independente do 

quórum de aprovação do tratado, se a convenção versar sobre direitos humanos terá status 

(material) constitucional, pois o §2º do artigo 5º da Carta Constitucional admite a 

incorporação das convenções internacionais sobre direitos humanos no mesmo grau 

hierárquico das normas constitucionais226. 

Neste contexto, surge a necessidade de um controle de convencionalidade das 

normas do direito interno: “isto é, a compatibilização vertical das normas domésticas com 

os tratados de direitos humanos (mais benéficos) em vigor no Estado”227. Essa obrigação do 

Estado brasileiro decorre do compromisso assumido na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que dispõe em seu artigo 1º e 2º acerca dos deveres dos Estados-partes de respeitar 

os direitos e liberdades reconhecidos no tratado e de garantir o livre e desenvolvimento da 

pessoa, bem como de adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à 

efetividade de tais direitos e garantias. Ainda, o artigo 43 do Pacto de San José da Costa Rica 

estabelece que “os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que 

esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva 

de quaisquer disposições desta Convenção”228. 

A obrigação dos Estados em controlar a convencionalidade das leis internas existe 

desde a entrada em vigor da Convenção Americana (18/07/1978), mas somente a partir de 

2006, na decisão do Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile229, a Corte passa a utilizar 

                                            
226  “A Carta de 1988, com a disposição do § 2.º do art. 5.º, de forma inédita, passou a reconhecer claramente, no 

que tange ao seu sistema de direitos e garantias, uma dupla fonte normativa: a) aquela advinda do direito interno 

(direitos expressos e implícitos na Constituição, estes últimos subentendidos nas regras de garantias ou decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados) e; b) aquela outra advinda do direito internacional (decorrente dos 

tratados internacionais de direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte). De forma 

expressa, a Carta de 1988 atribuiu aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos devidamente 

ratificados pelo Estado brasileiro (e em vigor) a condição de fontes do sistema constitucional de proteção de 

direitos. É dizer, tais tratados passaram a ser fontes do sistema constitucional de proteção de direitos no mesmo 

plano de eficácia e igualdade daqueles direitos, expressa ou implicitamente, consagrados pelo texto constitucional, 

o que justifica o status de norma constitucional que detêm tais instrumentos internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro. E essa dualidade de fontes, que alimenta a completude do sistema, significa que em caso de conflito 

deve o intérprete optar pela fonte que proporciona a norma mais favorável à pessoa protegida (princípio pro homine 

ou pro persona), pois o que se visa é a otimização e a maximização dos sistemas (interno e internacional) de 

proteção dos direitos humanos.  Poderá, inclusive, o intérprete, aplicar ambas as normas aparentemente 

antinômicas conjuntamente, cada qual naquilo que têm de melhor à proteção do direito da pessoa, sem que precise 

recorrer aos conhecidos (e, no âmbito dos direitos humanos, ultrapassados) métodos tradicionais de solução de 

antinomias (o hierárquico, o da especialidade e o cronológico).” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle 

jurisdicional da convencionalidade das leis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, n. p.)   
227  Ibid. 
228  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos Estados Americanos. 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 2 jun. 2017. 
229  A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao império da lei e, por isso, são 

obrigados a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas quando um Estado ratifica um tratado 
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a terminologia “controle de convencionalidade”. Além disso, ela já reconheceu o dever dos 

juízes e tribunais nacionais de proceder tal exame de forma primária, levando em 

consideração não apenas o texto do tratado, mas também da sua jurisprudência, pois ela é 

intérprete última da convenção230. 

Diante disso, os juízes nacionais e os tribunais nacionais possuem o poder-dever de 

controlar a convencionalidade das normas domésticas ainda que ex officio, antes mesmo da 

análise do mérito da demanda, por meio de um controle difuso ou concentrado. Isto porque, 

toda atividade jurisdicional poderá acarretar na responsabilidade internacional do Estado.231 

Por fim, conclui-se que a Constituição Federal deixou de ser o único paradigma de 

controle das normas de direito interno232, pois, para além do controle de constitucionalidade, 

há a necessidade de um controle, em que os parâmetros são os todos os atos internacionais 

relativos aos direitos humanos incorporados pelo Estado, seja pela forma difusa ou 

concentrada.  

Portanto, a análise das manifestações da Corte Interamericana (sentenças nos casos 

contenciosos e opiniões consultivas), além do texto do tratado, é imprescindível, tendo em 

vista que ela é a sua principal intérprete. O entendimento da Corte deve necessariamente ser 

                                            
internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato estatal, também estão submetidos 

a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam diminuídos pela 

aplicação de leis contrárias a seu objeto e a seu fim e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. Em outras 

palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de ‘controle de convencionalidade’ entre as normas jurídicas 

internas aplicadas a casos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder 

Judiciário deve levar em conta não apenas o tratado, mas também a interpretação que a Corte Interamericana, 

intérprete última da Convenção Americana, fez do mesmo. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile. Sentença de 26 de setembro de 2006. San José, Costa 

Rica, 2006. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/7172fb59c130058bc5a96931e41d04e2.pdf>. Acesso em: 

10 maio 2017). 
230  “[...] Há, como se vê, duas técnicas de controle conjugadas: aquela que leva em consideração somente o texto 

do tratado-paradigma e a que acresce a interpretação (acaso existente) que dele faz a Corte Interamericana, à luz 

de sua jurisprudência constante e dos padrões internacionais aplicáveis ao respectivo tema. [...] Como órgão do 

Estado, o juiz se vincula àquilo que foi assumido (pela via da ratificação) no plano internacional, ficando também 

adstrito ao que a Corte Interamericana entende ser a sua correta interpretação. Se para o Estado em causa a decisão 

da Corte de San José vale como res judicata, para Estados terceiros tem valor de res interpretata, vinculando a 

interpretação jurídica do comando convencional a juízes e tribunais locais”. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O 

controle jurisdicional da convencionalidade das leis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, n. p.). 
231  “Toda atividade do juiz interno relativa ao controle de convencionalidade tem influência nas relações 

internacionais de seu Estado, positiva ou negativamente. Decisões dessa índole, a envolver a aplicação (ou 

interpretação) de uma norma internacional de direitos humanos para o fim de (in)validar norma interna 

(in)compatível traz consequências no âmbito da responsabilidade internacional do Estado”. (Ibid.) 
231  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos Estados Americanos. 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 2 jun. 2017 . 
232  Nesse sentido: GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais: valor legal, 

supralegal, constitucional ou supraconstitucional. Revista de Direito, v. 12, n. 15, p. 7-20, 2009, p. 13. Disponível 

em: <http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/rdire/article/view/1987/1890>. Acesso em: 30 out. 2018. 

http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/rdire/article/view/1987/1890
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levado em consideração por todos os Estados-partes da Convenção Americana, em especial 

pelos juízes e tribunais internos, tendo em vista que a legislação, bem como os atos 

jurisdicionais e administrativos devem necessariamente estar em consonância com as 

obrigações assumidas pelo país perante a ordem internacional233. Consequentemente, é 

possível concluir que o poder judiciário não é totalmente livre para interpretar o Pacto de 

San José da Costa Rica, ou seja, os juízes e tribunais, no exercício do controle de 

convencionalidade, devem estar vinculados às manifestações da Corte sobre o assunto, bem 

como as regras e princípios de direito internacional público234.  

Independente da corrente adotada acerca da hierarquia e natureza dos tratados de 

direitos humanos, o Poder Judiciário está vinculado àquilo que Estado assumiu no plano 

internacional (por meio da ratificação) e, no caso do Pacto de San José da Costa Rica, 

também está subordinado às interpretações da Corte Interamericana sobre essa convenção.  

Em razão disso que, além do artigo acerca do direito à vida, tratar-se-á nesse capítulo sobre 

as principais decisões do Tribunal Interamericano sobre a vida humana pré-pessoal. 

Ultrapassado esse primeiro momento, cujo objetivo foi demonstrar a importância 

dos tratados de direitos humanos para ordenamento jurídico interno e a proteção dos direitos 

fundamentais, analisar-se-á os limites da tutela da vida humana dependente pela Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, a partir do texto do tratado e das decisões da Corte  

sobre ele.   

Portanto, quando tratamos do tema aborto nos Estados-partes do Pacto de San José 

da Costa Rica, necessariamente, deve-se levar em conta o seu artigo 4.1, incluindo os limites 

temporais (termo inicial e final) da proteção da vida humana, bem como o alcance dos termos 

“em geral” e “desde a concepção”, em especial a interpretação que a Corte faz dele.  

O termo inicial para a proteção da vida humana pelo Estado é um assunto bastante 

polêmico e divide opiniões. Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de reforma 

do Código Penal com intuito de alterar a legislação penal e, no que tange ao tipo de aborto, 

descriminalizar o aborto voluntário (dentre outras situações) até à décima segunda semana 

de gestação235. Contudo, convém relembrar que o Estado brasileiro ratificou a Convenção 

                                            
233  Nesse sentido: MOREIRA, Thiago Oliveira. O exercício de Convencionalidade pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos: uma década de decisões assimétricas. In. MENEZES, Wagner (Org.). Direito internacional em 

expansão. [Anais...] XV CBDI. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. 
234  Nesse sentido: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.  
235  BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012 - (Novo Código Penal). Reforma do 

Código Penal Brasileiro. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/106404> Acesso em: 31 out. 2018. 
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Americana de Direitos Humanos e submeteu-se à jurisdição da Corte Interamericana236 e, 

portanto, conforme já afirmado, tem o dever de respeitar todos os direitos e liberdades nela 

garantidos, bem como de adotar medidas legislativas e de outra natureza para torná-los 

efetivos. Demais disso, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no seu artigo 4º, 

dispõe que: 

 

1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode 

ser privado da vida arbitrariamente237. 

 

Nesse diapasão, o Brasil complementou o amparo constitucional da vida humana 

(artigo 5º da Constituição Federal), ao assumir a obrigação, perante o Sistema Interamericano 

de Proteção aos Direitos Humanos, de proteção, em regra, desde o momento da concepção 

(artigo 4.1 da Convenção).  

Com relação à interpretação do texto do tratado, somente em novembro de 2012, na 

sentença proferida no Caso Artavia Murillo e Outros (“fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, 

a Corte Interamericana se pronunciou sobre as controvérsias e alcance dos artigos 1.2 e  4.1 

da Convenção Americana de Direitos Humanos238. Nesse momento, o tribunal 

interamericano manifestou-se acerca da interpretação dos termos e expressões “pessoa”, “em 

geral” e “desde a concepção”.  

                                            
236 BRASIL. Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002. Promulga a Declaração de Reconhecimento da 

Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sob reserva de reciprocidade, em 

consonância com o art. 62 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de 

novembro de 1969. Diário Oficial da União. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4463.htm>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
237  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos Estados Americanos.  

Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 2 jun. 2017 . 
238 Até agora, a jurisprudência da Corte não se pronunciou sobre as controvérsias que o presente caso suscita em 

relação ao direito à vida. Em casos de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e mortes atribuíveis à 

falta de adoção de medidas por parte dos Estados, a Corte afirmou que o direito à vida é um direito humano 

fundamental, cujo gozo pleno é um pré-requisito para o desfrute de todos os demais direitos humanos. 261 Em 

virtude deste papel fundamental designado na Convenção, os Estados têm a obrigação de garantir a criação das 

condições que se requeiram para que não se produzam violações desse direito. Além disso, a Corte afirmou que o 

direito à vida pressupõe que nenhuma pessoa seja privada de sua vida arbitrariamente (obrigação negativa) e que 

os Estados adotem todas as medidas apropriadas para proteger e preservar o direito à vida (obrigação positiva) de 

todos aqueles que se encontrem sob sua jurisdição. 262 Isso inclui adotar as medidas necessárias para criar um 

contexto normativo adequado que dissuada qualquer ameaça ao direito à vida e proteger o direito a que não se 

impeça o acesso às condições que garantam uma vida digna. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de 

novembro de 2012 San José, Costa Rica, 2012. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017). 
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Outra situação envolvendo a questão da tutela da vida humana dependente (embrião 

e feto) foi a do Caso Baby Boy Vs. Estados Unidos (caso 2141). Contudo, esse caso não foi 

submetido à análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas apenas ponderado 

pela Comissão Americana de Direitos Humanos (Resolução nº 23/81).  

Portanto, quando perquirido acerca da possibilidade de permissão absoluta do 

aborto nos Estados-partes do Pacto de San José da Costa Rica, deve-se necessariamente levar 

em conta o seu artigo 4.1 e, por conseguinte, a interpretação da Corte Interamericana sobre 

ele.  

Como já foi dito, a Corte Interamericana é a principal intérprete da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e se manifesta por meio de sentenças proferidas nos casos  

contenciosos ou, ainda, em opiniões consultivas. Desse modo, todos entendimentos da Corte 

devem necessariamente ser levados em consideração por todos os poderes dos Estados-parte, 

principalmente, pelos juízes e tribunais nacionais. Isto significa dizer, que os juízes só terão 

maior autonomia para interpretar o pacto quando inexistir manifestação da Corte sobre o 

assunto. Contudo, mesmo nesses casos, o poder judiciário não é totalmente livre, mas deve 

interpretar segundo as regras e princípios de direito internacional público239. 

 

4.1  CASO BABY BOY VS. ESTADOS UNIDOS (2141) 

 

Geralmente, quando se depara com a discussão sobre a legalização do aborto, 

menciona-se a Resolução nº 23/81 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 

se refere ao caso 2141. É possível localizar algumas opiniões que propõem uma interpretação 

tendenciosa e equivocada240 dessa resolução, sustentando que ela legitimaria e justificaria a 

adoção de qualquer forma de aborto voluntário, inclusive nos países que são signatários da 

Convenção Americana de Direitos Humanos.  

O caso 2141 envolve o direito à vida do feto “baby boy”, que foi vítima de um 

aborto realizado pelo Dr. Kenneth Edelin, em Boston City Hospital, Boston Massachusetts. 

Os peticionários Christian S. White e Gary K. Potter sustentaram que houve a violação do 

direito à vida reconhecido pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

                                            
239  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, n. p. 
240  Corroborando essa afirmação, Ricardo Chazal afirma: “Tan capciosa y desmañada interpretación de los textos, 

fue categóricamente desmentida en el mismo informe por los vigorosos votos negativos de los Comisionados 

Marco Gerardo Monroy Cabra y Luis Demetrio Tinoco Castro, quienes señalaron las tremendas falencias del voto 

de la mayoría”. (CHAZAL, Ricardo Bach. Inconstitucionalidad y no convencionalidad del Aborto voluntario. 

Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año III, n. 6, p. 194-230, jul. 2011).   
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cuja definição e descrição estaria no artigo 4.1 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Isto porque, em 17 de dezembro de 1976, o Supremo Tribunal do Estado de 

Massachusetts absolveu o réu Kenneth Edelin, que inicialmente havia sido condenado pelo 

aborto de uma criança denominada ficticiamente de “baby boy”. Tal decisão decorreu das 

decisões antecedentes proferidas nos casos de Roe v. Wade e Doe vs. Bolton241 pelo 

Supremo Tribunal dos Estados Unidos, quando o aborto voluntário começou a ser 

tolerado242. 

Diante disso, os Estados Unidos foram denunciados perante a Comissão 

Interamericana de Diretos Humanos pela violação ao direito à vida dos não nascidos 

protegido pelo artigo 1º da Declaração Americana dos Direitos do Homem243, aprovada na 

nona Conferência Internacional Americana, em Bogotá (1948). 

 Vale ressaltar que o disposto no artigo 4.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (1969) somente foi invocado como orientação interpretativa, tendo em vista que 

os Estados Unidos, apesar de integrar a Organização dos Estados Unidos da América, são 

apenas signatários da Declaração Americana de Direitos Humanos e não da Convenção.  

Em que pese a existência de votos contrários à posição da maioria244, a decisão da 

Comissão Interamericana foi no sentido de que a Corte Suprema dos Estados Unidos e 

Massachussetts não violaram os artigos I, II, VII e XI da Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem.   

                                            
241  “É verdade que a dignidade não foi expressamente invocada nos primeiros casos paradigmáticos do tema, 

como Griswold v. Connecticut, que invalidou uma lei que proibia o uso de contraceptivos por pessoas casadas, 

e Roe v. Wade, que assegurou o direito da mulher realizar um aborto nos dois primeiros trimestres da gravidez. 

Mesmo assim, pode-se claramente deduzir do raciocínio da Corte em ambos os casos que as ideias centrais 

subjacentes à dignidade — autonomia e liberdade para realizar escolhas pessoais — foram essenciais para 

essas decisões”. (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2014, p. 43). 
242  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Organización de los Estados 

Americanos. Resolución n. 23/81: caso n. 2141. Estados Unidos. 6 mar. 1981. Disponível em: 

<http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm>.  Acesso em: 15 dez. 2017.  
243  “Artigo I.  Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa”. (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração americana dos direitos e deveres do 

homem. Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm>.  Acesso em: 13 dez. 2017).  
244  COMISIÓN, 1981, n. p. 
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Isto porque, os Estados Unidos não ratificaram a Convenção Americana de Direitos 

Humanos e muito menos reconheceu a competência da Corte Interamericana245, logo, o caso 

2141 (Baby Boy Vs Estados Unidos) não chegou a ser submetido à Corte246.  

Ainda, em razão da ausência de ratificação do tratado pelo Estado, a Comissão não 

analisou a extensão do direito à vida com relação à Convenção Americana de Direitos 

Humanos, mas somente247 no que concerne à Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem. Diante disso, a Comissão reconheceu que a obrigação dos Estados Unidos, como 

membro da Organização dos Estados Americanos, sob a jurisdição da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, deve ser avaliada a partir da Carta da OEA (Bogotá, 

1948), que, por sua vez, foi ratificada por aquele Estado em 23 de abril de 1968 248. 

Por conseguinte, pode-se concluir que a Resolução, muito longe de autorizar o 

aborto voluntário nos Estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

restringiu-se a respeitar a legislação dos países que optaram por não se comprometer com a 

obrigação de proteger a vida “desde a concepção”, ou seja, não são signatários do Pacto de 

San José da Costa Rica.  Longe disso, é a situação do Brasil, que ratificou o Pacto de San 

José da Costa Rica e reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana, e, 

portanto, incorporou em sua legislação interna, de forma definitiva e como cláusula pétrea, 

seja como norma constitucional ou supralegal, a proteção da vida humana desde o momento 

da concepção, nos termos do artigo 4.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos.  

                                            
245  “Artigo 62 1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 

pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, 

por prazo determinado ou para casos específicos.  Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que 

encaminhará cópias da mesma aos outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte. 3. A Corte 

tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta 

Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a 

referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção 

especial”. (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração americana dos 

direitos e deveres do homem. Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948. 

Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm>.  Acesso em: 13 

dez. 2017).  
246  Artigo 1.  Natureza e regime jurídico “A Corte Interamericana de Direitos humanos é uma instituição judiciária 

autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  A Corte 

exerce suas funções em conformidade com as disposições da citada Convenção e deste Estatuto”. (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da corte interamericana de direitos humanos. 

(Aprovado pela resolução AG/RES. 448 (IX-O/79), adotada pela Assembléia Geral da OEA, em seu Nono Período 

Ordinário de Sessões, realizado em La Paz, Bolívia, outubro de 1979). Disponível em: 

<http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/v.Estatuto.Corte.htm>. Acesso em: 12 dez. 2017). 
247 Vide: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. O que é a CIDH? Disponível em: 

<http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp>. Acesso em: 08 ago. 2017. 
248  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Organización de los Estados 

Americanos. Resolución n. 23/81: caso n. 2141. Estados Unidos. 6 mar. 1981. Disponível em: 

<http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm>.  Acesso em: 15 dez. 2017.  
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Outrossim, corroborando o entendimento de que a Convenção protege a vida pré-

natal desde a nidação, consta da Resolução nº 23/81 que os trabalhos preparatórios para 

elaboração da Convenção indicaram que não prosperaram as propostas de eliminar a 

expressão “em geral desde o momento da concepção”. Portanto, em que pese a existência de 

entendimentos contrários, prevaleceu a vontade dos Estados de proteger a vida humana 

dependente desde a nidação e, consequentemente, todos os Estados signatários assumiram 

esse compromisso249. 

 

4.2  CASO ARTAVIA E MURILLO E OUTROS (FECUNDAÇÃO IN VITRO) VS. 

COSTA RICA (SENTENÇA 28 DE NOVEMBRO DE 2012) 

 

Como já mencionado, na decisão do caso “Artavia e Murillo e Outros”, foi a 

primeira vez em que a Corte Interamericana tratou sobre o alcance da proteção da vida de 

embriões humanos in vitro e, para tanto, foi realizada uma análise do artigo 4.1 da 

Convenção. Neste caso, a Corte não analisou propriamente a questão da legalização do 

aborto, mas sim a possibilidade da utilização da técnica de fertilização in vitro e a (in) 

existência do dever de proteção absoluta da vida dos (pré) embriões antes da nidação. A 

menção e consideração dessa decisão são de extrema relevância, tendo em vista que a Corte 

Interamericana apresenta os conceitos e extensões das expressões e termos “em geral” e 

“desde a concepção”.  

