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INTRODUÇÃO   

A  presente  dissertação visa demonstrar que a inviolabilidade  do direito à 

vida está ligada umbilicalmente ao princípio da dignidade humana.  

Inicia-se o estudo percorrendo o caminho empreendido pelo ordenamento 

jurídico para a sua valoração, uma vez que  se apresenta como o  mais fundamental  

dos direitos. 

O ordenamento jurídico sempre esteve amparado num sistema dogmático  

de idéias. A doutrina não mais discute tal fato. O direito legislado será sempre 

conservador do pensamento político que rege a sua promulgação, o que, sim, se  

discute, pois é natural que mudanças tragam as inquietações constantes do homem. 

Contudo, o direito também se compromete com a estabilidade das instituições 

vigentes.  

Daí a autodefesa do sistema ao impor um modo de atuação do direito, 

pois se assim não o fizer já não será mais dogmática, mas, sim, ciência política, 

aprisionando o direito em correntes dominantes  do pensamento de seus aplicadores 

ou,  o que é mais grave, estará a serviço dos “formadores de opinião”, uma profissão 

sequer regulamentada, mas virtualmente reguladora de opinião das pessoas  

servidas unicamente pelas notícias. Isso  soa estranho ao direito e contraria a idéia 

de segurança em que ele se fundamenta.  

Possui o direito o seu modo de atuar sobre as situações da vida e vale-se 

de sua dogmática como conjunto de verdades sabidas e de valores que dão 

coerência ao sistema e que servem de ponto de partida para a sua aplicação. Sem a 

dogmática  toda a solução tenderá para o incongruente, ou seja, será contrária a ele, 

pois não possuirá a consistência reclamada para uma convivência  organizada com 

respeito aos valores  mínimos, de certeza e de igualdade.  

Contudo, se a dogmática jurídica não assegurar esse mínimo, o 

pensamento  jurídico que ela  cristaliza será desvirtuado e impraticável, o que enseja   

também  previsão para sua revisão e consenso para sua mudança, mas traça, para 

isso, os limites e condicionamento, baseados no valor maior em que se assenta o 

Estado Democrático de Direito.  
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É, assim, que o direito se realiza e oferece segurança, certeza e 

estabilidade impondo, inclusive,  ao legislador um sistema com valores absolutos  

com os quais ele não poderá romper. São os princípios diretores da norma que, 

ignorados,  levam à ruptura do liame constitucional de vontade política de um povo e 

correndo-se o risco de retrocessos e injustiças  não amparadas pelo direito. 

Por isso é que não pode a lei infraconstitucional, admitindo condutas 

circunstanciais provindas de anomalias culturais ou modismo deformantes de 

costumes, afetar os valores subjacentes da dignidade humana, vida, saúde e família. 

É que tais valores são admitidos socialmente e sustentam a norma constitucional e  

muito embora sejam infringidos, o  que lhes retira pontualmente a eficácia real, 

sempre serão valores  éticos  que o ordenamento  jurídico não pode olvidar.     

Destarte, analisando por esse ângulo, a discussão em torno da 

regulamentação do aborto não obedece aos limites impostos à intervenção 

legislativa, sem os quais a democracia  fica comprometida, pois viola o princípio 

absoluto da dignidade humana, viola cláusulas pétreas do ordenamento jurídico,  

além de não responder às mais elementares perguntas a respeito da vida do 

nascituro, tais como se condiciona a Constituição Federal a presença no mundo 

exterior da pessoa humana  para dotá-la de dignidade.Se a inviolabilidade do direito 

à vida tem termo certo, inicial ou final por ela fixado. Se legitima a Constituição 

Federal a negação da dignidade e autoriza sua  violação apenas  por haver sido ele 

concebido  por forma  violenta e diferenciada  de outro nascituro. Se não estaria ela 

aí discriminando, quando ela própria proibiu  quaisquer  formas de  discriminação.     

Dessa forma, essa dissertação fundamentando-se em ensinamentos  dos 

mestres do direito, numa exaltação dos valores básicos que precedem o direito 

positivo e na coerência e unidade da Constituição Federal, procura demonstrar  que 

o aborto, ou quaisquer outras modalidades de interrupção da vida, não estão de 

acordo com o valor maior da pessoa humana e com os princípios e normas 

constitucionais.   

A seguir, analisam-se as diversas manifestações do direito à Vida,  

conceituando-se o nascituro como o titular desse direito na sua fase inicial e a  

obrigação  não só  da mulher  gestante como da sociedade  de não  interromper  ou 

obstar o seu direito de nascer,  que consiste  em manter  uma conduta de respeito e  

compromisso com a natureza. 
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Sabe-se que na história da humanidade há passos e contrapassos, 

evoluções e involuções, conquistas e saberes sedimentados, sendo um deles  a 

conscientização do princípio da dignidade humana, que é inerente a todas as 

pessoas e está presente em todas as fases de seu desenvolvimento físico e 

biológico, não podendo ser negado no decorrer da infância, juventude  e da velhice.  

Pelo contrário, nessas fases, desencadeia-se uma maior intensidade do Direito  na 

tutela concedida havendo, inclusive, estatutos específicos assegurando  os seus 

direitos.  

Entretanto, numa injustificável cegueira quanto às conquistas  biológicas  e  

médicas, quando se discute o tema o aborto,  ao nascituro, unicamente por não 

estar presente no mundo exterior, nega-se o respeito ao princípio constitucional que, 

em nossa visão, constitui um valor absoluto, como será demonstrado no capítulo III, 

atribuindo-lhe um valor menor frente às  normas positivadas.  

Em uma sociedade complexa e em rápida  transformação, munindo-se  

dos ensinamentos dos  mestres  do Direito, uma exaltação dos valores básicos que 

precedem o direito positivo atual, constitui mais um ponto de reflexão para a 

efetivação dos direitos fundamentais. 
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I. O DIREITO À VIDA A PARTIR DA IDÉIA  DO DIREITO    

A autêntica investigação do ser humano descobre constantemente sua 

grandeza incomparável estratificada em um ser corpóreo, dominado por elemento 

inorgânico. Possui uma vida espiritual intrinsecamente independente de tudo o que é 

corpóreo, dotado de razão e da  faculdade de ascender aos mundos das idéias, 

qualificando-as. Só o homem apresenta-se como sujeito de toda proposição e 

dotado de dignidade, diferenciando-se dos demais animais. 

Enquanto as demais espécies vivem somente ao serviço da natureza, o 

homem tem, acima do bem da espécie e do todo social, seu destino e fim 

absolutamente exclusivos e irreiteráveis. Esta prerrogativa baseia-se em sua 

liberdade, mercê da qual determina seu próprio caminho sem estar preso  às leis 

essenciais de sua espécie, pois possui uma vida espiritual intrinsecamente 

independente de tudo que é corpóreo. Somente o homem é capaz de liberdade e 

responsabilidade.  

Leciona Miguel Reale, que:  

“o homem não é uma simples entidade psicológica, redutível a um conjunto 

de fatos explicáveis pela Psicologia, pela Física, pela Anatomia, pela 

Biologia. No homem existe algo que representa uma possibilidade de 

inovação e de superamento. A natureza sempre se repete, segundo a 

fórmula de todos conhecida, segundo a qual tudo se transforma  e nada se 

cria. Mas o homem representa algo  que é um acréscimo à natureza, a  

capacidade de síntese, tanto no ato instaurador de novos objetos do 

conhecimento  como  no ato constitutivo de novas  formas de vida.”1 

O homem caracteriza-se por sua singularidade superior em essência, que 

se exterioriza pelo seu nascimento. Esta singularidade é reconhecida pelo direito 

que lhe concede propriedade para agir, tornando-o individual no mundo jurídico. 

Fundamentando-se na religião cristã, bem como na filosofia, também se 

reconhece que o homem tem natureza livre e  responsabilidade por seu destino, por 

                                                

 

1 REALE, Filosofia do Direito, 17ª ed.1996,  p. 192. 
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sua existência, com compromissos e objetivos, impondo a si mesmo limites em sua 

atuação.2 

A natureza espiritual do homem dota-o da dignidade e intangibilidade 

peculiar e exclusiva de pessoa. Daí o reconhecimento de direitos naturais que lhe 

são inerentes e inalienáveis, integrados no ordenamento jurídico como expressão de 

sua  vida e liberdade. 

No sentido mais geral, vida é o bem maior tutelado pelo Direito e está 

protegida por todos os seus ramos, desde o seu início, com a concepção, até a 

morte, tida como o término da existência da pessoa natural. 

Na preservação da sua vida física, o homem conquistou conhecimentos,  

poder, direitos, desenvolvimento sócio-cultural e, sobretudo, conscientizou-se de que 

sua dignidade se encontra umbilicalmente ligada à vida em todas às suas  fases, daí 

a interligação das ciências  físicas, naturais e humanas que se encontram no mesmo 

patamar de seu desenvolvimento, ligadas pelo objetivo comum de  realçar o homem 

como fim último. 

O indivíduo, devido  à sua limitação, apenas pode realizar-se coexistindo 

com seus semelhantes. Não fosse isso, a natureza já o teria destruído há muito 

tempo, através de alterações climáticas, mudanças e agressões ao habitat original. 

É necessário ao ser humano a formação de grupos, pois, sozinho, tudo seria muito 

mais difícil. Apesar de exigir o cumprimento de regras básicas de convivência, o 

agrupamento social ainda é de extrema importância para a sobrevivência humana.  

Para a convivência em sociedade é necessária então à existência de uma 

ordem coercitiva de limitação e imposição de comportamentos, para liderar e 

defender o bem comum, tendo em vista o equilíbrio ou harmonia de seres humanos 

e dos bens produzidos.  

Surge, assim, o direito como síntese racional normativa do comportamento 

social, mas também com o dinamismo próprio do homem criador da estrutura 

coletiva humana.3 

Pelo nascimento com vida, o homem torna-se pessoa, adquire 

personalidade. Esta é a síntese e a essência do homem como categoria jurídica e 

                                                

 

2 Cf. LARENZ,  Derecho Civil,  p. 44.   
3 LIMA,  Introdução à Ciência do  Direito, 31ª ed. 1996, p. 40. 
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social, mas sempre considerado em si mesmo, cujos limites só se compreendem 

dentro de sua dimensão ontológica e é dentro dessa dimensão  que se pode  afirmar  

que “onde está o homem está o direito e onde está a sociedade está o direito”4. 

É certo que ao nascituro são conferidos direitos, mas eles se mantêm em 

expectativa. 

Contudo, a vida individual não perde sua essência e propriedade em todas 

as suas faces. Mesmo inserido no grupo, o homem conserva sua individualidade no 

pensar, sentir e agir, passando apenas pautar a sua conduta, emoções e 

pensamentos de acordo com as normas definidas pelo grupo. 

Observando de maneira extremamente particular e por sua face formal, o 

homem social é o objeto do Direito, visto que seu fim principal é administrar a 

conduta humana dentro da ordem de coexistência, garantindo aos membros da 

sociedade igualdade e equilíbrio de forças entre os seus, tudo isso levando ao 

conceito de Direito, não um sentido unívoco, mas espelhando realidades 

interdependentes, conforme ensina Maria Helena Diniz: 

“Deveras, esse vocábulo ora se aplica à “norma”, ora à “autorização ou 

permissão” dada pela norma de ter ou fazer o que ela não proíbe, ora à 

“qualidade do justo”etc., exigindo tantos conceitos quantas forem as 

realidades a que se refere.  Em virtude disso impossível seria dar ao direito 

uma única definição”.5   

Não obstante, o Direito é uma necessidade humana, é a manifestação da 

sua natureza social e o alicerce sociológico transformado em norma como expressão 

imanente na solução justa ou equilibrada para a convivência pacífica.6 O Direito é, 

assim, tomado como a ordem imprescindível às limitações trazidas ao indivíduo pelo 

meio social, justificando-se pela necessidade prevalecente de sobrevivência.  

O homem, observado em sua vida individual, é um ser único, original e 

indivisível, que age em liberdade, sentindo e expressando seus pensamentos dentro 

de sua vida própria, em concordância com suas idéias. Porém, na sociedade, vive 

de maneira dupla, como indivíduo e como socius.  

                                                

 

4 NERY,  Lições Preliminares de Direito Civil,  2002, p. 16. 
5 DINIZ,  Curso de Direito Civil Brasileiro, 20a. ed. 2003, p. 5. 
6 Cf. LIMA,  Introdução à Ciência do Direito,  31ª ed. 1996. 
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Enquanto socius, o homem é um ser gregário, parte de um ente qualquer 

– associação, família, grupo, corporação, escola, partido político etc. Inserido na 

sociedade, está adaptado aos seus e habituado às suas regras. Vive de acordo com 

a predeterminação das normas ali vigentes. As ações que produz não nascem de 

suas decisões autênticas, interiores, mas de uma expressão externa.  

Destarte, o homem social, apesar de conservar sua vida interior, sua 

forma de agir, pensar e sentir, só pode expressar-se de acordo com os padrões da 

comunidade à qual pertence. 

Quando o indivíduo age individualmente, toma suas próprias decisões, 

escolhe sua conduta; quando age socialmente, segue conduta exterior, prefixada, 

comum a todos. Vários são os exemplos de padrões prefixados dessas condutas, 

para a vida mental coletiva: a moral, o direito, a arte, a técnica, a educação etc. 

Mas, ao seguir regras sociais também estabelece padrões obrigatórios 

que se enquadram nos moldes previamente estabelecidos nas relações de 

subordinação, de coordenação, integração e delimitação, originando complexidade, 

que o direito regulamenta através das instituições.7 

A estrutura dessa  sociedade fica, então, alterada,  através do tempo, por 

um sistema de pontos fundamentais que vão ganhando corpo, exercendo funções e 

firmando-se mais e mais na vida do grupo.  

As principais instituições da sociedade são a família e o Estado, trazendo 

em seu corpo todo um ordenamento jurídico, formando um conjunto de imposições 

que se convencionou denominar de conduta, já que a sociedade humana, como 

mencionado, compõe-se de pessoas interagindo e sob influências recíprocas. E, 

como todo interagir, provoca tensões que são resolvidas por um complexo de regras 

e princípios ditados pelo poder político ali estabelecido, com preceitos obrigatórios e 

coercitivamente impostos.8  

Tomando como base a convivência humana, o Direito integra o homem  

numa ordem jurídica, reconhece-lhe direitos inatos, outorgado-lhe outros não menos 

                                                

 

7 DINIZ, op. cit. 2003,  p. 6. 
8 Idem. “Somente as normas de direito podem assegurar as condições de equilíbrio imanentes à 
própria coexistência dos seres humanos, possibilitando a todos e a cada um o pleno desenvolvimento 
das suas virtualidades e a consecução e gozo de suas necessidades sociais, ao regular a 
possibilidade objetiva das ações humanas.” (p.  7). 
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distintivos à sua vida em sociedade, estabelecendo limitações, em que, em seu 

conjunto, convencionou-se chamar de personalidade jurídica. 

A personalidade jurídica pode variar de pessoa para pessoa, devido às 

suas feições de síntese de direitos e obrigações, cujos substractums bem definidos 

nascem da própria imperatividade do direito, colocando-a como um conjunto de 

direitos que distingue o indivíduo como ser único, inconfundível e, ao mesmo tempo, 

destinatário e objeto da norma jurídica.9 

Dessa forma, entrelaçam-se todos os aspectos da dignidade humana, num 

laço apertado, o qual cabe à sociedade e ao direito tutelar, iniciando essa proteção 

pelo direito à vida já que é ele o núcleo de todos os demais direitos. 

Realmente, muito embora para o Direito o homem seja o seu fim último, 

este também acaba por se deparar com conflitos cuja natureza jurídica o envolve em 

uma posição antagônica com seu semelhante. 

E o fundamento  sociológico que, então, se materializa na regra, revela  

pois seus próprios elementos unidos por atos comuns ou que se contrapõem, impõe 

solução imparcial para que haja uma convivência pacífica em um dado território. 

A vida, o bem mais precioso da pessoa humana, tem lugar de destaque 

entre os direitos a serem protegidos, tanto pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Artigo III da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, assim diz: 

“Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal.” 

“Artigo 5º  - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza,  garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: “ 

O direito à vida é um direito natural do homem; é dele que decorrem todos 

os outros direitos e, por conseqüência, é fundamental, inerente à condição de ser 

humano, impondo-se perante o poder político, econômico, cultural, social etc.e a 

todos os ramos do Direito.   

                                                

 

9 Cf. LIMA, Introdução à Ciência do Direito, 31ª ed., 1996. 
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De acordo com Antonio Junqueira de Azevedo: 

“A vida genericamente considerada consubstancia o valor de tudo que 

existe na natureza. Esse valor existe por si; ele independe do homem. Do 

primeiro ser vivo até hoje, há um fluxo vital contínuo; todo ser vivo tem sua 

própria centelha de vida mas cada centelha individual surge do fogo que, 

desde então, queima na Terra e, nesse fogo, cada centelha se insere como 

parte no todo. A vida em geral fundamenta o direito ambiental e o direito dos 

animais”.10 

O homem sempre enfrentou os problemas provindos da fragilidade de sua 

vida física frente ao meio ambiente até o seu equilíbrio e à sua isonomia frente a seu 

semelhante, com a intervenção de detentores do poder. Mas, sem dúvida, sob o 

aspecto ontológico, a vida humana  é o mais excelente dos direitos.11 

O exercício de todos os demais direitos fundamentais depende da 

existência da vida, o bem jurídico de maior relevância tutelado pela ordem 

constitucional, pois sem ela seria absolutamente inútil tutelar todos os demais bens 

igualmente importantes, tais como; a liberdade, a igualdade e o patrimônio de uma 

pessoa, sem que fosse salvaguardada a sua vida.  

“Direitos essenciais (...) são aqueles que têm por objeto os bens mais 

elevados, uma vez que, entre tais bens existe um que por seu turno se 

sobrepõe aos outros, o correlativo direito tem necessariamente de receber 

uma nota distintiva, tal que poderíamos denominá-lo, se isso fosse lícito, 

direito “essencialíssimo”. Que o bem da vida se sobreponha aos outros, 

pode deduzir-se facilmente do fato de nenhum outro bem poder conceber-

se separado dele. Daqui deriva que o direito de que ele é objeto adquire 

logicamente a referida nota distintiva”12. 

Também  Carlos Alberto Bittar leciona que o direito à vida é o primeiro 

bem a ser defendido pelo ordenamento jurídico, uma vez que dela dependem todos 

os demais: 

“Dentre os direitos de ordem física, ocupa posição de primazia o direito à 

vida, como bem maior na esfera natural e também na jurídica, exatamente 

porque, em seu torno e como conseqüência de sua existência, todos os 

demais gravitam, respeitados, no entanto, aqueles que dele extrapolam  

(embora constituídos ou adquiridos durante o seu curso, como o direito à 

                                                

 

10 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 14. 
11 Id. ibidem.  
13 CUPIS,  Os Direitos da Personalidade,1ª ed. 2004, p. 72. 
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honra, o à imagem e o direito  moral de autor, a desafiar o vetusto axioma  

“mors omnia solvit )”.13 

Salienta, ainda, Adriano de Cupis, sobre a importância e hierarquia do 

direito à vida dentro da legislação: 

“Dessa forma, o direito à vida é o principal direito individual, o bem jurídico 

de maior relevância que, atualmente, tutelam todos os ramos do direito, 

pois todos os bens e interesses jurídicos protegidos pelo direito positivo, 

dela depende; seria absolutamente inútil tutelar a liberdade, a igualdade e 

os bens materiais de uma pessoa, sendo permitida ou tolerada lesão à sua 

vida “.14 

O homem, como sujeito de direito, percorreu um longo caminho ao longo 

do tempo a fim de constatar, exteriorizar, marcar, revelar e impor sua dignidade 

humana como valor maior, acima de qualquer outro e do Estado, convencionando 

tratá-la dentro do ordenamento jurídico como direito fundamental.  

Assim, o ordenamento jurídico de um povo deve levar obrigatoriamente 

em consideração que os direitos fundamentais são atributos humanos que 

transcendem a esfera de disponibilidade.  

O principal fundamento do triunfo da concepção dos direitos humanos está 

na esfera de ação do iluminismo e da alteração do poder político, que, como período 

histórico, marcou o comportamento dos grupos sociais, descobrindo e enaltecendo  

os princípios e valores essenciais à dignidade da pessoa.   

Os direitos do homem nasceram desses valores fundamentais 

reconhecidos como inerentes à pessoa humana, admitidos pela Escola 

Jusnaturalista,  como princípios que pairam sobre todo o ordenamento jurídico e,  

que, com o decorrer do tempo, a sua positivação levou também não só ao acréscimo 

de outros direitos, como à criação de garantias.15 

Várias características particulares envolvem o Direito enquanto ciência 

especulativo-normativa onde o objetivo é regrar o comportamento do homem 

enquanto ser social. É dentro destas características próprias que se considera o 

Direito um fenômeno da ordem positiva e racional que se consolida na ciência. E é 

no sentido da norma agendi que se pode falar de direito positivo, legislado e vigente, 
                                                

 

13 BITTAR, Os Direitos da Personalidade, 2004, p. 28.  
14 CUPIS,  Os Direitos da Personalidade,  2004, p 72. 
15 SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 23ª ed. 2005, p. 177.  
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produzido segundo as condições sociais de cada época e da técnica legislativa 

adotada.16 

Devido ao fato que a ordem jurídica não provém da vida orgânica e sim da 

vida cultural, sendo ela muito mais edificada pelo próprio homem do que herdada de 

sua natureza e, ainda, predisposta a oscilações e mudanças provenientes das forças 

produtivas, necessita de ações de comando, direcionamento e vigilância. Disto surge 

o Estado, representando e centralizando o poder na interpretação romana de 

potestas ou o imperium indicativo da ordem jurídica.17 

Faz-se conhecer, também, diante da potencialidade dos direitos naturais, 

pois, mesmo formando os conflitos que o direito não pode desconhecer, procura 

assim satisfazer, de maneira singular e equilibrada, a conservação de seu fim último, 

que é o atendimento de tais direitos do homem, resguardando-lhe a dignidade, 

mesmo em situações opostas; jamais admitindo ferir um elemento em detrimento do 

outro, ou a submissão essencial a todos, por ser ela própria e da essência de todos 

os homens, porque ultrapassa os limites do ordenamento jurídico de um povo.  

Materialmente, só o homem aparece como sujeito de toda proposição e 

dignidade. Essa dignidade foi sempre baseada em sua liberdade inata, pela qual 

determina o seu próprio caminho e destino, sem estar preso, a não ser naturalmente, 

às leis essenciais e à sua espécie, o que impede o Direito e todo ordenamento 

jurídico de, licitamente, utilizar a pessoa como objeto ou como meio a atingir um fim. 

A existência de uma natureza humana, cuja essência está plenamente 

exteriorizada, ontológica e conscientemente, e “que essa natureza humana é a 

mesma para todos os homens”18 e, também atuando o homem “com a compreensão  

do que está fazendo e, portanto, com o poder  de determinar por si mesmo as 

finalidades que tem em mira”19, obriga o Direito a partir dessas premissas e  

fundamentos para o estabelecimento e imposição  de comportamentos e condutas 

sociais,  que só terão  valor  enquanto legitimados por essa  ordem natural.20 

                                                

 

16 LIMA,  Introdução à Ciência do Direito, 31ª ed. 1996, p.40. 
17 idem, p. 47. 
18 MARITAIN, O Homem e o Estado, 4a ed. 1966, p. 88. 
19 Idem. 
20 Idem – “Isto significa que existe,  pela própria virtude  da natureza humana,uma ordem ou  uma 
disposição  que a razão humana pode descobrir e segundo a qual deve agir a vontade humana para 
pôr-se em consonância  com os fins essenciais e necessários do ser humano. A lei não escrita ou lei 
natural não é nada mais do que isso.”    
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Esse conjunto de regras, alicerçadas na vida com liberdade e na dignidade 

humana, denomina-se direitos dos homens, direitos humanos, liberdades públicas, 

direitos fundamentais etc. 

Realmente, historicamente, doutrinadores de tradição anglo-americana e 

latina, apegaram-se ao seu nascedouro, usando mais as expressões “direitos 

humanos” e “direitos do homem”21, mas que, pela doutrina alemã, foram 

consagrados como direitos fundamentais.  

Alicerce e fundamento de toda e qualquer norma, na atualidade,  toma-se 

a expressão direitos fundamentais para os direitos criados  no ordenamento jurídico 

de um  povo, que asseguram um desenvolvimento espiritual, moral, intelectual e 

material do indivíduo, cujo núcleo não pode ser desatendido.  