O caso foi levado à Corte pela Comissão Interamericana, tendo em vista que o 

Estado da Costa Rica, por meio de uma decisão da sua Sala Constitucional, proibiu a 

realização da fertilização in vitro em 15 de março de 2000. Até então, o Decreto Executivo 

n° 24029-S, do Estado da Costa Rica, de 3 de fevereiro de 1995, emitido pelo Ministério de 

                                            
249 “205. Esta proposta foi revisada pelo relator da Comissão, que reiterou sua opinião dissidente e propôs a 

eliminação da formulação "em geral, desde o momento da concepção", a fim de evitar toda possibilidade de 

conflito com o inciso 1° do artigo 6 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que estabelece este 

direito unicamente de forma geral. Entretanto, a Comissão considerou que, “por razões de princípio, era 

fundamental consagrar a proteção do direito à vida na forma como havia recomendado ao Conselho da 

Organização dos Estados Americanos em seu parecer (primeira parte)”. Portanto, decidiu manter sem mudanças o 

texto do artigo 2.1 da proposta. [...] 211. Finalmente, por voto da maioria, a conferência adotou o texto preliminar 

submetido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 322 o qual continua até o presente como texto do 

artigo 4.1 da Convenção Americana”. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San 

José, Costa Rica, 2012. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. 

Acesso em: 10 maio 2017). 
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Saúde, autorizava a prática da FIV para casais conjugais e regulamentava sua execução naquele 

país250.  

Esta técnica foi realizada naquele Estado entre os anos de 1995 e 2000, pelo Instituto 

Costariquenho de Infertilidade e, neste período, nasceram 15 crianças. Contudo, em 15 de 

março de 2000, a fertilização in vitro (FIV) foi declarada inconstitucional pela Sala 

Constitucional da Costa Rica, pelos motivos que serão expostos resumidamente em seguida.251 

A sentença da Sala Constitucional do Estado da Costa Rica declarou procedente a ação 

direta de inconstitucionalidade anulando o decreto e, consequentemente, proibindo a sua 

realização252. Posto que, havia uma violação ao princípio da reserva legal, segundo o qual 

somente por meio de lei, decorrente do Poder Legislativo e pelo procedimento previsto na 

Constituição do Estado, seria possível estabelecer restrições aos direitos e às liberdades 

fundamentais, no caso o direito à vida. Ainda, segundo o Tribunal Constitucional, o Decreto 

Executivo regulamentava e restringia o “direito à vida e à dignidade do ser humano”.  

O mais interessante é que a mais alta Corte do Estado da Costa Rica invocou a 

Convenção Interamericana, que mais tarde foi utilizada como fundamento para questionar e 

invalidar a sua decisão, para amparar a declaração de inconstitucionalidade da permissão e 

regulamentação pelo Ministério da Saúde da fertilização in vitro naquele país. O respaldo nas 

                                            
250  O Decreto Executivo, em seu artigo primeiro, regulamentava a realização de técnicas de reprodução assistida 

entre cônjuges, e estabelecia regras para sua realização. Enquanto no artigo 2° eram definidas as técnicas de 

reprodução assistida como “todas aquelas técnicas artificiais nas quais a união do óvulo e do espermatozoide é 

conseguida por meio de uma forma de manipulação direta das células germinais em laboratório”. (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) 

Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San José, Costa Rica, 2012. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017). 
251  Em conformidade com o artigo 75 da Lei da Jurisdição Constitucional, qualquer cidadão pode interpor a ação 

de inconstitucionalidade contra uma norma “quando, em virtude da natureza do assunto, não exista lesão individual 

e direta, ou se trate da defesa de interesses difusos ou que concernem à coletividade em seu conjunto”. Baseando-

se nesta norma, em 7 de abril de 1995, o senhor Hermes Navarro del Valle apresentou uma ação de 

inconstitucionalidade contra o Decreto Executivo que regulamentava a FIV na Costa Rica, utilizando diversas 

alegações sobre violação do direito à vida. O solicitante requereu que: i) o Decreto fosse declarado inconstitucional 

por violar o direito à vida; ii) fosse declarada inconstitucional a prática da fecundação in vitro, e iii) “sejam 

instruídas as autoridades públicas a manter um controle minucioso da prática médica, para que estes atos não 

voltem a ocorrer”. Entre os argumentos alegados na ação de constitucionalidade se encontram os seguintes: i) “a 

porcentagem de malformações em geral foi maior que o registrado na fecundação natural”; ii) “a prática 

generalizada [da FIV] viola a vida humana [e] em razão das características privadas e isoladas [...] em que ocorre 

esta inseminação, qualquer regulamentação seria de difícil implementação e de difícil controle pelo Estado”; iii) 

“[a] vida humana se inicia desde o momento da fecundação, portanto, qualquer eliminação ou destruição de 

concebidos - voluntária ou derivada da imperícia do médico ou da inexatidão da técnica utilizada - resultaria em 

uma evidente violação ao direito à vida contido” na Constituição costarriquenha; iv) foi feita referência à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e à 

Convenção sobre os Direitos da Criança; v) foi argumentado que “a fecundação in vitro [é] um negócio, [...] não 

cura [...] uma doença[,] nem [é] um tratamento de emergência para salvar uma vida”, e vi) “é tão violatório eliminar 

concebidos[,] ou seja crianças[,] jogando-os no lixo, como eliminá-los de forma deliberada devido à falta de técnica 

no processo, pretendendo jogar uma espécie de ‘roleta russa’ com as seis crianças introduzidas na mãe”. (Ibid). 
252  Da prova disponível nos autos, a Costa Rica é o único Estado no mundo que proíbe de maneira expressa a FIV. 

(Ibid., p. 22). 
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normas de direito internacional foi no sentido de que a aplicação do artigo 4.1 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, bem como de outras normativas internacionais253, para 

proteção do direito à vida de todos, sem exceção, inclusive daquele que está por nascer, fazia-

se necessária e era evidente. Dado que o artigo 4.1 da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, como já transcrito anteriormente, exige que a legislação dos países proteja, desde o 

momento da concepção, a vida, pois ninguém pode ser privado dela arbitrariamente.  

Desse modo, o poder judiciário do Estado da Costa Rica concluiu que a técnica de 

reprodução assistida (FIV) seria incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o 

direito à vida do embrião, tendo em vista que o embrião humano deveria ser considerado 

“pessoa”, desde o momento da fecundação. Assim, embrião in vitro (pré-implantatório) não 

poderia ser tratado com objeto, seja para fins de pesquisa, submissão aos processos de seleção 

ou conservação em congelamento (criopreservação).  

Ainda, de acordo com a Sala Constitucional, não seria constitucionalmente legítimo 

que os embriões – diga-se de passagem, os pré-embriões –, fossem expostos a um risco 

desproporcional de morte. Esse argumento baseia-se no fato de que o número de perdas 

embrionárias decorrentes das técnicas de reprodução assista era (e ainda é) considerado 

excessivamente elevado254. 

Diante dessa proibição da fertilização in vitro, vários casais que estavam realizando 

tratamento para infertilidade foram obrigados a cessar o tratamento ou, até mesmo, procurar 

outro país para continuá-lo. Em razão disso, o caso da proibição da realização das técnicas de 

                                            
253  Artigo I da Declaração Americana, o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 6 do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 4 da Convenção Americana. Em relação ao artigo 4 

da Convenção, a Sala considerou que “este instrumento internacional dá um passo decisivo, pois tutela o direito à 

vida a partir do momento da concepção, ademais proíbe contundentemente impor a pena de morte a uma mulher 

em estado de gravidez, o que constitui uma proteção direta e, portanto, um reconhecimento pleno da personalidade 

jurídica e real do não nascido e de seus direitos”. Além disso, a Sala fez referência ao artigo 6 da Convenção sobre 

os Direitos da Criança. Sobre este ponto, a Sala concluiu que “as normas citadas impõem a obrigação de proteger 

o embrião contra os abusos a que pode ser submetido em um laboratório e, em especial, do mais grave deles, 

aquele capaz de eliminar a existência”. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San 

José, Costa Rica, 2012. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. 

Acesso em: 10 maio 2017). 
254 “Segundo a Sala pôde constatar, a aplicação da Técnica de Fecundação in Vitro e Transferência Embrionária, 

na forma em que se desenvolve na atualidade, atenta contra a vida humana. Este Tribunal sabe que os avanços da 

ciência e da biotecnologia são tão vertiginosos que a técnica poderia chegar a ser melhorada de tal maneira que os 

reparos indicados aqui desapareçam. Entretanto, as condições nas quais se aplica atualmente levam a concluir que 

qualquer eliminação ou destruição de concebidos – voluntária ou derivada da imperícia de quem executa a técnica 

ou da inexatidão desta – viola seu direito à vida, visto que a técnica não é conforme com o Direito da Constituição 

e, por isso, o regulamento questionado é inconstitucional por infração ao artigo 21 da Constituição Política e 4 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em razão de que a técnica, considerada em si mesma, contravém 

o direito à vida, deve-se deixar constância expressa de que, nem sequer por norma de ordem legal é possível 

autorizar legitimamente sua aplicação, ao menos, insiste-se, enquanto seu desenvolvimento científico permaneça 

no atual estado e signifique o dano consciente de vidas humanas”. (Ibid.). 
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reprodução assistida no Estado da Costa Rica foi levado à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos255. Esse caso, diferente do analisado no tópico anterior, chegou a ser levado à Corte 

Interamericana pela Comissão, pois o Estado da Costa Rica, além ratificar o Pacto de São José 

da Costa Rica, desde 08 de abril de 1970, reconheceu a competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em 02 de julho de 1980. 

Destarte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu o caso à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que, por sua vez, condenou o Estado da Costa Rica pela 

violação aos artigos 5.1, 7, 11.2 e 17.2 da Convenção e determinou a reparação dos danos 

causados.  

A Corte concluiu que o Tribunal do Estado da Costa Rica, ao condicionar a prática da 

FIV no país à inexistência de perda embrionária, proibiu de forma absoluta da sua utilização. 

Até porque, mesmo após doze anos da decisão (no momento da sentença da Corte 

Interamericana), essa técnica ainda não estava sendo realizada no país, pois, em que pese todo 

o avanço da ciência, não existe a possibilidade da sua realização sem que implique em nenhuma 

perda embrionária.  

A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, extremamente bem 

fundamentada e detalhada, em primeiro lugar, determinou o alcance dos direitos à vida privada 

e familiar e sua relação com outros direitos convencionais. Isso porque, de acordo com os 

peticionários e o próprio relatório da Comissão, a proibição absoluta da fertilização in vitro 

violou direitos de casais que esperavam superar a infertilidade e realizar o sonho da maternidade 

e paternidade. Com isso, os peticionários foram privados do direito ao planejamento familiar, 

à liberdade e à vida privada. A situação, ainda, acentuou a desigualdade, pois os pacientes que 

possuíam condições financeiras conseguiram continuar seu tratamento para infertilidade em 

outros países.  

                                            
255 O representante Molina alegou que no presente caso “houve uma política consistente e sustentada por mais de 

11 anos que se mantém continuada no Estado costarriquenho em relação à proibição da [FIV] e de qualquer outro 

método de reprodução assistida que impregnou não somente as ações e omissões de todos os poderes do Estado, 

mas que se estendeu a propiciar na sociedade civil um repúdio a pessoas que sofrem este tipo de incapacidade 

reprodutiva”. Por outro lado, argumentou que “depois da decisão, as vítimas experimentaram uma estigmatização 

social que minou sua honra e reputação social”. Nesse sentido, argumentou que “a divulgação da proibição da FIV 

nos meios de comunicação e a caracterização que alguns fizeram da infertilidade foi estigmatizadora para as 

supostas vítimas e seu entorno, e violou seus direitos à intimidade. Além disso, alguns meios de comunicação, em 

suas campanhas contra a FIV, emitiram mensagens ofensivas e degradantes para os demandantes em geral, 

provocando danos em sua saúde mental”. Acrescentou que as supostas “vítimas do caso foram julgadas pela 

sociedade civil em virtude da falta de informação existente sobre o tema, [razão pela qual] constantemente surgiam 

em diversos meios de comunicação certos juízos de valor dirigidos a menosprezar a luta dos casais com uma ampla 

gama de desqualificativos”. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo 

e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San José, Costa Rica, 

2012, p. 43-44. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 

10 maio 2017). 
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O artigo 11 do tratado, ao dispor sobre a proteção à honra e à dignidade, garante que 

ninguém poderá ser objeto de ingerência arbitrárias ou abusivas, por parte do Estado ou de 

terceiros, em sua vida privada ou na sua família. Além disso, importante ressaltar que a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos tem interpretado de forma ampla o direito à liberdade, 

constante do artigo 7º da Convenção Americana, que está diretamente relacionado àquele, no 

sentido de que o indivíduo poderá fazer ou deixar de fazer tudo o que não for vedado pela lei. 

Demais disso, ao avaliar ambas disposições, a Corte consignou que toda pessoa pode organizar 

sua vida de acordo com suas próprias convicções e opções, em respeito à liberdade, que 

constitui um direito humano básico. Logo, toda pessoa humana tem o direito de desenvolver 

sua personalidade e aspirações, sendo que a vida privada pode ser encarada sobre múltiplos 

aspectos, todos determinantes para o seu desenvolvimento. 

Desse modo, o Estado da Costa Rica ao proibir a utilização da fertilização in vitro, 

como técnica de reprodução assistida, violou essa proteção à vida privada que abrange uma 

série de fatores relacionados com a dignidade do indivíduo, como por exemplo, à saúde, à 

integridade física e psicológica e ao planejamento familiar. Isto porque, a decisão acerca da 

paternidade biológica é determinante para o livre desenvolvimento da personalidade. A referida 

sentença da Sala Constitucional provocou uma modificação no curso das decisões tomadas 

pelos casais (nesse caso a de tentar ter filhos a partir da FIV).  

Nesse diapasão, a Corte esclareceu que a interferência na vida privada e na autonomia 

dos casais não se deu pelo fato de que as famílias podiam ou não ter filhos, até porque somente 

o acesso à técnica de FIV não poderia garantir o alcance desse objetivo, mas a ingerência refere-

se ao fato de inviabilizar a decisão autônoma dos casais acerca do tipo de tratamento que 

poderiam ter acesso para poder exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. A Corte observou 

ainda que algumas das supostas vítimas afirmaram que uma das causas que contribuiu para o 

rompimento do laço matrimonial foi o impacto dessa proibição na vida do casal e a 

impossibilidade de tentarem uma gravidez. 

Assim, esses diferentes aspectos da vida privada permitiram à Corte considerar a sua 

relação com outros direitos também protegidos pelo Pacto de San José da Costa Rica, como por 

exemplo, o direito de fundar uma família, o direito à integridade física e mental, e, 

especificamente, os direitos reprodutivos das pessoas.  

Destarte, a Corte reafirmou que a Convenção Americana conta com dois artigos que 

protegem a família e o direito ao planejamento familiar de forma complementares (artigo 11.2 

e 17), o que importa no reconhecimento do papel central da família e da vida familiar na 

existência de uma pessoa e na sociedade em geral. Sendo assim, esse direito à proteção da 
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família impõe aos Estados, dentre outras obrigações, a de favorecer de maneira mais ampla 

possível o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar. Por conseguinte, a Corte 

concluiu que o direito ao planejamento familiar e a proteção à família é tão básico que não pode 

ser derrogado, ainda que as circunstâncias sejam extremas.  

De acordo com a decisão, a situação de proibição impediu o acesso ao tratamento 

médico para exercício da autonomia reprodutiva, o que acarretou situações de angústia e 

ansiedade, que afetaram o direito à integridade pessoal 

Outrossim, ainda que inexistente um dispositivo expresso no que se refere à saúde 

reprodutiva, o menosprezo por parte do Estado ao direito à autonomia e à liberdade reprodutiva, 

já que há uma estreita conexão com a autonomia pessoal, a liberdade reprodutiva e a integridade 

física e psicológica, era totalmente reprovável. Finalmente, a Corte salientou que esses todos 

esses direitos também guardam relação com o direito a ter acesso à tecnologia médica 

necessária e beneficiar-se do progresso científico para realizar o tratamento que precisavam. 

Em resumo, a sentença foi conclusiva no sentido de que a decisão do Estado da Costa 

Rica, ao gerar uma interrupção no tratamento que algumas vítimas já tinham iniciado no país, 

ou ainda, impelir outras vítimas a procurar diferentes países para realizar a FIV, constituiu uma 

interferência na vida privada e familiar, que gerou violações desproporcionais a vários direitos 

daqueles casais. 

Em seguida, a Corte passou a interpretar o artigo 4.1 da Convenção Americana, com 

o objetivo de determinar a extensão (temporal) e o alcance dos termos “concepção” e “em geral” 

– objeto do tópico subsequente. Após e por fim, analisou a suposta violação dos direitos 

convencionais das supostas vítimas à luz de um juízo de proporcionalidade.  

 

4.3 INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 4.1 DA CONVENÇÃO AMERICANA SEGUNDO A 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Convém relembrar que o mais alto Tribunal da Costa Rica considerou que a 

realização da técnica de fertilização in vitro violaria o direito absoluto à vida do embrião 

humano, a partir da interpretação do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(direito à vida), dentre outros argumentos complementares.  

Contudo, a Corte Interamericana avocou a sua função de intérprete último da 

convenção256 para precisar, pela primeira vez, o alcance do direito à vida. Ou seja, para 

                                            
256  Artigo 62. 3.  A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das 

disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou 
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analisar se existe uma obrigação dos Estados Parte de proteção absoluta à vida do embrião, 

nos termos fixados por pela Sala Constitucional do Estado de Costa Rica. Para tanto, a Corte 

avaliou o alcance dos artigos 1.2 e 4.1 da Convenção Americana em relação às palavras 

“pessoa”, “ser humano”, “concepção” e “em geral”.  

Segundo a Corte Interamericana, no atual contexto científico, se destacam duas 

correntes acerca do significado do termo “concepção”. Uma delas entende que a concepção 

ocorre com a fecundação, enquanto a outra corrente entende que ela se dá no momento da 

implantação embrião no útero materno. Ambas interpretações concordam em diferenciar dois 

momentos complementares e essenciais no desenvolvimento embrionário: a fecundação e a 

implantação. Diante disso, a Corte Interamericana considerou que: 

 

Nesse sentido, a Corte entende que o termo “concepção” não pode ser 

compreendido como um momento ou processo excludente do corpo da 

mulher, em vista de que um embrião não tem nenhuma possibilidade de 

sobrevivência se a implantação não acontece. Prova do anterior, é que 

somente é possível estabelecer se foi produzida ou não uma gravidez uma 

vez que se implantou o óvulo fecundado no útero, ao se produzir o hormônio 

denominado “Gonodatropina Coriônica”, que somente é detectável na 

mulher que tem um embrião unido a ela. Antes disso, é impossível 

determinar se no interior do corpo ocorreu a união entre o óvulo e um 

espermatozoide e se esta união se perdeu antes da implantação. Além disso, 

já foi afirmado que, no momento de ser redigido o artigo 4 da Convenção 

Americana, o dicionário da Real Academia diferenciava entre o momento 

da fecundação e o momento da concepção, entendendo concepção como 

implantação (par. 181 supra). Ao se estabelecer o pertinente na Convenção 

Americana não foi feita menção ao momento da fecundação257. 

 

A Sala Constitucional da Costa Rica, ao decidir sobre a utilização da FIV em seu 

país, optou pela concepção científica que considera que a vida humana tem início com a 

fecundação e, por sua vez, entendeu que concepção seria o momento em que o 

espermatozoide fecunda o óvulo. Logo, nessa linha de raciocínio, de acordo judiciário da 

Costa Rica, a Convenção protege a vida humana dependente (de forma absoluta) a partir da 

fecundação. Ocorre que essa não foi a corrente adotada pela Corte. Isto porque, embora a 

fecundação seja a etapa inicial e essencial do desenvolvimento humano, somente com a 

                                            
reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por 

convenção especial. (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos 

Estados Americanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 2 jun. 2017) . 
257  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação 

In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San José, Costa Rica, 2012. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017 
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nidação o embrião terá condições de se desenvolver. Ou melhor, ainda que o pré-embrião 

possua a carga genética humana imprescindível para o seu desenvolvimento, se não houver 

a fixação no útero materno, não há nenhuma possibilidade de gerar um ser humano 

completo258.  

Face ao exposto, a Corte consignou que não é factível argumentar que o embrião in 

vitro seja titular e exerça todos direitos consagrados em cada um destes artigos. Ressaltou, 

mais uma vez, que o termo concepção significa ato de conceber e, desse modo, só pode 

ocorrer dentro do corpo da mulher. Isto é, para existência da concepção há a necessidade de 

uma gravidez em curso. Por fim, a Corte concluiu que, a partir de uma interpretação histórica 

e sistemática dos antecedentes existentes no Sistema Interamericano, não é possível conceder 

o status de pessoa humana ao embrião in vitro. Logo, ao contrário sensu, é possível concluir 

que o início da proteção da vida do embrião e feto humano ocorrerá a partir da implantação 

do embrião no útero materno, ou seja, com o fenômeno biológico denominado de nidação.  

Diante disso, restou evidente que a Corte Interamericana entende como “concepção” 

o momento em que o embrião é implantado no útero da mulher. Portanto, ela reconhece que 

que embriões in vitro não possuem o direito absoluto à vida, nos termos do artigo 4.1 da 

Convenção, tendo em vista que não são produtos de uma “concepção”. Logo, é possível 

afirmar que a Corte (implicitamente) admite que os embriões humanos, após a implantação, 

deve ser garantido tal direito.  

Como já comentado, não há dúvida que o desenvolvimento humano começa com a 

fecundação, mas o início da proteção jurídica se dá em momento diferente. Somente quando 

implantado no útero materno, a vida humana do embrião ganha magnitude suficiente para 

orientar a atividade jurídica, pois essa é a condição ambiental necessária para o 

desenvolvimento embrionário. Diante disso, com a nidação o embrião torna-se efetivamente 

um nascituro (aquele que tem aptidão para nascer)259.  

Além disso, com relação à taxa de perdas embrionárias na FIV, o número de 

embriões perdidos em um processo natural de gravidez também é elevado, o que justifica, 

como já tratado, que a pílula do dia seguinte e outros métodos contraceptivos que impedem 

                                            
258  ADRIASOLA, Gabriel. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo 

y otros vs. Costa Rica. Removiendo conceptos sobre el estatus jurídico del embrión. Rev. Méd. Urug., 

Montevideu, v. 29, n. 3, p. 181-186, set. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902013000300007&lng=es&nrm=iso>. 

Acesso em: 30 out. 2018. 
259  MALANDA, Sergio Romeo. Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal. 

Consideraciones político-criminales y consecuencias dogmáticas. Bilbão: Granada, 2006, p. 33-35.  
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a nidação sejam considerados abortivos (no sentido jurídico). Em síntese, tanto na gravidez 

natural como na fertilização in vitro há um número considerável de perdas embrionárias.  

No Brasil a questão sobre a titularidade do direito à vida de embriões in vitro passou 

pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, quando definiu como válida e constitucional a Lei 

de Biossegurança (Lei 11.105/05)260. Com a referida lei, permitiu-se a pesquisa com células-

tronco embrionárias. A questão foi levada à Corte Suprema do Brasil por meio da ADI nº 

3.510, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que arguiu inconstitucionalidade do 

artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 por violar o direito à vida do embrião in vitro.  

Percebe-se claramente que a preocupação desses Tribunais (da Corte Interamericana 

e do Supremo Tribunal Federal) não foi fixar o momento que inicia a vida humana, 

constatação puramente físico-biológica, mas determinar quando ela passa a ser merecedora 

de proteção jurídica e se torna um bem jurídico digno de tutela. Fica evidente que, de acordo 

com as concepções adotadas por estes Tribunais, o nascituro (embrião ou feto), conceituado 

legalmente como aquele que tem aptidão para nascer, não é titular do bem jurídico explícito 

(direito à vida) garantido constitucionalmente. Todavia, se a Constituição protege a vida 

independente, não poderia deixar de protege-la na fase que não é apenas condição dela, mas, 

sobretudo, uma etapa do desenvolvimento da vida em si mesma. Por consequência, pode-se 

dizer que a vida do nascituro constitui um bem jurídico que encontra seu fundamento último 

na Constituição, o que segundo Sergio Malanda é um bem jurídico implícito261. E, a partir 

dessas mesmas premissas, é possível dizer que, a proteção do concebido, fruto de reprodução 

natural, só é necessária e possível, a partir da nidação.  

Por conseguinte, não é possível afirmar que a decisão da Corte Interamericana no 

caso Artavia e Murillo permitiria a legalização do aborto no primeiro trimestre de vida do 

embrião ou, ainda, que houve uma análise valorativa daquele tribunal no sentido de que o 

                                            
260  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – 

OGM e seus derivados. Diário Oficial da União. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 
261  “Una de las cuestiones clave planteadas en el recurso era la de sí el art. 15 CE (Todos tienen derecho a la 

vida...) abarca también a la vida del nascituruso, por el contrario, se refiere exclusivamente a la vida de las personas 

ya nacidas, tal y más claramente recogía el Anteproyecto de Constitución (La persona tiene derecho a la vida...). 

El Tribunal Constitucional resuelve la cuestión afirmando categóricamente que el nasciturus no es titular del 

derecho fundamental a la vida. Ahora bien, ello no impide que constituya un bien jurídico protegido por el citado 

art. 15 (cfr, FF. JJ. 5 y 7) pues la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso 

de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensiblemente configuración humana, y que termina en 

la muerte; es in continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica 

que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital”. (MALANDA, Sergio Romeo. 

Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal. consideraciones político-criminales y 

consecuencias dogmáticas. Bilbão: Granada, 2006, p. 123-126). 
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direito à autonomia, à liberdade e à igualdade das mulheres devem prevalecer frente ao 

direito à vida do embrião intrauterino. Nessa decisão, a Corte apenas reconheceu, dentre 

vários motivos já expostos, que o embrião in vitro (antes da nidação e fora do útero) não está 

concebido. Porém, essa conclusão não pode ser estendida ao embrião já nidado (in útero), 

tendo em vista que, segundo a própria Corte, o termo concepção está relacionado com a 

fixação do produto da concepção no útero materno. 

Ultrapassada a questão de definição do conceito de concepção, é evidente que o 

Brasil assumiu a obrigação internacional de proteção da vida a partir da nidação e, diante 

disso, a legalização arbitrária do aborto não pode ser considerada, sob pena de 

inconvencionalidade. Ressalta-se que o Estado brasileiro ratificou de forma integral a 

Convenção e não realizou nenhuma declaração interpretativa com relação a esse artigo 262.  

Outrossim, vale lembrar que apenas o México fez um esclarecimento com relação à 

expressão “em geral”, do artigo 4.1 da Convenção, no seguinte sentido: “não constitui 

obrigação de adotar ou manter em vigor legislação que proteja a vida a partir do momento 

da concepção já que esta matéria pertence ao domínio reservado dos Estados”263. 

Diante disso, de acordo com ordenamento jurídico brasileiro (bloco de 

constitucionalidade e Código Penal vigente), a vida deve ser protegida desde o momento da 

nidação. Logo, a vida humana dependente é um bem jurídico digno de tutela penal, o que 

justifica a criminalização do autoaborto, do aborto consentido e do aborto provocado por 

terceiro com o consentimento da gestante. Contudo, essa proteção não pode ser considerada 

absoluta e, portanto, admite que em certas circunstâncias o aborto seja permitido (aborto 

legal). 

Como já observado, o Código Penal brasileiro protege a vida humana intrauterina, 

mas em certos casos excepciona essa proteção adotando o sistema de indicações264. Portanto, 

o próprio legislador, no exercício da soberania popular, elege as situações em que o aborto 

pode ser justificado, adotando desse modo o sistema de indicações. 

                                            
262  Vide em: BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
263  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação 

In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San José, Costa Rica, 2012. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017. 
264  “Em síntese, parte-se de um esquema de regra-exceção: a regra é a punição do aborto; a exceção, permitir o 

aborto em determinadas hipóteses expressamente previstas (indicações), além das eximentes comuns de 

responsabilidade disciplinadas pelo Código Penal”. (PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. 

Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 675).  
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Se, de acordo com entendimento e o raciocínio aqui adotado, no sentido de que a 

vida humana a partir da nidação deve ser protegida legalmente pelo Estado, em razão do 

compromisso assumido com a ratificação da Convenção Americana, as relativizações (aborto 

legal) poderiam ser consideradas convencionais?  

Para responder essa questão pode-se afirmar que as exceções à proteção da vida 

humana pré-pessoal encontram amparo na Convenção Americana de Direitos Humanos, pois 

a obrigação de proteger a vida humana é “em geral” desde a concepção265. Essa expressão 

“em geral” foi inserida no texto do tratado com o objetivo de conciliar as diferentes opiniões, 

bem como diversas legislações dos Estados Americanos que permitiam o aborto em alguns 

casos266.  

Em razão disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu introduzir 

a expressão “em geral” antes da formulação “desde o momento da concepção”. E, mesmo 

após as manifestações de diferentes Estados, inclusive do Brasil, a conferência para 

aprovação do tratado, por voto da maioria, adotou o texto submetido pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, cuja redação permanece a mesma até o presente 

momento (artigo 4.1 da Convenção Americana)267. 

Com efeito, ainda na sentença do caso Artavia e Murillo, a Corte concluiu que a 

expressão “em geral”, do artigo 4.1 da Convenção, está relacionada com a expressão “a partir 

da concepção”, o que indica a possibilidade de possíveis exceções à regra geral (proteção do 

embrião humano já implantado no útero materno). Nesse sentido, essa interpretação está 

intimamente associada ao princípio da proteção gradual incremental – e não absoluta – da 

vida pré-natal.  

                                            
265 Nesse sentido: RUIZ MIGUEL, Alfonso; ZUNIGA FAJURI, Alejandra. Derecho a la vida y Constitucion: 

Consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Artavia Murillo V. Costa Rica”. 

Estudios constitucionales, Santiago, v. 12, n. 1, p. 71-104, 2014. Disponível em: 

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002014000100003&lng=es&nrm=iso>. 

Acesso em:  7 nov. 2018. 
266  “O texto da Convenção diz “em geral” (em regra) “desde o momento da concepção”. Isso foi fruto de acordo 

para preservar os direitos internos de bários países que adotavam a política permissiva de aborto (no tempo da 

aprovação do texto)”. (GOMES, Luiz Flavio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à convenção 

americana sobre direitos humanos: pacto de San José da Costa Rica. 4. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 42). 
267  “No momento de ratificar a Convenção, somente o México fez uma declaração interpretativa, esclarecendo 

que, “em relação ao parágrafo 1 do Artigo 4, considera que a expressão `em geral´ […] não constitui obrigação de 

adotar ou manter em vigor legislação que proteja a vida `a partir do momento da concepção´ já que esta matéria 

pertence ao domínio reservado dos Estados”. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017). 
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Longe de excluir o compromisso/dever de proteger a vida pré-natal a expressão “em 

geral” permite que outros bens jurídicos sejam pontualmente analisados, como por exemplo : 

nas hipóteses de aborto legal (artigo 128 do Código Penal)268. 

Diante da decisão da Corte, acerca do alcance da proteção da vida humana 

dependente, é possível deduzir que a finalidade do artigo 4.1 da Convenção é a proteção do 

direito à vida, quando não implicar em uma restrição desproporcional a outros direitos que 

a Convenção também resguarda. Isso porque, a cláusula “em geral” tem como objetivo 

permitir que diante de um conflito de direitos, seja possível invocar exceções à proteção da 

vida desde a concepção. Isso significa dizer que, para o Direito, a vida não tem o caráter de 

valor ou de direito absoluto e inflexível, ou seja, o direito à vida deve ser ponderado frente 

a outros valores, princípios e direitos igualmente relevantes269.  

Para exemplificar a relativização da proteção da vida humana dependente (no útero), 

faz-se imprescindível mencionar uma outra situação envolvendo a questão da proteção da 

vida intrauterina que foi a submissão pela Comissão do caso da senhora B.. O caso tinha por 

objeto a solicitação de medidas cautelares junto à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em conformidade com artigo 63.2 da Convenção, com objetivo de proteger a vida, 

saúde e integridade pessoal da senhora B. (gestante de 22 anos), em face da República de El 

Salvador270. Isto porque a senhora B, que estava na 26ª semana da sua segunda gestação, 

possuía lúpus eritematoso discoide (doravante “LES”) e nefrite lúpica, o que foi agravado 

pelo diagnóstico de anencefalia do feto. 

O Comitê Médico do Hospital Nacional Especializado de Maternidade “Dr. Raúl 

Arguello Escolán” indicou a interrupção da gestação, por meio de intervenção cirúrgica, em 

razão do prognóstico da sobrevida do feto (anencefalia e malformações fetais maiores) e das 

                                            
268  “De primeiro, cabe dizer que, apesar da tipificação do aborto voluntário, o Código Penal brasileiro adota 

o sistema das indicações. Segundo esse sistema, a vida do nascituro é um bem jurídico digno de proteção penal, o 

que justifica a criminalização inclusive do autoaborto, do aborto consentido e do aborto provocado por terceiro 

com o consentimento da gestante. Não obstante, sob certas circunstâncias, isto é, quando há um conflito entre a 

vida do embrião ou do feto e determinados interesses da mãe, aquela deve ceder em favor destes últimos. Em 

síntese, parte-se de um esquema de regra-exceção: a regra é a punição do aborto; a exceção, permitir o aborto em 

determinadas hipóteses expressamente previstas (indicações), além das eximentes comuns de responsabilidade 

disciplinadas pelo Código Penal”. (PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal 

brasileiro. v. II. Parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 675).  
269 Nesse sentido: RUIZ MIGUEL, Alfonso; ZUNIGA FAJURI, Alejandra. Derecho a la vida y Constitucion: 

Consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Artavia Murillo V. Costa Rica”. 

Estudios constitucionales, Santiago, v. 12, n. 1, p. 71-104, 2014. Disponível em: 

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002014000100003&lng=es&nrm=iso>. 

Acesso em:  7 nov. 2018 
270  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013. Medidas provisionales respecto de El Salvador. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2017.  
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patologias materna, que seguramente se agravariam com o avanço da gestação. Naquele 

momento (antes das 20 semanas), a antecipação prematura do parto (vulgarmente chamado 

de “aborto”) evitaria maiores riscos para a genitora. De acordo com junta de médicos, com 

prolongamento da gestação, aumentaria os riscos da ocorrência de hemorragia obstétrica 

grave, agravamento do lúpus, insuficiência renal, eclampsia grave, crises hipertensivas, 

hemorragia cerebral, trombose arterial e venosa, tromboelismo pulmonar, infecções pós-

parto e, até mesmo, morte da grávida271. 

A gestante possuía enfermidades graves e, por conseguinte, o abortamento era uma 

conduta urgente, principalmente em razão do risco incrementado pela gestação do feto 

anencéfalo. Segundo o relatório constante da resolução, o diretor do hospital, em que a 

paciente se encontrava, atestou a estabilidade de sua condição, mas alertou sobre o risco de 

crises272. 

Em que pese a orientação médica acerca da necessidade do aborto, a Corte Suprema 

de El Salvador determinou a adoção de medidas cautelares em favor da senhora B., sem, 

contudo, permitir a realização do aborto. Importante ressaltar, que esse Tribunal 

Constitucional reconheceu a existência de um possível conflito entre os direitos à vida e à 

saúde da mãe e o direito à vida do feto, bem como da necessidade de uma ponderação dos 

valores273. 

Diante disso, a Corte Interamericana determinou que o Estado de El Salvador fosse 

obrigado a garantir, sem nenhuma interferência, que a equipe médica exercesse plenamente  

as suas funções de acordo com as decisões, baseadas na ciência, com o objetivo proteger os 

direitos consagrados no artigo 4 e 5 da Convenção Americana, de modo a evitar danos 

irreparáveis à vida, à saúde e à integridade física da senhora B274. 

Cumpre ressaltar que, em nenhum momento, a Corte desconsiderou o dever de 

proteção da vida humana intrauterina ou concluiu pela permissão do aborto em qualquer 

situação. No caso da senhora B., o feto, ao nascer, certamente morreria. Além disso, a mãe 

poderia falecer se a gravidez fosse levada adiante. Dessa maneira, a situação analisada 

restringiu-se a ponderação entre o direito à vida intrauterina do anencéfalo (inviável) e a 

dignidade, a integridade, a saúde e a vida da gestante.  

                                            
271  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013. Medidas provisionales respecto de El Salvador. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2017.   
272  Ibid. 
273  Ibid. 
274  Ibid.  



92 
 

 

Sendo assim, conclui-se que todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos aqui comentadas não significam um desprezo pela vida dos embriões in vitro ou 

permissão do aborto em qualquer circunstância, mas, sobretudo, demonstram compaixão 

pelo sofrimento alheio e o respeito à vida, à saúde e à integridade física, em seus vários 

aspectos.  

Outrossim, a questão especificamente do aborto foi tratada pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, no caso 2141, contra os Estados Unidos (Resolução 

23/81). Em que pese os defensores da descriminalização do aborto utilizarem essa resolução 

como argumento, esse não é exatamente o que se pode extrair do seu relatório. Isto porque, 

os Estados Unidos não é parte da Convenção Americana e, muito menos, submeteu-se à 

jurisdição daquele tribunal internacional. Desse modo, o caso não chegou a ser submetido à 

Corte Interamericana e, portanto, os membros da Comissão não puderam impor o 

cumprimento desse tratado (nem mesmo interpretá-lo), no sentido do dever de proteção à 

vida desde o momento da nidação. Portanto, a Resolução 23/81 restringiu-se a respeitar a 

legislação dos Estados, que optaram por não se comprometer com a obrigação de proteção 

da vida desde à concepção.  

  Totalmente contrária é a condição do Brasil, que incorporou à legislação interna, 

de forma definitiva e como cláusula pétrea, seja como norma constitucional ou supralegal, a 

proteção da vida humana, nos termos do artigo 1.4 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, ou seja, desde a concepção.  

Nesse diapasão, considerando que a Convenção Americana de Direitos Humanos 

integra o ordenamento interno com (no mínimo) status supralegal, conforme entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, quaisquer atos normativos, propostas de lei ou atos decisórios  

que visam autorizar indiscriminadamente o aborto, exceto nos casos já permitidos (aborto 

legal), devem ser considerados atos inconvencionais. Desse modo, o desrespeito ao tratado 

internacional por atos, seja da administração pública, do legislativo ou do judiciário, podem 

ensejar responsabilização internacional do Estado brasileiro.  

Face ao exposto, a partir da análise do texto do tratado e das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a vida humana deve ser protegida em regra desde a 

nidação. Logo, todas as pretensões abortistas arbitrárias devem ser consideradas 

inconvencionais e, assim, inviabilizadas. 
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4.4  ABORTO ATÉ OS TRÊS MESES DE GESTAÇÃO  

 

No ano de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas 

Corpus nº 124.306/2016275, oportunidade em que, sob escusa de uma interpretação conforme 

a Constituição, considerou atípico o aborto praticado até o terceiro mês de gestação. Nessa 

decisão, o Supremo Tribunal Federal afastou a prisão preventiva dos denunciados pelo 

Ministério Público do Rio de Janeiro pela suposta prática do crime de aborto – com 

consentimento da gestante – e formação de quadrilha (artigos 126 e 288 do Código Penal). 

A decisão gerou grande euforia entre juristas e comunidade no que se refere ao tipo 

penal aborto. Isto porque, de acordo com o voto do ministro Luís Roberto Barroso 276, que 

alcançou a maioria da primeira turma, a interrupção voluntária da gestação até o primeiro 

trimestre de gestação não configuraria delito de aborto277. 

De acordo com o voto de vista, o ministro reconheceu a relevância do bem jurídico 

(tutela da vida humana intrauterina), mas consignou que a criminalização do aborto antes do 

primeiro trimestre violaria os direitos sexuais e reprodutivos, além de também ser uma 

violação à autonomia; à integridade física e psíquica e à igualdade (equiparação plena de 

gênero). 

Ainda, utilizou de argumento social, no sentido de que as mulheres pobres são 

vitimadas, tendo em vista que não possuem acesso às clínicas privadas e, em razão disso, 

ficam vulneráveis e suscetíveis a mutilações, lesões graves e óbitos. Demais disso, concluiu 

que a criminalização do aborto não é um meio eficaz de evitar sua disseminação e melhor 

forma de proteção à vida humana278. 

                                            
275  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 124.306/RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Marco Aurélio. Pesquisa de Jurisprudência, Data de Publicação Dje 17/03/2017 - ATA Nº 31/2017. DJE nº 52, 

divulgado em 16/03/2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4637878>. Acesso em: 06 jul. 

2018. 
276  Nesse mesmo sentido: BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2014.  
277  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 124.306/RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marco 

Aurélio. Pesquisa de Jurisprudência, Data de Publicação Dje 17/03/2017 - ATA Nº 31/2017. DJE nº 52, divulgado 

em 16/03/2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4637878>. Acesso em: 06 jul. 

2018. 
278  “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.” (Ibid., loc. cit.). 
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A decisão de cunho extremamente ativista, violou o princípio da separação dos 

poderes, ao ultrapassar os limites do Poder Judiciário, invadindo a esfera de poder do 

legislativo, sob a escusa de que o tipo penal do aborto deveria ser interpretado conforme a 

constituição.   

Primeira barreira instransponível do ponto de vista constitucional é a ofensa 

clamorosa à separação dos poderes. Conquanto tema envolvendo o direito absoluto à vida, 

liberdade pública velada desde os albores do Estado de Direito, não poderia ser fragmentado 

por decisão da Suprema Corte, menos ainda em votos proferidos em sede de Habeas Corpus 

distribuído à Turma.  

Se o tema apresentado se constitui um hard case, apto às teses do ativismo judicial, 

o problema trazido a exame transcende critérios hermenêuticos, consubstanciando à 

ontologia da vida, cuja esseidade não se admite mitigação. A ruptura com a proteção à vida 

no terceiro mês, algo assaz ominoso, exigiria um discurso de consenso deliberativo nos 

espaços púbicos de fala, pela instância competente, ou seja, pelos legítimos representantes 

da democracia, in casu: o Congresso Nacional. 