Grandes mestres divergem na teoria geral dos direitos humanos  dando-

lhes conteúdos e denominações diferentes, destacando-se as expressões direitos 

fundamentais e direitos do homem.  Para Canotilho, os direitos do homem seriam os 

inerentes à própria condição humana, válidos para todos os povos. Não foram 

criados pela Constituição política, mas constatados através dos tempos, fazendo 

coro, dessa forma, com a concepção jusnaturalista do direito.   

Direitos fundamentais, ainda, segundo Canotilho, também estão 

largamente difundidos, reconhecidos e garantidos pela ordem interna de cada país22, 

sendo utilizados em todos os tratados internacionais.  

A consagração da supremacia do homem sobre o poder constituído foi 

representada na história sob diversas denominações, frente à perspectiva em que é 

analisada. Dessa forma, muitas vezes, são utilizadas  expressões sinônimas  sendo, 

contudo, diversas em vista de seu conteúdo. CANOTILHO23, por exemplo, induzindo 

as funções do Estado como conteúdo dos direitos fundamentais, destaca: 

1) No plano jurídico-objetivo - normas de competência negativa para os 

poderes públicos, não podendo o Estado ingerir na esfera jurídica 

individual. 

                                                

 

21 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional,  10ª ed. 2000, p. 514. 
22 CANOTILHO, Direito Constitucional, 1993, p. 541. 
23 Idem, p. 543. 
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2) Já no plano jurídico-subjetivo – abrangem o poder que possui o 

indivíduo de exercer suas liberdades positivas e de exigir as omissões 

do Estado, necessárias para evitar agressões lesivas ao seu direito. 

3) No plano positivo – o Estado está obrigado a atos materiais, tidos 

como prestações positivas, representadas por tarefas econômicas, 

assistenciais, sociais e culturais, a fim de tutelar os cidadãos também  

com serviços e políticas,  suprindo-lhes as  necessidades  coletivas e 

individuais, prestações essas que passam de forma imediata ao  

patrimônio  jurídico das pessoas.  

Divide, ainda, direito do homem ou direito fundamental da pessoa natural, 

tendo em vista o ramo de direito público para proteção do indivíduo contra o Estado. 

Inclui-se nessa categoria o direito à saúde, à segurança, à educação, à assistência,  

à liberdade e ao direito de ação.  

Por outro ângulo, mas também atendo-se ao momento histórico de seu 

aparecimento no mundo jurídico, quando a  Revolução Francesa, pela Declaração 

de  1.789, proclamou  que  a liberdade, igualdade e  fraternidade constituem  a base 

dos   direitos indispensáveis à pessoa humana, necessários para que ela tenha uma 

existência digna, livre e igual dentro do seio social e todos  tidos como igualmente 

fundamentais, a doutrina classifica-os em gerações, cada uma delas 

correspondendo a um de seus ideais: 

a) correspondendo ao ideal da liberdade, primeira palavra de ordem da 

Revolução Francesa, os direitos individuais e políticos estão presentes 

na Constituição Federal como limites  impostos à atuação do Estado, 

salvaguardando os direitos  fundamentais e indispensáveis  ao ser 

humano, ”são oponíveis  ao Estado, traduzem-se  como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade  que é o seu traço  

mais característico: enfim, são direitos de resistência ou  de oposição 

perante o Estado”24, constituindo-se, então, em uma prestação  

negativa, um não fazer,  para atendimento do cidadão; 

                                                

 

24 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional,  10ª ed. 2000, p. 517. 
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b) o ideal revolucionário de igualdade corresponde aos direitos 

fundamentais de segunda geração, tidos como sociais, culturais e 

econômicos, bem como  os direitos coletivos e de coletividades, que 

nasceram da ideologia constitucionalista de um Estado social25 que 

repudia o liberalismo e visam a  melhorar as condições de vida e de 

trabalho do povo, através de  prestações positivas do Estado, como 

um fazer em prol dos menos favorecidos pela ordem social e 

econômica. Representam o nascimento da luta de classe dos 

trabalhadores, que conseguiram vitórias constitucionais com 

implementações dos direitos individuais, tais como; o salário mínimo, 

previdência social, saúde, educação etc.; 

c)  já o ideal de fraternidade encontra nos direitos da  terceira geração a 

sua concretização, quando o Estado passou a proteger os direitos da 

massa, da sociedade,  tais como; à saúde, à paz, ao meio ambiente e 

à educação pública, são direitos de interesses não mais individuais, 

mas sim difusos,  mais amplos e que atingem o ser humano em sua 

relação fraterna e comunitária.26 

Paulo Bonavides acrescenta, ainda, em uma visão mais dinâmica da 

sociedade atual, direitos de uma quarta geração, tendo em vista o processo de 

globalização, não econômica, mas política, definindo-os como a última  fase de 

institucionalização do Estado social. 

Assim, tais exemplos são encontrados na democracia, no direito à 

informação e no pluralismo jurídico. A convivência humana  futuramente dependerá  

da universalidade dos direitos humanos  concretizados  na democracia  direta,  hoje 

possível graças  aos avanços  da tecnologia  de comunicação, legitimada  pela força  
                                                

 

25 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional,  10ª ed. 2000, p. 518: “Da mesma maneira  que 
os da primeira geração, esses direitos foram inicialmente objeto de uma formulação especulativa em 
esferas filosóficas e políticas de acentuado cunho ideológico; uma vez proclamados nas Declarações  
solenes das Constituições  marxistas e também de maneira clássica no constitucionalismo da social - 
democrática (a de Weimar, sobretudo), dominaram por inteiro as Constituições  do segundo pós-
guerra.” 
26 Id. Ibidem, p. 523 “Têm  primeiro por destinatário o gênero humano mesmo,  num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os  
publicistas e juristas  já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de 
coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos 
fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao 
meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade.” 
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das informações  colhidas da mídia  isenta  de participação  político-partidária e 

propagadora  do pluralismo político presente  na sua globalização política.27 

Todavia, também salienta que classificar os direitos fundamentais por 

gerações pode  levar ao equívoco  de sua sucessão através do tempo, o que não é 

exato pois eles não são tomados cronologicamente28, mas possuem  dimensões e  

no sentido moderno da geometria pluridimensional,  chamada também  dimensional, 

que considera  o tempo na extensão, pois direitos essenciais não se substituem, 

mas sim são concretizados de maneira democrática e, portanto, o vocábulo 

“dimensão”  substitui, com vantagem  lógica e qualificativa, o termo “geração”, caso 

este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta 

caducidade dos direitos das gerações  antecedentes, o que não é verdade.”29 

O que ocorre é uma absorção e acumulação, onde os direitos da quarta 

geração concretizam  os direitos individuais através da aplicação  no mundo real dos 

direitos da segunda e terceira geração.30             

Também assim leciona Willis Santiago Guerra Filho referindo-se aos 

direitos fundamentais em sua extensão, denominando-os “dimensões de direitos 

fundamentais”, pois assim  não se corre o risco  de diminuí-los  pela idéia  de que as 

gerações anteriores sejam substituídas pelas gerações mais recentes. O que é  

relevante demonstrar  pela expressão é que eles se aperfeiçoam  no ordenamento 

jurídico, onde os direitos  novos  são aplicados  tendo em vista os seus pressupostos 

básicos que constituem-se  nos das dimensões  precedentes.31   

Assim, melhor se aplica a classificação por várias dimensões já que  

decorrem da própria natureza humana necessidades várias,  infinitas, inesgotáveis, 

o que explica estarem os direitos fundamentais em constante redefinição e 

                                                

 

27 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional,  10ª ed. 2000, p. 525: “A democracia  positivada  
enquanto  direito de quarta geração há de ser,  de necessidade,  uma democracia  direta. 
Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia  de comunicação, e legitimamente 
sustentável graças à informação correta e  às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo,  há de 
ser também uma democracia isenta  já das contaminações  da mídia  manipuladora, já do hermetismo 
de exclusão, de índole autocrática  e unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, 
obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem  por igual  como direitos paralelos e coadjutores  
da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano,  projetado e concretizado no último 
grau de sua evolução conceitual”.  
28 Id. Ibidem. 
29  Idem, p. 514. 
30  Idem, p. 525. 
31 Cf. GUERRA FILHO, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4ª ed., 2005. 
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recriação32 o que, por sua vez, determina sempre o surgimento de novas espécies 

de necessidades do ser humano. 

Também nossa Constituição de 1988, além de adotar a expressão Direitos 

Fundamentais como gênero,  especifica outros direitos deles decorrentes, tais como 

os denominados direitos individuais, coletivos, difusos, sociais, nacionais e políticos, 

em uma clara demonstração de que admite sua  expansão ilimitada.        

Os direitos fundamentais são normas que se impõem ao Estado e são 

regulados pela própria Constituição Federal. São normas de direito público e têm 

sua aplicabilidade imediata, definição que está expressamente consignada no § 1º 

do artigo 5º, onde estão arrolados, embora não de maneira taxativa ou exaustiva, 

pois sua menção não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios  

constitucionais  abraçados,  ou por tratados internacionais que o Brasil achar por 

bem  ratificar.  

Entretanto, não são os direitos fundamentais uma panacéia jurídica, 

encontrando limites dentro do próprio texto constitucional, uma vez  que  sua  

verificação  dá-se  dentro de um Estado Democrático de Direito,  cujo  alicerce  é a  

lei, tendo nela os seus fundamentos.     

Embora nascidos das circunstâncias de serem oponíveis contra o próprio 

Estado ou limitações do poder estatal, o que se conceitua como eficácia vertical33,  

possuem  os direitos fundamentais também a eficácia horizontal, como aquela  que 

constitui a sua oposição também a particulares que contra eles atentem.34 Ambas 

são semelhantes, na medida em que são empregadas no aparecimento dos 

desníveis entre pessoas posicionadas frente aos bens tutelados. Podem  até mesmo  

ser exigidos não apenas do Estado, mas também dos próprios particulares como, 

por exemplo, o direito à educação, que se constitui dever da família  e que o Estado  

deve prestar, mas sempre envolvendo a colaboração da sociedade (art. 205 da 

CF/88). 

                                                

 

32 TAVARES, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed. 2003, p. 368. 
33 TAVARES, idem, p. 368.  
34 Idem, p. 374. “A eficácia Horizontal”  é a incidência dos direitos  humanos no âmbito das relações  
sociais, vale dizer, entre os próprios  particulares.  Trata-se  da  também denominada  “eficácia 
privada” dos direitos consagrados ao Homem. “Eficácia” aqui, pois, é empregada no sentido de 
“âmbito”, “extensão”, “alcance”.   
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Direitos fundamentais são proteções elementares de bens afetos  e 

inerentes à dignidade  da pessoa humana, cujo conjunto de faculdades e instituições  

provêm da fundamentação exigida pelo jusnaturalismo e a  positivação política de 

um povo. Possuem como núcleos os valores próprios da dignidade, liberdade e 

igualdade.     

O objetivo  dos  direitos fundamentais é  criar e manter condições de uma 

vida na liberdade e na dignidade humana, expressão tomada no sentido de definição 

lata.  Assim, seus limites são perfeitamente delineados quando se confrontam entre 

si, deflagrando o chamado princípio da relatividade ou convivência das liberdades 

públicas, restando à sua aplicabilidade comandos também consagrados 

constitucionalmente.  

Acontece que todo e qualquer direito, ao ser aplicado  ao caso concreto, 

tem que ser tomado  de maneira que não desrespeite  ou anule valores igualmente 

fundamentais e constitucionais.  

Lecionando sobre a relatividade dos direitos humanos, André Ramos 

Tavares, aponta quatro restrições ao alcance absoluto  dos direitos fundamentais: 

“1º) não podem servir de escudo protetivo  para a prática  de atividades 

ilícitas; 2º) não servem para respaldar irresponsabilidade civil; 3º) não 

podem anular os demais direitos igualmente consagrados pela Constituição; 

4º) não podem anular igual direito das demais pessoas, devendo ser 

aplicados harmonicamente  no âmbito material”.35 

Também têm as regras de interpretação constitucional importância 

fundamental, uma vez que por elas harmonizam-se os direitos fundamentais  

contrapostos,  sem o sacrifício do núcleo essencial dos bens em conflito.  

Em sua obra Hermenêutica e Interpretação Constitucional, Celso Ribeiro 

Bastos, preconiza a solução do conflito no caso apresentado, extraindo-se o máximo 

possível de cada norma ou princípios antagônicos, pois a “desarmonia” negaria a 

aplicação da vontade da Constituição Federal.36 

Também não se concebe um rol de direitos fundamentais, sem um 

entrelaçamento com a ideologia política do Estado de Direito liberal. Por ele é 

                                                

 

35 TAVARES, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed. 2003, p. 375. 
36 BASTOS,  Hermenêutica e Interpretação Constitucional, 2ª ed. 1999, p. 59. 
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garantida a máxima liberdade do indivíduo perante o poder, não se permitindo ações 

que ultrapassem um mínimo de respeito à sua liberdade e igualdade, valores 

inerentes à democracia.  

Dessa forma, a doutrina tradicional da separação dos poderes contribui de 

maneira marcante, pois materializa o princípio de limitação do poder político. Na 

verdade “o aspecto político resta bem claro na denominada primeira dimensão dos 

Direitos do Homem, vale dizer, quando se pretendia assegurar a liberdade de cada 

um face ao  Poder Público”.37 

Karl Larenz apresenta na sua teoria sobre o Estado Democrático de  

Direito, discorrendo no Capítulo  VI,  sobre  os princípios em sentido estrito,  em que 

se baseia o Estado de Direito, salientando  a primazia  do direito sobre  toda e    

qualquer forma de organização política de um dado território, a fim de que a    

dignidade   humana   seja  preservada como direito absoluto.38     

O princípio fundamental de respeito, de atenção à dignidade  do homem e 

aos direitos humanos que dele derivam, os princípios da esfera  da sociedade, de 

decidir, de participar da igualdade, da proporcionalidade e da nivelação social, 

implicitamente completam todo um sistema constitucional  e são tomados  sob um 

sentido amplo. 

Em um Estado de Direito todos eles são princípios constitucionais 

implícitos e difusos. Mas como expressão “princípios de Estado de Direito”, em  

sentido estrito, designam-se  os que se referem à sua  estrutura política, submetida à 

lei, o que deve impedir de maneira especial que àqueles a quem eventualmente se 

confia o exercício do poder estatal, o respeito e submissão ao sentido que impõe o 

Direito.  

Jean Rivero escreveu que liberdades públicas correspondem aos direitos  

do homem inseridos  no direito positivado pela DECLARAÇÃO  DE  DIREITO DOS 

HOMENS E DOS CIDADÃOS, lecionando que eles são fruto de uma lenta revolução 

das idéias concebidas pelos pensadores dos séculos anteriores  à sua promulgação,  

conjugadas com os fatos sociais. 

                                                

 

37 TAVARES,  Curso de Direito Constitucional,  2ª ed.  2003, p. 377.  
38 LARENZ, Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica,  1985, p. 151. 
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Assim, para atingir os seus fins sociais, o ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO tem que, obrigatoriamente, obedecer a princípios constitucionais que foram 

criados através dos tempos e incorporados ao direito positivo de uma Nação, 

concretizando ideais já proclamados e positivados nos idos de 1.789.39  

A primeira condição do Estado de Direito é a limitação do poder, 

prevenção da possibilidade do abuso e desvio e a sua vinculação à lei. É o chamado 

controle do poder pelo próprio poder.   

Na clássica divisão dos poderes de MONTESQUIEU, o Poder Executivo e 

o Legislativo estão frente a frente e independentes, controlando-se reciprocamente. 

O Judiciário controla os dois aplicando a lei ao caso concreto, estando, também,   

presente no sistema constitucional de controle harmônico de peso e contrapeso.  

Mas,  Estado de Direito é aquele em que a base popular outorga a um 

órgão a atividade de produzir leis e com base nessas leis é que controla o uso do 

poder. É, portanto, um Estado de leis. Mas como se trata de direito positivo não se 

pode falar apenas de leis ditadas pela razão, como aquelas apregoadas pelos 

filósofos, mas sim daqueles integradas no ordenamento jurídico  pelo Poder 

Legislativo.40  

E ele só se realiza plenamente quando também o legislador permanece 

vinculado a seus princípios jurídicos fundantes. Em  resumo,  todas as leis têm que 

se ater aos princípios fundamentais da pessoa humana e  embora tenha o legislador 

espaço para a criação do direito abstrato, não pode impor normas que os diminuam 

ou os eliminem da ordem jurídica ou social. Os direitos fundamentais são densos e 

apreendidos e a lei ordinária pode limitar alguns deles, mas nunca de modo a 

eliminar seu núcleo essencial ou fazendo com que percam sua eficácia.  

Outro princípio do Estado de Direito é a irretroatividade da lei, não 

havendo como permitir ao legislador intervir nas relações jurídicas já consolidadas 

de conformidade com a lei anterior. Embora possa haver situações atingidas pela lei 

nova entende-se que essa retroatividade não fere direitos fundamentais, pois são 

benéficas ou situações ainda não consolidadas.  

                                                

 

39 RIVERO,  Les Libertés Publiques. 1ª ed. 1973, p.283 
40 Idem,.Ibidem  
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Na definição de lei retroativa,  refere-se à retroatividade genuína, que é 

aquela em que a lei intervém em feitos pertencentes ao passado e liquidados,  e por 

retroatividade não genuína o caso em que a lei atua só em respeito ao futuro de 

relações jurídicas presentes, mas,  não encerradas41.  

A primeira retroatividade, definida por Rivero, como genuína, é 

inadmissível no Estado de Direito, não havendo como permitir que a lei nova altere 

situações ou se aplique a fatos anteriores à sua promulgação. Refere-se à 

segurança jurídica da sociedade, que  não se consolidaria e também não teria  como 

controlar o poder do Legislativo.42 

Não se pode olvidar, entretanto, que a irretroatividade diz respeito à 

aplicação da lei e não à sua existência. Não existe lei eterna ou imodificável, 

podendo ela ser alterada ou revogada a qualquer momento que o Legislador, 

atendendo a representação popular, promulgar outra lei que assim determine.  

Essa importância da irretroatividade é mais realçada no que diz respeito 

ao Direito Penal, que, jamais admite a retroatividade para a tipificação do crime e 

imputação de pena, mas, a admite quando sua aplicação  favorecer ao réu. Veda, 

portanto, o Direito Penal que o juiz se utilize das formas de integração das leis,  

proibindo-o  que se utilize da analogia na aplicação da pena a não ser em benefício 

do réu, vinculando-o à lei. 

O Estado de Direito é fortemente ligado ao Direito, controlando seus  

órgãos com intensidades diferentes. Esta ligação à lei não é impedida por oposições 

sem limites ou restrições a alguns, agindo quando sua interpretação se faz 

necessária, deixando margem ao administrador, conforme sua conveniência e 

finalidade pública, atividades visadas pelo particular.  

Também deixa a lei, no uso dos atos administrativos,  possibilidade de que 

a Administração Pública exerça sua atividade com maior ou menor parcela de 

liberdade, admitindo  os atos vinculados, discricionários,  mas sempre determinados 

e previstos pelo ordenamento. Tem o Executivo, liberdade e discricionariedade para  

pautar-se  no exercício de sua atividade executiva, mas nuca para abusar ou usar 

com arbitrariedade.  

                                                

 

41 RIVERO,  Les Libertés Publiques. 1ª ed. 1973, p. 297. 
42 Idem. 
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Em relação ao juiz, também, ele está jungido à lei, muito embora para 

aplicá-la terá, obrigatoriamente, de interpretá-la, usando, assim, uma certa dose de 

liberdade. Contudo, mesmo usando e  valendo-se da forma de integração da lei, ao 

subsumir os fatos à norma não pode usar da arbitrariedade ou de erro.  

Apesar de também o funcionário administrativo, para executar a atividade  

pública, tenha de interpretar a lei, a vinculação dos tribunais e juízes a ela, fica 

plenamente demonstrada na procura de suas finalidades primárias (interpretação 

teleológica), ou reflexão como retorno ao que a lei racionalmente quer regular na 

situação ali prevista.  

O juiz, destarte, vincula-se não só à lei, mas também a todo o 

ordenamento jurídico do Estado, pois jamais pode perder de vista, na procura do 

justo ou  oportuno, as regras válidas de todos os princípios que embasam o Estado 

de Direito, tais como, o da igualdade  e segurança  jurídica.43  

Como no Estado de Direito todos os órgãos estão vinculados à lei, 

necessariamente  tem que haver mecanismo  de controle dessa vinculação, dotando 

o sistema desse instrumento que, acionado, inibe o arbítrio e os desvios da 

finalidade pública. E esse mecanismo não pode ficar na esfera de apenas um 

tribunal ou órgão, pois a prática já demonstrou a tendência  humana ao arbítrio.  

Destarte, num Estado de Direito os tribunais administrativos ou a própria  

administração pública revisa os atos administrativos, anulando os ilegais e 

revogando os inconvenientes. 

A proteção jurídica resta incompleta se não dotar também os cidadãos de 

instrumentos e garantias mais eficazes contra o arbítrio, tais como o mandado de 

segurança, habeas corpus, a ação popular, a ação e o duplo grau de jurisdição, com 

juízes naturais, imparciais e tribunais constitucionais como guardiões-mor da 

constitucionalidade das leis.   

O controle da constitucionalidade visa a  resguardar o cidadão da 

ilegalidade do próprio legislador, repudiando do sistema jurídico toda e qualquer 

ilegalidade seja ela material ou formal, através do devido processo legal  e com 

obediência também  aos princípios  processuais.  

O princípio do juiz natural é espelhado na sua imparcialidade, que significa  

não estar ele inclinado a nenhum  interesse  que não seja o da aplicação da lei no 

                                                

 

43 RIVERO, Les Libertés Publiques. 1ª ed. 1973, 298 
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caso concreto. Dessa forma, não pode o juiz possuir interesse no litígio, havendo 

presunção desse interesse, se no processo estiverem presentes parentes, cônjuges  

ou pessoas determinadas e qualificadas  em razão  de sua função.   

Também os juízes não podem estar submetidos, no ato de julgar, a 

nenhuma autoridade dentro do Poder Judiciário e nem subordinados a  outro poder. 

Não podem ser removidos de seu cargo, nem ser punidos senão por sentença 

transitada em julgado, pois possuem a vitaliciedade no cargo, que é inerente ao 

exercício do ofício44.  

Desta forma, a independência do julgador tem que ser absoluta, 

abrangendo  tanto o órgão que atua, nada o  obrigando que não seja a lei reguladora 

de sua atividade funcional, bem como não pode estar ligado às partes  e ao objeto 

do litígio por  interesses pessoais  e financeiros.   

O princípio do contraditório completa a imparcialidade do juiz, que 

obrigatoriamente tem que dar tratamento igual às partes, permitindo o debate sobre   

as situações levadas ao tribunal. A bilateralidade das audiências conforma a 

discussão da lide, dando oportunidades iguais às partes, possibilitando que ambas  

se manifestem contraditoriamente, manejem provas e contraprovas, a fim de    

comprovarem  suas  alegações.45 

Em um sentido amplo, temos essas  manifestações  obedecendo  também 

a um procedimento legal, formando uma relação  triangular, entrelaçando  autor,  réu 

e  juiz, visando todos ao desiderato da sentença. Estão, assim, todos obrigados a 

caminhos predeterminados, de pedido, contestação, provas, prazos e,  finalmente,   

sentença,  tudo  no  formalismo  estabelecido   pela   lei.  

O próprio homem é o agente ou sujeito do direito, já que sua vontade é 

autônoma e pessoal, governando sua vida jurídica pela vontade livre, 

obrigatoriamente existente, pois, não havendo vontade, falta-lhe o conteúdo moral. 

São as pessoas, pois, os sujeitos do direito, ou seja, aqueles que agem, sofrem 

ações e que interessam ao direito como ciência, em decorrência dos fatos, e, nesse 

diapasão, constituem-se  os direitos fundamentais  no alicerce  não só da  sociedade 

como da justiça.  

                                                

 

44 RIVERO, Les Libertés Publiques. 1ª ed. 1973,298/299. 
45 Idem. 
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II. A DISCUSSÃO  DA HISTÓRIA  DO DIREITO À VIDA    

O termo  história pode ser   tomado em diversas acepções, tais como uma 

narrativa, verdadeira ou  fictícia, geral ou  pormenorizada, como a ciência do 

passado ou arte de relatá-lo, mas  também como uma prévia investigação  de um  

dado objeto ou,  por extensão, o estudo da própria história tida como conhecimento 

e não como sucessão de conhecimentos.46  

Antigamente, história  significava  apenas investigação ou estudo  sob  o 

prisma da dimensão  temporal ou universal, daí a ilustração  com as expressões  

“História  Natural”  ou termos tais  como história dos planetas, da literatura, das artes 

etc, em andamento conjunto com a história das atividades ou produtos do homem.47 

Modernamente, restringe-se a palavra história especialmente ao 

conhecimento sistematizado dos eventos principais, socialmente  importantes  e 

relativos  à humanidade ou a uma parte dela. 

Dessa forma,  a ciência  histórica  deveria começar  pelo período inicial da 

presença dos primeiros homens sobre a terra, já que indubitavelmente eles 

produziram fatos sociológicos relevantes e, muitos deles, até produtores da 

civilização atual.  

Entretanto,  história e escrita  estão ligadas,  razão que leva ao mistério de 

nossas origens mais remotas, que ficaram ocultas na fase pré-literária da 

humanidade  e denominada impropriamente  de pré-histórica, uma vez  que  denota 

a impressão de que não tenha havido nada de notável  nas sociedades desprovidas 

de escrita.  

Já entre o passado pré-literário e o passado conservado pela escrita, 

encontra-se  uma zona cinzenta, chamada de proto-histórica, onde se pode  entrever 

com relativa imprecisão homens e fatos iluminados  pela luz dos mitos, lendas e 

tradições orais.48 

                                                

 

46 Cf. AQUINO, e  ALVARENGA,  História das sociedades,  31ª ed. 1996, p. 327/424. 
47 Idem. 
48 Idem. 
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Contudo, alguns historiadores, frente à grande vastidão das atividades 

sociais do  homem, preferem discorrer sobre certos eventos, tais como as guerras, a 

sucessão dos governantes, a grandeza e a decadência  política dos Estados etc. 

Também outros se valem da maior ou menor importância das flutuações das idéias, 

das mentalidades reinantes  nos povos, as variações  dos códigos  morais aceitos, 

as transformações econômicas e os mais variados  elementos em que se constituem 

os fatos sociais.  

Realmente, os fatos sociais e, portanto, históricos, sucedem-se 

ininterruptamente, formando uma corrente contínua. Mas, para fins práticos, 

geralmente, os historiadores os dividem em fases, épocas, períodos, traçando 

critérios variados na  sua narração ou estudos.  

Assim, por exemplo, tomam-se em consideração dois períodos  marcantes 

e fundamentais no desenvolvimento da humanidade, que é o nascimento de JESUS 

CRISTO e o surgimento do Cristianismo. Decorre daí a contagem  do tempo  no 

mundo ocidental, apontando uma cronologia  de  a.C. e  d.C.49 

Também se recorre a uma divisão em referência à idade, usando-se  

termos de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, 

numa sistematização arbitrária, desproporcionada, puramente convencional, cujo 

erro maior  é tomar a Europa  como centro de todos os eventos mundiais, chegando 

mesmo às disparidades, mesmo porque as divisões entre uma “idade” e outra são 

necessariamente flutuantes. 

A divisão histórica denota apenas um aspecto do problema complexo  e 

profundo que é encontrar e determinar a unidade dentro do vasto complexo de 

personalidades e fatos sociais que se sucedem sem solução de continuidade50.  

Também a interpretação e o sentido histórico são tomados em  

consideração ao termo de causas e efeitos, quer sejam num plano simplesmente  

temporal e territorial,  explicações propriamente históricas, quer  seja  numa ordem  

mais profunda, de nexos causais últimos e supremos, segundo um caráter  mais 

filosófico.  

                                                

 

49 Cf. AQUINO, e  ALVARENGA,  História das sociedades,  31ª ed. 1996, p. 327/424. 
50 Cf. BIRKE e LOPES,  A escrita da  História, 1ª ed. 1992.   
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Destarte, há quem coloque primeiramente as influências do meio físico, 

tais como o clima, a situação  geográfica, ou destaque as influências da raça ou 

fatores econômicos, tais como Marx. O que não se pode fazer é reduzir o problema 

a um único destes fatores, pois nenhum deles sozinho determina o curso dos 

acontecimentos, mas, juntos influenciam com maior ou menor peso a liberdade  de 

ação dos indivíduos e das sociedades como grupos de indivíduos.51 

Já os filósofos da história, por seu lado, buscam os sentidos mais últimos 

e ocultos trazidos dos eventos. 

Dessa forma,  encontra-se  nos pré-socráticos o credo de que o mundo se 

renova periodicamente em ciclos, mito da  “eterna repetição”,  sendo que o próprio 

Platão nos fala nas terríveis catástrofes que de tempos em tempos ocorrem, 

renovando a humanidade.52 

Essa interpretação cíclica ainda perdura, pois, no pensamento de 

Nietzsche no século XIX, que deriva da influência que a natureza exerce sobre o 

espírito humano. Apega-se ao ritmo da natureza e suas estações climáticas, sob a 

perspectiva de que as nações seguem três fases em sua evolução. 

Há também uma visão de história ideal, com Hegel no século XVIII, 

apontando o  desenvolvimento das idéias e o progresso que decorrem da tese para 

a síntese através da antítese.53 Também, Marx  lança  as bases  do materialismo  

histórico, que encara a evolução das sociedades humanas como resultado das 

forças econômicas  avassaladoras.54  

Foi o Cristianismo, porém, que trouxe novo sentido à história, 

principalmente por seu filósofo Santo  Agostinho, vislumbrando a interferência divina 

e um plano divino de salvação, por trás de todos os acontecimentos humanos, 

demonstrando a teoria da iluminação que considera as idéias como “arquétipos 

eternos das coisas, existentes  na mente divina”.55 

Por outro lado, analisar um fenômeno jurídico impõe a busca de uma 

satisfatória objetividade e sistematicidade e a filosofia da ciência  já demonstrou  que 

                                                

 

51 PEDROSA,   Direito em História,  5ª ed.  2006, p.4. 
52 Idem, p.  7.  
53 Idem. 
54 Idem. 
55 Cf. HOLLANDA,  História  Geral da Civilização Brasileira.   
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os limites dessa objetividade, no panorama do Direito, fica prejudicada pela 

criatividade da ação humana, o que diferencia as ciências sociais das ciências  

físicas e biológicas.56 

Entretanto, mesmo frente a essa limitação das ciências sociais e, portanto, 

do direito, mister é  realçar a inquestionável validade científica  em demonstrar pelo 

passado a evolução  do fenômeno jurídico, uma vez  que ele, como produto dos atos 

humanos e sociais, deve ser objeto da pesquisa e reflexão fundamentalmente 

objetivas e sistemáticas, a fim de se revelar a essência de sua estrutura  e dinâmica 

específicas.57 

Não obstante a procura de paradigma, traduzido como o universo de 

teorias, métodos e hipóteses de investigação, seja prejudicada pela  contingência da 

criatividade humana em sua dinâmica  existencial, é inegável que o recurso  à 

história para demonstração de maneira sincrônica ou unitária de como se deu a 

origem e desenvolvimento sucessivo de dado fenômeno jurídico interessa ao Direito, 

a  fim de aquilatar não só seus complexos  formativos, mas também de compreender 

e captar  seus valores  distintos do bem.  

Sendo o Direito um produto cultural e, como afirmam Bittar e Almeida: 

“Enfim, onde há cultura há valor, e onde há valor  abre-se uma dimensão  

incontornável de perspectivas axiológicas para o cientista. É certo que nas 

ciências  naturais ou exatas o juízo de valor tem importância, mas  não se 

pode equiparar sua importância lateral para essas ciências com o papel que 

desempenha nas ciências  humanas e sociais. Nestas há a consciência  e a 

adoção do valor, ou, ainda,  nestas o valor é estudado, comentado, criticado, 

valorado e valorizado”.58             

Ainda tem a peculiaridade de, como bem lembrado pelos citados autores: 

“Todavia, entre as ciências humanas ou sociais, a ciência jurídica é ciência 

normativa e aplicada. Comunga  com as demais  ciências  sociais a natureza 

de um saber  voltado para as preocupações não naturalísticas, mas 

valorativas. Aqui, o que está em jogo é o comportamento humano. O cerne 

do problema jurídico é o problema do valor”.59 

                                                

 

56 Cf. DELGADO,  Direito e Política:integração e ruptura  na História do pensamento” in Revista 
Brasileira  de Estudos Políticos, janeiro de 1991, p. 72. 
57 Idem. 
58 BITTAR,  e ALMEIDA,  Curso de Filosofia do Direito. 3 ª ed. 2004, p. 44. 
59 Idem, p. 44. 
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Portanto, a história, principalmente, a do direito possui também a 

importante  finalidade de estabelecer  pontos de contato entre o complexo jurídico 

das diferentes fases da vida em sociedade.  Ademais, conforme  lembra  Ronaldo 

Leite  Pedrosa,  citando  Aloma Rangel,  os conceitos modernos  como “igualdade da 

mulher, direitos e dignidade do trabalho, conveniência da instrução, leis iguais, 

direitos e responsabilidades  do indivíduo na sociedade”, não são criações originais 

de nossa época, mas originárias  de uma tradição antiga e forte.60 

Além disso,  com o estudo,  a  evolução demonstra que nem todas as 

fases possuem a mesma densidade ou relevo, possuindo algumas  momentos e 

episódios decisivos, tornando, então, a história  também um valioso  instrumento na 

interpretação da norma, pois, converte-se  na demonstração do modus  vivendi 

amparado por um preceito  ético, por uma preocupação e por uma técnica  em dado 

momento histórico.61 

Desta maneira, a ciência do direito  também se vale  da demonstração 

histórica, uma vez que esse método de pesquisa tem aspectos relevantes e 

imprescindíveis no contexto de qualquer pesquisa científica acerca de seus 

institutos, para além de aperfeiçoá-los  como de concretizá-los, já que  esse é o 

grande desafio da pós-modernidade.    

Assim,  mesmo sem lançar mão de paradigmas científicos, o direito  com a 

pesquisa histórica, obtêm  respostas a três proposições  essenciais à sua verdade.62 

A primeira  resposta é a determinação da categoria  fundamental e nuclear  

sem a qual aquele fenômeno jurídico  não existiria.  

A segunda  resposta é a revelação do elemento  criador  que nem sempre 

é unitário, mas sim decorrente de um complexo ordenado de determinações. 

E a terceira  e importante resposta fornecida  sobre o fenômeno  jurídico  é 

que sua pesquisa e reflexão não se esgotam apenas no exame de sua origem, 

criação, mas também na forma como ele foi incorporado e absorvido pelas 

vicissitudes de sua reprodução social.63 

                                                

 

60 PEDROSA,  Direito em História,  p. 3. 
61 Idem. 
62 Cf. CROUZET, História Geral das Civilizações, 2a. ed. 2003, p. 308. 
63 PEDROSA,  Direito em História,  5a ed., p 3. 
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Nesta ordem de idéias e conceitos, estudar a história do direito à vida, 

significa não se ater apenas à relação de causa e efeito, própria da  maneira singular  

nas ciências biológicas e naturais, mas captar,  através dos tempos,  a ordenação  

hierárquica dos valores e normas jurídicas a respeito da vida, ajustando-os à 

realidade alcançada pelas conquistas  cientificas e tecnológicas e, ao mesmo tempo,  

não impedir a evolução desses valores, estabelecendo e descobrindo novos  

princípios e direitos, modernizando os fundamentos éticos e jurídicos, mediante a 

preservação do que lhe é essencial, uma vez que houve conquistas  e consenso 

social em torno desse bem.  

Mas as dificuldades de reunir  esses valores  com as concepções  formais  

do Direito, como conjunto de regras, impostas  pelo Estado, está no fato que os mais 

antigos textos recuperados pela arqueologia  datam somente do final do IV milênio   

antes de Cristo. 

Destarte, só se permite iniciar o estudo das primeiras obras jurídicas  

sobre o direito à vida no contexto da Mesopotâmia pois, ali, a arqueologia  permitiu  

aos historiadores o manuseio de provas cientificas, concretas de povoamentos 

primitivos que se tornaram cidades, pois, para a sua conceituação sociológica  como 

conjunto  de normas o Direito  só surgiu: 

“ao encontrar-se  com seus semelhantes, e estabelecer os primeiros limites 

de espaço a serem respeitados, ao fixar os primeiros castigos a serem 

impostos aos transgressores  daqueles limites, o mais forte fez surgir pela  

força, pelo domínio, pelo hábito, as primeiras regras de direito. Ao mesmo  

tempo, e progressivamente, essas normas rudimentares vão se  

aperfeiçoando e convivendo com outras de conteúdo mais genérico, 

formando o  complexo de relações e regras de convivência,  chegando à total  

organicidade posterior, quando já se percebe que não é possível qualquer 

convivência sem um mínimo de comandos estabelecidos”.64 

Ainda  discute-se muito sobre a prova mais antiga  de textos jurídicos  pois 

os achados arqueológicos são muitas vezes fragmentados, dificultando sua 

definição exata.  

Contudo, foram descobertos em 1952 fragmentos decifrados por Samuel 

Noah Kanner que se encontram no Museu de Istambul, na Turquia,  rotulados como 
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sendo o mais antigo texto jurídico de que se tem notícia, atribuído a UR-NAMMU, rei 

da cidade – reino de UR que fundou o que se  denominou de 3a. Dinastia  de 2.011 a 

2.094  a.C. 

Mas é com o rei da cidade de ISIN, LIPIT-ISHTAR (1.934-1924 a.C.) que, 

através de diversos tabletes de argila encontrados em 1947, lêem-se os dispositivos 

cuidando da regulação de penas, de organizações estruturais das cidades e da 

regularização de pena, como o seguinte:: 

“Na hipótese de estar uma mulher livre grávida, e ser  agredida  por um 

awilum, vindo a falecer o feto, impunha-se o pagamento de uma multa com 

prata. Acaso ocorrendo a morte da mulher, aquele que a ofendera deveria 

morrer”.65 

Não obstante esse texto, muitos documentos encontrados  possuem uma 

ordem aleatória de dispositivos, cuja redação ou  linguagem não demonstram 

claramente serem leis no sentido formal com que se concebe hoje, mas 

aparentemente se demonstram como sendo um conjunto de decisões em casos 

concretos ou explicações  sobre determinado fato.  

Assim,  é que  também se lê nas Leis de ESHUNNA: 

§ Se um awilum tomou por esposa  a filha de um awilum, sem  perguntar a 

seu pai ou à sua mãe, e não deu um banquete de núpcias nem um contrato a 

seu pai ou à sua mãe, ainda que more um ano em sua casa, não é esposa. 

§ 28 – Se, porém, deu um contrato e um banquete de núpcias para seu pai e 

a sua mãe e a tomou por esposa: (ela é)  esposa. No dia  em que for 

apanhada no seio de um outro awilum, morrerá. Ela não poderá  continuar 

viva”.66   

Mas,  surge  o grande rei HAMMURABI  (1.792-1.750  a. C.)  que, para o 

direito legou o famoso Código de Hammurabi gravado em uma estela de diorito 

escuro que, todavia, não  trata  apenas de dispositivos  de leis, mas contém prólogo, 

corpo de lei e um epílogo exaltando seu autor.  

Não obstante, sua importância é fundamental não só para o direito à vida 

como demonstra  em seus dispositivos,  mas para a ciência do direito,  pois existem  

                                                

 

65 PEDROSA,  Direito em História,  5a ed. 2006, p. 51 e 52. 
66 Idem, p. 68. 
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nele até mesmo equivalências em situações até hoje reguladas, embora 

evidentemente com penas diferenciadas. 

“Já no primeiro parágrafo, assim dispõe o Código de  HAMMURABI: 

§  1º Se  um awilum acusou um (outro) awilum e lançou sobre ele (suspeita 

de)  morte mas não pode comprovar: o seu acusador será morto.”67  

§ 6º Se um awilum roubou um bem  (de propriedade) de um deus ou do 

palácio: esse awilum será morto; e, aquele que recebeu de sua mão o objeto  

roubado, será morto.  

§8O  Se um awilum  roubou um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco 

ou um barco: se é de um deus ou do palácio deverá pagar  trinta vezes; se é 

um mushkênum, indenizará  dez vezes; se o ladrão não tem  com que pagar, 

ele será morto. 

(...) 

§10   Se o comprador  não trouxe o vendedor que lhe vendeu (o objeto) e as 

testemunhas  diante das quais  comprou e o dono do (objeto) perdido trouxe 

as testemunhas que conhecem  seu ( objeto) perdido: o comprador é um 

ladrão, ele será morto; o dono do (objeto) perdido tomará seu (objeto) 

perdido. 

§ Se dono o do (objeto) perdido não trouxer as testemunhas  que conhecem 

seu objeto perdido: ele é um mentiroso, levantou uma falsa  denúncia: ele 

será morto68. 

Contudo, possuía  penas severas e até mesmo a pena de Talião (“olho por 

olho, dente por dente”). É a eterna  busca  do direito  entre o dano e a pena a ser 

infligida existente, inclusive,  nas posteriores, como na Lei da XII Tábuas, caso não 

houvesse  composição do dano. 

A grandeza do direito está na sua presença em toda a história da 

humanidade, uma vez  que o homem não sobrevive se não for em sociedade e, sem 

o direito escrito ou não, não há sociedade como forma de realização dos fins  últimos 

do homem, razões que levam à exaltação das conquistas arqueológicas  resgatando  

parte da história dos povos da Mesopotâmia para alargar a história do próprio 

Direito. 

                                                

 

67 PEDROSA,  Direito em História,  5a ed. 2006, p. 71. 
68 Idem, p. 71. 
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O direito no Egito estava  ligado indissoluvelmente à divindade, o que  

atribuía  aos sacerdotes o poder de impor penas, com  deliberações secretas e sem 

fundamentação o que levou à sua formação esparsa e eminentemente 

consuetudinária, de cunho místico e legal ao mesmo tempo pois, emanado do Faraó, 

e sendo este um deus em pessoa, era imitado pelos sacerdotes, detentores do 

poder de julgar até com a pena capital: “os assassinos  eram  apenados com a 

morte, os que falsificavam documentos  tinham a mão cortada.”69  

Respeitando-se, ao lado de características comuns, os aspectos 

particulares de cada povo ou comunidade como as apontadas, a historia revela uma  

admiração especial  pela  Grécia  como berço cultural da  humanidade, que compõe 

com Roma a história clássica, ou antiguidade clássica e as idéias de seus 

pensadores  se fazem  presente até a atualidade. Foi perante eles que a democracia 

nasceu e se desenvolveu e  seus dois conceitos  básicos de  direito  permaneceram  

através dos tempos: o de nomos, significando o justo, o belo e o útil, como também o  

realçam as formas  oral,  escrita e costumeira, e o de physis, como o fundamento  do 

direito  natural em  leis eternas e imutáveis, não podendo ser ignoradas,  inclusive,  

pelos deuses.70     

Ensina ainda: 

“É bom lembrar que o Século V antes de Cristo, sem dúvida alguma, foi um 

dos que mais trouxeram valores humanos para a eternidade. Vale referir  

que, naquele período, viveram CONFÚCIO (551-479),  o maior  filósofo  

místico chinês, que ensinou as cinco virtudes: humanidade, cortesia, 

honradez, sabedoria moral e constância; LAO-TSE, que escreveu o Livro 

do Caminho e do Poder, fundamentando o taoísmo; HERÓDOTO, pai da 

História, DARIO (em 518 a.C.) começou a construir um centro 

administrativo de seu Império  em  Persépoles, substituindo  Passárgada, 

onde  CIRO  foi enterrado), e seu filho, XERXES, reis da Pérsia; BUDA, 

fundador  de uma religião, além dos filósofos gregos.”71  

Mas, também, a história é devedora do povo romano pois o Direito 

Romano esteve treze séculos em vigor, desde a fundação da cidade até 

JUSTINIANO,  sendo que  a  Lei das XII Tábuas  também trata  do direito à vida, 

pois por uma dívida em Roma  era possível matar não só o escravo e o ladrão,  
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como  também  o devedor, se ele não pudesse ou não tivesse como honrá-la. Assim, 

diz a lei: 

“4- Se o furto ocorre durante o dia e o ladrão é flagrado, que seja  fustigado e 

entregue  como escravo à vítima. Se é escravo, que seja fustigado e 

precipitado  do alto da  rocha Tarpéia. 

9- Se são muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, 

dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos  sejam os credores, 

não importando cortar  mais ou menos; se os credores preferirem, poderão 

vender o devedor a um estrangeiro, além  do Tibre”.72 

Mas também o pai detinha o poder  familiar, pois também reza a lei: 

“1 – É permitido ao pai matar o filho que nasce disforme, mediante o 

julgamento de cinco vizinhos”.  

Ou, ainda:  

“2- Pai terá  sobre os filhos nascidos de casamento legítimo  o direito de vida                   

e de morte e o poder de vende-lo”.73 

Por tudo isso, é que o estudo do direito à vida não só deve ser 

acompanhado da visão panorâmica atada à evolução histórica de seu complexo de 

normas, princípios e institutos, mas  também  destacando as ligações estritas com o 

poder e, sobretudo, com o poder político. 

Assim, sobretudo, por esse aspecto também se pode ligar a história do 

direito à vida ao aparecimento dos Direitos Humanos, pois sua conscientização 

também foi conquistada paulatinamente, conforme nos ensina Fábio Konder 

Comparato: 

“A eclosão da consciência histórica dos direitos humanos só se deu após 

um longo trabalho preparatório, centrado em torno da limitação do poder 

político. O reconhecimento de que as instituições de governo devem ser 

utilizadas para o serviço dos governados e não para o benefício pessoal dos 

governantes foi o primeiro passo decisivo na admissão da existência  de 

direitos que, inerentes à própria condição humana, devem ser reconhecidos 

a todos e não  podem ser havidos como mera concessão dos que exercem 

o poder”.74 

                                                

 

72 PEDROSA,   Direito em História,  5a ed., 2006, p.110. 
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O controle político dos governantes na república romana não era exercido 

unicamente pela soberania popular, mas por um complexo sistema de controles 

recíprocos, tal como o que foi ulteriormente preconizado por Montesquieu. 

Os regimes políticos monárquicos, aristocráticos e democráticos foram 

combinados numa mesma constituição: o poder dos cônsules correspondia ao poder 

monárquico; o do Senado, ao aristocrático, cabendo ao democrático a soberania  

popular: 

“Assim é que o processo legislativo ordinário (para a edição das leges latae, 

também chamadas leges rogatae) era de  iniciativa  dos cônsules, que 

redigiam o projeto. O projeto passava em seguida  ao exame  do  Senado, 

que o aprovava  com ou sem emendas, para ser submetido à votação do 

povo, reunido nos comícios. 

Tanto os cônsules quanto os tribunos nunca exerciam isoladamente as suas 

funções, mas eram sempre nomeadas duas pessoas para o mesmo cargo. 

Se um desses altos funcionários não concordava com um ato praticado pelo 

outro, podia vetá-lo (intercessio). O mesmo poder de veto foi atribuído aos 

tribunos da plebe, em relação às decisões tomadas pelos cônsules”.75 

No entanto, este estudo somente toma como pressuposto histórico 

material o revelado na história ocidental e a  contar  do nascimento do Cristianismo, 

sendo nele definitivamente realizados tanto os anseios humanistas do Antigo 

Testamento como também os desejos dos demais sistemas políticos despertados  

nos povos.   

Realmente, tomado por esse ângulo prático de divisão em épocas ou 

períodos foi realmente decisiva a Doutrina Cristã, na medida que pregou a garantia  

do direito fundamental à vida  para o estabelecimento dos direitos subjetivos. 