Não bastasse isso, a decisão é claramente inconvencional279, de acordo com o tema 

tratado nos tópicos anteriores280. Além disso, como já observado, existe interpretação da 

Corte Interamericana acerca do artigo 4.1281, no sentido de que o termo “concepção”282 

compreende o momento em que o embrião é implantado no útero da mulher. Portanto, é 

possível dizer que há uma obrigação dos Estados-partes em proteger a vida humana 

dependente a partir da nidação, exceto em casos excepcionais.  

Convém salientar que no voto do ministro Luís Barroso, assim como no voto 

concorrente da ministra Rosa Weber, invocou-se a legislação de diversos países em que a 

interrupção da gestação durante o primeiro trimestre de gravidez não é criminalizada, como 

por exemplo “Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, 

                                            
279  Ver sobre: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
280  Artigo 4.1. (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos Estados 

Americanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 2 jun. 2017). 
281  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação 

In Vitro”) Vs. Costa Rica. Sentença de 28 de novembro de 2012 San José, Costa Rica, 2012. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017. 
282  ZENNI, Alessandro Severino Váller; AIRES, Fernanda Diniz. RIBEIRO, Daniela Menengoti, A tutela do 

embrião in vitro na Convenção Americana de Direitos Humanos: uma interpretação da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Revista Quaestio Iuris, v. 11, n. 2, 2018. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/1785>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/1785
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Portugal, Holanda e Austrália”283. Contudo, verifica-se que nenhum dos países mencionados 

ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos e, portanto, não se obrigaram a 

proteger a vida humana (em regra) desde a concepção.  

Ainda, a comparação, realizada no acórdão do Habeas Corpus nº 124.306/2016 com 

o panorama legislativo e jurisdicional de diversos países em que a interrupção da gestação 

durante o primeiro trimestre de gravidez não é crime, deve ser analisada com parcimônia, 

pois todos os Estados mencionados na decisão não assumiram o compromisso internacional 

de proteção da vida humana intrauterina. Outrossim, deve-se tomar o máximo de cuidado 

com importações jurídicas fracassadas e decisões que propõe cotejar regras sem a devida 

adequação cultural, social e geográfica, ou seja, muito distante de uma análise real de direito 

comparado. 

Não bastasse o alvoroço ocasionado, a referida decisão encorajou a autuação, em 08 

de março de 2017, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)284, da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442, com o objetivo de questionar a 

legitimidade da criminalização do aborto induzido e voluntário (artigos 124 e 126 do Código 

Penal). A parte autora defende que o autoaborto e o aborto com o consentimento da gestante, 

realizados até a décima segunda semana de gestação, não pode ser considerado crime, em 

razão da não recepção pela atual Constituição Federal. Segundo a peça inicial, a 

criminalização viola os preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da 

cidadania, da não discriminação, da inviolabilidade da vida, da liberdade, da proibição de 

tortura ou tratamento desumano e degradante, da saúde, do planejamento familiar das 

mulheres, adolescentes e meninas e o princípio da igualdade de gênero (Constituição Federal, 

art. 1ª, incisos I e II; art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput e incisos I, III; art. 6º, caput; art. 196; 

art. 226, § 7º). Ainda, de acordo com a tese do autor da ADPF, a proposta de 

descriminalização do aborto voluntário realizado até terceiro mês de gestação, baseia-se na 

falta de razoabilidade constitucional do poder coercitivo do Estado (laico) para coibir o 

                                            
283  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 124.306/RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marco 

Aurélio. Pesquisa de Jurisprudência, Data de Publicação Dje 17/03/2017 - ATA Nº 31/2017. DJE nº 52, divulgado 

em 16/03/2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4637878>. Acesso em: 06 jul. 

2018. 
284  Partido político com representação no Congresso Nacional e devidamente registrado no Tribunal Superior 

Eleitoral.  
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aborto e em razão de preceitos fundamentais que informam direitos constitucionalmente 

garantidos às mulheres285.   

Portanto, dentre outros argumentos de ordem biológica, filosófica e biopolítica, que 

foram e serão tratados ao longo do trabalho, neste tópico serão feitas algumas considerações, 

com relação à pretensão de descriminalização do aborto voluntário (adoção do sistema de 

prazos) pelo poder judiciário, de ordem estritamente jurídica.  

Diante disso, é válido ressaltar que o legislador brasileiro optou por proteger a vida 

humana (desde o início da gestação) e fez de forma gradual, incremental e não absoluta, ou 

seja, relativizou essa proteção em algumas situações, adotando o sistema de indicações. 

Desse modo, a opção pelo sistema de prazos ou pelo sistema de indicações é uma questão de 

política criminal, que deve obedecer aos princípios da fragmentariedade e da intervenção 

mínima, orientando a atividade do poder legislativo, para uma maior segurança jurídica.  

O legislador, ao fazer essa opção, ponderou previamente os valores predominantes 

na sociedade. Portanto, não cabe ao juiz286, no exercício do seu poder jurisdicional, por meio 

de um ativismo judicial, que claramente viola o princípio mais básico do direito penal 

(legalidade) e a separação dos poderes, decidir sobre política criminal e optar por um sistema 

diferente do escolhido pelo legislador. A forma de tutela do bem jurídico, a escolha do tipo 

penal e das excludentes de antijuridicidade287- ou seja, os limites da intervenção penal, 

principalmente em se tratando de vida humana- são situações previamente valoradas pelo 

legislador, no exercício do poder soberano e democrático.  

Como já tratado no capítulo 3, sobre a tipicidade do delito de aborto, o aborto 

criminoso pode ser conceituado como: interrupção dolosa e ilícita de uma gravidez normal288 

(não patológica), pouco importando o estágio de desenvolvimento humano, desde que 

ocasione a morte do embrião ou feto. Diante disso, haverá crime de aborto com a morte de 

                                            
285  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 442, 

de 08 mar. 2017. Distrito Federal, DF. Relator: Min. Rosa Weber. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865>. Acesso em: 30 out. 2018. 
286  “Por isso se diz, frequentemente, que a antijuridicidade é um “juízo de desvalor” da conduta típica. É preciso 

ter em conta, todavia, o caráter metafórico dessa expressão. O sujeito desse juízo de desvalor não é um indivíduo 

(nem sequer o juiz), mas o ordenamento jurídico, como tal. O juiz poderia, em poucas palavras repetir o juízo de 

desvalor da antijuridicidade do ordenamento jurídico”. (WEZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Uma 

introdução à doutrina Finalista. Tradução de Luiz Regis Prado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

56). 
287  “Contudo, toda realização do tipo de uma norma proibitiva é contrária à norma, mas não é sempre antijurídica; 

pois o ordenamento jurídico não se compõe apenas de normas, mas também de preceitos permissivos 

(“autorizações”). [...] Nesse caso a realização de um tipo em uma norma proibitiva é jurídica. Antijuridicidade é, 

pois, a contradição da realização de um tipo com ordenamento jurídico em seu conjunto (não apenas com a norma 

isolada)”. (Ibid., p. 55). 
288 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. v. II. Parte especial. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 667. 
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embrião ou do feto entre período compreendido pela nidação até o início do parto. Isso 

porque, a fixação do embrião no útero materno é um marco valorativo que determina o 

aparecimento do bem jurídico penal, ou seja, de um ser humano dotado de unicidade 

(irrepetível) e unidade. Outro fato, importante a ser relembrado é que, com a nidação já se 

iniciou a formação da linha primitiva, da qual se origina a coluna vertebral (início primitivo 

do sistema nervoso).  

Até essa decisão isolada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Habeas 

Corpus nº 124.306/2016), o posicionamento acerca da tipicidade do delito de aborto somente 

a partir do primeiro trimestre de gestação não possuía eco na doutrina. Isso porque alguns 

autores até indicavam a fecundação como início da proteção penal (em oposição à nidação), 

que pelos motivos já expostos, não se faz necessária e possível. Porém, não havia 

expressividade o posicionamento de que o tipo objetivo do crime de aborto criminoso 

somente poderia ser considerado após a décima segunda semana de gestação. O marco do 

trimestre para relativização da proteção jurídica do concebido foi adotado pela primeira vez 

no famoso e já comentado caso Roe vs. Wade, nos Estados Unidos. Esse marco temporal 

está mais relacionado ao risco do procedimento à saúde da mulher do que o próprio 

desenvolvimento embrionário289. Portanto, mais uma vez, é válido alertar sobre os riscos de 

importações jurídicas fracassadas.  

Interessante ressaltar, como já comentado, que o período embrionário se inicia com 

a nidação e vai até a oitava semana; ao final dessa fase, o embrião já possui forma 

nitidamente humana. Durante a fase fetal (da nova semana até o nascimento), ocorre o 

crescimento e desenvolvimentos dos órgãos que já iniciaram sua formação durante o período 

embrionário. Isso significa que a descriminalização do aborto até o terceiro mês permitiria 

não só o aborto de embriões em estágio inicial de desenvolvimento, mas também o aborto 

de fetos com todos as estruturas e órgãos com formação já iniciada, e, até mesmo, com forma 

nitidamente humana. 

Diante disso, em tempos de insegurança jurídica, faz-se necessário reafirmar que o 

termo inicial do delito de aborto continua sendo a nidação, até que o legislador opte por 

descriminalizar, após um rigoroso controle de convencionalidade e constitucionalidade. Ou 

ainda, também por meio de alteração legislativa, opte por adotar outro sistema de 

relativização da proteção da vida humana dependente, como por exemplo, o sistema de 

prazos, de forma isolada, ou combinado com o sistema de indicações.   

                                            
289 UNITED STATES. Supreme Court. Roe v. Wade, 410 US 113. Washington, D.C., 22 jan. 1973. Disponível 

em: <https://www.courtlistener.com/opinion/108713/roe-v-wade/>. Acesso em:  20 ago. 2018. 
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5  LIMITES DA BIOTECNOLOGIA ANTE À VIDA PRÉ-NATAL 

 

 

A utilização dessas novas tecnologias relacionadas à combinação de genes promete a 

possibilidade de tratamento de inúmeras doenças debilitantes, mas, ao mesmo tempo, causam 

medo e inquietações éticas, em razão das consequências sociais (paradigmas de superioridade 

racial, cultural) e econômicas (comercialização do patrimônio genético humano) que podem 

causar. 

Essa busca pela perfeição humana, que atualmente ganha visibilidade com a 

possibilidade do controle genético pela ciência, contraria o próprio projeto de vida da 

humanidade. É nesse sentido, que se propõe um estudo das aflições éticas acarretadas pela 

clonagem, crianças projetadas, eugenia do aperfeiçoamento e engenharia genética, possibilitada 

pelo desenvolvimento da biotecnologia.  

Isto porque o ser humano não é apenas um ser racional, mas alguém que transcende a 

própria razão. As novas tecnologias, ao reduzir o ser humano à matéria, instrumentalizam a 

vida humana e desconsideram a sua dimensão espiritual, que faz parte da essência sacra e 

intocável. Portanto, ao estudar as questões que envolvem a ética do melhoramento genético e a 

proteção da vida antes do nascimento, é preciso enfrentar a questão sobre a natureza humana, 

que nesse trabalho se faz a partir do humanismo integral (já exposto), reaproximando o ser 

humano da sua autentica essência, segundo uma dimensão metafísica. É nesse sentido que a 

análise da tecnociência, em especial da engenharia genética, e suas implicações para 

humanidade faz-se indispensável quando se trata do tema abordado neste trabalho: a vida 

humana pré-natal.  

As manipulações genéticas, em sentido amplo, são todas as técnicas de manejo de 

células, embriões ou gametas, incluindo, portanto, as técnicas de reprodução assistida. Porém, 

quando se fala em manipulações genéticas em sentido estrito, tem por objeto apenas aquelas 

práticas relacionadas à engenharia genética ou à tecnologia do DNA/RNA recombinante, que 

consistem em um conjunto de técnicas que permitem a manipulação de genes em nível 

laboratorial e tem por finalidade modificar a carga hereditária de alguma espécie290. 

Em 1973, conseguiu-se separar componentes do genoma e, a partir de então, a 

recombinação artificial de genes, técnicas genéticas e, principalmente a medicina reprodutiva 

                                            
290  CONNOR, James Michael; FERGUSON-SMITH, Malcolm Andrew. Fundamentos da genética médica. 3. 

ed. Tradução de Paulo Armando Motta. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993, p. 20. 
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aceleraram seu desenvolvimento. Em 1978, já foi possível empregar o diagnóstico pré-natal na 

inseminação artificial291. 

Contudo, o atual conhecimento acerca dos dados genéticos e a possibilidade de 

manipulação de genes foram viabilizados principalmente após o Projeto Genoma Humano 

(PGH), cujo início se deu em 1990, quando foi realizado um consórcio internacional entre o 

Canadá, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Itália e o Japão, com a posterior 

incorporação de dezenas de países, com o objetivo de mapear e sequenciar o genoma humano. 

O mapeamento genético e sequenciamento consistem na representação gráfica dos genes de 

determinada espécie, o que possibilita a leitura de informações contidas no genoma humano.  

Portanto, essas técnicas podem permitir a manipulação da própria natureza humana, 

tanto de indivíduos considerados em sua individualidade, de sua prole (escolha de 

características pelos genitores), como também de toda humanidade. O presente trabalho tem 

ainda por objetivo tratar do dilema que envolve as técnicas de manipulação genética no que se 

refere ao melhoramento genético humano e a possibilidade de uma eugenia liberal, suas 

possíveis consequências, bem como das inquietações éticas que suscitam292. 

Isto porque, as técnicas de manipulação genética permitem diagnósticos genéticos 

embrionários, antes mesmo da implantação do embrião no útero materno, quando associada às 

técnicas de fecundação in vitro (diagnósticos pré-implantatórios), ou ainda, diagnósticos 

genéticos pré-natais, quando o diagnóstico da doença genética é realizado após a nidação (in 

útero). Desse modo, esses exames permitiriam o descarte de embriões com qualquer tipo de 

má-formação, quando realizado no estágio inicial e antes de implantação (in vitro), ou a 

utilização da terapia gênica. Vale ressaltar que, no Brasil, não há permissão legal de aborto no 

caso de doença genética grave, em que pese a existência do julgamento da ADPF nº 54, acerca 

do aborto de feto anencefálico.  

As terapias gênicas são manipulações genéticas com finalidade terapêutica, que tem 

por objetivo a cura de doenças genético-hereditárias congênitas ou pela má formação de células 

sexuais, realizada por meio da alteração de genes “doentes”, inserindo uma nova sequência de 

DNA. Elas ainda podem ser classificadas quanto ao tipo de células em que são aplicadas: em 

células somáticas ou em células geminais. A primeira substituirá, adicionará ou modificará 

células de órgãos ou tecidos, que não desenvolvam nenhuma função reprodutiva. Desse modo, 

                                            
291  HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 23. 
292  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 19.  
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estará afastada a possibilidade de mudança da herança genética pela impossibilidade de 

transmissão aos descendentes. Os dois primeiros casos de tratamento eficaz utilizando a 

engenharia genética em células somáticas foram para tratamento de hemofilia tipo B (Estados 

Unidos) e imunodeficiência grave (França), no início ano de 2000, quando os pacientes 

passaram um ano sem necessidade de intervenção médica293. 

A terapia gênica nas células somáticas para efeitos penais no Brasil, é equiparada a 

qualquer tratamento médico, independentemente de ser tratamento novo ou em fase de 

experimentação. Contudo, somente deverá ser utilizada quando não existir outro tratamento 

eficaz e, após a necessária ponderação entre os possíveis riscos e benefícios294. 

As denominadas células da linha germinal são os espermatozoides, os óvulos, os 

zigotos e os pré-embriões. Essas células estão em processo germinativo e ainda não estão 

diferenciadas e, por isso, são capazes de produzir um ser humano completo. As modificações 

genéticas nelas realizadas são definitivas e capazes de transmitir-se às futuras gerações295, não 

sendo possível prever com exatidão quais as consequências para a espécie humana e muito 

menos controlar os potenciais efeitos negativos296. 

A engenharia genética promete o tratamento, prevenção ou cura de inúmeras doenças, 

mas, ao mesmo tempo, permite a seleção genética, escolha de características e o melhoramento 

genético, transformando a própria natureza humana (que até então pertencia ao mundo do dado 

e era indisponível) e a autocompreensão do ser humano enquanto ser da espécie297. 

                                            
293  CONNOR, James Michael; FERGUSON-SMITH, Malcolm Andrew. Fundamentos da genética médica. 3. 

ed. Tradução de Paulo Armando Motta. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. p. 18. 
294  Nesse sentido, vide em: ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho y la bioética ante los limítes de la 

vida humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 366. “Para la valoración jurídica de 

la intervención em la línea somática hay que partir que las células somáticas y sus componentes (incluido el ADN) 

forman parte de la integridad personal (física o psíquica del individuo), dentro de lo que podríamos considerar 

como subcategoría de “integridad genética” y, por consiguiente, se benefician de la protección jurídico-penal 

otorgada a dicho bien jurídico.”   
295  “O Convênio Europeu sobre Direitos Humanos e Biomedicina, em seu artigo 13, traz disposições quanto à 

intervenção sobre o genoma humano e afirma que somente poderá ser procedida intervenção que tenha por objetivo 

modificar o genoma humano por razões preventivas, diagnósticas ou terapeutas e também quando não tenha a 

finalidade de uma modificação no genoma da descendência. Logo, fica proibida a terapia gênica em células 

germinativas, em razão do alto risco para gerações futuras”. (FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima Naves; 

OLIVEIRA, Bruno Torquato de. Manual do Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2009, p. 208-209).  
296  3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação 

de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau 

de ploidia. (BRASIL. Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 08 fev. 2018). 
297  Nesse sentido: MALANDA, Sergio Romeo. Intervenciones genéticas sobre el ser humano y Derecho Penal.  

Consideraciones político-criminales y consecuencias dogmáticas. Bilbão: Granada, 2006, p. 14-17.  
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O conhecimento acerca dos dados genéticos gera impasses relacionados a uma nova 

dimensão ou geração de direitos298, que está intimamente relacionada ao princípio da dignidade 

da pessoa humana. Isto porque pode acarretar consequências relevantes a sujeitos considerados 

em sua individualidade, bem como de toda humanidade (gerações presentes e futuras).  

Nem todas intervenções sobre o patrimônio genético tem a possibilidade de transmitir 

as modificações para outras gerações, mas não deixam de suscitar um dilema moral. Por 

exemplo, as terapias genéticas em células não reprodutivas (linha somática), tais como as fibras 

musculares, podem reparar e substituir genes defeituosos. A questão moral também surge 

quando o procedimento não tem por objetivo curar uma doença, mas para melhorar capacidade 

física, cognitiva e desempenho. Um atleta, que se submete à modificação genética em suas 

células somáticas (não reprodutivas) para melhorar seu rendimento, não transmite aos seus 

filhos a melhora da sua capacidade física. Em que pese a impossibilidade de atingir futuras 

gerações, a existência de pessoas geneticamente modificadas causa um desconforto moral.299  

Nesse sentido, seria válido indagar sobre a razão da aceitação social da terapia gênica 

para curar doenças, mas da repulsa quando se trata de melhoramento genético. Ainda, o por quê 

do uso da terapia gênica no tratamento de distrofia muscular é visto como uma promessa, 

enquanto a sua utilização para melhorar o desempenho e o condicionamento dos atletas é 

moralmente censurável, bem como quais seriam os limites e diferenças entre cura e melhora.  

Porém, o acesso igualitário às técnicas de melhoramento genético não parece resolver 

esses impasses morais. Dessa maneira, os motivos para o mal-estar daqueles que se preocupam 

com a ética do melhoramento parece estar muito além do senso de justiça, autonomia e 

igualdade ou do perigo de criação de classes ou subespécies de humanos (melhorados e 

naturais).300 Portanto, a abordagem acerca desse tema não possui concepção individualista, mas 

parte de uma proposta metafísica, ética e fraterna. Nesse sentido, vale destacar o ensinamento 

do Pietro Alárcon: 

 

Chegamos a este ponto achamos pertinente frisar que a visão sociológica e 

jurídico constitucional que orienta nosso trabalho obriga a um compromisso 

com este “indivíduo”, o que supõe a rejeição do individualismo como teoria 

que centraliza o ser como detentor de direitos sem levar em conta os fatores 

morais, legais e sociais que determinam sua vida, em uma dissociação 

indesejada do ser individual com seu entorno. Tal enfoque traria como 

                                            
298  ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na constituição federal de 1988. 

São Paulo: Método, 2004, p. 87-90. 
299  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013, p. 21. 
300  Ibid., p. 23-27. 
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consequência uma diminuição do entendimento da essência coletiva do 

próprio ser e uma reflexão pobre em termos jurídicos e éticos301. 

 

Com relação à humanidade (presente e futuras gerações), a engenharia genética em 

células reprodutivas e em embriões humanos tem a capacidade de transmitir as modificações e 

afetar as gerações subsequentes. Além dos direitos individuais do ser que está em formação- 

em especial a sua autonomia- o patrimônio genético302 da humanidade também é ameaçado.303 

A Constituição Federal tutela o patrimônio genético, mas a partir de um plano 

estritamente ambiental, como forma de assegurar a diversidade biológica, a qualidade de vida, 

a vida e o meio ambiente. O texto constitucional não se refere de forma explicita à integridade 

e intangibilidade do patrimônio genético humano. Contudo, isso não significa que o bem 

jurídico – intangibilidade e integridade do patrimônio genético da humanidade – não tenha 

dignidade penal e não deve ser tutelado por esse ramo do direito.  

Nem sempre o bem jurídico-penal pode ser remetido de forma direta aos preceitos 

constitucionais, eles podem decorrer do quadro axiológico da Constituição ou da própria 

essência do Estado Democrático de Direito304. O bem jurídico em questão tem relação intrínseca 

com o princípio da dignidade humana, que é valor fundamental máximo que condiciona todo 

ordenamento jurídico, pois constitui o princípio material de justiça de validade a priori305. 

Destarte, denota o reconhecimento do homem dotado de valor em si e por si e, portanto, conduz 

ao repúdio de qualquer forma de instrumentalização ou reificação do ser humano.  

                                            
301  ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na constituição federal de 1988. 

São Paulo: Método, 2004, p. 28. 
302  O patrimônio genético aparece como bem jurídico na Constituição Federal brasileira no art. 225, caput: “todos 

têm direito a um meio ambiente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, e a 

sua preservação e defesa fica a cargo tanto do poder público, como da coletividade, já que a titularidade se estende 

às presentes e as futuras gerações”. Cabe ao poder público como forma de assegurar a integridade do patrimônio 

genético fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação genética (art. 225, § 1º, V).  
303  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013, p. 21.  
304  Fala-se em teorias constitucionais genéricas de bem jurídico, cuja norma constitucional constitui um marco, 

ou seja, orientação do legislador. Costuma-se a fazer referência ao texto constitucional de forma genérica, sentido 

amplo, com remissão à forma de Estado e princípios que inspiram a norma fundamental, sobre, os quais irá 

constituir o sistema punitivo. Sobre o assunto: (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. v. II. 

Parte especial. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 50-54, e MALANDA, Sergio Romeo. 

Intervenciones genéticas sobre el ser humano y Derecho Penal. Consideraciones político-criminales y 

consecuencias dogmáticas. Bilbao: Granada, 2006, p. 44-47).  
305  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 

pessoa humana; Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: II - prevalência dos direitos humanos. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso 

em: 08 fev. 2018). 
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Em nosso meio, a Constituição Federal de 1988, acertadamente, assumiu a 

biodiversidade ou diversidade de vidas como alvo de proteção; porém, é lamentável a 

oportunidade que o poder constituinte perdeu de inovar. Deveria ter tutelado de forma conjunta 

a identidade, integridade e intangibilidade do patrimônio genético da espécie humana. Sugere-

se a implementação no rol dos direitos e garantias individuais da Constituição Federal (art. 5º), 

o direito à integridade e à irrepetibilidade do patrimônio genético individual, assumindo uma 

postura garantista e inovadora dentre as poucas Constituições existentes no mundo306. 

Diante da evolução da ciência genética e a utilização das técnicas de engenharia 

genética, faz-se necessário a proteção desse bem jurídico, em razão do potencial risco para 

integridade genética e a superveniência da espécie humana. 

Como já ressaltado, a inalterabilidade do patrimônio genético pode ser analisada por 

duas vertentes: a integridade genética de um sujeito concreto e a integridade genética da espécie 

humana. São dois bens jurídicos distintos e autônomos e a lesão a cada um deles depende do 

tipo celular submetido à intervenção da engenharia genética. Quanto ao primeiro, é um direito 

humano de natureza individual e, portanto, pode ser considerado um direito fundamental de 

primeira geração e será oportunamente analisado no próximo tópico307,308. 

Já o segundo bem jurídico tem como destinatário toda a humanidade e, 

consequentemente, é dotado de altíssimo teor humanístico e universalidade. Não se destina à 

proteção imediata de um indivíduo, grupo ou Estado específico, mas sim de todo o gênero 

humano309. Faz parte do grupo denominado de “direitos difusos” ou “supra individuais” que 

receberam a conceituação legal pelo Código de Defesa do Consumidor310 e são caracterizados 

                                            
306  CARVALHO, Gisele Mendes. Patrimônio genético & direito penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 104.  
307  Bobbio faz referência as duas primeiras gerações de direito, sem, porém, denominá-las: “Todas as declarações 

recentes dos direitos dos homens compreendem, além dos direitos individuais tradicionais, que consistem em 

liberdades, também os chamados direitos sociais que consistem em poderes. Os primeiros exigem da parte dos 

outros (incluídos aqui os órgãos públicos) obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção de 

determinados comportamentos; os segundos só podem ser realizados se for impostos a outros (incluídos órgãos 

públicos) um certo número de obrigações positivas”. (BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos 

Nelson Coutinho. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 21).     
308  Os direitos fundamentais surgem com a finalidade de criar e manter os pressupostos fundamentais da vida e da 

liberdade humana fundada na dignidade. Eles aparecem na ordem institucional dos países em três gerações 

sucessivas que traduzem um processo cumulativo, profetizadas pela máxima da revolução francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira geração, já pacificados na codificação política, têm por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma 

subjetividade que é seu traço característico. São por igual os direitos que valorizam o homem em singular. Vide 

também em: BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 261-

261. 
309  Ibid., p. 269. 
310  “ART. 81 – A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – 

interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. (BRASIL. 
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pela transindividualidade e indivisibilidade, de forma que sua titularidade é relegada a um grupo 

indeterminável de pessoas ligadas por circunstâncias de fato. O indivíduo passa a ser tutelado 

a partir de uma dimensão coletiva, com o objetivo de que os efeitos da interferência no 

patrimônio genético da humanidade não atinjam seres humanos de forma individualizada. 

Dessa forma, a tutela do bem jurídico não pode ser fracionada e qualquer lesão terá como sujeito 

passivo toda a humanidade, pois seus efeitos se difundem no espaço e se perpetua no tempo311. 

Essas considerações têm por fim alertar para a importância de um consenso máximo da 

comunidade internacional para estabelecer critérios legislativos uniformes acerca das novas 

tecnologias que modificam a natureza humana e a auto compreensão do ser humano.  

Em razão das características peculiares da intangibilidade e irrepetibilidade do 

patrimônio genético, em especial a sua supraindividualidade, irreversibilidade e severidade que 

os resultados podem acarretar sobre a própria existência humana, ultrapassou-se a classificação 

corrente dos direitos de 3ª geração312. Logo, surge uma nova geração de direitos fundamentais 

em razão da necessidade de tutelar a integridade dos indivíduos e de toda a humanidade frente 

às novas inovações tecnológicas. Afirma, Noberto Bobbio: 

 

Mas se apresentam novas exigências que só se poderiam chamar-se de direitos 

de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da 

pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 

cada indivíduo. Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa no 

futuro) manipulação? 313 

 

Com relação à primeira regulamentação infraconstitucional (art. 225, §1, II, CF/88), 

especialmente destinada a tutelar o patrimônio genético do país, após sete anos de atraso foi 

publicada a Lei 8.974/95. Após dez anos, devido aos inúmeros inconvenientes e mudanças em 

                                            
Presidência da República. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe 

sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 08 fev. 2018). 
311  “Por derradeiro, é força afirmar ainda a necessidade de que haja uma uniformização das legislações nacionais 

no tocante à proteção constitucional e à incriminação das condutas atentatórias ao patrimônio genético ambiental 

e à intangibilidade e irrepetibilidade do genoma humano, pois o descompasso entre as diferentes formas de tutela, 

ou a ausência dela , pode dar lugar ao surgimento dos denominados “nichos” ou “ paraísos genéticos” – isto é, 

países onde a legislação permissiva autoriza que se pratiquem manipulações genéticas que atentam contra a 

intangibilidade do patrimônio genético da humanidade e a biodiversidade e que tornam inócua a preocupação dos 

demais em levar a cabo uma proteção eficaz desses bens jurídicos [...]”. (CARVALHO, Gisele Mendes. 

Patrimônio genético & Direito Penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 129-130).  
312  “Com a declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a afirmação dos direitos é, ao mesmo 

tempo, universal e positive; universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não são mais 

apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens [...] serão os direitos do homem enquanto 

direitos do cidadão do mundo”. (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 

8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 30). 
313  (Ibid., p. 6). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
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relação à matéria, foi substituída pela Lei 11.105/05. A nova lei ficou conhecida como “Lei de 

Biossegurança”, devido às inovações introduzidas no âmbito de cultivo e comercialização de 

organismos geneticamente modificados, regulação dos embriões excedentes destinados à 

pesquisa científica (art. 5º), clonagem humana (art. 26) e engenharia genética (art. 25). 

 

5.1  PAIS PROJETISTAS E A VIDA COMO UMA DÁDIVA  

 

A possibilidade científica da escolha do sexo de bebês e a rejeição de fetos com 

anomalias e deficiências surgiu com os exames de ultrassom e amniocentese, que foram 

desenvolvidos para detectar anomalias genéticas, como espinha bífida e Síndrome de Down, 

mas também permitiam saber o sexo do feto e, portanto, viabilizavam o aborto do bebê com as 

deficiências, enfermidades ou sexo indesejados. Mesmo para defensores do aborto, 

pouquíssimas pessoas apoiariam a escolha do sexo do bebê e a realização do aborto pela 

preferência ou rejeição dos pais. Contudo, o aborto de meninas para escolha do sexo foi 

largamente utilizado, em razão de uma preferência cultural por meninos314. 

Atualmente, em razão da utilização das técnicas de fertilização in vitro (FIV), a escolha 

do sexo da criança pode ser realizada antes mesmo da implantação do óvulo fecundado no útero. 

Para tanto, não haveria a necessidade do aborto, apenas o descarte ou congelamento dos óvulos 

fertilizados não utilizados315. Sobre o diagnóstico pré-implantatório, Jüngen Habermas levanta 

a seguinte questão: 

 

À aplicação da técnica de pré-implantação vincula-se a seguinte questão 

normativa: “É compatível com a dignidade humana ser gerado mediante 

ressalva e, somente após um exame genético, ser considerado digno de uma 

existência e de um desenvolvimento?” Podemos dispor livremente da vida 

humana para fins de seleção? 316  

 

Contudo, os dilemas morais despertados pelas técnicas de engenharia genéticas não se 

esgotam por aí. Com o sequenciamento do genoma humano, a escolha das características dos 

filhos e a passou a ser uma realidade, bem como a possibilidade do melhoramento da capacidade 

                                            
314  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 31-32. 
315  “O procedimento, conhecido como diagnóstico pré-implantacional (PGD, sigla em inglês preimplantation 

genetic diagnosis), funciona da seguinte maneira: diversos óvulos são fertilizados em uma placa de Petri. Quando 

atingem o estágio de oito células (ou seja, aproximadamente depois de três dias), os embriões são testados para 

determinação do sexto. Os do sexo desejado são implantados; os outros são descartados”. (Ibid., p. 32). 
316  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: Martins 

Fontes, 2010, p. 28-29. 
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física e cognitiva da futura prole. O impulso frenético dos pais em controlar e criar filhos 

perfeitos ganha contornos da realidade. Pais projetistas querem controlar o mistério do 

nascimento e mudar a realidade dada pela natureza buscando por meio da ciência promover a 

excelência de seus filhos.  

As inovações tecnológicas avançaram de forma tão rápida, que o ser humano não 

conseguiu assimilar os enigmas e as fronteiras que as novas técnicas lidam (saúde e doença, dor 

e esperança, vida e morte). A engenharia genética é capaz de mudar o que somos por natureza, 

o homem está tornando-se capaz de interferir no que era obra do acaso ou do naturalmente dado. 

Em que pese o avanço espantoso da técnica e a tentativa racional explicar o desconforto diante 

dessas mudanças e dilemas, a compreensão moral não evoluiu da mesma forma e os argumentos 

lógicos e racionais não estão sendo suficientes para elucidar a perturbação causada por esses 

novos enigmas e mudanças.  Há uma aparente crise de valores, ou melhor, uma dificuldade de 

lidar com novas experiências morais317.  Veja-se:  

 

Quando a ciência avança mais depressa do que a compreensão moral, como é 

o caso de hoje, homens e mulheres lutam para articular seu mal-estar. Nas 

sociedades liberais, buscam primeiro a linguagem baseada nos conceitos de 

autonomia, justiça e direitos humanos. Essa parte de nosso vocábulo moral, 

no entanto, não nos equipou para abordar temas mais difíceis colocados pelas 

práticas de clonagem, crianças projetadas e engenharia genética. É por isso 

que a revolução genômica, induziu a uma espécie de vertigem moral. Para 

compreender a ética do melhoramento, precisamos enfrentar questões que há 

muito se ausentaram do campo de visão do mundo moderno- relativas ao 

estatuto moral da natureza e à atitude adequada dos seres humanos em relação 

ao mundo “dado”. Uma vez que elas tocam na teologia, os filósofos e teóricos 

políticos modernos tendem a evitá-las318. 

 

Projetar e encomendar filhos além de violar a autonomia, liberdade da futura criança 

e a própria autocompreensão como ser da espécie, persiste algo moralmente inquietante319. O 

                                            
317  “A esta modificação de nossa experiência moral, Habermas vai chamar de “destradicionalização dos mundos 

da vida”. Neste ponto o posicionamento de Habermas coincide com o de Dworkin2, pois o que Habermas (2004, 

p. 37) denomina “destradicionalização dos mundos da vida”, Dworkin (2005, p. 633) chama de “deslocamento 

moral” 3. Podemos entender estas duas expressões como sinalizadoras de uma crise dos valores da tradição ético-

moral ocidental para tratar e compreender as questões e problemas trazidos pelas rápidas mudanças na ciência, as 

quais hoje são objeto de reflexão da bioética, e suas aplicações nos diagnósticos, prognósticos e terapias médicas. 

Este novo horizonte, nos coloca frente a uma desafiante reformulação de problemas morais, jurídicos e políticos 

que o avanço destas novas tecnologias produzirá num futuro bem próximo.”. (PINTO, Gerson Neves. A invenção 

da bioética. Scientia Iuris, Londrina, v. 18, n. 2, p. 211-227, dez. 2014). 
318  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 22. 
319  “Por certo, podemos ter um quadro totalmente diferente se entendermos “moralização da natureza humana” no 

sentido da autoafirmação de uma autocompreensão ética da espécie, da qual depende o fato de ainda continuarmos 

a nos compreender como únicos autores da nossa vida e podermos reconhecer mutuamente como pessoas que 
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melhoramento genético ameaça a própria dignidade humana e reduz a humanidade, como 

também remonta à eugenia320. 

Portanto, essa é uma discussão que transcende as questões técnicas, racionais e 

científicas, bem como não se trata apenas de sopesamento entre os malefícios e benefícios da 

terapia gênica. A inquietação e os problemas morais com relação à engenharia genética e 

melhoramento genético persistem mesmo diante de argumentos baseados na autonomia, 

isonomia, senso de justiça, gerenciamento de riscos e perigos, bem como da escolha dos meios 

e limitações dos fins almejados. Isto porque, o melhoramento genético, a clonagem e a 

engenharia genética ameaçam a dignidade humana e reduzem nossa humanidade. O desafio é 

identificar em quais aspectos a natureza humana sofre prenúncios e, a partir de aí, estabelecer 

limites à técnica321. 

O principal problema da criação de seres humanos perfeitos, clonagem reprodutiva e 

todas as outras “promessas” da engenharia genética está muito além da violação à autonomia 

ou da categorização de seres humanos. Essa sensação de mal-estar narrada pelo filósofo 

Michael Sandel não pode ser explicada a partir dos conceitos racionais e individualistas da 

sociedade pós-moderna322, em que os postulados de elevação do ser humano são basicamente 

os princípios da liberdade e da igualdade. Essas promessas de reformulações da capacidade 

humana, ainda que com o objetivo de atender desejos do próprio homem (instituídos pela 

sociedade em que vive), desconsideram a riqueza ontológica própria de todos os seres humanos, 

presente desde o momento da sua concepção. Portanto, somente a partir de um conceito 

imutável – livre de relativismos e de reducionismos – da pessoa humana, será possível 

responder a essas questões, em especial: “por que as promessas da biotecnologia se convertem 

                                            
agem com autonomia”. (HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia 

liberal? Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 36). 
320  “O procedimento, conhecido como diagnóstico pré-implantacional (PGD, sigla em inglês preimplantation 

genetic diagnosis), funciona da seguinte maneira: diversos óvulos são fertilizados em uma placa de Petri. Quando 

atingem o estágio de oito células (ou seja, aproximadamente depois de três dias), os embriões são testados para 

determinação do sexto. Os do sexo desejado são implantados; os outros são descartados”. (SANDEL, op. cit., p. 

35). 
321  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 35.  
322  “A pós-modernidade caracteriza momento de notado avanço científico solidificado pelo apogeu tecnológico, 

em que os paradigmas de tempo e espaço são relativizados e o homem sem fronteiras pode, em tempo presente 

conhecer o futuro. Globalizam-se as formas de vida com a disseminação de cultura massificada, onde os detentores 

do saber coincidem com os artífices do poder1. O útil é o valor proposto como fim do homem individualista, e 

toda a humanidade é retratada como um grande exército uniformizado que se controla pela técnica dogmática 

jurídica. Anódinos, os homens são reféns dos engenhos racionais, perdem a noção de seus fins éticos e vivem 

premidos por sentimento polarizado de angústia e tédio, acumulando um trajeto de irracionalidades, sem lograr a 

realização enquanto pessoas dignas, mergulhados no mais profundo nihilismo”. (ZENNI, Alessandro Severino 

Valler. Os “ruídos” da ciência e o retorno ao direito clássico: única via à dignidade da pessoa humana. Universitas 

Jus, Brasília, v. 27, n. 3, p. 128-144, 2016). 
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em uma ameaça, não apenas com relação à própria existência física da humanidade e do homem, 

mas também com relação à integridade da sua essência humana?”.  

Para Habermas, a possibilidade de “criação de humanos” altera as relações entre 

gerações que perdem a sua naturalidade, que “até então pertencia ao pano de fundo trivial da 

nossa autocompreensão ética da espécie”323. Continua alertando para o fato de que as 

intervenções genéticas de aperfeiçoamento, baseadas em intenções alheias (como por exemplo 

a escolha dos genitores), geneticamente estabelecidas, implicam em uma apropriação da vida 

das pessoas programadas. Portanto, é inquietante saber como a programação de pessoas 

afetariam os relacionamentos e como essas pessoas – produto da tecnologia – se 

compreenderiam como seres únicos de sua própria vida.324  Crianças projetadas teriam que 

conviver com a ideia de que foram produzidos e projetados, bem como lidar com as expectativas 

dos pais projetistas325. 

Essa “tecnização da natureza humana simplesmente dá continuidade à conhecida 

tendência de tornar progressivamente disponível o ambiente natural”326. O modelo de uma 

moral subjetiva, fundada em um racionalismo, próprio da sociedade pós-moderna, centrado no 

antropocentrismo humanista e em uma liberdade individualista, não está apto a assegurar a 

integral realização da dignidade da pessoa humana – de acordo com sua ordenação natural e a 

responder acerca das muitas inquietações da sociedade da técnica. Diante disso, ao longo desse 

trabalho foi proposto um retorno à metafísica, a partir da análise do humanismo integral 

proposto por Jacques Maritain, como forma de dignificação humana. 

O humanismo integral pretende compreender o ser humano em toda sua complexidade, 

não apenas como matéria, mas um ser dotado de espírito, matéria, razão e vontade. Portanto, a 

filosofia de Jacques Maritain tem por objetivo superar as teorias humanistas que acabam por 

reduzir a concepção de pessoa humana327, propondo uma concepção mais abrangente, um 

                                            
323  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 99. 
324  Ibid., p. 100. 
325  “[...] II A manipulação dos genes toca em questões relativas à identidade da espécie, sendo que a auto-

compreensão do homem enquanto um ser da espécie também compõe o contexto em que se inscrevem nossas 

representações do direito e da moral. [...] A mim interessa especialmente a questão que trata do modo como a 

neutralização biotécnica da distinção habitual entre “o que cresceu naturalmente” e “o que foi fabricado”, entre o 

subjetivo e o objetivo, muda a auto compreensão ética da espécie que tínhamos até agora. (IV) e afeta a 

autocompeensão de uma pessoa geneticamente programada”. (Ibid., p. 33). 
326  Ibid. 
327  De outro lado, -e é esta a minha segunda observação, - a considerar o humanismo ocidental em suas formas 

contemporâneas aparentemente as mais emancipadas de toda metafisica da transcendência, é fácil ver que, se um 

resto de concepção comum subsiste ainda da dignidade humana, da liberdade, dos valores, desinteressados, é uma 

herança de idéias e sentimentos outrora cristãos, hoje desviados. E compreendo muito bem que o humanismo 

liberal-burguês seja apenas o trigo degerminado, pão de amido. E contra esse espiritualismo materializado, o 

materialismo ativo do ateísmo ou do paganismo levam vantagem. Todavia, desligadas de suas raízes naturais e 
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conceito de ser humano como um ser que, apesar de ser dotado de matéria (corpo) e razão, 

transcende espiritualmente.  