Leciona Santiago Guerra Filho “a noção de um “direito subjetivo“, isto  

como atributo do sujeito, como se pode imaginar, era estranha aos antigos e 

pressupõe o desenvolvimento da idéia tipicamente moderna  de subjetivismo do 

individuo apartado da ordem objetiva, em que se  encontrava junto  com outros 

seres, alguns inferiores a ele, e outros,  superiores”. E ensina, ainda, que  somente a 

grandeza  intelectual de filósofos do  cristianismo logra disseminar a  espiritualidade 

e interioridade  da pessoa: 
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“A individualização do sujeito, pela descoberta de  sua interioridade, operará  

sob o influxo  decisivo do cristianismo, cujo apogeu intelectual dá-se no 

século XIII, com figuras tais  como  São Boaventura, Santo Tomás de Aquino 

e Roger Bacon”.76    

Também foi o Cristianismo que preconizou o abrandamento da  Lei de 

Talião e o universalismo da humanização da pena, ensinando Santo Agostinho uma 

doutrina  idealista  que dá ao Direito  três ordens de  leis:  a lei eterna, a lei  natural e 

a lei temporal. Como a primeira  tem o caráter da  imutabilidade,  é a própria razão e 

vontade de Deus (ratio divina vel voluntas Dei). Por lei natural tem-se a transposição  

da lei eterna na mente humana. E, por fim, a lei feita pelos homens é temporal, 

mutável somente sendo obrigatória se respeitar a lei eterna.77 

O longo período da lenta passagem do mundo desordenado e pagão para 

o novo mundo orgânico e cristão foi demarcado pelas migrações e invasões 

bárbaras, a expansão do islamismo, a fundação do império de Carlos Magno, a 

organização  feudal, a Cavalaria e as Ordens  militares, as  Cruzadas, a organização 

da Igreja  e o prestigio temporal dos papas, heresias e Inquisição, a formação das 

monarquias feudais e o  início das monarquias  modernas do Ocidente, a luta entre o 

Império e o papado, a Guerra dos Cem Anos, bem como a Magna Charta 

Libertatum, documento fundamental das liberdades modernas, a humanidade não só 

estagnou, mas até mergulhou em profundos abismos de ignorância, trevas e 

credulidade.78  

A cultura desse período principalmente até o século VIII, como assinala, 

ainda,  Fábio Konder Comparato: 

“representou  sem dúvida, em certos aspectos, uma volta  ao barbarismo. A 

intelectualidade  não só estagnou, mas até mergulhou  em profundos 

abismos de ignorância e credulidade. A atividade econômica baixou aos 

níveis primitivos da troca direta e do ruralismo, enquanto o acetismo  

mórbido e o desprezo por este mundo substituíram as atitudes sociais 

normais”.79 
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A partir, no entanto, dos séculos XII e XII novas realizações e idéias  

marcariam o início de uma outra civilização dentro da própria Idade Média, pois 

embora a escolástica  medieval  tenha desenvolvido diversas idéias  em torno  dos 

direitos humanos, entende-se que os primórdios  da sua teoria  foram estabelecidos 

exatamente a partir do fim desse período, quando a interferência  dos reis parece ter 

perdido o poder divino. 

“No embrião dos direitos humanos, portanto, despontou antes de tudo o 

valor da liberdade. Não, porém, a liberdade geral em beneficio de todos, 

sem distinções de condição social,  o que só viria a ser declarado ao final do 

século  XVIII, mas sim liberdades especificas, em favor, principalmente, dos 

estamentos superiores da sociedade – o clero e a nobreza –, com algumas 

concessões em benefício do “Terceiro Estado”, o povo. 

Este último, aliás, passa a tomar contorno mais definido com a ascensão 

social dos comerciantes, em razão da progressiva abertura das vias de 

comunicação marítima, após a longa dominação árabe sobre a bacia do 

Mediterrâneo, à margem dos castelos medievais, os burgos novos ou 

burgos de fora (forisburgus, termo do qual surgiu o faubourg do francês  

atual) tornam-se, rapidamente, os locais de concentração das grandes 

fortunas mercantis e os centros de irradiação do primeiro capitalismo. Foi 

nas cidades comerciais da Baixa Idade Média que teve início a primeira 

experiência histórica de sociedade de classes, onde a desigualdade social 

já não é determinada pelo direito, mas resulta principalmente das diferenças 

de situação patrimonial de famílias e indivíduos”.80 

Assinada em 1.215 a Magna  Carta constitui o mais importante estatuto 

político do povo inglês, estabelecendo uma série de restrições à prepotência e à 

opressão do poder real. Seus 60 artigos, embora consagrando uma luta da nobreza 

e do clero, consagraram direitos como a liberdade da Igreja, a proteção da vida e a 

garantia das liberdades individuais: ninguém poderia ser preso ou encarcerado 

senão por motivo legal, nem processado sem defesa e não podia haver demora na 

distribuição da justiça, com um julgamento justo. Obrigou o rei João Sem Terra a 

criar medidas assecuratórias da propriedade; deu liberdade a todos para 

comercializar, inclusive, aos estrangeiros; as cidades como Londres, vilas e portos 

voltaram a gozar de seus antigos privilégios e liberdades, condicionando a 

decretação de imposto ao consentimento do Conselho do Reino. Nasceu também o 
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Parlamento, já que nela foram investidos de Autoridade vinte e cinco barões  para 

garantir a sua execução.81 

A ditadura republicana de Oliver Cromwell, mesmo se opondo ao poder 

absoluto do rei Carlos I, não trouxe, em 1.618, a democracia, mas serviu para o 

recrudescimento das idéias republicanas e democráticas: 

“‘A crise da consciência européia’ fez ressurgir na Inglaterra o sentimento de 

liberdade, alimentando pela memória da resistência à tirania, que o tempo 

se encarregou de realçar com tons épicos. Por outro lado, as devastações 

provocadas pela guerra civil reafirmaram o valor da harmonia social e 

estimularam a lembrança das antigas franquias estamentais, declaradas na 

Magna Carta. Generalizou-se a consciência dos perigos representados pelo 

poder absoluto,  tanto na realeza dos Stuart quanto na ditadura republicana  

do Lord Protector”.82 

Entretanto, a limitação do poder monárquico e a garantia das liberdades 

civis só nasceram a partir da assinatura do Bill of Rights e a afirmação do 

Parlamento, formando-se então os dois partidos ingleses tradicionais, os whigs e os 

tories.83 

Revoltando-se contra a metrópole, as colônias inglesas do Norte, sob a 

influência do iluminismo, reconheceram um direito anterior ao Estado e,  precedendo 

mesmo a grande Declaração dos Direitos dos Homens, proclamaram ao mundo  o  

mais belo  texto  em que se afirma a existência e a  superioridade de um direito do 

homem, pairando  acima do direito positivo dos reis e dos parlamentos,  expondo ao 

mundo num corpo de razões a  opressão de um poder ilegítimo pelo uso arbitrário,  

tornando-se, portanto, também uma fonte de direitos hoje definidos como 

fundamentais.84 

Do mesmo modo, a Declaração de Virgínia de 16 de junho de 1776, que 

sofreu a influência das idéias de Locke, com a afirmação peremptória de que 

TODOS OS HOMENS SÃO LIVRES  E INDEPENDENTES POR NATUREZA,  teve 

uma participação marcante  na promulgação  dos direitos dos homens, uma vez que  

                                                

 

81 COMPARATO,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,  2005, p. 48. 
82 Idem, p. 48. 
83 Cf. HEERS,  História Medieval,  1988. 
84 COMPARATO, A afirmação Histórica dos Direitos Humanos,  2005, p.51. 



 
47

 
os franceses  foram sensíveis aos princípios religiosos, ao individualismo e às 

noções de justiça e  menção a  direitos humanos inalienáveis nela reconhecidos.85 

Também na França, após o nascimento da Escola de Direito Natural, 

formada pela doutrina de inúmeros filósofos e rompendo com  a doutrina medieval e 

teleológica acerca do poder do Estado, passa a haver uma afirmação que existe  um 

direito anterior à formação da sociedade, inerente ao homem e que forma um 

conjunto de regras constatadas pela razão.  

Inspirada, assim, nessas declarações, foi aprovada a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo a igualdade de todos perante a lei, 

o direito à propriedade privada e resistência à opressão.  

No próprio título, os constituintes expressamente apontaram o seu 

caráter de declaração, cujo objetivo não era reconhecer ou criar direitos, mas 

proclamar a existência de direitos inerentes à natureza humana. 

Conforme ensina J. J. Canotilho: 

“Em geral, costuma fazer-se um corte histórico no processo de 

desenvolvimento da idéia de direitos fundamentais, conducente a uma 

separação absoluta entre duas épocas: uma, anterior ao Virginia Bill of 

Rights (12/8-1776) e a Declaration dês Droits de l’Homme et du Citoyen  

(26-8-1789), caracterizada por uma relativa cegueira em relação à idéia dos 

direitos do homem; outra, posterior a esses documentos, fundamentalmente 

marcada pela chamada constitucionalização ou positivação dos direitos do 

homem nos documentos constitucionais”.86 

Destarte, a doutrina dos direitos fundamentais está ligada à limitação dos 

governantes e liberdade frente ao poder político do Estado, emancipando o indivíduo 

perante os grupos a que estava submetido. Contudo, essa libertação também trouxe 

outra conseqüência social ligada ao laisser faire, e laissez passer: a questão social.  

Antes do século XIX não se haviam sentido de modo contundente os 

efeitos da nova ordem econômica e social difundida com o capitalismo. Mas a 

sociedade mostrava um desacerto das condições e da infra-estrutura social, 

acentuando um empobrecimento dos trabalhadores, inclusive dos artesãos, pela 

falta de competição em relação à indústria que florescia. Também a agricultura 
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sofreu o impacto da nova ordem econômica, já que com a implantação dos novos 

métodos de produção em diversos paises e com as oscilações de preço dos 

produtos, o homem do campo ficou abandonado às adversidades da vida. 

Destarte, os desníveis entre classes e as conseqüentes perturbações 

sociais, fizeram-se  sentir de tal modo que surgiram  reações humanistas  propondo-

se a garantir ou preservar a dignidade  do ser humano e a necessidade de dotar a 

ordem jurídica de um regramento para as relações individuais e coletivas  do homem 

trabalhador: 

“O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o 

principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, 

iniciado na primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com 

efeito, não é o ser humano abstrato, com o qual o capitalismo sempre 

conviveu maravilhosamente. È o conjunto  dos grupos sociais esmagados  

pela miséria, a doença, a fome e a marginalização. Os socialistas 

perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais não eram cataclismos 

da natureza nem efeitos necessários da organização racional das atividades 

econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema capitalista de 

produção, cuja lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor 

muito superior ao das pessoas”.87  

Para a nova estrutura social em que o homem deve ocupar uma posição 

que até então não lhe era reconhecida, surgem então a Constituição do México de 

1.919, tida como um conjunto de aspirações e necessidades dos grupos humanos 

que como tais integram a sociedade e traduzem o sentimento da vida coletiva, 

distintos dos da vida política, e a de Weimar, que foi o modelo das constituições  

européias, em matéria de direitos sociais, influenciando as demais  que absorveram 

as novas idéias decorrentes dos princípios  institucionalizados. 

A evolução das idéias do liberalismo político então em voga na Europa 

não correspondia ao espírito da Monarquia absoluta brasileira, onde o Imperador  

detinha todo o poder, usando o Poder Moderador, previsto no art. 10 da Constituição  

de 1.824 que lhe outorgava poder absoluto e, contrariava os ideais republicanos  

que ansiavam pela descentralização política: “Aqui, o Rei reinava, governava e 
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administrava, como dissera Itaboraí, ao contrario  do sistema  inglês, onde vigia e 

vige o princípio de que o Rei reina, mas não governa”.88 

Entretanto, como todas as constituições brasileiras, inscreveu uma 

declaração dos direitos do homem brasileiro e estrangeiro residente no país: 

“Já observamos, antes, até, que a primeira constituição, no mundo, a 

subjetivar e positivar os direitos do homem, dando-lhes concreção jurídica 

efetiva, foi a do Império do Brasil, de 1.824, anterior, portanto, à da Bélgica 

de 1.831, a que se tem dado tal primazia”.89  

Também não correspondia aos direitos fundamentais, a ampla declaração 

de direitos destinados a assegurar a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos brasileiros com a escravidão, mantida por quase toda a vigência do regime 

imperial e da própria constituição que em seu art. 179,  proclamava a “inviolabilidade 

dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança  individual, e a propriedade”. 

É que durante o período colonial brasileiro (do descobrimento até a 

independência) vigoravam no país as ordenações do reino. As Afonsinas, até 1512. 

As Manuelinas, até 1.569, quando foi promulgado o Código Sebastiano, substituído  

pelas Ordenações Filipinas, que refletiam o direito penal com a crueldade dos 

tempos medievais.90 As penas eram severas e cruéis, tais como os açoites, 

mutilações, queimaduras etc. que só foram abolidas em 1.824, pela Constituição 

Política do Império do Brasil (art. 179 – inciso XIX).   

A Constituição de 1.891 foi influenciada pelo modelo constitucional norte-

americano e designava uma seção a Declaração de Direitos, assegurando à 

“brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade” (art. 72), bem 

como ampliava as garantias funcionais ao exercício de cargos civis e militares e, 

inovando, garantia outros implícitos, já que declarava não ser a enumeração 

exaustiva. 

A Constituição de 1.934, editada após a Constituição alemã de Weimar,  

continha, ao lado de um título denominado  “Das Declarações de Direito”, um outro 
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dispondo sobre a ordem econômica e social inaugurando, assim, no Texto 

Constitucional,  diversos direitos sociais. 

E não foi somente essa inovação, uma vez que também substituiu a antiga  

idéia liberal do laisser-faire com a intervenção do Estado na economia, implantando 

a política do new deal americano e o planejamento dos paises socialistas, mas, 

ainda assim, estava longe do debate político dos direitos humanos, reveladores da 

dignidade humana.  

A tutela aos novos direitos - os sociais -, permaneceu em todas as demais 

Constituições como uma obrigatoriedade de prestação positiva do Estado, tais como  

aposentadoria, salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal, 

licença-maternidade etc. 

A Carta de 1.937 consagrava tais direitos, mas foi um exemplo de poder 

totalitário e centralizador, pois o artigo 186 declarava “em todo o país o estado de 

emergência”, com a suspensão de diversas dessas garantias. Esse estado de 

emergência foi revogado apenas em novembro de 1.945. 

A Constituição de 1.946 embora retornando à ordem democrática, não 

encontrou a total assimilação dos direitos humanos e destinou o Título IV à 

declaração de direitos fundamentais. Esse enunciado de direitos fundamentais 

permaneceu nas Constituições de 1.967 e 1.969, muito embora ambas contivessem  

dispositivos  que excluíam  da apreciação judicial os atos praticados com base em 

atos institucionais (respectivamente, os artigos 173 e 181).  

Destarte, como ensina Eduardo C.  B. Bittar:  

“A inserção brasileira no debate dos direitos humanos é recentíssima, uma 

vez que somente com a redemocratização (1985) e com a promulgação da 

Constituição Cidadã (1988) foi possível consolidar-se um texto de inspiração  

francamente aberta para os desafios dos direitos humanos (a ver-se pelos 

arts. 5º, 6o. 7º etc.). Aliás, permite a Constituição falar-se em direitos 

humanos explícitos em seu texto, em direitos humanos implícitos, bem 

como em direitos humanos decorrentes de tratados assinados pelo Brasil, 

de modo que isso favoreça a abertura do leque de influência dessa 

categoria de direitos sobre o ordenamento jurídico nacional”.91 
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A Constituição de 1988 foi conquista das forças oposicionistas ao governo 

ditatorial das forças armadas e fruto do trabalho da Assembléia Constituinte eleita 

em 1985, e inovou ao dispor sobre os direitos fundamentais antes da organização do 

próprio Estado e ao incorporar junto à proteção dos direitos individuais e sociais a 

tutela dos direitos difusos e coletivos. 

Com a volta da democracia, os direitos fundamentais voltaram a ser 

valorizados na  nova ordem constitucional, surgindo tutela de novas espécies de 

direitos, os denominados interesses  coletivos e difusos, como meio ambiente, os 

direitos do consumidor, o patrimônio histórico e cultural; ampliação dos direitos 

sociais, criando licença-paternidade, acréscimo pecuniário a férias já remuneradas,  

aumento do tempo de licença-maternidade para 120 dias e aviso prévio  

proporcional.  

Também foi destaque, nos direitos políticos dos cidadãos, criando novas 

ações constitucionais, como o habeas data, mandado de injunção e o mandado de 

segurança coletivo, bem como ampliou formas de tutela judicial do controle da 

constitucionalidade das leis, inibindo a criação de atos arbitrários do Poder 

Executivo, uma vez que instituiu também as ações de inconstitucionalidade por 

omissão e o controle abstrato de constitucionalidade.  



 
52

 
III. O DIREITO À VIDA  E SUAS  MANIFESTAÇÕES DENTRO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO   

Da convivência em sociedade é que germina a idéia do Direito. Esta idéia 

é fruto da experiência, da cultura que possui o homem e de sua natureza social. Da 

idéia do Direito deduz-se que, de um lado, é facultas agendi, a possibilidade legal de 

cada indivíduo mover-se na prossecução de seus interesses e, do outro, norma 

agendi, regra de conduta e organização coativamente imposta.   

Ele é sempre parte integrante do homem no momento e nas 

circunstâncias sociais, ligadas à idéia de conduta e de organização do meio, e da 

convivência com seu semelhante. Por ele se valoriza, qualifica e atribuem 

conseqüências a um comportamento social. Não só em função de critérios 

filosóficos, religiosos ou subjetivos, mas também em função da sua  utilidade social, 

do bem comum.  

Para o direito, o que importa é a conduta no momento de uma relação 

entre pessoas, e não o momento da relação entre indivíduo e a divindade, entre o 

indivíduo e a consciência ou seu íntimo.  

A ordem jurídica não se limita à constatação material dos atos humanos 

ou dos acontecimentos naturais das ações humanas. Apenas são eles apreciados 

pelo Direito, pelas conseqüências que produzem ou são suscetíveis de produzir no 

conjunto das relações sociais.  

Direito é regra de conduta e de organização que impõe deveres, cujo 

cumprimento é obrigatório e não está sujeito à iniciativa da consciência do indivíduo, 

mas lhe é imposto e exigido, sejam quais forem as reações subjetivas do agente em 

face do determinado pela norma que o obriga. Essa imposição já se verificou 

necessária, pois, muitas vezes, ocorrem casos de regras que faltam à normalidade.  

Se a lei impõe aos pais a obrigação de velar pelos filhos e de prover à sua 

subsistência e se os filhos maiores têm o mesmo dever na velhice dos pais, significa 

que essas obrigações são exigíveis compulsoriamente, caso contrário, seus agentes 

sofrerão as penalidades impostas pela norma, evitando-se, assim, o êxito da 
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anormalidade social, pois tais condutas são plenamente normais, pertinentes e nem 

sempre verificadas92 ou, como nas palavras de Miguel Reale: 

“Direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma 

convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um 

mínimo de ordem, de direção e solidariedade”.93 

Todavia, como a realidade social subjacente interfere também na projeção 

do homem no tempo e no espaço, o Direito não é apenas norma escrita, mas sim um 

complexo de regras, princípios e institutos regulados pelo Estado ou entidades 

supranacionais.  Isso porque, atualmente, se estabelecem ordenamentos jurídicos  

cujo âmbito de abrangência atinge  territórios mais amplos que os Estados – como, 

por exemplo, o ordenamento jurídico para a Comunidade Européia -, com a 

finalidade de se obter o bem geral. É a ordem jurídica imperante em determinado 

espaço geográfico. 

Destarte, o Direito também tem que ser articulado sob uma ordem 

essencial existente nas ciências, por ser formado por vários conhecimentos 

proferidos segundo uma idéia de totalidade, o que o torna um sistema  de 

característica  racional que, em toda sua multiplicidade, busca unidade e ordem. Na 

pressuposição do idealismo metafísico, procura sempre se ordenar num sistema 

natural da realidade.94 Portanto, o direito positivo é o “conjunto de normas, 

estabelecidas pelo poder político, que se impõem e regulam a vida social de um 

dado povo em determinada época.”95 

Embora seja um complexo unitário de dispositivos regulatórios da 

organização e relações sociais em um determinado contexto histórico, geográfico e 

político-institucional, o ordenamento jurídico compõe-se de fontes normativas, que 

são meios de revelação das normas jurídicas nele imperantes. 

As fontes do ordenamento jurídico constituem tema nuclear da Filosofia 

Jurídica na medida que examina as causas e fundamentos remotos e emergentes do 

fenômeno jurídico, quando estuda os meios pelos quais ele se exterioriza. Também  
                                                

 

92 BITTAR e ALMEIDA,  Curso de Filosofia do Direito,  2004, p. 473. 
93 REALE,  Lições Preliminares de Direito,  23ª ed. 1996, p. 18. 
94 “O Direito não é só norma, nem puro ordenamento. É a relação das normas no espaço do 
ordenamento. Só se pode entender o Direito quando se reconhece que ele é um sistema. Porém, 
trata-se de um sistema que vive em interação com outros sistemas, de modo que não pode ser 
concebido de forma estática, paralítica. Sua natureza é a de sistema dinâmico.” (BITTAR, e 
ALMEIDA, Op. cit., p. 477). 
95 Cf. DINIZ, Teoria Geral do Direito Civil, 2003, p. 11. 
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é essencial, quando discute as induções das quais originaram as normas jurídicas 

em cada um dos seus ramos e os mecanismos concretos de exteriorização. 

Com relação ao termo Fontes de Relativa Diversidade de Conceitos, o 

Direito o aplica no ponto de vista metafórico de nascente: início, princípio, origem e 

causa das regras ligadas ao conjunto de circunstâncias. Estas bases fundamentais 

revelam sua origem ou propósitos lógicos de existência, igualmente dualística no 

que concerne à matéria e forma. 

Assim, ao núcleo causal do direito denomina-se fonte material, por se 

tratar do produto dos problemas advindos pela convivência humana e que geraram a 

imperiosidade de um processo material e lógico de conduta.  

O objeto do Direito surge dos problemas reais do homem provindos de  

sua vida em sociedade, de sua natureza, da aproximação ou conflito com seus 

semelhantes, das eventualidades culturais e das manifestações políticas e 

econômicas. A conscientização de tais fatos sociais  tornou  necessária a imposição  

de uma diretriz indispensável. Por conseguinte, as fontes materiais da ordem jurídica 

são a própria expansão das forças que regem tais fatos, que traduzem as relações 

de indivíduo para indivíduo, ou mais, as relações sociais do homem atuando em 

subordinação, integração e coordenação dentro de um determinado círculo social.  

A manifestação dessa diretriz de conduta social necessita uma forma que 

expressará as regras, mandamentos, proibições ou permissões abstratas e 

forçosamente dirigidas a todos os quais a sociedade se compõe.  

Como dos fatos sociais nasce o Direito e  sendo eles tomados como 

fontes materiais da norma, a própria norma expressada  é tomada como sua fonte 

formal.  

Por outro lado, as fontes jurídicas são tidas como fundamento  de validade 

da ordem jurídica e são classificadas em dois grandes grupos, diferenciados 

conforme perspectivas de enfoque do fenômeno valorado pelo Direito, sendo 

reconhecidos como: fontes materiais e fontes formais; a origem ou a nascente das 

normas.  

Pressuposto jurídico anterior às normas de Direito, a expressão fontes 

materiais dá significado aos fatores que levam à emergência e construção material 

passivos de regulação. Posteriormente, o momento tipicamente jurídico, 
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considerando a regra predeterminada, chamada de fontes formais do direito, que 

representam os meios externos e estilizados que revelam essas regras para o 

mundo exterior. 

Tanto um quanto o outro bloco, por sua vez, separam-se de acordo com o 

tipo de fatores enfocados ou pelo estudo da construção e mudança das 

manifestações jurídicas. Pode-se assim pensar nas fontes econômicas, sociológicas, 

materiais, políticas, político-filosóficas etc., apesar de, do ponto de vista histórico, 

saber-se que fatores materiais inclinam-se a atuar em conjunto no processo de 

indução à elaboração ou modificação do fenômeno do Direito.    

O ordenamento jurídico é, pois, formado por categorias de regras que 

determinam o que é  constituído pelo grande número de ordens dos fenômenos 

regidos pelo direito (materiais) e de outra categoria de regras que definem o modo 

de se fazer, constituindo esse objeto num fenômeno consumado na ordem social 

(formais). 

Do ponto de vista político-filosófico, as fontes materiais do direito à vida, 

ainda conservando forte relação com o panorama sociológico, fazem referência ao 

princípio constitucional intangível da dignidade humana. Podemos observar também  

que a dinâmica social, nas clássicas experiências do jusnaturalismo  não só surgiu  

como veículo que instiga ao respeito à vida biológica do ser humano, como obrigou 

o Estado a atuar como meio produtor de importantes leis, das quais as finalidades 

são desenvolver e dar realce ao princípio dentro do universo jurídico.  

A partir do ponto de vista filosófico, os princípios materiais do direito à vida 

correspondem às correntes e aspirações do Iluminismo, que alastradas durante o 

século XVIII e divulgadas ao homem como medida da ordem social. Estas idéias 

lutam pelo desenvolvimento humano e fraterno da pessoa humana como 

destinatária da regra, sem a mediação arbitrária do Estado, a quem pertence a 

responsabilidade de produzir as normas sob um procedimento já antes estabelecido, 

intencionando guardar a sua já reconhecida dignidade. 

Pela pesquisa e julgamento das fontes formais, a ciência do Direito 

procura a manifestação de exteriorização final das regras jurídicas, assim como os 

mecanismos e modalidades pelos quais transparecem e são manifestadas. Assim 
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sendo, o conceito de fonte formal de direito se confunde, de início, com o de regra 

jurídica, tida como preceito genérico aos indivíduos, como diretriz da sua conduta.  