O filósofo propõe um retorno à metafísica e superação das distorções do materialismo 

e do humanismo antropocêntrico, pela valorização da grandeza original do ser humano – de sua 

existência mais rica e elevada (transcendência) –, possibilitando o homem a tornar-se cada vez 

mais humano, desenvolvendo todas as suas características psicofísicas da pessoa328. A pessoa 

é um universo de natureza espiritual dotado da liberdade de escolha, não podendo o Estado 

tocar esse universo sem a sua permissão329. 

O hilemorfismo é a doutrina aristotélicas da metafísica – todo ser tem matéria 

(fenômeno, fato) e forma (substância). O humanismo integral é isso: o ser humano não é só 

corpo e nem só ideia, sua realidade é de uma experiência histórica que se nutre de conteúdo 

(forma para Aristóteles), com finalidade e logicidade. No seio do humano há fins imanentes e 

transcendentes (verdade, beleza e ética). Do ponto de vista ético, o capitalismo não é só lucro, 

é função social da empresa; no plano transcendente há vínculo com o Criador, o Todo, além de 

amor ao próximo (isso é solidariedade). Somente assim o ser humano não se desfigura ou se 

abnega. Nesse sentido, é o seguinte trecho da obra humanismo integral: 

 

Sugere a filosofia social e política implícita no humanismo integral, para nosso 

atual regime de cultura, transformações radicais, digamos, para empregar 

analogicamente o vocábulo hilemorfista, uma transformação substancial. E 

não exige essa transformação somente a instauração de novas estruturas 

sociais e de um regime novo de vida social que suceda ao capitalismo, como 

também, e consubstancialmente, uma subida de forças de fé, de inteligência e 

de amor brotadas das fontes interiores da alma, um progresso na descoberta 

do mundo das realidades espirituais. Nesta condição somente, poderá o 

homem verdadeiramente ir mais avante nas profundezas de sua natureza, sem 

mutilá-la nem desfigura-la330. 

 

O autor Jacques Maritain adverte que a filosofia humanista pós-moderna, 

fundamentada na ciência e na racionalidade, esquece do homem integral de inspiração tomista, 

                                            
colocadas em um clima de violência, são ainda em parte energias cristãs adoecidas que, de fato, existencialmente, 

qualquer que sejam as teorias, comovem o coração dos homens e os obrigam à ação”. (MARITAIN, Jacques. 

Humanismo integral. Uma nova visão da ordem cristã. Tradução de Afrânio Coutinho. 4. ed. São Paulo: 

Dominus, 1962, p. 7). 
328  “Este novo humanismo, sem medida comum com o humanismo burguês, e tanto mais humano quanto menos 

adora o homem, mas respeita realmente e efetivamente a dignidade humana e dá direito às exigências integrais da 

pessoa, nós o concebemos como que orientado para uma realização social temporal desta atenção evangélica ao 

humano, a qual não deve existir somente na ordem espiritual, mas incarnar-se e também para o ideal de uma 

comunidade fraterna”. (Ibid., p. 8). 
329  Ibid. 
330  Ibid., p. 71. 
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corpo e alma, imanente e transcendente. Ainda que o Direito se preocupe com a promoção da 

dignidade da pessoa humana na pós-modernidade e as Constituições democráticas a 

consolidarem como princípio que fundamenta todo o ordenamento jurídico, essa tarefa tem sido 

frustrada. O resgate da dignidade da pessoa humana implica em considerar o ser humano de 

acordo com o seu fim ético e transcendente, em conformidade com seu aperfeiçoar. Essa 

negação da metafísica pelo racionalismo acarreta na violação da dignidade da pessoa humana 

por desconsiderar o verdadeiro sentido da vida. O ser humano somente se realiza quando deixa 

de negar sua transcendência e nessa direção realiza todas as suas potencialidades331. 

Um dos aspectos da nossa humanidade, que está banalizado pelo melhoramento 

genético e pela engenharia genética, é a capacidade de reconhecer a vida como uma dádiva. 

Nesse sentido, vale rememorar Michael Sandel:  

 
É também reconhecer que nem tudo no mundo está aberto a qualquer tipo de 

uso que possamos imaginar. A valorização do aspecto da dádiva da vida 

restringe o projeto prometeico e conduz a certa humildade. Apesar de em parte 

ser uma sensibilidade religiosa, seus ecos ressoam para além da religião332. 

 

O respeito à dignidade da pessoa humana e o verdadeiro sentido da existência residem 

na valorização dos seres humanos e de sua vida como benção333. A isso se soma a aceitação de 

sua intangibilidade, com afastamento da reificação. Isso porque, embora seja possível por meio 

de novas técnicas a modificação do ser humano e suas características em busca de uma perfeição 

artificial, o homem não deve fazer tudo que estiver ao seu alcance. O respeito à natureza e à sua 

condição como ser e ente constitui a exigência e o limite dos avanços tecnológicos. Sobre o 

amor, que preenche as relações humanas, e a paternidade e a maternidade como exercício desse 

amor e a abertura pelo inesperado, afirma Michael Sandel:  

 

Valorizar os filhos como dádiva é aceitá-los como são, e não vê-los como 

objetos projetados por nós, ou produtos de nossa vontade ou instrumento de 

nossa ambição. O amor de um pai o de uma mãe não depende dos talentos e 

                                            
331  “Portanto, a dignidade da pessoa humana implica-se com o sentido da vida humana, e não se pode afirmar, 

como é comum constatação em doutrina de pouca profundidade, que os valores (em) vida são construções 

psíquicas e dependências preferenciais da subjetividade”. (ZENNI, Alessandro Severino Valler. Os “ruídos” da 

ciência e o retorno ao direito clássico: única via à dignidade da pessoa humana. Universitas Jus, Brasília, v. 27, 

n. 3, p. 128-144, 2016). 
332  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 41. 
333  Reconhecer o aspecto de dádiva da vida é reconhecer que nossos talentos e nossas potencias não são mérito 

unicamente nosso; não são sequer completamente nossos, apesar de todos os nossos esforços para desenvolvê-los 

e exercitá-los. É também reconhecer que nem tudo no mundo está aberto a qualquer tipo de uso que possamos 

imaginar. A valorização do aspecto da dádiva da vida restringe o projeto prometeico e conduz a certa humildade. 

Apesar de em parte ser uma sensibilidade religiosa, seus ecos ressoam para além da religião. (Ibid., loc. cit.). 
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atributos que o filho porventura tenha. Escolhemos nossos amigos e parceiros 

baseando-nos, pelo menos em parte, nas qualidades que julgamos atrativas, 

mas não escolhemos nossos filhos. Suas qualidades são imprevisíveis e nem 

mesmo os pais mais cuidadosos podem ser responsabilizados completamente 

pelo tipo de filho que têm334. 

 

Entender a maternidade e a paternidade como uma benção e os filhos como uma 

dádiva, não significa ser passivo diante de doenças e o desprezo pela saúde. Trata-se de aceitar 

os filhos e amá-los em sua imperfeição e limites, sem a tentativa sem limites de “maestria e 

dominação”.335 

A escolha de características genéticas, o descarte de embriões indesejados e a rejeição 

de uma gravidez indesejada representam uma colisão entre o direito à autodeterminação dos 

genitores, em especial da mulher, com a necessidade de proteção do embrião e feto. Segundo 

Habermas, “a proteção da vida do embrião entra em conflito com as considerações dos pais, 

que ponderando a questão como se fosse bem material”, pois decidem não ter o filho se este 

não corresponder aos padrões de saúde. O controle de “qualidade” realizado pelos pais 

representa a instrumentalização da vida humana, que é avaliada de acordo com os padrões, 

preferências e orientações ideológicas de terceiros.336 

A forma com que lidamos com a vida humana pré-natal afeta a nossa compreensão 

enquanto seres da espécie, “autodescrições intuitivas, a partir das quais nos identificamos como 

pessoas e nos distinguimos de outros seres vivos”337.  Em uma sociedade pluralista, nem todos 

cidadãos encontram uma solução racional com relação à proteção da vida humana pré-natal, 

mas “ninguém duvida do valor intrínseco da vida humana antes do nascimento – quer 

chamemos simplesmente de “sagrada”, quer recusemos tal “sacralização” daquilo que constitui 

um fim em si mesmo”.338 

Como já foi tratado nos tópicos anteriores, ao lidarmos com questões como 

descriminalização do aborto, como a instrumentalização da vida humana embrionária pela 

engenharia genética, não podemos considerar a vida humana e a dignidade humana a partir de 

definições reducionistas do homem339. Nessa perspectiva, a ideia de liberdade, igualdade e 

                                            
334  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 59. 
335  Ibid., p. 60. 
336  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 71. 
337  Ibid., p. 55. 
338  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 46. 
339  “Nossas concepções e nossa forma de lidar com a vida humana pré-pessoal formam, por assim dizer, um 

ambiente estabilizador, do ponto de vista da ética da espécie, para a moral racional de sujeitos de direitos humanos- 
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dignidade conduziria a uma postura contrária a qualquer forma de instrumentalização da vida 

humana, em todas suas etapas de desenvolvimento, um paradoxo aos argumentos apresentados 

pela corrente “progressista” ou “pro escolha”. A concepção restritiva da dignidade permite que 

o embrião seja avaliado como um bem, ou seja, impede que possa enxergá-los como dignos de 

proteção, o que “abre uma brecha para a instrumentalização da vida humana e para o 

esvaziamento do sentido categórico das exigências morais”340. Portanto, enquanto humanidade, 

temos um dever moral de proteger seres humanos impotentes. 

Apesar do pluralismo ideológico e de correntes que impedem a proteção absoluta da 

vida, desde o seu início, com mesmo valor das pessoas já nascidas, é possível afirmar que existe 

uma intuição de que não podemos dispor livremente da vida humana pré-pessoal como se fosse 

um bem material341. A vida humana embrionária, atualmente, apesar de receber proteção legal, 

não é considerada pessoa-sujeito de direitos e deveres. Somente com o nascimento, a criança 

passa a se reconhecer e se identificar como membro da comunidade, ou seja, começa a se 

realizar como um ser relacional e participar da vida pública. Contudo, segundo Habermas, de 

certo modo, os pais não apenas falam dos seus filhos quando estão no útero, mas se comunicam 

com eles. Mesmo no útero materno, é possível visualizar traços nitidamente humanos do 

embrião/feto no sentido de ser considerado um ser que se relaciona com o mundo exterior e 

com pessoas. Assim, a criança que se move no útero materno é destinatário de um processo de 

socialização por antecipação. Diante disso, “temos para com ela e em consideração a ela deveres 

morais e jurídicos”.342 

 

5.2  A REALIDADE DA EUGENIA: COLISÃO ENTRE VALORES 

CONSTITUCIONAIS E AXIOLOGIAS IDEOLÓGICAS  

 

A forma com que compreendemos a proteção da vida humana pré-natal – assim como 

a morte – possui uma relação interna com a autocompreensão enquanto seres autônomos, iguais 

e morais. O diagnóstico pré-implantatório e a engenharia genética permitem uma 

autoinstrumentalização do ser humano a partir da perspectiva de uma auto-otimização 

biológica. Vislumbrar embriões (in vitro) como meio para superar e controlar a própria 

evolução da espécie, ou até mesmo para alcançar outros objetivos coletivos considerados de 

                                            
um contexto de inserção que não pode ser rompido, se não quisermos que a própria moral venha a derrapar”. (Ibid., 

p. 92-93). 
340  Ibid., p. 54. 
341  Ibid., p. 60. 
342  Ibid., p. 51. 
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extrema importância (evolução da ciência, livre investigação científica, etc.), implica em uma 

“dessensibilização do nosso olhar em relação à natureza humana, que caminharia de mãos dadas 

com o fato de nos habituarmos a tal prática, prepararia o caminho para uma eugenia liberal”.343 

Na medida em que a ciência avança e as técnicas de reprodução assistida se tornam 

mais comuns e acessíveis, há uma mudança qualitativa na percepção cultural da vida humana 

pré-natal, bem como uma perda da sensibilidade moral no trato com embriões e fetos. Há uma 

tendência de reificação e instrumentalização da vida humana que começa a ser valorada nos 

limites de cálculos do custo-benefício. Nesse sentido, continua Habermas:  

 

Hoje, ainda notamos a obscenidade de tal práxis reificante e nos perguntamos 

se gostaríamos de viver numa sociedade que adquire consideração narcísica 

pelas próprias preferências ao preço da insensibilidade em relação aos 

fundamentos normativos e naturais da vida344. 

 

Diante disso, o discurso da eugenia liberal passa a ser revivido. O filósofo Michael 

Sandel faz o seguinte alerta: “uma influente escola de filosofia política anglo-americana clama 

por uma nova ‘eugenia liberal’, referindo-se com isso a melhoramentos genéticos não 

coercitivos que não restringiriam a autonomia da criança”. A eugenia de livre mercado345 ou 

eugenia liberal é marcada pela suposta neutralidade do Estado e não intervenção na autonomia 

da criança e dos pais.  

Geralmente, quando se trata do aborto e da proteção da vida humana pré-natal, não se 

leva em consideração outros temas, apenas a restrição ou ampliação da autonomia de indivíduos 

já nascidos. Isso significa dizer que o argumento mais forte para relativizar ou, até mesmo, 

excluir a proteção da vida humana pré-pessoal é a autonomia e a autopossessão da mulher. 

Contudo, existem inúmeros motivos para utilização institucionais de testes genéticos, em 

especial, testes embrionários, bem como para legalização do aborto sob o véu de uma suposta 

neutralidade do Estado.  

Diante disso, é valido relembrar a constatação de Agambem e de Michel Foucalt de 

que o Estado age biopoliticamente346. Muitas condutas e políticas adotadas atualmente pelos 

                                            
343  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 98. 
344  Ibid., p. 29. 
345  “Com efeito não é pela primeira vez que as sugestões de uma teoria da evolução inseridas no modo da vida 

formam o horizonte associativos das discussões públicas. Hoje uma mistura explosiva do darwinismo com a 

ideologia do livre-comércio, que se disseminou na virada do século XIX para século XX, sob a proteção da Pax 

Britânnica, parece renovar-se sob influência do neoliberalismo que se globalizou”. (Ibid., p. 30). 
346  “Este ano gostaria de começar o estudo de algo que eu havia chamado, um pouco no ar, de biopoder, isto é, 

essa série de fenômenos que me parece bastante importante a saber, o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo 

que, na espécie humana constituiu suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, 
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Estados com objetivo de controlar a vida da espécie humana, não tanto indivíduos singulares, 

mas de seres humanos enquanto espécie, não são “compreendidas em toda sua 

profundidade”347. 

A partir do século XVIII, as esferas de poder da sociedade deram-se conta que o fator 

biológico constitui fato fundamental da espécie humana348. A partir de então, a população 

passou a ser considerada não apenas como um problema político, mas “a um só tempo científico 

e político, como problema biológico e como problema de poder”. Então, o Estado e outros 

poderes diluídos na sociedade349 passam a utilizar de mecanismos (tecnologia) que atuam não 

somente sobre os corpos dos indivíduos (disciplinar), mas sobre a vida considerada em sua 

coletividade. Muitas outras justificativas são apresentadas para o controle da vida da espécie 

humana, não se expondo como claros os verdadeiros motivos. As múltiplas relações de poderes 

da sociedade passam a ditar quais vidas são dignas de serem vividas e quais são “desprovidas 

de valor jurídico ou político”350. Assevera Foucault: 

 

Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar sobretudo, é claro, 

de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar, 

igualmente, não de modificar tal fenômeno em especial, não tanto tal 

indivíduo, na medida em que e indivíduo, mas, essencialmente, de intervir no 

nível daquilo que são as determinações desses fenômenos gerais, desses 

fenômenos no que eles têm de global. Vai ser preciso modificar, baixar a 

morbidade; vai ser preciso encompridar a vida; vai ser preciso estimular a 

natalidade351. 

 

A medicina como um saber-poder também se mostra capaz de interferir na vida da 

espécie humana e, portanto, passa a ser uma tecnologia biopolítica, que viabiliza a “estatização 

                                            
numa estratégia política, numa estratégia geral de poder”. (FOUCAULT, Michel. Segurança, território, 

população. Curso dado no Collège de France (1977-1978). Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008, p. 4). 
347  HACHEM, Daniel Wunder. A biopolítica em Giorgio Agamben e Michel Foucalt: o Estado, a sociedade de 

segurança e a vida nua. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 10, n. 10, p. 340-361, 

jul./dez. 2011. Disponível em: 

<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/15/14>. Acesso em: 20 out. 2018. 
348  FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. Curso dado no Collège de France (1977-1978). 

Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 8.  
349  ZENNI, Alessandro Severino Váller. Direito e Poder na Filosofia pós-moderna. Revista Jurídica Cesumar, 

Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/334/190>. Acesso em: 30 out. 2018. 
350  HACHEM, Daniel Wunder. A biopolítica em Giorgio Agamben e Michel Foucalt: o Estado, a sociedade de 

segurança e a vida nua. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 10, n. 10, p. 340-361, 

jul./dez. 2011. Disponível em: 

<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/15/14> Acesso em: 20 out. 2018. 
351  FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Curso no Collège de France (1957-1976). Tradução de Maria 

Ermantina Galvão. 4 ed. São Paulo: Martins Fonte, 2005, p. 293. 
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do biológico”352. O Direito também passa a ser uma técnica do biopoder353, em defesa de um 

científico e na ideia de eliminação de problemas sistêmicos (sociais, econômicos, gastos, gestão 

pública, controle de natalidade, etc). Então, a vida instrumentalizada é tratada como uma 

estatística, custos sociais e de cálculos do Estado, resumida a uma constatação de custo 

benefício.  

Esse discurso que ampara as propostas de liberação do aborto, como forma de 

possibilitar o aborto “seguro” de mulheres pobres e garantia de igualdade, pode encobrir uma 

proposta velada de eugenia liberal social (menos filhos de pessoas desqualificadas 

socialmente).  

A proposta de descriminalização do aborto que tramita no Congresso Nacional 

(Projeto de Lei do Senado n.º 236/2012 [Anteprojeto]), tem apoio dos muitos movimentos 

feministas que lutam contra o poder burguês e o poder masculino, que discrimina social, 

econômica, política e culturalmente as mulheres, buscando uma igualdade substancial e 

emancipação feminina. O poder patriarcal legitima a submissão das mulheres pela afirmação 

de inferioridade feminina e na divisão de papéis sociais. A superação dessa sociedade patriarcal 

para muitos movimentos feministas partem de duas ideias principais: 1) não sujeição das 

mulheres à ideologia predominante na sociedade burguesa dos papeis sociais e, portanto, devem 

lutar por igualdade de direitos no mercado de trabalho; 2) mulheres devem defender a sua 

liberdade e uso do seu corpo, pois este não é propriedade do marido e dos filhos, ou seja, o 

controle da mulher sobre seu corpo deve ser igual ao que o homem exerce sobre o seu354. 

Portanto, a partir disso, segundo esses movimentos “pro-choice”, deve ser reconhecido às 

mulheres direitos, como por exemplo, o direito ao aborto.  

Contudo, Marilena Chauí em seu livro O que é Ideologia, alerta que os movimentos 

feministas têm por objetivo combater a sociedade burguesa, pelo menos em seus aspectos 

discriminatórios. Contudo, na realidade, a luta baseada nos princípios acima elencados reafirma 

os pilares dessa sociedade, que apenas em seu discurso é combatida. Ao criticar a exploração 

capitalista e a discriminação no mercado de trabalho, buscam igual direito de serem exploradas 

                                            
352  “O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, 

mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 

sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio−política. A medicina é uma estratégia bio−politica”. 

(FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1984, p.80).  
353  “O sistema do direito e o campo judiciário são o veículo permanente de relações de dominação, de técnicas de 

sujeição polimorfas”. (FOUCAULT, 2005, p. 32). 
354  Nesse sentido: CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 112-113. 
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e realizarem trabalhos alienados. Segundo a autora, a crítica mais pertinente seria do próprio 

modo de produção capitalista, ao invés de tornar-se mais mão de obra explorada.355 

Além disso, ao defender a liberdade de usar seu corpo da forma como bem entender – 

como propriedade privada da própria mulher – não assegura a liberdade e a autonomia feminina. 

Esse discurso apenas reflete a ideologia burguesa que na sua forma liberal356 define seres 

humanos “por algo chamado de ‘direito natural’ e que seria o direito à posse e ao uso do próprio 

corpo, posse que nos torna livres, liberdade que é necessária para formular a ideia burguesa de 

contrato”357. 

Não se pode, nesse passo, deixar de remeter ao projeto Hobessiano, cujo cariz se 

matiza na propriedade do corpo livre, uma empiria de concepção parcial da humanidade, 

fundada, mesmo, na maldade antropológica – egoísmo e violência –, conferindo ao Leviatã 

poderes de gestão em nome da ordem e da segurança. Uma miscelânea de liberdade e controle 

são radicados na proposta do Estado Moderno, quando os sujeitos “abandonados”, incluídos no 

contrato social, tornam-se geridos pelo soberano nas tramas jurídico-políticas.  

Assim, o discurso de verdade fundado pelos movimentos sociais sobre o pilar da 

liberdade não passa de uma ideologia que sufragará dominação do modelo racional da 

modernidade, com o aprimoramento dos métodos científicos, inclusive. 