Em verdade, ele desprende-se formalmente do próprio modelo delineado e 

manifestado exteriormente, pois nele está o sistema racional e organizatório e de 

caráter coercitivo. Toda expressividade do direito nessa injunção será fonte formal, 

pois dela deriva um preceito definido como fato real.  

Contudo, existe discussão teórica relevante acerca do estuário das fontes 

jurídicas, unidade ou pluralidade de núcleos.  

Conforme o pensamento de Kelsen, a teoria monista, em propriedade, 

intensifica a unidade fundamental do direito e a necessidade de dar realce à 

natureza unitária das normas jurídicas. Conforme as normas, o Estado é o único 

centro de positivação dotado de coerção/ sanção.      

Entrementes, a teoria pluralista não recebe essa tese de exclusivismo 

estatal, pois a sociedade civil é  beneficiada pelo ordenamento jurídico de outros 

núcleos de positivação do sistema. O fato de se vislumbrar no Estado o centro 

hegemônico  principal das regras não retira a percepção da convivência de outras 

fontes  ou núcleos exteriorizados pelo  Direito.  

Historicamente, a teoria constitucional desenvolveu-se a partir da 

Inglaterra, como resposta à necessidade da formação de um sistema de normas 

destinadas a proteger o súdito, que era indivíduo, contra o soberano, que era o 

Estado. Ao povo era assegurada a garantia da elaboração dessas normas e o 

exercício da sua soberania, antes pertencentes ao rei. Somente a partir da idade 

moderna, o Estado se submete completamente ao direito. 

Destaca-se, atualmente, a característica histórica alcançada pelo direito 

constitucional que, tido como direito pelo Estado, tornou-se ultrapassado, por não se 

limitar a proteger o indivíduo contra a tirania do Poder Político, mas a ordenar, 

organizar e estabelecer toda a atividade pública. Suas fontes encontram-se nas 

constituições, leis, costumes, usos e práticas políticas. A fonte principal reside nas 

constituições.    
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1. Princípios e regras no ordenamento jurídico.  

Visando a estabelecer regras de conduta, direitos e deveres, com o intuito 

de promover a harmonia social, o Direito  compõe-se de doutrinas fundamentais, 

normas e institutos. Todos esses princípios estabelecidos são de extrema 

importância quando inseridos no universo cultural, pois unem em um só todo, 

valores básicos à vida e ao convívio entre os membros da comunidade.96  

A dogmática moderna entende que as normas em geral, e as normas 

constitucionais em particular, enquadram-se em duas grandes categorias diversas: 

os princípios e as regras.  

E para a teoria dos direitos fundamentais o mais importante é a distinção  

entre regras e princípios.  Essa distinção constitui a sua base e é a chave  para a 

solução dos problemas centrais  da  sua dogmática.  

Sem ela não pode existir  uma teoria adequada dos limites, nem uma 

teoria  satisfatória  da colisão  entres direitos,  tampouco  uma teoria suficiente  

acerca do papel da norma. 

Os princípios têm grande importância dentro do universo cultural criado 

pelo homem – o direito – ao incorporar valores mais essenciais à vida e à 

convivência entre as pessoas.97  Baseado no sentido  amplo da palavra, conceitua-

os de forma  bem abrangente  Clóvis Beviláqua   em “fundamentos  e pressupostos  

de direito universal”; não só  do direito nacional, como dos elementos  fundamentais  

da cultura  jurídica  humana em nossos dias  e que se extrai das idéias que formam 

a base da civilização hodierna.98 

Devido aos múltiplos sentidos, na linguagem comum princípio indica todo  

início, estréia, ou começo de algo, de uma ação ou  processo. No entanto, 

compreende também o sentido  de “causa primeira, raiz e razão”99  e mais,  algo que  

“serve de base a alguma coisa” ou por  considerada extensão “proposição  

                                                

 

96 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito, RT, vol. 790, ano 90, ago. 2001, p. 739. 
97 DELGADO, Princípios de Direito. Revista dos Tribunais, vol. 790, ago. 2001, p. 739. 
98 BEVILAQUA,  Código Civil dos E. U. B, 1973, p. 114. 
99 HOUAISS,  Dicionário Houssaiss da Língua Portuguesa,  2001, p. 2299. 
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elementar” e, por esta direção, “proposição lógica fundamental sobre a qual se apóia 

o raciocínio.”100   

Deste modo, princípio, cientificamente, parte do estudo empírico, sobre  

fatos e atos ocorridos dentro da sociedade ou atos e fatos potencialmente  

verificáveis,  no sentido de ser. Mas depara-se com a Ciência do Direito que  objetiva 

com a norma o dever ser, daí  estar o seu sentido voltado para a força do significado 

de proposição fundamental, sendo, assim, incorporado pelas ciências humanas, 

inclusive pelo Direito.  

De maneira mais ampla, princípio traz a idéia de proposições 

fundamentais  que se manifestam na consciência do homem e dos grupos sociais, a 

partir de determinada realidade, e que, depois de construídas vão em direção à 

compreensão e as novas formas de agir nessa realidade.  

Segundo Jose Afonso da Silva, é empregada como: 

“norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de 

programa, como são as normas de princípios institutivos e as de princípios 

programáticos. Não é nesse  sentido que se acha a palavra princípios  da 

expressão  princípios  fundamentais  do Titulo I da Constituição. Princípio aí  

exprime a  noção de “mandamento nuclear de um sistema”.101 

Mandamentos nucleares os princípios têm o condão de elucidar  

controvérsias e dúvidas na  aplicação da norma, bem como  já foram tidos como  

base  metajurídica  para a elaboração da  lei.  

Os princípios repercutem por todas as searas jurídicas, tornando efetivo e 

indispensável o papel de afiançar a veracidade da organicidade e coerência 

integradas ao universo como um todo e as normas  de uma sociedade política. 

Como um conjunto de princípios, o Direito visa estabelecer normas de 

conduta, direitos e deveres, de forma a assegurar a harmonia social.102 

Os princípios existentes no ordenamento jurídico podem-se evidenciar 

através da positivação do Direito, através da constituição de leis e outras formas 

normativas. Também podem estar implícitos no ordenamento jurídico, como 

                                                

 

100 HOUAISS, Dicionário Houssaiss da Língua Portuguesa,  2001, p. 2299.  
101 SILVA,  Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. 2001, p. 95. 
102 Cf. DELGADO, Princípios de Direito, vol. 790, ago. 2001, p. 749. 
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instrumento de interpretação e aplicação do Direito para que os operadores jurídicos, 

gerando os princípios gerais do direito e que, segundo Edilsom Farias,    

“não estão consagrados em nenhuma concreta disposição de norma, serão 

encontrados implicitamente no interior da ordem jurídica de onde são 

escolhidos através da arte de interpretar e aplicar as normas jurídicas”.103 

No período do pós-positivismo, buscou-se definir as relações entre 

valores, princípios e regras, caracterizando, assim a chamada nova hermenêutica 

constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, com base no fundamento da 

dignidade humana. Para Barroso, a valorização e a incorporação dos princípios,  

seja ela explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela 

ordem jurídica de sua normatividade, cumprem o papel de reaproximar Direito e 

Ética.104 

Houve um longo percurso para que os princípios chegassem ao status de 

norma jurídica, superando a crença de que teriam uma dimensão puramente 

axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata.  

Os princípios são elos entre a dinâmica social e as regras de Direito, pois 

levam a interpretação legal para a realidade sócio-econômico-cultural-religiosa em 

que as pessoas vivem.105 

Em geral, as regras têm conteúdo mais restrito a situações específicas, 

enquanto os princípios têm maior teor de abstração e versam sobre inúmeras 

situações. Embora tenham funções diferentes dentro do ordenamento, não existe 

hierarquia entre ambas as categorias, devido ao princípio da unidade da 

Constituição.106 

Nos últimos anos, tem surgido uma distinção qualitativa ou estrutural entre 

regra e princípio, como um dos pilares da moderna dogmática constitucional, 

indispensável para a superação do positivismo legalista, onde as normas abrangiam 

as regras jurídicas. 

                                                

 

103 FARIAS, Colisão de Direitos, 2a. ed. 2000.  
104 Cf. BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constitucional, 1999, p. 147.  
105 DELGADO, Princípios de direito, vol. 790, ago. 2001, p. 739-740. 
106 Cf.BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2a. ed. 2006. 
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Os princípios têm efeito normativo, pois pertencem ao sistema jurídico, 

não sendo, desta forma, apenas um conjunto de regras.107 

As Regras são, normalmente, relatos objetivos, descritivos de 

determinadas condutas, podendo ser aplicadas a um conjunto delimitado de 

situações. A aplicação de uma regra ocorre de forma a regular a matéria em sua 

inteireza ou então é descumprida. Havendo conflito entre duas regras, só uma será 

válida e irá prevalecer.108 

Já os Princípios contêm relatos que não especificam a conduta a ser 

seguida, sendo aplicáveis a um conjunto amplo e até mesmo indeterminado de 

situações. Muitas vezes, os princípios indicam direções diversas, exigindo-se que 

sua aplicação ocorra mediante ponderação, ou seja, à vista do caso concreto, o 

intérprete irá avaliar como o princípio deverá ser aplicado, de forma graduada 

dependendo das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações 

de fato.109 

De acordo com Maurício Delgado: 

“Para a ciência do direito os princípios conceituam-se como proposições 

gerais que informam a compreensão e aplicação do fenômeno jurídico. São 

diretrizes centrais que se inferem de um sistema jurídico e que, após 

inferidas,  a ele se reportam, informando-o”.110 

O entendimento de que os princípios são elementos normativos, levou a 

uma maior elaboração teórica das dificuldades que sua interpretação e aplicação, 

tanto na determinação de seu conteúdo quanto no de sua eficácia, uma vez que 

ainda há questões não solucionadas a este respeito. O modelo tradicional foi criado 

para a interpretação e aplicação de regras, no entanto, o sistema jurídico ideal  

assenta-se em uma distribuição equilibrada de regras e princípios, nos quais as 

regras desempenham o papel referente à segurança jurídica – previsibilidade e 

objetividade das condutas – e os princípios, com sua flexibilidade, possibilitando a 

realização da justiça do caso concreto. 111 

                                                

 

107 Cf.PEIXINHO, Os princípios da Constituição de 1988,  2001, p. 3-4. 
108 Cf. BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2ª ed. 2006. 
109 Idem. 
110 DELGADO, Princípios de Direito. Revista dos Tribunais, vol. 790, ago. 2001,  p. 751. 
111 BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2ª ed., 2006. 
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Os valores estabelecem-se, coordenando-se entre si, de acordo com as 

características de cada sociedade, representando as normas “o resultado dos 

valores mais essenciais para a sociedade “.112 

Os valores têm a capacidade de ordenar ou graduar de forma preferencial 

ou hierárquica.113 

O ordenamento jurídico tem como finalidade proteger e assegurar valores 

importantes e essenciais para a sociedade, impedindo práticas que sejam 

consideradas negativas. 

A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico ocorre através de 

diversos princípios-normas e não somente pela conjugação de valores, cuja 

essência encontra-se nos princípios.114 

Destaca Luís Roberto Barroso, que “a despeito da pluralidade de domínios 

que abrange, a ordem jurídica constitui uma unidade.”115 

Continuando em sua exposição, o mesmo autor esclarece a questão, no 

que se refere especificamente à unidade de interpretação no âmbito constitucional: 

“É precisamente por existir pluralidade de concepções que se torna 

imprescindível a unidade na interpretação. Afinal, a Constituição não é um 

conjunto de normas justapostas, mas um sistema normativo fundado em 

determinadas idéias que configuram um núcleo irredutível, condicionante da 

inteligência de qualquer das suas partes. O princípio da unidade é uma 

especificação da interpretação sistemática, e impõe ao intérprete o dever de 

harmonizar as tensões e contradições entre normas”.116 

Desta forma, como destacou o autor acima, é o princípio da unidade da 

Constituição, um método de interpretação que busca a adequação de normas 

constitucionais aparentemente dissonantes. 

Essa idéia de unidade origina-se na Constituição e sobre ela se projeta, 

como fonte instituidora da norma jurídica, assumindo ampla magnitude devido às 

dificuldades por ela geradas. O problema é que a Constituição, especialmente se 

promulgada num Estado Democrático, busca atender necessidades distintas e, 

                                                

 

112 GRAU, O direito posto e o direito pressuposto,  1996, p. 78/79. 
113 REALE, Filosofia do Direito, 17ª ed. 1991, p. 191. 
114 GRAU,  O direito posto e o direito pressuposto, 1996, p. 78/79. 
115 BARROSO,  Interpretação e Aplicação da Constituição, 3ª ed. 1999, p. 188. 
116 Idem, p. 188-189. 
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muitas vezes, com interesses divergentes. Assim, mesmo expressando um conteúdo 

fundamental quanto a determinados princípios e normas, não consegue abarcar todo 

o pluralismo da sociedade.117 

Quanto às regras jurídicas, estas são normas que são ou não aplicáveis a 

um caso concreto, porque podem ser ou não válidas. As regras contêm 

determinações fáticas e jurídicas.118 

As regras contribuem para a maior previsibilidade do sistema jurídico. A 

justiça depende em geral de normas mais flexíveis – como ocorre com os princípios - 

que possibilitem uma adaptação mais livre às infinitas possibilidades do caso 

concreto e que sejam capazes de conferir ao intérprete liberdade de adaptar o 

sentido geral do efeito pretendido, mesmo que impreciso e indeterminado, às 

peculiaridades da hipótese examinada.  

Os princípios são espécies normativas que se relacionam mais 

diretamente à idéia de justiça. As regras facilitam a realização do valor segurança, 

enquanto os princípios oferecem melhores condições para que a justiça possa ser  

alcançada.119 

Quanto ao conteúdo, os  princípios como normas que identificam valores a 

serem preservados ou fins a serem alcançados. Trazem em si, normalmente, um 

conteúdo axiológico ou uma decisão política. Isonomia, moralidade, eficiência são 

valores. Justiça social, desenvolvimento nacional, redução das desigualdades 

regionais são fins públicos. Já as regras limitam-se a traçar uma conduta. 120 

Assim, numa situação de conflito entre princípios, deve-se considerar o 

que possui maior relevância diante do caso concreto.121 

Quanto aos conflitos que possam surgir entre as regras, deverão ser 

identificados pelo intérprete aplicador, que verificará qual é a regra válida para o 

caso concreto. Para tanto, deverá estar amparado pelo próprio ordenamento jurídico, 

através de subsídios quer permitam decidir qual é a regra válida.  

                                                

 

117 BARROSO,  Interpretação e Aplicação da Constituição, 3ª ed. 1999. 
118 ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales,  2002, p. 87. 
119 Cf. BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2ª ed. 2006. 
120 Idem. 
121 Idem. 
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Pode ocorrer ainda do princípio ser atingido ou o estado ideal a ser 

transformado em realidade não ser objetivamente determinado, envolvendo uma 

integração subjetiva por parte do intérprete.122 

Geralmente, a carga valorativa dos princípios contém um fundamento 

ético, uma deliberação política relevante, apontando uma determinada direção a ser 

tomada.  

Porém, em uma ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam 

decisões, valores ou fundamentos diversos, algumas vezes contraditórios, gerando 

colisão de princípios, que devem ser avaliados pelo intérprete.  

Os princípios gerais do Direito atuantes na Constituição caracterizam-se 

por incorporar valores e diretrizes centrais na própria noção de organização política,  

seja incorporando  valores essenciais da vida humana, elevados  ao ápice  pelas 

modernas constituições democráticas, como a exaltação da dignidade  da pessoa 

humana e dos direitos humanos, seja referindo-se a comandos diretores 

fundamentais para as relações pessoais reguladas pelo direito, tais como o princípio 

da razoabilidade, proporcionalidade, boa fé  etc.123 

A ilegitimidade baseada numa estreita visão patrimonialista, há muito 

dominou a sociedade, que jamais teve um projeto que abrangesse também os 

cidadãos de baixa renda e/ou excluídos. Mas, um grande passo foi dado com a 

Constituição de 1988, que se preocupou em assegurar direitos a todos, 

independentemente de suas condições sociais, culturais ou ideológicas.124 

A desigualdade que privilegia alguns fez surgir uma sociedade com déficit 

de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de oportunidades de vida 

digna. Apesar de viver num país rico, boa parte da população também não tem 

acesso à alimentação adequada, ao consumo e a uma vida digna. 

Tudo isso decorre da falta de efetividade das Constituições brasileiras, 

especialmente pela falta de vontade política para fazer valer direitos há muito 

previstos. Cada nova Constituição tenta criar normas cada vez mais abrangentes, 

porém, devido ao processo evolutivo da humanidade, acabam não acompanhando o 

                                                

 

122 BARROSO,  A Nova Interpretação Constitucional, 2ª ed. 2006. 
123 BARROSO, Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro. Jus 
Navigandi, 2002. 
124 Idem. 
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ritmo desse processo, estando quase sempre atrasada em relação às necessidades 

do povo. 125 

De acordo com Luís Roberto Barroso, isso também se deve ao não 

reconhecimento de força normativa aos seus textos e da falta de vontade política de 

dar-lhes aplicabilidade direta e imediata. Além disso, a tradição européia dos 

primeiros séculos, considerava a Lei Fundamental como mera ordenação de 

programas de ação, convocações ao legislador ordinário e aos poderes públicos em 

geral. Daí porque as Constituições brasileiras sempre se atrofiaram por promessas 

de atuação e pretensos direitos que, na prática, jamais se consumaram.126 

Na História em curso, os poderes das classes dominantes foram 

atenuados por fenômenos políticos importantes, como a organização da sociedade, 

a liberdade de imprensa, a formação de uma opinião pública mais consciente, o 

movimento social, bem como pela alternância do poder.127 

As normas constitucionais chegaram a uma condição plena de normas 

jurídicas, prontas para tutelar direta e imediatamente todas as situações previstas. 

Além disso, a Constituição passa a orientar a interpretação das normas 

infraconstitucionais.128 

A nova interpretação constitucional baseia-se nas cláusulas 

constitucionais, por seu conteúdo aberto, principiológico e extremamente 

dependente da realidade, não servindo ao sentido unívoco e objetivo que se lhes 

pretende dar. Tendo em vista, os elementos do caso concreto, dos princípios a 

serem preservados e dos fins a serem realizados, determina-se o sentido da norma, 

com vistas à produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a 

ser resolvido. 129  

Na lição de Luís Roberto Barroso:  

“Direito é norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e força 

coativa. A ciência do Direito, como todas as demais, deve fundar-se em 

juízos de fato, que visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de 

valor, que representam uma tomada de posição diante da realidade. Não é 

                                                

 

125 BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2  ed. 2006. 
126 BARROSO, A Nova Interpretação Constitucional, 2  ed. 2006. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem.  
129 Ibidem.  
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no âmbito do Direito que se deve travar a discussão acerca de questões 

como legitimidade e justiça”.130  

2. A importância da Constituição na definição do direito à vida  

Constituição é a lei  maior que rege  todo o ordenamento jurídico de um 

povo. Tem como função conferir validade, fundamento e eficácia a todas as normas 

jurídicas existentes em determinado contexto jurídico nacional. 

O sustentáculo da validade de toda e qualquer norma acha-se assentado 

no critério de abstração negativo, visto que qualquer norma infraconstitucional não é 

regrada e repelida pelo sistema se não acometer o comando ou princípio 

constitucional tornado estável.  

A comparação das regras jurídicas com a norma constitucional, com seus 

princípios ou regras incita à ocorrência de diversos fenômenos relevantes ao sistema 

estipulado. Manifesta-se então a necessidade que se molde e complete com os 

instrumentos da anulação, da recepção, inviabilização e, nestes tempos, a 

desconstitucionalização.  

Dá-se a revogação da antiga norma quando esta é suprimida da ordem 

jurídica, tácita ou expressamente, por se chocar com o novo quadro constitucional 

emergente.  

A recepção acontece quando a norma anterior e infraconstitucional é 

mantida e continua a ser amparada na ordem jurídica, porque se faz coerente e 

compatível com o novo quadro constitucional. E, a partir daí, uma norma é invalidada 

quando se debate com a ordem constitucional vigente, sendo desraigada do meio 

jurídico por declaração de inconstitucionalidade.   

Pela atual estampa da desconstitucionalização executa-se quando o 

núcleo da norma deixa de ser o foco da constituição vigente, mas seu velho preceito 

é mantido pelo legislador infraconstitucional por não ir de encontro às regras e 

preceitos da nova ordem constitucional.  

Segundo a matéria envolvida na Constituição  também se encontra a 

classificação em sentido material; o conjunto de regras relativas à estruturação e 
                                                

 

130 BARROSO, Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro. 
Jus Navigandi, 2002. 
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dinâmica do Estado, os entes estatais descentralizados, os órgãos do poder estatal, 

juntamente com a Declaração de Direitos. Permeados com os princípios e regras, 

tais temas revelam a genuína matéria constitucional e o seu conteúdo clássico.  

O sentido formal da norma constitucional é expresso quando o conjunto de 

regras não se consubstancia com os citados temas, estando neles inserido e 

passando a adquirir, unicamente por isso, o status de matéria constitucional. 

Entretanto, tal definição provém mais da idéia concebida do fenômeno 

jurídico como algo cristalizado e estático, ignorando as modificações substantivas  

vivenciadas pela realidade constituída mais moderna. Houve a evolução das 

sociedades ocidentais, que alterou o receituário cultural das revoluções 

constitucionalistas liberais primitivas, provenientes dos séculos XVII, XVIII e início do 

XIX.  

No entanto, dentro do cenário jurídico, o desenvolvimento sócio-cultural 

nos fins do século XIX, levou ao estabelecimento de perspectivas e novos temas, 

suplantam essa teoria liberal e individualista do passado.  

Atualmente, com a implantação da democracia e a criação do Estado 

Democrático de Direito, o conceito de constitucionalidade alargou-se. O conceito de 

Constituição como declaração de direitos, de maneira a nele englobar-se o largo 

universo dos direitos sociais, coletivos e difusos, com status de matéria 

constitucional basilar.  

Conseqüentemente, tornou-se inevitável também a extensão do conceito 

de constituição em sentido material, para o fim de abranger temas concernentes à 

moderna prevalência das concepções sociais coletivas de estruturação do Estado e 

da ordem jurídico-social.  

2.1.  A definição do direito à vida na Constituição Federal de 1988  

Diz o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil: “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida...”.   

Mas a Constituição Federal fez questão de frisar a inviolabilidade do 

direito à vida, por isso reproduz em seu art. 5º os três preceitos declaratórios 
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contidos na “Declaração Universal dos Direitos Humanos”: a vida, a liberdade e a 

segurança pessoal. E o faz exatamente porque esse é um direito fundamental.  

Realmente prevê a Constituição Federal, no artigo 5º, caput, 

expressamente “a inviolabilidade do direito à vida...” 

Como ensina José Afonso da Silva, esse direito deve ser compreendido de 

forma extremamente abrangente, incluindo o direito de nascer, de permanecer, de 

defender a própria vida e de não ter o processo vital interrompido senão por outro 

processo natural.131 Torna-se, assim, um verdadeiro pré-requisito da existência de 

todos os demais direitos fundamentais consagrados constitucionalmente e, por isso,  

também o mais sagrado:    

“Consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria 

vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo 

vital senão pela morte espontânea e inevitável. Existir é o movimento 

espontâneo contrário ao estado morte”.132 

A Constituição Federal, ao proclamar como primeiro dentre todos os 

direitos individuais e coletivos,  “a inviolabilidade do direito à vida”, nada mais está 

fazendo do que reconhecer, como não poderia deixar de ser, que a vida humana é o 

fundamento necessário de tudo que diz respeito ao indivíduo e à sociedade humana.  

Ainda de acordo com José Afonso da Silva: 

“A vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais. 

Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os morais. A Constituição, 

mais que as outras, realçou o valor da moral individual, tornando-a mesmo 

um bem indenizável (art. 5º - V e X). A moral individual sintetiza a honra da 

pessoa. O bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana 

como dimensão imaterial”.133 

Possui duas vertentes igualmente amparadas pela Constituição Federal. 

Traduz-se, em primeiro lugar, como o direito que possui a pessoa de permanecer 

viva e existente na ordem jurídica, que não pode ignorá-la e, em segundo, no direito 

a um adequado nível de vida, fornecendo o Estado prestações positivas, 

assegurando o desfrute de  um piso vital mínimo que corresponde aos direitos 

fundamentais de terceira geração.  

                                                

 

131 SILVA,  Curso de Direito Constitucional Positivo. 19a. ed. 2001, p. 200.  
132 Idem, p. 201. 
133 Idem, p. 201. 



 
68

 
Destarte, a Constituição assegura os primeiros quando promove a 

segurança pública, proibindo a justiça privada e pelas próprias mãos e com respeito, 

por parte do Estado, proibindo a pena de morte.  

Também salvaguarda a vida promovendo um nível mínimo de prestações 

aos seus cidadãos, assegurando-lhes o direito à alimentação adequada, à moradia 

(art. 5º, XXIII), ao vestuário, à saúde (art. 196), à educação (art. 205), à cultura (art. 

215) e ao lazer (art. 217),  usando de um aparato estatal que ofereça amparo e 

assistência àqueles que dele necessitem na conservação de sua vida com 

dignidade.  

Neste sentido, o próprio STF já  assim reconheceu:  

“direito à saúde (...)  representa  conseqüência  constitucional indissociável 

do direito à vida. O poder Público, qualquer que seja a esfera institucional 

de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional”. 134  

Necessitando de disciplinas e campos do conhecimento cada vez mais 

específicos, a tutela jurídica moderna abrange cada vez mais conhecimentos 

científicos, técnicos e filosóficos, sendo estes particularizados e singulares. O direito 

procura em outras ciências, a idéia de vida física e humana, seu começo e seu fim, 

levado pelo fato de que nenhuma ciência esgota seus recursos nela própria, todas 

superando seus conceitos e definições a fim de encontrar a integração com outras 

áreas do conhecimento, buscando sempre o aperfeiçoamento, visto que jamais 

alcança o estado definitivo e último da perfeição absoluta sendo que, muitas vezes,  

se distancia ou reformula, de maneira errada, os conceitos já vividos e solidificados 

através do tempo.  

Contudo, a palavra vida possui inúmeros significados, dificultando muito 

um sentido pronto e acabado para sua definição, dependendo até do contexto em 

que é tomada  e é tida como inextricável  para muitas ciências, mesmo a biológica, 

que não possui uma definição sem as complexidades de seu início, término e com 

os aspectos de subjetividade de seu autor.  

                                                

 

134 AgRg. No RE 271.286-8-RS, rel. Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000, Boletim de Direito 
Administrativo, ago. 2001, p. 641 
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Biologicamente, o ser humano começa a existir desde o instante em que o 

espermatozóide fecunda um óvulo, iniciando no mesmo momento um complexo 

fenômeno de duração muito curta, mas rica, pois constitui uma única célula  

chamada zigoto, ou ovo, com constituição química  totalmente  diferente das duas 

outras, muito embora  tenha delas se  originado.  

Mesmo nesse aspecto  temporal, interessante é a citação de M. S. Gilbert, 

citado por Silmara J. A Chinelato e Almeida, informando que “para cada um de nós a 

vida começa em um instante despercebido, obscuro e sem nobreza quando o 

espermatozóide  mergulha dentro de um óvulo maduro”.135 

Embora o desenvolvimento se faça de maneira contínua e possa, portanto,  

ser dividido pela ciência por fases marcantes, é a fecundação que inicia a vida. 

Apenas é o seu desenrolar que percorre o caminho da implantação, o período 

embrionário, o período fetal, o nascimento, infância, puberdade, a idade adulta e, 

finalmente, a senilidade.  

A dinâmica do processo vital, embora não possa prescindir de nenhuma 

de suas fases, pode-se falar da importância especial de cada uma delas para o 

desiderato final. Assim leciona Silmara Chinelato: 

“Dessas etapas queremos salientar, pela sua importância, a primeira delas, 

a implantação, que oferecerá ao ovo (embrião) os nutrientes necessários à 

sua sobrevida. É pela implantação que o ovo adquire viabilidade; caso 

contrário, perecerá na cavidade uterina e será eliminado imperceptivelmente 

à época da menstruação, conforme muito bem adverte Odon Ramos 

Maranhão24; é a implantação que determina, ainda, o início do estado  

gravídico da mulher. 

Embora a vida comece com a fecundação (in anima nobile ou in vitro), é a 

implantação que garante a sobrevivência do concepto136. 

Destacando também as fases pelas quais passa o concepto, Ives Gandra 

MARTINS, salienta  

“Não é diferente com a embriologia, medicina e biologia, que também já 

concluíram que a vida começa com a fecundação, muito embora a gravidez 

revele-se com a implantação ou nidação. Apenas isso: a gravidez, iniciada 

                                                

 

135 MGILBERT, Biography of the newborn, New York, Hafner Publishing Co., Inc, 1963, apud Keith 
L. Moore, Embriologia Básica, cit. p.20 apud CHINELATO e ALMEIDA, Silmara J. A.  Tutela Civil do 
Nascituro. Editora Saraiva, 2000, p. 112. 
136 ALMEIDA, Tutela  Civil do Nascituro, 2000, p. 112/113. 
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pela implantação no útero do óvulo fecundado garante a sobrevivência 

daquele ser em gestação. Por isso, essas ciências também afirmam através 

de seus mestres o início da vida, com a fecundação.     

À luz dos conhecimentos atuais, adquiridos com a fertilização “in vitro” e 

com o transplante do ovícito, é certo que a gestação somente se inicia no 

instante da implantação e nidação do ovo. 

Semelhante afirmativa deve-se ao fato de que durante as 48 ou 72 horas 

em que o ovo se desenvolve e progride no interior da tuba uterina, a mulher 

não deve ser considerada grávida. 

Esse fato é cabalmente comprovado pela fertilização “in vitro”, pois o óvulo, 

depois de retirado do organismo da mulher e fecundado no laboratório, 

necessita de 48 a 72 horas para poder ser transferido para o útero materno 

a fim de se implantar e iniciar a nidação.  

É óbvio que durante esse período do desenvolvimento extracorpóreo do 

ovo, a mulher não pode ser considerada grávida; tampouco o ovo terá 

condições de se desenvolver caso não seja transferido para o útero da 

futura mãe. 

Confirma-se assim que a normal implantação e nidação do ovo no útero 

materno, estabelece o inicio da gestação, isto é, do  novo ser...”137  

Destarte, apenas a gravidez começa com a nidação e essa só se dá 

quando o ovo é implantado, natural ou cirurgicamente, no endométrio,  revestimento 

interno do útero. Mas, biologicamente, a vida começa com a fecundação e essa só é 

perceptível, para o direito, quando implantada no útero materno.  

Também para a medicina, o marco inicial da vida é a fecundação, muito 

embora a implantação ou nidação determine a gravidez e sua viabilidade. 

Também em tese de livre-docência, Nilson Sant’Anna diz:  

“A vida humana irrompe e inicia a sua estrutura somática no exato momento 

da fecundação, antes, portanto, do ovo implantar-se no útero. A nidação 

garante, apenas, o prosseguimento de um processo vital já em andamento, 

decorrente de seu próprio poder energético, e a continuidade evolutiva de 

uma complexa arquitetura citológica, cujas linhas prévias já lhe chegaram 

esboçadas no desenho das primeiras divisões mitóticas”.138 

                                                

 

137 MARTINS,   MARANHÃO, e CARVALHO,  Curso Básico de Medicina Legal,  2ª ed. 1980, p. 184.  
138 Contribuição médico-legal ao estudo dos contraceptivos, tese de livre docência, 1968, apud 
Genival Veloso de França, O Direito Médico, cit., p. 149, apud Silmara J. A. Chinelato e  Almeida,  
Editora Saraiva, 2000. 
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E, assim, segundo a doutrina médica e a biológica,  vida intra-uterina, é 

apenas um marco inicial  do desenvolvimento humano139, constatado  pela gestação, 

ou seja, a concepção, se desenvolve em processos contínuos, até a sua cessação 

que é a morte encefálica.  São   conceitos  utilizados pelo direito para tutela do bem 

jurídico que determinam  todos os demais.  

Nesse entendimento, exemplifica Alexandre de Moraes:  

“O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se 

constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais 

direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo 

ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada 

ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à 

subsistência. O início da mais preciosa garantia do individuo deverá ser 

dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão-somente, dar-lhe o 

enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico a vida se inicia com a 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide, resultando um ovo ou zigoto. 

Assim, a vida viável,  começa com a nidação, quando se inicia a gravidez. 

Conforme adverte o biólogo Botelha Luziá, o embrião ou feto representa um 

ser individualizado, com uma carga genética própria, que não se confunde 

nem com a do pai, nem com a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do 

embrião ou do feto está englobada pela vida da mãe”.140 

Destarte, este é o direito à vida que deve ser tutelado pelas normas 

constitucionais como inviolável em todas as suas fases.  Esta inviolabilidade está 

                                                

 

139 É muito grande o interesse no desenvolvimento humano antes do nascimento, em grande parte 
pela própria curiosidade sobre os primórdios da nossa formação e também pelo desejo de melhorar a 
qualidade da vida. Os intricados processos pelos quais um bebê se desenvolve a partir de uma célula 
são miraculosos, e poucos eventos são mais excitantes do que a visão que a mãe tem de seu bebê 
durante um exame de ultra-sonografia. A adaptação de um recém-nascido à sua nova vida é também 
interessante testemunhar. 
O desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia quando um ovócito (óvulo) de uma 
fêmea é fertilizado por um espermatozóide de um macho. A divisão celular, a migração celular, a 
morte celular programada, a diferenciação, o crescimento e o rearranjo celular transformam o ovócito 
fertilizado - o zigoto -, numa célula altamente especializada e totipotente, em um organismo 
multicelular. Embora a maior parte das mudanças no desenvolvimento se realize durante os períodos  
embrionários e fetais, ocorrem mudanças importantes nos períodos posteriores do desenvolvimento: 
infância, adolescência e início da vida adulta. 
O desenvolvimento não termina no nascimento. Depois dele ocorrem mudanças importantes além do 
crescimento (por exemplo, o desenvolvimento dos dentes e das mamas). O cérebro triplica seu peso 
entre o nascimento e os 16 anos de idade; a maior parte do desenvolvimento está completa em torno 
dos 25 anos de idade. {in “Embriologia Clinica” MOORE PERSAUD {Keith L. Moore, PhD, FIAC, 
FRSM; T. V. N. Persaud, MD, PhD, DSc, FRC Parth (London), tradução da 7A. edição norte-
americana, Saunders, 2003 (USA), Elsevier Editora Ltda. 2004, Rio de Janeiro, RJ, p. 2)}. 
140 MORAES,  Direito Constitucional, 17ª ed. 2005, p. 30-31. 
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declarada expressamente na Constituição Federal e nos princípios implícitos  por ela 

adotados.  

Sob esse enfoque, o direito à vida é considerado imprescindível na 

conceituação biológica e moral, pois “O princípio jurídico da dignidade, como fundamento da 

República, exige como pressuposto a intangibilidade da vida humana. Sem vida, não há pessoa, e 

sem pessoa, não há dignidade”.141  

2.2. A análise conceitual da eficácia das normas constitucionais e sua 

influência sobre o direito à vida   

A aptidão formal de uma norma jurídica para incidir concretamente na vida 

material é definida por eficácia jurídica.  

Largamente examinada pela ciência do direito, a eficácia jurídica tem 

enorme e importante dimensão no direito constitucional, principalmente em Estados 

com democracia incipiente e com infelizes alterações políticas e constitucionais, 

como a sociedade brasileira. Daí, a fundamental importância da ciência na 

pormenorização dos critérios informadores da eficácia das regras constitucionais, na 

proporção em que estas são normas diretoras e qualificadoras da ordem jurídica. 

Devido à sua importância, a eficácia das regras constitucionais mereceu 

estudos e detalhamentos que culminaram em duas teorias com critérios distintos. 

A primeira teoria, sob a inspiração de constitucionalistas de peso como 

Thomaz Cooley e Rui Barbosa, define dois tipos de normas constitucionais, 

classificando-as, segundo a sua eficácia, em normas auto-executáveis e normas não 

auto-executáveis.  

Normas auto-executáveis seriam as que têm sua aplicabilidade imediata 

por serem completas em suas definições de hipóteses de incidência e seu núcleo 

normativo em seu comando basilar, não apresentando nenhum problema para sua 

aplicação imediata, bastando a si mesmas, pois já possuem aptidão formal para 

incidir imediatamente nos fatos apresentados. 

                                                

 

141 AZEVEDO, Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 14. 
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Ao contrário, as normas não auto-executáveis são aquelas que 

necessitam de normas infraconstitucionais, por  não  bastarem-se a  si mesmas. 

Pairam em certo limbo jurídico, sem aptidão para reger situações da vida concreta. 

Na boa técnica jurídica sequer poderiam ser definidas como fontes de direito, pois 

nada criam enquanto não completadas pela lei que reclamam.  

Ainda mais, tais normas espelham três tipos de preceitos:  

1) são normas de preceitos incompletos: não suficientemente definidos, 

seja quanto às hipóteses de incidência, seja quanto à efetivação/ 

disposição, ou ao seu conteúdo, como ocorre, por exemplo, no artigo 

5º, inciso XXI, da CF/88, que criou o mandado de injunção. O preceito 

inaugurou a ordem jurídica, criando um mandado, uma ordem, um writ, 

mas, deixando-o à mercê da legislação infraconstitucional para sua 

aplicação.   

2) normas condicionais: estas trazem uma aparência de definição 

completa e de comando, enquanto a hipótese de aplicação fica 

condicionada, pela vontade da Constituição, a uma lei ulterior que 

deverá precisar seus elementos e forma de aplicação, como ocorre, 

por exemplo, no artigo 5º; 

3) normas programáticas: estas indicam uma política, um programa 

governamental ou incumbência social, a fim de que se alcance  

determinada situação fática  jurídica  por ela considerada necessária 

ou valorada. Jamais bastam por si só, pois reclamam sempre lei 

subseqüente e, muitas vezes, atividades para sua complementação ou 

regulamentação e concretização.142 

Destarte, a teoria clássica exagera quando retira das normas 

constitucionais não auto-aplicáveis a aptidão para incidência e aplicação concreta, 

pecando com o alargamento da noção de impotência das normas constitucionais, 

chegando ao máximo de dotar de ineficácia partes de Constituições recentes como a 

brasileira. 

Por ser pacto político representativo de momento decisivo da história de 

um povo e com as conquistas de que a Constituição Federal exibe e exige, a 

                                                

 

142 Cf. TEMER, Elementos de Direito Constitucional, 1989, p. 27. 
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aplicação imediata dessa vontade popular, não se permite que se negue às regras 

nela contida, imediata aptidão para incidir e reger situações e relações fático-

jurídicas que se apresentam também imediatamente.  

Cabe apenas à ciência do direito definir e criar critérios que levem à 

efetiva prevalência e utilidade jurídica das normas constitucionais, determinadas pelo 

Poder Constituinte, e não criar tipos e definições que levem à sua impotência e 

ineficácia, aviltando o poder político de um povo.  

Assim, na defesa da constituição, no tocante à sua eficácia jurídica, 

enumeram três tipos de normas constitucionais: de eficácia plena, de eficácia 

contida e de eficácia limitada. 

Ao contrário da teoria clássica, a teoria moderna compreende que a norma 

constitucional possui preceito maior e politicamente legitimado de todo o 

ordenamento positivo, sendo, antes de tudo, completo, válido, eficaz e de aplicação 

imediata sobre situações fático-jurídicas concretas. Não se envereda, atualmente, 

pelo caminho da negação da aplicação do preceito constitucional, mas sim em torno  

da maior ou menor intensidade da eficácia imediata, característica da norma  

examinada. 

Dentro desse prisma, são normas constitucionais de eficácia plena as 

regras que têm aplicação imediata e integral, não dependendo de nenhuma lei 

ulterior para que se aplique aos fatos apresentados. São preceitos que não 

necessitam da intermediação do legislador ordinário para que alcancem imediata 

aptidão para incidência em situações concretas. No direito à vida, apresentam-se 

inúmeros exemplos, tais como os artigos 196, 225, inciso I e 227, todos da 

Constituição Federal de 1988. 

As normas de eficácia contida são aquelas regras constitucionais que 

possuem uma eficácia contida, redutível ou restringível. Pelo próprio texto 

constitucional  determina-se que o legislador ordinário restrinja ou contenha o direito. 

Elas têm aplicação imediata, pois, como já visto, não existe norma constitucional 

sem imediata aplicabilidade, a não ser se assim o quiser o constituinte, mas apenas 

podem ter seu alcance reduzido - daí o nomem iuris de eficácia contida - pelo 

legislador infraconstitucional. São, geralmente, já apontadas pela constituição 

quando diz que o direito necessita de preceitos suplementares  “na forma que a lei 
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estabelecer”. Mas sempre será aplicada, mesmo não sendo editada a legislação 

complementar reguladora ou restritiva. Seu princípio subjacente firma-se e encontra-

se vigente.143 

Tem-se, ainda, que a norma de eficácia contida possui importante “efeito 

esterilizante negativo” sobre as normas infraconstitucionais que lhe sejam 

contraditórias ou antitéticas, o que a teoria tradicional ignorou. Elas servem para 

alterar e neutralizar a aplicação de direito incompatível, invalidar e neutralizar a 

continuidade e aplicação de direito anterior com ela incompatível.  Elas servem para 

alterar e neutralizar o que lhe contrarie, o que lhe realce a substantividade da 

eficácia captada pela teoria moderna, como professado por José Afonso da Silva.  

Finalmente, as normas de eficácia limitada são aquelas regras 

constitucionais que dependem da emissão de uma normatividade ulterior para sua 

plena eficácia.       

Destarte, tais normas são de aplicação restrita, pois necessitam que o 

legislador ordinário as integre no ordenamento jurídico mediante lei que lhes confira 

aptidão de execução em termos de regulamentação dos interesses constitucionais 

visados.  

Entretanto, também têm, como as normas de eficácia contida, o “efeito 

esterilizante negativo”, uma vez que possuem poder antitético de paralisar direito 

anterior com ela incompatível, invalidando-o. Por isso, as mesmas têm, sim, um 

mínimo de eficácia, o que realça a afirmação de que não há regra constitucional sem 

aplicação. 

Por outro ângulo, os preceitos de eficácia limitada são divididos em 

normas de princípio institutivo e normas de princípio programático.  

As primeiras são normas que exigem legislação infraconstitucional para a 

viabilização do que se está criando como, por exemplo, o artigo 18 da Constituição 

Federal, quando estabelece a possibilidade de subdivisão e incorporação de estados 

na Federação.  

Também estabelece a Constituição Federal programas de ação 

governamental com finalidade direcionada, o que enseja em seu texto normas 
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denominadas de princípios programáticos. Necessitam de legislação integrativa e 

pormenorizada de como será realizada a vontade do legislador constituinte. São 

desse tipo as normas estabelecidas nos artigos 205, quando expressamente utiliza 

os termos: “a educação será promovida... e“. 

Comparando as teorias clássicas e modernas, não se pode deixar de 

enfocar que a regra geral da eficácia imediata, inconteste das normas contidas em 

uma Constituição, é mais técnica e adequada politicamente, pois não ignora o 

princípio de hierarquia interna da ordem jurídica, cujo ápice se encontra na 

Constituição. Mesmo não sendo absoluta e completa, a eficácia do preceito 

constitucional é inovadora, existindo pelo menos na medida em que o novo direito 

revoga ou esteriliza  princípios  e normas frontalmente antitéticos  ou incompatíveis. 

Por outra teoria, por não admitir efeitos mínimos à norma constitucional, produz-se 

uma sistemática de injustificável prevalência de universo normativo adverso e 

contrário à Constituição, ignorando toda uma hierarquia formal e prática das regras 

jurídicas. 

No direito à vida também se destaca a Constituição Federal, já que 

proclama que a República tem como um dos seus fundamentos “a dignidade da 

pessoa humana” e, como primeiro dentre todos os direitos individuais e coletivos, a 

“inviolabilidade do direito à vida”, bem como também estabelece que é um dos 

objetivos  fundamentais  da República  “promover o bem de todos, sem preconceitos 

“... de idade e quaisquer outras  formas de discriminação” (art. 3º, IV). 

Também dentro das liberdades públicas, o direito à vida tem destaque, 

pois no dizer da Constituição Federal existe um piso vital mínimo144, estabelecido no 

art. 6º, devendo o Poder Público suprir as necessidades físicas, sociais e psíquicas 

do hipossuficiente da sociedade. Para isso, atentou o Poder Constituinte quando 

determinou prestações  positivas do  Poder Público, a fim de proteger a vida, de 

maneira diversa, tal como o preceituado em seu artigo 203: 

“A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: 

                                                

 

144 Dessa feita, temos que o artigo 6º da Constituição fixa um piso vital mínimo de direitos que devem 
ser assegurados pelo Estado (que o faz mediante a cobrança de tributos), para o desfrute da sadia 
qualidade de vida.” (FIORILLO,  Curso de Direito Ambiental Brasileiro,  2005,  p. 65.)  
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I... 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;” 

 No artigo 196, expressamente diz:   

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas  

sociais e econômicas  que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso  universal  igualitário às ações e serviços  para sua 

promoção, proteção e recuperação”.  

E, no artigo 197:  

“São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.  

Dessa forma, a vida humana em nosso país está protegida 

constitucionalmente em todos os seus estágios, seja por normas programáticas, seja 

por normas plenas ou de aplicabilidade, cuja eficácia  se encontra contida.   

2.3. Tratados e Convenções Internacionais e o direito à vida   

Modernamente, há normas jurídicas cujo âmbito de abrangência atinge 

vários  Estados ou entes internacionais, denominadas, indistintamente, tratados, 

convenções, recomendações e declarações e que  integram o direito positivo de um 

país. 

Tratado é todo acordo formal, concluído entre sujeitos de direito 

internacional público, e destinado a produzir efeito jurídico145; são normas escritas, 

formais e, muitas vezes, são tidas também por convenções. A utilização 

internacional da linguagem jurídica revela que tanto uma expressão quanto a outra 

são utilizadas da mesma maneira, assim como os termos convenções, pactos, 

acordos. Ainda assim, não obstante ser esse o uso comum da expressão, na 

realidade as convenções podem ser também subscritas apenas por Estados, sendo 

necessária a participação de agentes internacionais. A disposição natural, no 

                                                

 

145 REZECK, Tratado de Direito Internacional Público, 1998, p. 14. 
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entanto, é conferir “o nome de convenção aos tratados multilaterais adotados por 

suas assembléias e conferências”.146 

Como o fazem a Organização das Nações Unidas e a Organização 

Internacional do Trabalho. 

De outra maneira, o Direito Internacional usa de dois outros instrumentos 

formais  com focos diferentes: o aconselhamento, constituído  somente de diploma 

programático que remetido por ente internacional exprime aperfeiçoamento 

normativo, considerado relevante  para ser cumprido pelos Estados.   

Constituindo também  diploma programático, a declaração apesar de ser 

remetido pelo Estado supremo, diante de determinado evento ou congresso 

cientifico.  

Ambos constituem fontes formais de Direito, não demandando direitos e 

obrigações aos indivíduos na ordem jurídica dentro dos Estados celebrantes. No 

entanto, sem dúvida têm a natureza de fonte jurídica material, uma vez  que tornam 

efetivos o relevante  papel político e cultural de mover os Estados a melhorar sua 

legislação interna na direção avançada  por esses programas  internacionais.  

Uma vez que o Estado aderiu e ratificou as normas de Direito, condição 

institucional necessária para a sua soberania, também os tratados e convenções 

internacionais serão fontes formais de Direito.  

No Brasil, ficou sedimentada pela jurisprudência a sua posição de regra 

infraconstitucional, o que significa submeter-se inteiramente à prova da 

constitucionalidade, podendo ser retirada da ordem jurídica, mesmo depois de 

retificadas, se existir vício  ou insulto à regra  ou princípio constitucional.   

Muito embora, ainda não seja firme a jurisprudência da Suprema Corte 

sobre a hierarquia legislativa do tratado internacional, ora definindo-o como  lei 

ordinária especial, ora simplesmente como lei ordinária,  a dúvida foi dirimida  pela 

definição definitiva dada pela E/C 45/04, que lhe deu a dignidade de emenda 

constitucional nos seguintes termos: 

“§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
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por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais”.  

E, assim, em se tratando de direitos fundamentais, são os tratados 

internacionais cláusulas pétreas, fora do alcance da lei ordinária E é também o 

pensamento de Ives Gandra que escreve: 

“Não desconheço, a tendência do STF de considerar que os tratados 

internacionais entram como legislação ordinária especial, no ordenamento 

jurídico nacional, mas, “data máxima vênia” de Suas Excelências, não 

consigo _ como constitucionalista que sou _ ler, no § 2º do art. 5º, que está 

escrito “norma constitucional” “lei ordinária”. O constituinte falou em norma 

constitucional e não falou em lei ordinária”.147 

Nem mesmo o § 3º, introduzido pela E.C. 45/04, poderia alterar aquele 

parágrafo 2º, pois, se este cuida de direitos e garantias individuais 

constitucionalizados pela Constituinte originária, feriria a sua introdução redutora de 

aceitação, o § 4º. inciso IV do artigo 60 da Constituição Federal, assim redigido: 

 

“§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda                               

tendente a abolir: 

IV – os direitos e garantias individuais”. 