Não se trata de negar a importância da luta feminista ou de dizer que os movimentos 

feministas são falsos e inúteis, mas alertar que o discurso de propriedade do seu próprio corpo 

como forma de emancipação feminina apenas reproduz a ideologia dominante e não garante a 

libertação das mulheres.  

Liberdade é muito mais do que sentir-se proprietário do seu próprio corpo, é poder-se 

realizar-se a si mesmo, seu próprio ser, ou seja, aquilo que a natureza começou a esboçar358. O 

fato é que não se pode reduzir o ser humano ao corpo. Há, além da dimensão material, uma 

dimensão espiritual, que é absoluta e que faz o sentir-se livre. Prescindindo do tempo e do 

espaço, o homem espiritualmente goza de liberdade e se realiza, buscando incessantemente todo 

aperfeiçoamento possível.  Justamente essa subsistência na ordem espiritual faz do homem um 

                                            
355  CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 112-113. 
356  “Ora, vimos como Marx descreve o surgimento do trabalhador “livre” necessário ao capital: o homem que 

tendo apenas a posse de seu corpo, que estando despojado (“liberado”) dos meios e instrumentos do trabalho, tem 

o “livre” direito ao uso de seu corpo, vendendo-o no mercado da compra e venda da força-de-trabalho. E vimos, 

com Hegel, como a definição burguesa de pessoa é sinônima ou a versão jurídica do proprietário privado”. (Ibid., 

p. 113). 
357  Ibid., p. 112. 
358  MONDIN, Batista. Definição filosófica da pessoa humana. 2. ed. Tradução de Ir. Jacita Turolo Garcia. São 

Paulo: EDUSC, 1998, p. 18. 
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ser essencialmente aberto à comunicação359. A pessoa humana por sua natureza é relacional e 

se realiza enquanto vive com os outros e para os outros360. 

Além disso, dizer que o ser humano é livre não significa afirmar que a liberdade é uma 

verdade absoluta. Essa liberdade é limitada pela vida social, pelos fatores naturais, biológicos 

e pelos limites do seu próprio ser. Sobre as limitações da liberdade, assevera Lafayette Pozzoli: 

 

Saindo da esfera do ser e avançando para o mundo exterior, sabe-se que a 

limitação da liberdade existe quando dois sujeitos se antepõem. A liberdade 

de “a” termina quando se inicia a de “b”. Essa limitação nada mais é que um 

princípio natural para vida social, sem o que não haveria harmonia entre 

habitantes de um mesmo agrupamento humano, mais precisamente, não 

existiria direito361. 

 

A dignidade é inerente ao ser humano e decorre da sua própria natureza dotada de 

inteligência e vontade livre.  Naturalmente, o homem passa a ser sujeito de direitos e deveres. 

Portanto, o ser humano possui uma parte integrante de direitos e obrigações para consigo e para 

com os outros.  Tratam-se de direitos e deveres universais que decorrem da sua própria natureza, 

portanto, invioláveis e inalienáveis362. 

Como já foi dito, o ser humano, que tem uma dignidade, é pessoa sujeito de direitos e 

deveres para cumprir para com a sociedade e para consigo mesmo. O ser humano em razão da 

sua essência comunitária deve promover o bem comum. Portanto, sempre que houver 

reconhecimento de direitos há necessariamente a correspondência de deveres mútuos. Isso 

porque a dignidade, que tem como conteúdo a ação livre, possui como pressuposto a 

responsabilidade. Nesse sentido, vale citar as palavras de Lafayette Pozzoli: “A sociedade 

humana realiza-se na liberdade de cidadãos dignos que, sendo por natureza dotados de razão, 

assumem a responsabilidade das próprias ações”363. 

Essa construção de pensamento não tem por objetivo concluir que a mulher não possui 

direito ao seu próprio corpo, mas que desse direito decorre também deveres, como por exemplo, 

de respeitar e preservar a vida que se desenvolve dentro de si. Logo, a sua liberdade pressupõe 

um senso de responsabilidade.  

Além disso, é necessário questionar algumas possíveis consequências da 

descriminalização do aborto de forma indiscriminada e/ou até o terceiro mês de gestação. As 

                                            
359  MARITAIN, Jacques Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 18. 
360  MONDIN, Batista. Definição filosófica da pessoa humana. 2. ed. Tradução de Ir. Jacita Turolo Garcia. São 

Paulo: EDUSC, 1998, p. 31. 
361  POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 83. 
362  Ibid., p. 95. 
363  Ibid., p. 97. 
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mulheres serão inteiramente livres para decidirem ter seus filhos na sociedade capitalista de 

exploração de mão de obra, em que a gestação e a licença maternidade geram um custo para 

empregador? As mulheres serão livres para exercer a maternidade quando ela contrariar a 

própria lógica do sistema capitalista? As mulheres serão integralmente livres para continuarem 

uma gestação quando pressionadas por seus empregadores, parceiros ou famílias para realizar 

o aborto? O aborto poderá ser utilizado como um instrumento da eugenia liberal e de controle 

de natalidade? Poderá existir uma banalização do aborto no sentido de que seja utilizado como 

mais um método contraceptivo? Será que o aborto não será mais um instrumento institucional 

para resolver problemas sistêmicos e sociais (gastos públicos, etc.)? À quem realmente servirá 

a instrumentalização e a eliminação da vida intrauterina?  

Toda a exposição tem por escopo demonstrar que o discurso de proteção da dignidade 

da mulher tem por objetivo principal e velado a legitimação da eliminação da vida, amparada 

pela eugenia social e por estatística de risco controlado, em que prevalece a finalidade de 

previsão de eficiência de gastos públicos e resolução de problemas sistêmicos. Posto que a 

igualdade social, a igualdade de gênero e a emancipação feminina, a partir da legitimação do 

aborto, se tratam de um verdadeiro mito, em razão de uma inversão dos meios e fins da 

política364 e da perversão do conteúdo da dignidade da pessoa humana. 

Tal fato se torna possível em razão da associação de discursos ideológicos e da 

hermenêutica jurídica, em que os valores e conceitos tão caros ao direito e à sociedade política 

se esfacelam, e o ser humano passa a ser instrumentalizado, sem ao menos dar-se conta disso. 

A dignidade da pessoa humana e os direitos do homem (ainda que positivados), quando 

concebidos de maneira abstrata e destituídos de um fundamento ontológico (baseado em ordem 

inalterável), passam a resguardar diversas possibilidades de decisões do poder365. Então, a partir 

das regras de hermenêutica, de discursos, da argumentação jurídica e de simbolismos jurídicos, 

a ideologia atua no sentido de neutralizar esses valores (esvaziados) tão caros à pessoa humana 

e à vida social366. 

                                            
364  Poder como um fim e não como um meio de realização dos valores sociais.  
365  Nesse sentido: ZENNI, Alessandro Severino Váller. Direito e Poder na Filosofia pós-moderna. Revista 

Jurídica Cesumar, Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/334/190>. Acesso em: 30 out. 2018. 
366  “É neste momento que a valoração ideológica atua, no sentido de neutralizar os “direitos dos homens”, através 

da criação de expressões simbólicas como garantias constitucionais, mas também regras de hermenêutica, ficções 

jurídicas, distinções formais, que, de certa maneira, de instrumentos que são (meios) passam a constituir os 

verdadeiros objetivos da vida político-jurídica.” (FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Perversão Ideológica 

dos Direitos Humanos. In: BUSHATSKY, José. Ciência Penal. São Paulo: 1974, p. 397-427. Disponível em: 

<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/161>. Acesso em: 22 out. 2018). 
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O direito, desvirtuado como uma técnica a serviço do biopoder, passa a servir de 

justificativa para resguardar decisões políticas que muito se distanciam da realização do ser 

humano e do bem comum. Assim, o direito e a política, que deveriam realizar esses valores, 

passam a ter por objetivo a manutenção do próprio poder. Com isso, como bem acentua Tércio 

Sampaio Ferraz Junior, há uma perversão dos valores, os quais são neutralizados e 

instrumentalizados: 

 

Isto é, se toda sociedade se guia por valores, nem toda sociedade reflete sobre 

os seus valores. Isto só ocorre em sociedades cuja complexidade atinge um 

ponto tal que não é mais possível organizar e controlar os conflitos em nome 

da Justiça ou da Liberdade, pois tais valores se tornaram vazios e abstratos. 

Um exemplo moderno disso temos com o uso indiscriminado da palavra 

democracia, capaz de ser utilizado em contextos radicalmente diferentes. Ora, 

a valoração ideológica cria justamente condições para delimitar os valores367. 

 

Os valores são adjetivos de algo, mas possuem uma ontologia e independem de uma 

interpretação ou valoração. Somente os homens podem compreender o cenário e detectar o 

valor e o desvalor. Os valores podem ser compreendidos pelo seu contrário (bipolaridade dos 

valores), mas eles existem por si e em si (possuem um conteúdo próprio e um fundamento 

imutável). Em uma sociedade funcionalista, que funciona no vazio, os valores passam a não ter 

fundamento e, portanto, a responder pelas necessidades do sistema. Nesse sentido, 

complementa Tércio Sampaio: 

 

Cria-se a possibilidade de se avaliar as próprias avaliações, estimar as 

estimativas, selecionar as seleções, valorar os próprios valores. A valoração 

ideológica é, neste sentido, meta-valorativa, pois ela não tem por objeto guiar 

as ações, mas avaliar os critérios valorativos das ações. Mas, nesta medida, o 

sentido usual de valoração, de certo modo, se desacredita como tal. Pois a 

valoração ideológica fixa o sentido dos valores. Não se fala mais em justiça, 

mas em justiça-no-sentido-liberal ou conservador ou comunista, etc. Não se 

fala mais em democracia, mas em democracia-no-sentido-progressista, 

desenvolvimentista, ocidental, popular, etc. Com isso, é verdade, a valoração 

ideológica estabelece condições para que os valores variem só na medida das 

necessidades de ação, ao garantir consenso ou, ao menos, um certo consenso, 

na manifestação dos valores, assegurando, neste limite, a possibilidade de sua 

expressão368. 

 

                                            
367  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Perversão Ideológica dos Direitos Humanos. In: BUSHATSKY, José. 

Ciência Penal, São Paulo: 1974, p. 397-427. Disponível em: 

<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/161>. Acesso em: 22 out. 2018. 
368  Ibid. 
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Em uma sociedade em que predomina o racionalismo, o nominalismo, o atomismo, o 

individualismo e o relativismo369, os valores também passam a ser relativizados. Nesse sentido: 

 

Daí provieram várias formas de agnosticismo e relativismo, que levaram a 

investigação filosófica a perder-se nas areias movediças dum cepticismo 

geral. E, mais recentemente, ganharam relevo diversas doutrinas que tendem 

a desvalorizar até mesmo aquelas verdades que o homem estava certo de ter 

alcançado. A legítima pluralidade de posições cedeu o lugar a um pluralismo 

indefinido, fundado no pressuposto de que todas as posições são equivalentes: 

trata-se de um dos sintomas mais difusos, no contexto actual, de desconfiança 

na verdade370. 

 

A negação de uma ordem extrema imutável, permite a valoração ideológica e, a partir 

disso, ao neutralizar o valor “dignidade da pessoa humana”, a perverte, tornando-a um conceito 

fluido e a (des) serviço dos poderes. Ou seja, os direitos fundamentais, a ideia de justiça, de 

liberdade e da própria dignidade, ao invés de orientar decisões políticas, passam a legitimá-las 

e justificá-las, em uma clara inversão de meios e fins.  

Os poderes – em especial o Estado – em nome da dignidade da mulher, legitimam o 

aborto, quando na verdade o seu real objetivo é controlar a natalidade, reduzir a pobreza e custos 

sociais. O discurso de igualdade social, de igualdade de gênero e liberdade é cativante e sedutor, 

mas serve ao fim de controle e dominação e de impedir perturbações ao “sistema”. A dignidade 

da pessoa humana passa a ser um valor vazio, flexível, relativizado e, principalmente, 

funcional.371 

Uma outra consequência, dessa falta de embasamento em algo exterior, na medida em 

que o Direito busca fundamento em si mesmo, e da ideologização dos valores, é a perda da 

dimensão da responsabilidade humana. Essa neutralização ou ideologização dos valores é um 

mecanismo interno do próprio direito positivado, que busca em si mesmo (na ciência e no 

empirismo) os seus próprios fundamentos, o que provoca um vazio no plano da 

responsabilidade. Com relação às tomadas de decisão nas esferas públicas, as pessoas passam 

a responder pelas funções que exercem e não como pessoas372. 

 

                                            
369  Tema tratado no primeiro capítulo.  
370  PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica. Rerum Novarum. 1891. Libreria Editrice Vaticana, 2018. Disponível 

em: <http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-

novarum.html>. Acesso em: 18 out. 2018. 
371  ZENNI, Alessandro Severino Váller. O retorno à metafísica como condição para concretização da dignidade 

da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 4, n. 1, 2004. 
372  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Perversão Ideológica dos Direitos Humanos. In: BUSHATSKY, José. 

Ciência Penal. São Paulo: 1974, p. 397-427. Disponível em: 

<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/161>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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5.3  A ÉTICA DA RESPONSABILIDADE  

 

A sociedade contemporânea encontra-se regida por uma ética individual e 

antropocêntrica, que se mostra insuficiente diante do poderio da técnica, em que o homem 

modifica a natureza e a si mesmo373.  Esse excesso de poder técnico-científico pode muito bem 

significar a subjugação do ser humano e da própria existência do planeta. Diante disso, as novas 

dimensões do agir humano exigem uma reflexão sobre a ética e uma ampliação dos horizontes 

da responsabilidade (com a própria humanidade e com o meio ambiente) baseada no saber atual 

e no que é possível prognosticar374. 

Portanto, em uma sociedade em que os direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos ganham cada vez relevância, também é preciso repensar e refletir sobre os novos 

contornos do tema responsabilidade e deveres do homem na contemporaneidade. Isso porque, 

com a ampliação do domínio do fazer e do saber técnico, tornou-se possível o que se 

apresentava como uma utopia ou como um exercício da imaginação e da razão especulativa. 

Atualmente, o que era do domínio do dado e acabado, deve ser repensado no domínio da 

decisão, portanto, nenhuma “ética do passado, que tomava as constantes humanas como 

dadas”375 está à altura de responder as inquietações e medos do presente e do futuro. 

O homem não está consciente das consequências de suas ações e até mesmo das suas 

omissões, bem como da interferência das suas atitudes na vida dos outros seres. Como já falado, 

a humanidade passou por uma crise dos valores e uma perda de referências, o que implicou 

também em um vazio do senso de responsabilidade376.  O movimento cientificista (empirista, 

racionalista, funcionalista e materialista), que precisa ser regulamentado, erodiu o próprio 

fundamento sobre os quais se poderiam basear as normas. Primeiro, o saber neutralizou o valor 

da natureza e agora o niilismo avança em direção ao homem377. 

                                            
373  “Nossa comparação se deu com as formas históricas da ética da simultaneidade e da imediaticidade, para as 

quais a ética Kantiana serviu de exemplo. O que está em questão não é a validade delas no próprio domínio. Mas 

a suficiência delas para as novas dimensões do agir humano. Nossa tese é de que os novos tipos e limites do agir 

exigem uma ética de previsão e responsabilidade compatível com esses limites que seja tão nova quanto as 

situações com as quais ela tem de lidar”. (JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética 

para a civilização tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 

2006, p. 57). 
374  GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. A ética da responsabilidade. (50m52s). Café Filosófico CPFL, 29 out. 2017. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nJm2nofC0Us>. Acesso em: 31 out. 2018. 
375  JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 59. 
376  Nesse sentido: ZENNI, Alessandro Severino Valler. Os “ruídos” da ciência e o retorno ao direito clássico: 

única via à dignidade da pessoa humana. Universitas Jus, Brasília, v. 27, n. 3, p. 128-144, 2016. 
377  JONAS, op. cit., p. 65. 
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A ética e os valores, que foram cedendo espaço ao poder de instrumentalização do 

progresso científico e do mercado, tornam-se cada vez mais necessários quanto maiores forem 

os poderes do agir e transformar do homem. Em razão disso, a necessidade de proteção aos 

direitos próprios da natureza e daqueles que não nasceram e gerações futuras – humanas e não 

humanas – torna-se urgente. Assevera, Hans Jonas: 

 

Mas o “futuro” não está representado em nenhuma instância; ele não é uma 

força que possa pesar na balança. Aquilo que não existe não faz nenhum 

lobby, e os não-nascidos são impotentes. Com isso, os que lhes devem prestar 

contas não tem por ora nenhuma realidade política diante de si no processo de 

tomada de decisão; quando aqueles puderem reivindicá-la, nós, os 

responsáveis, não existiremos mais378. 

 

Ainda sobre as futuras gerações, Hans Jonas também afirma que não há um direito de 

escolher sobre a sua não-existência, em função da existência atual, ou até mesmo de colocá-la 

em risco. Esse imperativo apresenta-se como um axioma, ou seja, sem justificativa, tendo em 

vista que justificá-lo sem a religião é difícil, ou até mesmo, impossível: “por que não temos 

esse direito; por que, ao contrário, temos um dever diante daquele que ainda não é nada e que 

não precisa existir como tal e que, seja como for, na condição de não-existente, não reivindica 

a existência”379. 

Nesse sentido, os intelectuais assumem a responsabilidade tanto pelo o que sabem, 

tanto pelo o que são capazes de prognosticar. Diante da magnitude o poder do agir e o hiato que 

existe entre a força da previsão e o futuro, o prognóstico sombrio é de catástrofe. Diante da 

ausência de sabedoria380, o medo do futuro e o cuidado são aliados para permanência de uma 

vida humana autêntica sobre a terra381. 

                                            
378  JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 64. 
379  Ibid., p. 48. 
380  “Já que vivemos à sombra de um utopismo indesejado, automático, que faz parte do funcionamento do nosso 

mundo, somos permanentemente confrontados com perspectivas finais cuja escolha positiva exige a mais alta 

sabedoria- uma situação definitivamente impossível para homem em geral, pois ele não possui essa sabedoria, e 

para o homem contemporâneo em particular, que até mesmo nega a existência de seu objeto, ou seja, a existência 

de um valor absoluto e de verdade objetiva. Quando mais necessitamos de sabedoria é quando menos acreditamos 

nela”. (JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 

Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 63). 
381  “[...] assim também, em nosso caso, a busca de uma ética da responsabilidade a longo prazo, cuja presença 

ainda não se detecta no plano real, nos auxilia antes de tudo a uma previsão de uma deformação do homem, que 

nos revela aquilo que queremos preservar no conceito do homem. Precisamos da ameaça à imagem humana- e de 

tipos de ameaça bem determinados-para, com pavor gerado, afirmarmos uma imagem humana autêntica”. (Ibid., 

p. 71). 
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O progresso tecnológico colocou o ser humano em uma posição teórica e prática de 

destruir a sua própria existência e a condição de vida na terra382. As atrocidades da segunda 

guerra mundial e o genocídio do século XX evidenciaram o poder de autodestruição da 

humanidade e, até mesmo, a sua capacidade de aniquilação. A racionalidade utilitária e 

instrumental dotou o homem de uma capacidade efetivamente destruidora.  

O genocídio dos regimes ditatoriais (facismo e nazismo) que dizimou populações 

quase que integralmente, iniciou-se com a introdução de medidas eugênicas pensadas a nível 

de Estado: como políticas públicas e políticas de Estado, com objetivo de aperfeiçoar as 

condições genéticas do seu povo.  

Atualmente, a eugenia liberal vem ganhando força. As técnicas de engenharia genética 

(em sentido amplo e estrito) começam a ser atreladas à lógica do mercado. Não se trata apenas 

das preferências narcísicas dos pais por escolhas de características físicas dos filhos (cor dos 

olhos, altura, porte físico, etc.)383, que por si só já merecem considerações e reflexões morais: 

“gostaríamos de viver em uma sociedade que adquire consideração narcísica pelas próprias 

preferências ao preço da insensibilidade em relação aos próprios fundamentos normativos e 

naturais da vida”384. O pior é que a partir do momento que a tecnociência disponibiliza no 

mercado determinada tecnologia, ela é imediatamente incorporada e não se torna apenas 

disponível, mas também compulsoriamente empregada. Isto porque, a experiência tem 

mostrado que as inovações tecnológicas “tendem a se automizar, isto é, a adquirir sua própria 

dinâmica compulsiva [...], ultrapassando de muito aquilo que os agentes quiseram ou 

planejaram”385. 

Com avanço das tecnologias e a sua inserção no mercado, as práticas se tornam cada 

vez mais habituais e, como alerta Habermas, “sem que nos déssemos conta (como o atual 

diagnóstico pré-natal), a fim de, com um “tarde demais” indiferente, pôr de lado as questões 

morais”386. 

A responsabilidade por um plano de vida que encontra sua última referência no 

hedonismo e no consumo é uma forma de autodestruição da humanidade nas condições que 

                                            
382  GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Hans Jonas: Por que a técnica moderna é um objeto para a ética. Natureza 

Humana, v. 1, n. 2, p. 407-420, 1999. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24301999000200007>. Acesso em: 29 out. 