Entretanto, elimina qualquer dúvida sobre a imediata aplicabilidade das 

normas de direito internacional que impõem a proibição de qualquer ato atentatório  

à vida humana, seja em quaisquer de suas fases de desenvolvimento, a lição de   

Eduardo C.B. Bittar,  quando   diz: 

“No que tange ao contato da ordem internacional de direitos humanos com 

a ordem interna do Direito, no caso o brasileiro, apesar da importância do 

tema, o legislador constitucional somente tratou de modo absolutamente 

lacunoso e imperfeito, abrindo espaço para um sistema ambíguo e 

conflituoso, inclusive do ponto de vista das linhas doutrinárias exegéticas 

sobre o assunto”. 

“De qualquer forma, o que se pode afirmar é que se houver conflito de 

normas de direitos humanos (entre norma nacional e norma internacional 

de direitos humanos), a solução virá a ser dada pelo princípio da norma 

mais favorável à vítima”.18  

“Mais do que isso, se eventualmente o Brasil assinar (pelo Poder Executivo 

ou por representação diplomática) um Tratado de Direitos Humanos, e  não 

                                                

 

147 MARTINS, Direito Fundamental à Vida, 2005, p. 26/29. 
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cumprir com o devido  processo de  ratificação no Congresso Nacional, 

mesmo posteriormente, promulgado pelo  Executivo para sua execução em 

solo nacional, ainda assim ele é imediatamente aplicável para a proteção 

da pessoa humana, conforme orientação que decorre de doutrina 

abalizada, bem como da própria textualidade constitucional19. Ademais, ao 

adentrar no ordenamento nacional, um Tratado de Direitos Humanos não é 

incorporado  simplesmente como norma infraconstitucional, uma vez que o 

sistema constitucional brasileiro permite que se fale em um sistema 

dualista, que recebe de modos distintos normas internacionais. Assim, em 

se tratando de normas de Direito Internacional convencional, tornam-se 

normas de hierarquia ordinária no sistema federal, mas tratando-se  de 

normas de direitos humanos, encontrar-se na mesma hierarquia de normas 

constitucionais”.148 

Por essas razões, portanto, ao assinar o Pacto de São José, não pode 

mais, sob qualquer fundamento, legalizar o aborto, pois o caput do art. 4º reza: 

“Toda a pessoa tem o direito a que se respeite sua vida. Este direito estará 

protegido pela lei, em geral, a partir do momento da concepção.”  

A norma internacional do Pacto Internacional assinado pelo Brasil é 

peremptória na proibição de qualquer atentado contra a vida, não permitindo de 

forma nenhuma a legalização do aborto, muito embora haja intérpretes que 

encontrem um sentido “relativo” na expressão “em geral” usada pelo legislador.  

Entretanto, não é a melhor interpretação, pois  apenas preconiza que todo 

signatário, como não poderia deixar de ser, poderá em legislação interna explicitar e 

pormenorizar a forma e as garantias desse direito.  

Também sobre  essa dicção do artigo se pronuncia Ives Gandra Martins: 

“Alguns pretendem ler, na referida disposição e nos vocábulos “em geral”, 

uma relativização do dispositivo. 

Tal leitura, sobre ser pobre e literal, não corresponde ao sentido do 

dispositivo de direito internacional.  

Assim é que o referido artigo está dividido em 3 partes, a saber:                     

1- toda  pessoa humana tem (presente do indicativo) direito a que se respeite 

a sua vida; 
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2- A lei protegerá (futuro) o direito a partir do momento da concepção,  

podendo faze-lo de forma expressa (é o mais comum e o geral das vezes), 

mas, poderá omitir-se a expressa menção; 

3- A vida do ser humano (nascido ou nascituro) não pode ser (presente do                     

indicativo) eliminada arbitrariamente. 

Há, pois, dois comandos normativos de caráter essencial; (o respeito ao 

direito à vida (do nascido e do nascituro) e a vedação a que o ser humano 

(nascituro ou nascido) seja privado de sua vida arbitrariamente. E há um 

comando, de natureza formal, de que a lei deverá explicitar o princípio da 

garantia desde a concepção, que é o que ocorre em geral.  

Em nenhum momento, o dispositivo permite a leitura de que a lei poderá 

retirar o direito à vida após a concepção, pois, de outra forma, o ser humano 

(nascituro) estaria sendo privado de sua vida arbitrariamente. 

Por esta razão, o comando normativo está no presente no que concerne ao 

respeito ao direito à vida e à vedação a sua retirada arbitrária (de nascituro e 

do nascido), aconselhando-se, no futuro do indicativo, que a lei explicite, em 

nível de legislação interna, o sentido do pacto de São José, o que de resto já 

ocorre em geral, com os países signatários.”149  

Desta forma, não podem  o direito das gentes ou o direito positivo  se 

afastar dos  direitos naturais, pois eles correspondem  ao ordenamento ideal, 

indisponíveis e  já constatados e comprovados historicamente: 

“O direito natural representa assim “a duplicata ideal do direito positivo”. 

Simboliza a perfeita justiça (justo por lei e justo por natureza). Constitui o 

paradigma em que se deve inspirar o legislador,  ao editar normas. Na frase 

de Lafayette, o direto natural é o princípio regulador do direito positivo, o ideal 

para o qual este sempre tende e do qual mais se aproxima quanto mais se 

aperfeiçoa. É o guia supremo da legislação”.150     

                                                

 

149 MARTINS,  Direito Fundamental à Vida,  2005, p. 28 e 29.  
150 MONTEIRO,  Curso de Direito Civil, 1990, p. 8. 
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3. O direito à vida  na legislação  

Na interpretação lata ou em sentido material, lei é a norma jurídica escrita, 

imediatamente obrigatória, originada de um poder competente e constituído. Na 

interpretação estrita ou formal, é a regra jurídica geral, obrigatória, abstrata, 

impessoal, surgida do Poder Legislativo, nos moldes descritos pelo artigo 49 e 

seguintes da Constituição Federal. 

No que se refere à forma, à regra ou diploma normativo existe também 

quando, apesar de oriundo do Poder Legislativo, não possuir o conteúdo de 

generalidade, impessoalidade e abstração que evidenciam o sentido material e 

formal da lei. Assim, formalmente, destaca-se o molde e o rito da lei; no entanto, 

faltam-lhe as qualidades essenciais da lei material.  

O ordenamento jurídico detém tipos de lei material e formal, como por 

exemplo, a lei complementar e ordinária. Na compreensão de lei em sentido material 

também não é possível esquecer as medidas provisórias, leis delegadas e decretos 

originários do Poder Executivo. Em fundamento, estas normas diferem-se entre si, 

diante de seu órgão de origem e aprovação final do quorum de sua votação, da 

matéria tratada e também de sua hierarquia.       

No Brasil, como impera o modelo de sistema jurídico romano-germânico, 

após as normas constitucionais, surge a lei como principal e dominante fonte 

normativa do direito à vida. No direito comum ela preserva sua incontestável base 

principiológica, pois a dignidade humana lhe dá fundamentos sólidos para a “defesa 

da vida como bem maior na esfera natural e também na jurídica exatamente  porque, 

em seu torno e como conseqüência de sua existência, todos os demais  gravitam”151, 

trazendo o Código Civil de 2.002 (Lei nº 10.406) o artigo 2º que diz: “A personalidade 

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

concepção, os direitos do nascituro.” 

Contudo, tal preceito praticamente repete o artigo 4º do Código Civil de 

1916, pois ele também dizia: “A personalidade civil do homem começa do 

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

nascituro.” 

                                                

 

151 Cf. BITTAR, Os Direitos da Personalidade, 2004, p. 43.   
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Assim, timidamente não adotou o legislador de 2002 a concepção da 

pessoa antes do nascimento com vida, embora na realidade o nascituro é um  ser 

humano já concebido, mas que ainda está por nascer.  

A concepção jurídica de pessoa, sujeito de direito, não se confunde com a 

noção de pessoa humana, indivíduo biológico de nossa espécie. É que ambas as 

redações correspondem apenas  à  proteção do nascituro, sem fazer referência de 

que se trata de pessoa.152 

Também José Carlos Moreira Alves, participante da comissão de juristas 

que elaborou o anteprojeto do novo código, observa que “no terreno patrimonial, a 

ordem jurídica, embora não reconheça no nascituro um sujeito de direitos, leva em 

consideração o fato de que, futuramente, o será.”153 

Agasalhando a lei que, desde a concepção, tem o nascituro direitos, como 

o elenco apresentado por Silmara Chinelato e Almeida154, tais como o direito de 

herança, de filiação, a alimentos (artigos 396 a 405),  curatela, de ser beneficiário  de 

estipulação em favor de terceiro (art. 1098 do CC); direitos de personalidade 

compatíveis com sua condição de pessoa por nascer - direito à vida (1.537; direito à 

integridade  física e à saúde (art. 1.538) etc., em outras palavras está o ordenamento 

jurídico dizendo que o nascituro é pessoa  e possui  também vida humana. 

Ora, a vida humana é o fundamento necessário de tudo que diz respeito 

ao direito, ao indivíduo e à sociedade humana. Todos os direitos estão relacionados 

à vida humana e de alguma forma dela dependem, de onde foi a constituição buscar 

a “inviolabilidade do direito à vida.” 

E, assim, a proteção dos direitos do nascituro, ou melhor, do ser vivo 

ainda não nascido transcende à própria personalidade jurídica, que regulou os dois 

códigos, com o que também afirma Silvio de Salvo Venosa, para quem “O fato é que 

em nosso conhecimento vulgar designamos pessoa a todo ser humano. No sentido 

jurídico, pessoa é o ente suscetível  de direitos e obrigações.”155 

                                                

 

152 “A sociedade é composta de pessoas. São essas pessoas que a constituem. Os animais e as 
coisas podem ser objeto de Direito, mas nunca serão sujeitos de Direito, atributo exclusivo da 
pessoa.” (p. 139).  E em outra lição: “Todo ser humano é pessoa na acepção jurídica. A capacidade  
jurídica, aquela delineada no art. 2º do Código  anterior, e no art. 1º do vigente diploma, todos a 
possuem. Trata-se da denominada capacidade de direito. Todo ser humano é sujeito de direitos, 
portanto, podendo agir pessoalmente ou por  meio de outra pessoa que o represente.” (p. 150).  
153 ALVES, Direito Romano, 7ª ed. 1990. 
154 SILMARA, Tutela Civil do Nascituro, 2000, p. 202. 
155 VENOSA, Direito Civil. 5ª ed. 2005, p. 140. 
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Embora  mais recente,  o novo Código Civil, não acompanhou o arrojo de 

modernidade da Constituição Federal, somente  destacando-se pela qualidade de  

disciplinar de maneira objetiva a matéria e trazer alguns poucos princípios e  

fundamentos para auxiliar a interpretação e o preenchimento das lacunas, geradas 

pelo  rápido desenvolvimento da ciência.  

A legislação especial também reflete a expansão da tutela ao direito à 

vida, notadamente estruturando em diplomas legais, direitos modernos e igualmente 

inerentes às liberdades individuais, frente à sociedade.  

Destarte, encontramos em nosso ordenamento leis recentes como o ECA 

(Lei nº 8.069/90), que em seu artigo  7º  diz: “A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais e públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.”;  o CDC (Lei nº 8.078/90), que define em seu artigo 6º  “São 

direitos básicos  do consumidor: I _ a proteção da vida, saúde e segurança contra 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços  

considerados perigosos ou nocivos”; o ESTATUTOS DOS IDOSOS (Lei nº 

10.741/03), que no artigo 2º preceitua: “O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou outros meios  todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”. E, 

ainda, as   leis  por exemplo,  sobre investigação de paternidade  (Lei  nº 8.560/92), 

que em seu artigo 7º dá ao juiz poder de estabelecer alimentos provisionais ou 

definitivos caso o reconhecidos deles necessitem; a lei sobre as discriminações na 

relação jurídica do trabalho (Lei nº 9.029/95), que em seu  artigo 2º tipifica como 

crime práticas discriminatórias induzindo à esterilização  ou a estado de gravidez, e 

a regulamentação sobre a retirada de órgãos e  seus transplantes post mortem, cuja 

Lei nº 9.434/97, no seu artigo 3º  impõe que a constatação da morte encefálica seja 

atestada por dois médicos e a obrigatoriedade de  prontuários médicos,  contendo 

os resultados ou os laudos dos exames em que eles se basearam sejam 

conservados por um período mínimo de cinco anos, todas voltadas para proteção do 

direito à vida da pessoa humana nas suas relações sociais.  
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4. O direito à vida no ordenamento infraconstitucional: a 

legislação penal  

Reconhecendo o direito, tanto pela ordem interna como internacional, que 

a pessoa tem  direito à vida, essa deve ser protegida não só contra os atos alusivos 

dos governantes e do Estado, como devem ser protegidas das agressões provindas 

de particulares entre si. 

Possui, portanto, o direito à vida natureza jurídica de direito público 

subjetivo e  também de direito privado.  

Adverte, Adriano de Cupis, que “ter direito à vida equivale a dizer que se 

tem direito sobre a vida, cuja conservação, no entanto, depende da abstenção de 

ação  lesiva por parte de todos os demais.”156  

Entretanto, por ser a vida um bem indisponível, a norma não outorga ao 

indivíduo o direito dela dispor, mas apenas reconhece-lhe  um complexo de poderes 

para manter sua existência.157 

Na defesa do  “mais fundamental de todos os direitos” encontra-se matéria 

muito vasta e, no âmbito penal, essa  extensão  justifica  o título unitário  relativo a 

todos os fatos puníveis que o próprio Código  Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 

2.848/40) no Titulo I, da Parte Especial  para tratar dos crimes contra a pessoa.   

Tutela, assim,  a ordem penal os direitos físicos da pessoa humana (direito 

à vida, direito ao corpo, direito a partes do corpo) com uma  ordenação de maneira 

detalhada, sempre salvaguardando  sua  integridade e intangibilidade.  

4.1. Análise do homicídio  

No homicídio, o sujeito passivo é sempre o ser humano, desde que tenha 

nascido com vida. Não importa doença, deformação, desde que tenha nascido, 

merece a proteção da norma, ao contrário dos que, anteriormente, isentavam  de 

culpa a provocação da morte dos deformados ou portadores  de doenças incuráveis. 

                                                

 

156 DE CUPIS,  Os direitos da Personalidade,  1ª ed. 2004, p. 71. 
157 MARQUES, Tratado de Direito Penal.  2002, p. 63.   
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No  direito penal a vida também inicia na concepção, de maneira que pode ser 

paciente de um crime o nascituro. São diferentes apenas as figuras do ilícito penal 

onde é possível ocorrer, desde a concepção até o nascimento e deste em diante.  A 

atitude praticada contra o concepto  é classificada como aborto. Se ocorrer a morte 

do nascituro  durante ou  logo após o parto,  ocorre o infanticídio, quando o crime for  

provocado pela própria mãe, sob a influência do  estado puerperal.158 

O Código Penal relaciona os crimes contra a vida em homicídio, previsto 

no artigo 121; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, previsto no artigo 122; o 

infanticídio, tipificado  no artigo 123; aborto, figuras tuteladas nos artigos  124 a 127.  

Tutelando a ordem penal, ainda, o direito à vida, considera também como 

crime a periclitação da vida, ou seja, colocar em perigo a vida de outrem, haja ou 

não intenção de matar, bem como os crimes contra a honra e a liberdade, pois  são 

bens morais  que também constituem  atributos da personalidade humana. 

O homicídio é praticado por diversas formas idôneas, compreendidas  

genericamente em dois grupos: a) os físicos ou materiais e morais; b) diretos e 

indiretos.159 

São classificados como meios físicos ou materiais os utensílios 

empregados pelo agente de maneira material e direta sobre a vítima, como por 

exemplo, a utilização de armas de fogo, punhais, facas etc. 

De outra maneira, o agente pode usar de meios morais para provocar 

traumas ou lesões irreversíveis, como, por exemplo, quando provocar a morte de 

uma pessoa doente ao dar-lhe informações que podem traumatizá-la.  

Os meios diretos são aqueles empregados sobre a pessoa que se 

pretende matar e indiretos  quando o agente  se utiliza de outrem para conseguir seu 

objetivo. 

O ponto subjetivo do homicídio é o dolo ou culpa, constituindo elemento de 

capital importância na classificação alardeada pela norma, já que torna diferente o 

homicídio culposo, como sua exceção. Dolo é a vontade do agente, direta, 

consciente e eficaz a fim de obter o resultado morte da vítima, caracteriza o  crime  

em sentido próprio, pois  ele tem no verbo matar o núcleo de suas figuras típicas 

                                                

 

158 Cf. MIRABETE,  Manual de Direito Penal,  24a ed. 2006, p. 28. 
159 Cf. MIRABETE,  idem, p. 29. 
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mais características160, reguladas  em três subespécies: homicídio simples, tipificado 

no artigo 121, caput, homicídio  privilegiado, tipificado no artigo 121,  §1º. 

Homicídio simples é o ato de matar alguém, pura e simplesmente, da 

forma  como está estabelecido no caput, o que ocorre com a ação ou omissão que 

ocasionou a morte sem nenhuma outra circunstância, estipulando o Código a pena  

de  seis a vinte anos de reclusão.  

Recebe atenuante o homicídio praticado pelo agente, motivado por 

relevante valor social ou moral, ou  dominado por violenta emoção, mostrando uma  

reação imprevista de sensibilidade, momentânea e  causada  pela  vítima ao agredir 

sem justa causa o agente. O relevante valor social, pode ser, por seu lado 

demonstrado  pelos casos de legitima defesa da honra, de eutanásia, onde o agente 

atua drasticamente alimentado por sentimentos de honra ou piedade.161 

Nesse tipo de homicídio, levando em conta as diversas circunstâncias do 

ato praticado, a lei penal na aplicação da pena  diminui de um sexto a um terço a 

pena imposta para o homicídio simples. 

Homicídio qualificado consiste na  pratica do ato de matar pelo agente, 

mediante paga ou recompensa, não se limitando a lei imputar tal qualificadora, 

apenas à recompensa pecuniária, mas a toda e qualquer recompensa, ao motivo 

torpe e sórdido ou fútil. 

Da mesma maneira, qualifica o crime  quando o agente  é levado por 

certos motivos particularmente reprováveis, fúteis  ou torpes,  ou através de certos 

meios que envolvam dissimulação, crueldade ou perigo de maior dano quando 

praticado por certos modos, que inibem  ou impedem  a defesa da vítima, ou quando 

o crime é cometido para finalidades especificas de facilitação ou execução, a 

ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, abrindo, assim, o legislador 

um leque para que ali se enquadrem  os mais variados casos que não puderam ser 

estabelecidos expressamente.162 

Homicídio culposo é aquele em que o agente dá causa à morte por 

negligência, imperícia ou imprudência. A norma não especifica o homicídio culposo 

como ação ou omissão, mas apenas pune a provocação do resultado morte, 
                                                

 

160 Cf. MARQUES,  Tratado de Direito Penal, 2002, p. 67. 
161 Idem, p. 68. 
162 Idem, p. 68.  
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qualquer que seja o comportamento adotado pelo agente. Desde que tenha agido 

com imprudência - ação em que manifesta desprezo pelas cautelas normais; ou com 

negligência - omitindo um determinado comportamento que deveria ter; ou, ainda, 

agindo com imperícia que é a demonstração de uma inabilidade injustificada. É o 

elemento subjetivo do agente que não quer o resultado  mas o ocasiona. Sua pena é 

de detenção de um a três anos.  

Em virtude das causas de aumento dessa pena, mesmo para a forma 

culposa do homicídio, tais como a inobservância de regra técnica, de profissão, arte 

ou oficio e omissão de socorro, prevista no artigo 121 § 4º, surge o problema da 

interpretação  que procura  diferenciar o homicídio culposo por imperícia  para esses 

casos especiais de aumento de pena.163 

Entretanto, não se deve perder de vista  que na culpa por imperícia o que 

há é uma inabilidade  por parte do agente. É ele inábil, não tem aptidão para realizar 

tal ou qual ato; e, se o realizar, a despeito dessa  inabilidade, matando alguém, há 

um homicídio culposo por imperícia.164 

Não observando uma regra técnica, de profissão ou de oficio, o agente é 

hábil, capaz, conhece a regra que deve observar, mas não a observa produzindo o 

resultado. 

O artigo 121 em seus §§ não prevê a conduta típica do homicídio culposo, 

em termos de ação ou omissão, punindo apenas a provocação do resultado morte, 

qualquer que seja o comportamento adotado pelo agente. Diz-se, por isso, que o 

tipo do crime de homicídio culposo é aberto.  Há, outros que defendem não haver 

aumento de pena, nos casos de omissão de socorro, confundindo-o com o tipificado 

no artigo 135.No entanto, não se pode esquecer que no crime culposo a ação é 

direcionada para outros fins, geralmente, lícitos, isto é, não querer matar. A 

tipicidade  estipula-se  com a ação que  mostra  a falta de cuidado ordinário e a 

diligência a que se obriga, causando o resultado. De outra maneira, outros 

compreendem não haver aumento da pena, justificando que, é o medo que 

movimenta o agente, e não a vontade de matar — núcleo do crime, mas o receio, o 

medo, o que é o mais comum dos casos que se classificam  nesse dispositivo, 

                                                

 

163 MIRABETE, Manual de Direito Penal,  24a. ed. 2006, p. 32. 
164 Idem, p. 33. 
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prevendo mesmo, a lei que o juiz deixe  de aplicar  a pena, se as conseqüências da 

infração atingirem  o próprio réu.165  

4.2.  Análise da tentativa de Homicídio  

A tentativa ocorre quando o agente chegando à fase de execução, não 

consuma o crime por motivos alheios à sua vontade. Da mesma forma, o crime de 

homicídio é tentado quando o agente quis matar  outrem,  iniciou  a execução, mas 

não consumou o homicídio por razões  estranhas  à sua vontade. Estão, portanto, 

presentes todos os elementos do crime tentado: o subjetivo-dolo: o objetivo - início 

da execução, e  as razões  não  queridas,  estranhas  à vontade do agente  que quis 

matar e somente não consumou sua vontade por ter sido impedido de fazê-lo.166 A 

pena da tentativa da pratica de qualquer crime tem como sanção a pena 

correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, conforme  o dispõe o artigo 

14,  parágrafo único.  

4.3. Análise dos crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.  

Suicídio consiste no fato de alguém matar a si próprio, isto é, dar, 

voluntariamente, a morte a si próprio. Antigamente, em todas as legislações o 

suicídio era considerado crime e tinha a sua punição que, no mais das vezes, 

consistia no confisco dos bens do suicida e na impossibilidade de seu sepultamento, 

o que produzia, portanto, efeitos jurídicos. 

No Direito Romano, o efeito jurídico só ocorria quando o suicídio era o 

meio usado para furtar-se  ao cumprimento da pena, razão pela qual era aplicada a 

pena de  confisco. No Direito Canônico era o suicídio equiparado ao homicídio, 

quando então eram recusados ao suicida os sufrágios  da Igreja e o sepultamento  

em campo -santo.  

Na França, sofrendo a influência  da Igreja Católica,  também era aplicada 

a pena de  confisco de bens, negando  também o seu sepultamento. Também os 

                                                

 

165 MIRABETE, Manual de Direito Penal,  24a. ed. 2006, p. 43.  
166 MIRABETE, op. cit. 13/14. 
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saxônicos, durante muito tempo, conservaram o costume de  privar o corpo da saída 

pela porta  da frente da casa, devendo ser apenas  jogado das janelas à rua.167 

Atualmente, na maioria das legislações, o suicídio  não é punível,  

perdurando na Inglaterra e na Itália. Na Inglaterra ainda perduram certas sanções 

sobre o suicida,  como o confisco de seus bens, a privação do seu sepultamento e 

solenidades fúnebres. Faz-se, entretanto, exceção quando há um elemento subjetivo   

não formado  em virtude de doença  mental provada. 

Nada justifica a punição do suicida, nas teorias modernas de pena, já que 

lhe  falta o caráter  retributivo  ou repressivo, pois  contra um cadáver não teria efeito 

(mors omnia solvit), preventivamente, também, não surtiria efeito, uma vez que o 

agente  nada teme, sequer  a privação da vida, bem maior defendido pelo direito. 