2018.  
383  SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da Engenharia Genética. Tradução de Ana Carolina 

Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 87. 
384  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 29. 
385  JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 79. 
386  HABERMAS, op. cit., p. 27-28. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24301999000200007
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encontramos hoje387. Diante do perigo do sucesso e até mesmo do fracasso das novas 

tecnologias, bem como da ausência de um prognóstico seguro, os princípios da ética tradicional 

poderiam permanecer ociosos, até que fosse tarde demais. Portanto, uma ética de previsão e de 

responsabilidade em relação ao futuro deve ser colocada em pauta.  

Essa nova forma de agir (da tecnociência) exige uma ética de responsabilidade de 

alcance proporcional ao seu poder e uma humildade, pois “há um excesso do nosso poder de 

fazer sobre o nosso poder de prever e sobre o nosso poder de conceder valor e julgar” 388. A 

humildade gera uma ética do medo389 e do cuidado; a partir de então, o homem deve curar-se 

do delírio de onipotência390. Nesse sentido que Hans Jonas invoca o valor da “humildade”, em 

que o ser humano deve se deslocar da posição em que se considera como centro e senhor do 

universo para gestor e cuidador responsável dos recursos disponíveis e finitos. 

Com as promessas da biotecnologia, o ser humano brinca de Deus e logo passará a ter 

o controle da sua própria evolução, podendo modificar, em um curto espaço de tempo (apostas 

“tudo-ou-nada”), o que a evolução natural leva um espaço de tempo longo para construir, mas 

que, dessa forma, ao trabalhar com os pequenos detalhes e perfeição, assegura a existência da 

humanidade. Entretanto, quando os fundamentos do empreendimento humano são irreversíveis, 

nada deveria ser arriscado391.  

O preceito ético fundamental dos quais os outros preceitos extraem sua validade é que 

“a existência ou a essência do homem, em sua totalidade, nunca podem ser transformadas em 

apostas do agir”.392 

Não se trata apenas de uma ponderação em que a possibilidade de perdas são infinitas, 

enquanto de ganhos são finitos, apesar de isso já bastar. Há no ser humano um infinito que deve 

ser preservado, o que implica também que um infinito poderá ser perdido em razão da 

prepotência humana. Em que pese toda a tendência a materialização e proveniência física, há 

um estado de coisas metafísico absoluto, que impõe um dever alto de preservá-lo. Esse elemento 

transcendente próprio do homem está ameaçado as ingerências da “alquimia tecnológica”.393 

O ser humano possui uma essência completa, ou seja, não há nele apenas uma 

existência física a ser melhorada, mas uma natureza espiritual muito mais elevada e rica, que o 

                                            
387  GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. A ética da responsabilidade. (50m52s). Café Filosófico CPFL, 29 out. 2017. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nJm2nofC0Us>. Acesso em: 31 out. 2018. 
388  JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

de Marijane Lisboa e Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 65. 
389  “[...] é necessário dar mas ouvidos à profecia da desgraça do que à profecia da salvação”. (Ibid., p. 77).  
390  Expressão utilizada por Oswaldo Giacoia. (GIACOIA, op. cit.). 
391  JONAS, op. cit., p. 77. 
392  Ibid., p. 85. 
393  Ibid., p. 80. 
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diferencia dos outros animais e o faz superexistir em conhecimento e amor. Essa existência 

transcendente é absoluta e não pode ser tocada. A pessoa humana, a sua liberdade, os seus 

direitos e a sua liberdade pertencem à ordem das coisas sagradas e intocáveis, há um mistério 

em si, que constitui um todo394. 

Diante de todos problemas da pós-modernidade, há uma urgente necessidade de 

mudança do agir humano, não apenas com relação às inovações tecnológicas, mas em todos as 

dimensões da sociedade395. 

Vive-se em um paradoxo, em que os temas dignidade do ser humano e seus direitos 

ganham cada vez mais relevância. A consciência dos cidadãos de sua autonomia e de seus 

direitos também cresce a cada dia, mas vive-se em um momento de intolerância e violações396. 

Exige-se muitos direitos que acabam por não serem respeitados, mas também pouco se fala em 

responsabilidade com o outro.  

Essa tensão é fruto do individualismo, do atomismo e da prepotência, que Jacques 

Maritain apresenta como características claras do homem-burguês. O homem da renascença, na 

euforia da ciência, apossou-se dos documentos da antiguidade pagã “com uma febre que os 

pagãos não conheceram” e acreditou “apreender a totalidade de si mesmo e da vida”.397 

O grande progresso do ser humano foi a tomada de consciência de si e a capacidade 

de diferenciar-se do mundo profano através das leis próprias. Contudo, segundo Jacques 

Maritain, a maior tragédia da história moderna foi esse progresso científico ser tomado por uma 

concepção naturalista do homem e uma concepção burguesa da liberdade e da graça. Essa 

compreensão não se efetuou por meio do signo da unidade, mas da separação e divisão. O 

homem esqueceu-se da ordem do ser e de Deus e quis fazer-se “o movimento absolutamente 

primeiro, dar à sua liberdade a primeira iniciativa do seu bem”, ou seja, sua própria 

divinização398.  Nesse sentido é válido transcrever o trecho da obra humanismo integral sobre 

o racionalismo e o humanismo desumano: 

 

Fizera-se do homem, no princípio e ao mesmo tempo, uma figura heroica e 

quase divina e um ser puramente natural; e ele cai assim, segundo a lei de todo 

paganismo e em um escárneo antinatural e da sua própria natureza, que flagela 

tanto mais cruelmente quanto nutre por ela maior complacência e piedade 

                                            
394  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 17-18. 
395  ZENNI, Alessandro Severino Váller. O retorno à metafísica como condição para concretização da dignidade 

da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 4, n. 1, 2004. 
396  EUFRÁSIO, Thiago de Moliner. Humanismo Integral segundo Hacques Maritain: a pessoa humana como ser 

de relação e promotora de dignidade. In: INTERNATIONAL STUDIES ON LAW AND EDUCATION, 2018, 

Porto. Disponível em: <http://www.hottopos.com/isle28/85-92Thiago.pdf>. Acesso em: 28 out. 2018. 
397  Ibid., p. 22. 
398  Ibid., p. 23. 
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sentimental. E transtornado, torna-se um monstro, um monstro caro a seus 

próprios olhos399. 

 

O ser humano que é um ser livre, carrega uma responsabilidade por si e na mesma 

medida pelo outro, nisso consiste a relação de alteridade. Na sociedade atual, marcada por uma 

crise dos valores e de responsabilidade, a vida em comum está se tornando cada vez mais 

catastrófica e problemática. O egocentrismo e o individualismo produzem uma antiética e uma 

desumanização400. Nessa cultura em que o individualismo é exaltado, a exclusão do outro 

sempre que atrapalha o desenvolvimento e o progresso individual é vista como um fato normal 

e, por vezes, necessário401. 

A pretensão de resolver as crises da humanidade em uma sociedade individual e 

egoísta, que despreza o poder da comunhão e reduz o ser humano a sua dimensão terrestre, 

negando toda e qualquer transcendência, não passa de uma falácia.  

Contemporaneamente, há um clamor por uma ética fundamental que recupere a 

possibilidade de reconstruir relacionamentos de comunhão com as pessoas, pois o indivíduo do 

humanismo integral possui uma personalidade aberta e “não um pequeno deus sem portas e 

janelas”.  A pessoa por sua própria natureza não pode estar só e por ser um espírito aberto às 

comunicações da inteligência e do amor necessariamente se relaciona com outras pessoas.402 

Portanto, a esseidade humana deve ser reafirmada e sempre resgatada, e a sua verdade 

e valor absoluto (dignidade) só podem ser conhecidos por meio do cristianismo. O conceito de 

pessoa a ser preservado tem matriz cristã, e nesse sentido afirma Bastista Mondin: 

 

O homem é um valor absoluto, precisamente por este motivo porque é pessoa, 

quer dizer, porque é um subsistente na ordem do espírito é ser livre, soberano. 

Enquanto espírito, cada homem possui uma dignidade real, uma dignidade 

sacra e inviolável403. 

 

                                            
399  EUFRÁSIO, Thiago de Moliner. Humanismo Integral segundo Hacques Maritain: a pessoa humana como ser 

de relação e promotora de dignidade. In: INTERNATIONAL STUDIES ON LAW AND EDUCATION, 2018, 

Porto. Disponível em: <http://www.hottopos.com/isle28/85-92Thiago.pdf>. Acesso em: 28 out. 2018, p. 26. 
400  Nesse sentido: ZENNI, Alessandro Severino Váller. Direito e Poder na Filosofia pós-moderna. Revista 

Jurídica Cesumar, Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/334/190>. Acesso em: 30 out. 2018. 
401  SILVA, Franklin Leopoldo e. A ética necessária: responsabilidade e solidariedade. (50m52s). Café Filosófico 

CPFL, 08 abr. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dFRMFAgBLpQ>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
402  MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 19. 
403  MONDIN, Battista. Definição filosófica de pessoa humana. Tradução de Ir. Jacinta Turolo Garcia. 2. ed. 

Bauru: EDUSC, 1998, p. 44. 
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O valor absoluto do homem está em sua dimensão metafísica, que ao ser negada 

permite que o ser humano se torne um corpo e uma realidade instrumentalizável. Somente uma 

interpretação cristã da realidade humana é capaz de explicar o valor absoluto da pessoa e 

responder todas inquietações morais que permeiam a sociedade da técnica e da 

instrumentalização. Reconhecer que o homem é feito a imagem e semelhança de um valor 

absoluto (Deus), que o consagra definitivamente para a eternidade, implica em reconhecer que 

no ser humano há valores absolutos (verdade, amor, justiça, liberdade, sabedoria, etc.). Uma 

concepção materialista, que reduz o homem ao corpo e uma realidade instrumentalizada, 

permite que: 

 

[...] todos os crimes contra o homem tornam-se possíveis, até os mais 

monstruosos e caprichosos; pode-se mata-lo no útero materno, nos campos de 

concentração, nas câmaras de gás; pode-se brutaliza-lo com a violência, com 

a droga, com a miséria, com a fome, com a desonra, com a injúria, negando-

lhe a justiça e constrangendo-o ao desemprego404. 

 

Diante disso, é possível concluir que nem tudo que é tecnicamente possível e 

disponível pelo atual estado da técnica deve ser normativamente e moralmente permitido405. 

Isso porque há no homem uma esseidade que não pode ser tocada, porque é um ser de valor 

absoluto, que não deve ser instrumentalizado ou relativizado.  

                                            
404  MONDIN, Battista. Definição filosófica de pessoa humana. Tradução de Ir. Jacinta Turolo Garcia. 2. ed. 

Bauru: EDUSC, 1998, p. 44-45. 
405  HABERMAS, Jüngen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 36. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nessa cultura, regida por uma ética individual e antropocêntrica, de caráter 

hedonista e que possui um apego ingênuo à razão, o nascituro passa a ser visto como um 

objeto descartável ou um mero bem de consumo, em que os pais podem escolher suas 

características, ou ainda, se são ou não merecedores da vida. O homem, por meio da 

tecnologia, passa a controlar quem merece viver ou morrer. Portanto, a forma como o ser 

humano compreende a vida antes do nascimento, assim como lida com a morte, possui uma 

relação intrínseca com a sua auto compreensão enquanto seres autônomos, iguais e livres.  

Essa instrumentalização da vida foi estimulada pelo movimento humanista 

antropocêntrico, em que a metafísica não é apenas abandonada, mas negada. O homem, que 

toma consciência de si e da sua liberdade, passa a se considerar o centro de tudo e a negar a 

existência de uma causa eficiente divina, pois Deus não pode ser comprovado pela razão e 

pela ciência empírica. A partir de então, o ser humano consciente da sua dignidade, nega sua 

transcendência. Isso porque, a racionalidade passa a ser a fonte de toda onipotência e 

verdade. Essa tendência de reducionismo à materialidade é agravada pela ciência, em 

especial pela biotecnologia.  

O cientificismo, o racionalismo, o individualismo e o nominalismo podem ser 

apontados como concausas para a atual crise de valores e de responsabilidade. O Direito 

também foi contaminado pela ideia de ciência e (falsa) neutralidade e com isso contribuiu 

para niilismo em que vive o ser humano.  

O principal problema da utilização das técnicas de engenharia genética para criação de 

seres perfeitos, como forma de controle da própria evolução ou, ainda, para escolha de quem 

merece ou não viver, está na negação da própria natureza humana, quando considerada em sua 

totalidade. Isto porque, o homem não é apenas matéria, mas um ser dotado de liberdade que se 

conduz pela razão e pela vontade. Há nele uma transcendência natural. É essa ordem espiritual 

responsável por tornar a sua existência mais rica e significativa. 

Portanto, o esforço em tutelar a dignidade da pessoa humana, a partir do racionalismo 

e na negação da sua origem divina, dos valores e da verdade, é condenada ao fracasso, por 

desconsiderar o ser humano em sua integridade. Nesse contexto, há uma urgente necessidade 

de repensar e resignificar o sentido da vida e da dignidade da pessoa humana.  

A ciência e a pós-modernidade ao recusarem a metafísica e a transcendência 

(horizontal e vertical) do ser, acabam por negar a sua ordem natural e o leva a niilificação. Por 
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essa razão, a proposta de um retorno à metafísica, a partir da análise do humanismo integral de 

Jacques Maritain, como forma de efetivação da dignidade da pessoa humana, faz-se necessária 

e urgente. O homem é um ser livre e transcendente, que naturalmente caminha em busca da 

perfeição e do ético. O pensamento humanista tem por objetivo revelar e abnegar tudo o que 

impede a realização integral do ser humano. E possibilita a superação de culturalismos e 

relativismos, por ser inclusivo, no sentido de que todos os grupos e dimensões de seres 

humanos, por ter uma natureza comum, inclusive o embrião e feto, possuem uma dignidade 

absoluta.  

O ser humano é ser dotado de dignidade, pois foi feito à imagem e semelhança de 

Deus. Desse modo, a pessoa, por ter origem em um princípio absoluto e ser dotada de um 

espírito, é um valor absoluto. Portanto, todo ser humano, por ser portador de uma riqueza divina 

compartilha de uma natureza comum. É a existência de um espírito, que confere dignidade real, 

sacra e inviolável ao ser humano. Um humanismo teocêntrico, não nos moldes de idade média, 

mas de acordo com a proposta do humanismo integral, é o único capaz de explicar o valor 

absoluto da pessoa e impedir que se torne uma realidade instrumentalizada pelo materialismo.  

Diante disso, o fenômeno da vida é muito mais do que a mera existência física e 

biológica. Portanto, quando se trata de decisões relacionadas à vida é preciso ter consciência 

que a ideia do homem como um produto perfeito da matéria é uma concepção imposta pela 

cultura, pela economia e pelas relações de poderes dissolvidas na sociedade. Não há nada que 

autorize essa redução da realidade humana.   

A partir de um conceito de dignidade e de uma filosofia perene, a vida humana, desde 

seus estágios iniciais, não pode ser relativizada e instrumentalizada, sob pena de tornar possível 

e “aceitável” os crimes mais injustos em face dos mais vulneráveis.  

Além disso, também com relação ao direito posto, em nível constitucional, 

infraconstitucional ou internacional, há um dever de proteção da vida humana pré-natal. Isso 

porque, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica e submeteu-se a jurisdição da Corte 

Interamericana e, portanto, obrigou-se a proteger (de acordo com artigo 4.1) a vida humana, em 

geral, desde a concepção (nidação). E, independente do status conferido à Convenção, as 

normas e atos do direito interno devem sofrer um controle de convencionalidade, visando a sua 

compatibilização com o texto do tratado e a jurisprudência da Corte.  

Portando, considerando que a Convenção Americana de Direitos Humanos integra 

o ordenamento interno com (no mínimo) status supralegal, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, quaisquer atos normativos, propostas de lei ou atos decisórios 

que que tem por objetivo descriminalizar o aborto, exceto em casos já permitidos ou que 



130 
 

 

coloquem em risco outro bem jurídico de igual ou valor superior à vida do nascituro, devem 

ser considerados atos inconvencionais e, portanto, aptos a ensejar a responsabilidade 

internacional do Estado brasileiro.  

Atualmente, o legislador brasileiro optou por proteger a vida humana, desde o 

momento da nidação, oportunidade em que o embrião encontra-se definitivamente no útero 

materno, dando início a gestação propriamente dita. Ainda, ao criminalizar a aborto, o 

legislador infraconstitucional adotou a sistema de indicações, excepcionando algumas 

situações que o a interrupção da gestação é permitida por colocar em riscos outros bens 

jurídicos (aborto necessário ou aborto sentimental) tão importantes como a vida do nascituro. 

E, a partir dessas mesmas premissas, é possível dizer que, a proteção do concebido a partir 

da nidação é imperiosa e, demais disso, a adoção do sistema de prazos não é uma opção 

colocada à disposição do judiciário. 

Ainda, não há como tratar da proteção da vida pré-natal, sem mencionar as técnicas 

da engenharia genética, que inauguram novas formas de intervenção e violação da vida 

humana embrionária. A engenharia genética representa um paradoxo, pois promete cura para 

inúmeras doenças e ao mesmo tempo permitem uma auto-instrumentalização do ser humano 

a partir da perspectica de auto-otimização biológica. A inquietude ocasionada pelos avanços 

e os riscos das novas técnicas, que permitem controlar a própria natureza humana, não pode 

ser explicada por meio de conceitos racionais e egoístas da sociedade pós-moderna. Ao 

mesmo tempo que prometem melhorar o ser humano, atendendo seus anseios, desconsideram 

a riqueza ontológica da pessoa em todas suas dimensões.  

Todo discurso que sustenta a liberação do aborto e a escolha de características de 

embriões (quem merece viver ou morrer) se baseia principalmente autonomia. Contudo, há 

muitas outras razões institucionais para legitimar o controle do nascimento de seres humanos 

por parte do Estado. Portanto, o discurso de garantia de liberdade e dignidade da mulher 

reafirma os pilares de uma ideologia de dominação do modelo racional da modernidade, 

aprimorada pela tecnologia, com intuito de omitir propostas veladas de eugenia e redução de 

seres humanos à custos sociais e à estatística.  

Se o direito incorporou no projeto contemporâneo a garantia da dignidade da pessoa 

humana, não seria justo, e eis o fundamento de validade do jus, que se pudesse turvar o valor, 

reduzindo-o, espremendo-o ou o pervertendo, a ponto de se autorizar a morte e a eugenia liberal 

em nome do direito. 

Consciente de que as ideologias axiológicas produzem castrações em valores tão caros 

à humanidade, figurando como válvulas de funcionamento sistêmico, cabe ao jurista observar 
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o núcleo da pessoa, preservando-a de toda a violência que pode vir a ser cometida em nome do 

direito e contra si mesmo, máxime em detração à pessoa, que, a rigor, põe-se como sua base 

ontológica.  

O direito não tem direito de deplorar a condição humana reduzindo-a a dado, 

estatística, instrumento gerido pelo poder, ao reverso, há na pessoa um direito alimentado pela 

própria natureza a fazer-se, na relação, até com o Infinito, notabilizando sua proexistência. A 

metafísica se superpõe e limita a imperatividade das decisões jurídicas. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que as ideologias e discurso de verdade 

que visam legitimar relações de poderes acabam por enfraquecer o conteúdo verdadeiro 

liberdade, que implica em uma imputação de responsabilidade. Isso significa dizer que o ser 

humano é livre porque pode tomar decisões e agir a partir das suas escolhas e, somente, porque 

possui essa liberdade, pode ser responsabilizado.  

Diante disso e do poderio da sociedade da técnica, há uma urgente necessidade de 

repensar os horizontes da responsabilidade humana, e a partir disso, propor uma ética da 

responsabilidade ou de previsibilidade, baseada no conhecimento atual e no que é possível 

prognosticar. O ser humano que neutralizou a natureza lança seu poderio sobre a própria pessoa. 

Por conseguinte, a ética e a responsabilidade, que cederam espaço à instrumentalização 

do homem pelo próprio homem, precisa ser colocada em pauta. Gerações futuras possuem o 

direito de nascer e, segundo Hans Jonas, não há um direito de escolher sobre a sua existência 

ou não existência ou, até mesmo, colocá-la em risco. Outro preceito ético que deve ser colocado 

em prática é que a essência humana e a natureza humana não pode ser tocada e, muito menos, 

objeto de ingerência do próprio ser humano.  

Nesse sentido, que retoma-se a importância de um retorno à metafísica, reafirmando a 

esseidade humana, a verdade e a dignidade, como valor absoluto. O ser humano que é 

transcendente e dirige-se a busca de uma perfeição do espírito e não da matéria. Reconhecer 

que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, significa dizer que nele (em toda sua 

existência) há uma dimensão espiritual, mais rica e elevada, que não pode ser tocada ou 

reduzida.  

A pessoa humana que é um ser de comunhão realiza-se em quanto proexiste e auxilia 

na realização do outro. A evolução espiritual, em sua dimensão mais profunda, não se faz na 

solidão e no individualismo, mas proexistindo e se responsabilizando pelo próximo. A proposta 

de uma de uma ética da responsabilidade também se faz em conjunto com uma proposta de uma 

sociedade fraterna, em que todos os seres humanos são respeitados. Isso porque, o nascituro 
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apesar de não ser uma pessoa completa no sentido político e jurídico, não pode ser considerado 

um mero objeto à livre disposição dos genitores ou do Estado.  
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