Mesmo nos aspectos morais e sofrimentos físicos, também a coibição à  tentativa  

mostra sua não eficácia, pois aumenta apenas o sofrimento do agente, 

potencializando  os motivos  que o levaram ao gesto tresloucado, cabendo, apenas 

ao Estado, assisti-lo, psicologicamente, para afastá-lo da ação.168 

No Brasil, não se pune o suicídio, mas quem o instiga; a ele induz ou 

auxilia outrem a praticá-lo.     

O  homicídio é o crime de matar alguém. Essa morte de outro ser humano 

pode acontecer quando o agente, agindo com o dolo direto,  quer o resultado  morte, 

ou atuando com o dolo eventual, assume o  risco de produzi-lo, ou culposamente 

age para que a vida seja extirpada. Já o crime classificado pelo artigo 122 o agente 

induz alguém a esse mesmo resultado. A participação no suicídio de outrem é fato 

tipificado pelo direito porque demonstra participação ativa do agente em ato 

juridicamente ilícito, tendo em vista a importância do interesse relativo à preservação  

da vida humana,  que é o objeto  da  tutela penal.  

O fato de o suicídio não ser considerado crime também não significa que 

não tenha efeitos e  que seja indiferente para a ordem jurídica. O crime ofende  

interesses morais e  demográficos do Estado,169 apenas não é  punido  pela 

absoluta  inutilidade e injustiça da pena, mesmo  na forma tentada. As modalidades 

                                                

 

167 Cf. MARQUES, Tratado de Direito Penal, 2002, p. 68. 
168 Cf. FRAGOSO,  Lições de Direito Penal, 1981, p. 62. 
169 MIRABETE, op. cit., p. 52. 
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da pratica do crime pelo agente, são classificadas de três maneiras mas, não é ele 

que pratica o ato de interromper a vida.  

No crime de induzimento é preciso a ocorrência, pois o agente não tem 

atitude material, uma vez  que  quem o faz é o  suicida,  o agente apenas o leva a 

isso: 

- Quando não existe no suicida a vontade de se matar, mas o agente por 

meios psicológicos o leva a este fim, chamamos de induzimento. Na 

mente do suicida esta idéia não existe, o agente lança-lhe a semente que,  

frutifica e faz configurar o crime.  

- Quando a idéia da morte já existe na mente da vítima que, no entanto,  se 

acha indecisa quanto a realizá-la, chamamos de instigação. O agente 

persuadiu a vítima que deve decidir-se a realizar o suicídio, envolvendo-a  

de maneira que esta o satisfaz, matando-se.170 

Prestando auxílio ao suicida é realizado o seu intento, pois este nem 

sempre possui os meios necessários para isso. O ato do agente consiste em 

ministrar-lhe  essa ajuda, fornecendo-lhe tais meios. 

Com referência ao crime de instigação, induzimento ou auxilio ao suicídio,  

ter em conta  o que se denomina  homicídio consensual. 

O homicídio consensual é o que acontece com o consentimento da vítima. 

Neste caso, a vítima quer a morte e solicita ou autoriza o agente para que este o 

faça. Trata-se da ação causada pelo envolvimento do agente no querer da vítima. 

Este crime é diferente do tipificado no artigo 122, pois a vontade do suicida neste 

caso é o que induz o agente mediante proposta e indução ou auxilio à sua vítima a 

efetivar o ato. Não é o que ocorre no homicídio consensual. Nele o paciente  quer a 

morte e para realizá-la pede ou autoriza o agente a matá-lo. Desta maneira o 

tratamento penal  o observa como um homicídio puro e simples, levando  o agente à 

pena a ele cominada. O consentimento da vítima não altera a  figura do crime, sendo 

somente levado em consideração para efeito da dosagem da pena. Estas posições,  

antes de tudo, confirmam o princípio da indisponibilidade da vida.171 

                                                

 

170 MIRABETE, Manual de Direito Penal, 24ª ed. 2006, p. 56. 
171 Cf. MIRABETE, idem. 
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Se o suicídio não se consumar, ou seja, não sobrevier a morte do 

paciente, haverá tratamento diferente. Pode, mesmo acontecer que durante a  

realização  do crime a morte não se produza, dando origem apenas a lesão  corporal 

de natureza grave. Desta forma, diz-se que houve  tentativa de suicídio e esta é 

punida  como provocação de lesão corporal grave. Para esta a pena é de reclusão 

de um a três anos. 

São agravantes especiais  do crime  previsto no artigo 122 do Código 

Penal: 

1º) O motivo egoístico, que tem como conseqüência  a duplicação da 

pena. O exemplo rotineiro  é o ato do agente  que o pratica apenas para  entrar na 

posse de uma herança e, para isso,  induz, instiga  ou auxilia a vítima a suicidar-se. 

2º)  A menoridade da vítima, pois o agente  valendo-se de uma  presumida 

resistência  inferior do menor, o leva  ao ato atentatório contra sua vida, também tem 

duplicada a sua pena pela agravante qualificadora do crime. 

Contudo, se em lugar de simples diminuição da capacidade de resistência 

houver  a sua anulação completa, a figura do ilícito penal se modifica, ocorrendo o 

homicídio puro e simples. A razão é a de que, quando há apenas a diminuição da 

capacidade de agir, de raciocinar, a vontade da vítima ainda existe, mas quando  

faltar ou for anulada, a vítima passa a ser mero agente passivo do crime de 

homicídio.  

Também merece um apontamento quando o induzimento ou instigação  

através de sugestão literária, que faça referência à morte ou realize um trabalho 

psicológico meticuloso  na vontade, desde que  esse oferecimento tenha  o dolo do 

agente. O autor de tais obras literárias não pode ser penalmente responsável se 

seus objetivos são de ordem meramente de divulgação literária, sem  que tenha 

visado a obter o suicídio de seu leitor.  

4.4. Análise do Infanticídio  

O crime de infanticídio é um crime próprio, pois é aquele em que a mãe 

mata o próprio filho, durante o parto ou logo após, sob a influência do estado 
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puerperal, cuja pena prevista é de detenção  de dois a seis anos, nos termos do 

artigo 123 do Código Penal. 

Constitui crime de homicídio o simples ato de matar. Contudo, neste crime  

há circunstâncias  especialíssimas que o fazem diferençar  de outros, como o caso  

do “delictum exceptium”  porque o agente ativo só pode ser a mãe que pratica a 

ação em estado psíquico-fisiológico sob a influência do estado puerperal, sendo, 

pois, única e exclusivamente, a mãe, no momento do parto ou logo após e a vítima 

ou sujeito passivo é sempre o filho, não o feto, pois o Código exige para a 

configuração do crime a sua realização durante o parto, nascente, ou logo após, 

recém nascido. Não há modalidade culposa.172 

São grandes as divergências médicas a respeito da duração do estado 

puerperal. Alguns entendem que ele se prolongue até o final do leite, outros que vá  

até a involução do útero, outros mais que apenas cessa com o reaparecimento da  

menstruação. Como o direito não interfere nos fatos biológicos, juridicamente para 

efeitos penais o estado puerperal seria aquele que ocorre durante o parto ou logo 

após. A expressão logo após foi adotada por não se poder fixar um tempo, pois ele é 

variável e tem que ser avaliado em cada caso concreto. Contudo, tem que ser  um 

lapso de tempo pequeno e importante na vida da mãe, uma vez que, em certos 

casos, a perturbação psicológica pode ir a tal ponto que anule a capacidade  

psíquica da parturiente que, em virtude disso, se torna incapaz de entender o caráter 

criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.Torna-se ela, 

então, inimputável, conforme o artigo  26 do Código Penal.  

Há distinções entre os crimes de infanticídio, aborto e homicídio. O crime 

de infanticídio ocorre apenas quando é a mãe que mata o seu filho durante ou após 

o parto, sob influência do estado puerperal. Todavia, se a mãe ou terceiro provoca a 

morte antes do parto, não haverá aqui outro crime  senão o aborto. Previsto no artigo 

124, aborto é o crime que pode ser praticado pela mãe ou por terceiros e o que se  

visa  é a eliminação  do  feto e pode ser realizado desde a concepção até o parto, 

mas sempre antes dele, antes que ele se inicie. Já o homicídio é a ação de matar 

alguém nascido e com vida. Se este ente é uma criança e o ato é praticado por 

qualquer pessoa, há o homicídio. Se é praticado pela  mãe, a solução é dupla: sob 

influência do estado puerperal e tem como agente a mãe é tipificado como 
                                                

 

172 Cf. MIRABETE, Manual de Direito Penal, 24ª ed. 2006, p.56. 
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infanticídio; se, todavia,  não se deu durante ou logo após o parto ato praticado pela 

mãe, há homicídio pura e simplesmente e é tipificado nos moldes do artigo 121  do 

Código Penal.  

4.5. Análise  do aborto  

Juridicamente, aborto não é senão a interrupção da gravidez, desde a 

concepção até o momento do parto, com a morte do nascituro, tenha ou não havido 

a expulsão deste. Em face da Medicina, contudo, há  diferenciação pois costuma-se  

olhar a interrupção da gestação sob dois aspectos, de modo que, se ela ocorrer  nos 

seis primeiros meses, diz-se que há  aborto; se a interrupção ocorrer nos três  

últimos meses  de gravidez, há  “aceleração do parto”. 

No Direito Penal, o artigo 124  do Código não entra em tais  considerações  

ao tratar do crime do aborto, uma vez que ele  se refere  à  aceleração do parto, não 

como crime, mas como circunstância agravante do crime  de lesões  corporais, 

previsto no artigo 129 § 1º, inciso IV.  

Também o nomem iuris aborto tem merecido censuras, pois a designação 

correta deveria ser abortamento. A razão  deve-se ao fato do Código ter preferido  

utilizar-se da denominação aborto quando se refere à interrupção da gravidez, pois  

a palavra aborto quer dizer privação de nascimento (ab-privação-ortus - 

nascimento)173 e originalmente significa  morrer, fenecer, perecer e, assim, deveria 

referir-se  ao produto, não ao ato  de abortar que é, precisamente,  de abortamento. 

Entretanto, o legislador ordinário preferiu o emprego do termo, mais popular de 

aborto.174 

Não é crime próprio, uma vez que pode ser praticado  por qualquer 

pessoa,  não sendo necessário  que seja a própria gestante, podendo, inclusive, a 

mulher ser  também sujeito passivo do crime, bastando para isso  que o aborto seja 

praticado  sem o seu consentimento.  

O objeto da norma jurídica penal é tutelar a vida da pessoa em formação, 

pois embora não nascida, existe uma pessoa em sua fase de formação, não mais se 
                                                

 

173 Cf. COSTA JUNIOR, Comentários ao Código Penal,  7ª ed., p.382. 
174 Idem. 
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admitindo ser apenas esperança de vida ou parte do organismo materno (portio 

viscerum ou pars ventris) e a ação incriminadora prevista no Código Penal é 

classificada em três espécies puníveis e duas  com exclusão de antijuridicidade.175 

O aborto criminoso está previsto no artigo 124, com a pena de  detenção, 

de um a três anos, tem o elemento subjetivo do dolo, única e exclusivamente  a 

modalidade punível, já que  nesse tipo não há modalidade culposa  prevista  na lei e  

seu dolo pode ser o direto ou eventual. 

O ato de provocar o aborto em si mesmo não leva à isenção de pena a 

agente do crime, uma vez que o repudio da norma não se faz atendendo às 

conseqüências  que tal ato pode acarretar à saúde  da gestante, mas sim a tutela da 

norma recai no fato de  não ter ela o direito  de frustrar uma vida. É ainda objeto do 

artigo 124 o ato do consentimento da mulher em que provoquem o aborto, e, embora 

ela não provoque o aborto, pune-se o consentimento como o próprio ato de ceifar  a 

vida do  nascituro. 

A segunda modalidade do crime de aborto está prevista no artigo 125 do 

Código Penal e é aquele provocado por terceiro, com ou sem o consentimento da 

gestante. A responsabilidade aqui é observada em face de terceiro que provocou o 

aborto, com ou sem o seu consentimento.176 

Sem o consentimento da mulher, o rigor do Código é maior e mais grave a 

punição, pois a responsabilidade do agente é maior, razão  que justifica a pena de 

reclusão e de duração maior, pois vai de quatro a dez anos. 

No aborto provocado por terceiros com o consentimento da gestante a 

responsabilidade do terceiro também é prevista. Contudo, é de menor a intensidade. 

É preciso, porém, que o consentimento da gestante seja válido e dado  em pleno  

gozo de sua faculdade mental e de  conscientização  do ato criminoso. Portanto,  

não considera  a lei  o  consentimento dado  por gestante que  “não é maior de 14 

anos”,  “é alienada “ ou  “débil mental”, aquele que o  terceiro tenha obtido por meio 

de fraude, violência ou grave ameaça, não importando, no caso, a idade da 

gestante, pois tais  circunstâncias anulam  o ato.177 

                                                

 

175 COSTA JUNIOR, Comentários ao Código Penal,  7ª ed. 2002, p. 381. 
176 Cf. MIRABETE,  Manual de Direito penal. 24ª ed.  2006, p. 63. 
177 Cf. COSTA JUNIOR, op. cit., p. 382.  
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Também tem a lei penal previsão de formas qualificadas do crime de 

aborto em face do resultado; destarte qualificam o crime quando em virtude do 

aborto  ou dos meios empregados  para o abortamento  houver  lesões  corporais de 

natureza grave ou a morte da gestante. Quando tal fato ocorrer a pena é aumentada 

de um terço, se os meios empregados ocasionarem lesões corporais graves, e 

duplicada, se resultar  na morte da gestante, conforme  preceitua o artigo 127.  

É preciso também observar que a qualificadora do crime somente diz 

respeito aos crimes de aborto provocado  por terceiro, previstos nos artigos 125 e 

126, não alcançando o crime do aborto  provocado pela própria gestante. Justifica tal  

exceção o fato de que, quando  o aborto é  provocado pela própria  mulher,  a pena 

recai por ela ter frustrado uma vida, o que não tem ela o direito de fazer. Se 

porventura de seu ato sofrer ela lesões, o direito não  pode puni-la, pois não pune  

nem o suicídio. 

Se, porém, o terceiro obrou sozinho e provoca o aborto e dele resulta 

lesão corporal  grave ou morte  da gestante, também a pena tem de ser agravada, já 

que houve o cometimento de dois crimes, muito embora não haja um concurso  

deles, pois o artigo 127 prevê a forma qualificada.178 

Por outro lado, também se deve levar em conta, quando a forma 

qualificadora  é proveniente  de situações diversas:  aborto  de que resulta  lesão; ou   

lesão de que resulta  aborto.  

No primeiro caso, o agente atua com dolo e quer praticar o aborto, a sua 

vontade  está direcionada  para isso, mas a gestante acaba por sofrer lesão corporal 

de natureza grave devido aos  meios empregados, ou pelo próprio aborto, o foco 

principal do dolo não a alcança, uma vez que  a lesão não foi querida, muito embora 

tenha acontecido. Apenas na aplicação da pena é que entrará em considerações 

sobre o tipo de aborto, de maneira que, se foi a prevista no artigo 125, aquela  

realizada sem o consentimento da gestante, a pena de três a dez anos é aumentada 

de um terço. Se foi a prevista no artigo 126, realizada com o consentimento da  

mulher, é a pena de um a quatro anos aumentada de um terço.179 

                                                

 

178 COSTA JUNIOR, Comentários ao Código Penal,  7ª ed. 2002, p. 383-386. 
179 Idem. 
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Para o segundo caso, lesão que resulta aborto, a situação se inverte visto 

que o agente quer  a lesão  corporal, age com dolo para com  a ela e faz uma ação  

em mulher grávida que, conseqüentemente, vem a abortar. A lei trata do caso no 

artigo 129, § 2º, inciso V. Podemos observar que o terceiro pode  até desconhecer  o 

estado  de gestação da vítima, no entanto quando doloso o ato, figura o aborto  

como agravante, qualificando a lesão corporal de natureza grave. Se resultar a 

morte, a pena também é duplicada. Somente se for consentido, duplica-se a pena 

prevista no artigo 126; se não o for, a pena duplicada é a do artigo 125.180 

No caso de morte da vítima, também há de se levar em consideração duas 

situações: aborto que provoca a morte da gestante e homicídio em mulher grávida.  

No primeiro caso, a morte da gestante não é tipificada como homicídio, e 

sim como um aborto qualificado pelo artigo 127, pois o elemento subjetivo  do dolo 

se deu diante do aborto. 

Na segunda hipótese, o agente pretende matar a vítima e pratica o 

homicídio em mulher gestante, causando a morte dela e a do feto. O elemento 

subjetivo do dolo é dirigido ao homicídio que absorve o menos grave, aborto.  Aplica-

se o artigo 121  em todos os seus termos.   

4.6. Análise do aborto necessário ou terapêutico  

O artigo 128 prevê os dois casos de licitude  do aborto, visto que há casos 

onde   é necessário considerar os  direitos  essenciais,  fundamentais  da gestante, 

mas  batendo de frente com os direitos  do nascituro. O primeiro regulado no artigo 

128 é aquele previsto no  inciso I e é permitido quando não há outra maneira de 

salvar a vida da mulher, devendo ser feito por médico. A causa da exceção é a de  

que a vida da gestante é vida já formada  que exerce maior  falta à sociedade  do 

que a criança, cuja vida  ainda está em  sua primeira fase de formação.  

Na norma está  muito claro que existe a proteção do bem da vida do 

nascituro,  tanto que  exige que somente o médico deverá praticar o aborto e frente 

à constatação  do risco à vida  da mãe que só ele poderá avaliar com seus  

                                                

 

180 COSTA JUNIOR, Comentários ao Código Penal,  7ª ed. 2002, p.382. 
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conhecimentos técnicos.Não basta a simples presunção, mas sim um diagnóstico 

técnico, científico e não simples prognóstico de peritos pois a lei  tem em vista  dois 

bens igualmente por ela valorado, apenas submetendo-se à natureza que, 

excepcionalmente, coloca  tais bens  em situação de riscos para ambos.  

O aborto necessário pode ser terapêutico (curativo) ou profilático 

(preventivo)181. O objetivo é tutelar uma vida em face de um perigo real. 

Não é necessário o consentimento da mãe, pois não tem ela 

disponibilidade sobre a vida do feto e nem sobre a sua vida, já que o direito  

brasileiro não tem a vida como bem disponível. O que a norma protege é a vida da 

mulher. 

Segundo Paulo José da Costa Junior,  a norma é desnecessária,  já que o 

estado de necessidade, regulado no artigo 24, admite a mesma situação jurídica  do 

perigo atual, real e inevitável  para a interrupção da vida em sua fase inicial, uma vez 

ser ela nociva à saúde da mãe.182 

Não é o caso do inciso  II, que autoriza o médico a realizar o mesmo ato 

para interrupção de uma vida, igualmente valorada pelo ordenamento jurídico, sob 

argumentos baseados unicamente nos sentimentos, humanos realmente, mas 

viciados da mulher gestante. 

A lei, reconhecendo a gravidade de se constranger mais ainda uma mulher  

que foi tão violentamente ultrajada, tutela seus sentimentos, com uma norma 

inconstitucional e baseada  apenas na  analogia in bonam partem.183 

Baseados na condição de inviabilidade da vida extra-uterina do feto e 

alegando eventuais danos psicológicos à gestante, justifica-se mais uma permissão 

da norma, excluindo a antijuridicidade da prática do aborto, em fetos com anomalia 

congênita. Várias  decisões  têm apoiado  essa tese, concedendo autorizações  para 

sua realização, uma vez que o Código Penal  não a elencou.184   

                                                

 

181 Cf. COSTA JUNIOR, Comentários ao Código Penal,  7ª ed. 2002, p. 387. 
182 Idem. 
183 Idem, p. 389. 
184 Idem, p. 389. 
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4.7. Análise da antijuridicidade  

4.7.1  Análise do estado de necessidade  

A objetividade jurídica tipificada  no Código Penal  dos artigos 128 que 

tratam do aborto  é a tutela da vida humana em formação, a chamada vida intra-

uterina, uma vez que desde a concepção existe um ser em desenvolvimento, que 

cresce, se aperfeiçoa, absorve  substância, tem metabolismo orgânico  exclusivo e, 

após algumas semanas, se movimenta e possui atividade cardíaca, executando  

funções típicas de vida. Tutela, ainda a vida e a integridade física da mulher 

gestante quando o aborto é provocado  por terceiros sem o seu consentimento, 

chegando mesmo a ser  tutela  direcionada contra a continuidade da estirpe, como é 

o caso da Itália.185 

Trata-se de conduta tipificada em lei que autoriza a interrupção da vida por 

estar a gestação colocando em risco a vida da  gestante. 

É que em  tratando-se de direito  fundamental a vida do nascituro, quer o 

Direito Penal que a mãe se valha da certeza da medicina e tratamento 

essencialmente voltado para salvaguarda de ambos os direitos. Neste caso a 

interrupção é autorizada e o ato é será legitimo  se o perigo permanecer não 

obstante o tratamento médico dispensado.   

A criminalidade do ato tipificado é excluída quando praticado em estado de 

necessidade. O artigo 24 do Código Penal assim regula  o direito: 

“Art. 24 Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se.” 

Nesse caso não há uma agressão a um direito, mas um choque  

colocando alguém  na contingência de praticar  fato que a lei considera criminoso, a 

fim de salvá-lo de perigo  atual ou iminente desde que não tenha  provocado  por 

vontade própria, pois não é justo  exigir-se uma conduta fora dos padrões  ordinários 

de altruísmo do  ser humano comum.  

                                                

 

185 Cf. MIRABETE,  Manual  de Direito Penal,  24a. ed. 2006, p. 65. 
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Exige o estado de necessidade uma série de requisitos para a sua  

configuração: 

O perigo  tem que ser atual e, portanto, presente, não podendo ser futuro, 

mesmo que bem próximo e inevitável, porque se puder ser evitado, não corresponde 

realmente a um perigo que  justifique  a exclusão da lei. 

A lei permite a defesa de  direito alheio, como no caso da legítima defesa, 

mas, é essencial que haja o perigo e que o ato seja necessário para salvá-lo, 

quando então não seria justo exigir-se o seu sacrifício. 

Por fim, não ter o agente  provocado o perigo  por sua vontade. Não 

ampara a lei àquele que agindo, dolosa ou culposamente, coloca em perigo bem seu 

ou de terceiros e depois  provoca  dano a fim de furtar-se de sua ação. 

Apesar da permissão legal de eliminação do bem alheio, o estado de 

necessidade está mais ligado ao instinto de conservação  inerente ao homem do 

que  ao sistema da  valoração de bens.   

Distingui-se  do instituto de legítima defesa pois nessa há uma agressão a 

um direito que é repelido por uma reação autorizada pela lei, defendendo-se 

legitimamente o direito agredido. No estado de necessidade, a situação é outra. Nela  

não há agressão, mas um choque de direitos em que um precisa ser salvo, em 

detrimento do outro, não sendo justo exigir-se o sacrifício de seu direito por parte  do 

agente. 

Contudo, existe um certo grupo de indivíduos  que tem a obrigação legal 

de enfrentar o perigo e, desse  modo, não pode  invocar o estado de necessidade 

quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, tais como os “bombeiros, os salva-

vidas, o guia de alpinistas, que não poderá invocar o estado de necessidade, porque 

lhe incumbe, pela própria profissão, o dever legal de arrostar o perigo.”186  

Destarte, na questão do direito à vida impõe-se analisar essas duas  

excludentes  da proteção  plena e irrestrita da vida  pelo Direito Penal  apenas  como  

faculdade outorgada pelo Direito para que possa a pessoa defender o seu bem 

maior  e não como um direito oponível aos outros.  

                                                

 

186 Cf. MIRABETE, Manual  de Direito Penal,  24a. ed. 2006, p. 63/68. 
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4.7.2 Análise da legítima defesa   

Antes que o Estado se propusesse a defender a vida do homem, cada 

qual se defendia por si, não constituindo a legitima defesa senão a generalidade. 

Constitui ela hoje uma exceção perfeitamente prevista e delineada pelo direito, 

quando preenche os requisitos do artigo 25 do Código Penal. 

Sempre que o agente age de modo a defender um direito, seja próprio ou 

de  terceiro,  seu ato não terá a antijuridicidade apontada para o fato. É assim a 

legitima defesa, como uma das causas excludentes da criminalidade, em que ocorre  

a defesa de um direito, objeto da  agressão injusta, atual ou iminente, defesa esta  

feita por meios moderados. O ato, no entanto, tem que ser  legítimo, nos parâmetros 

legais, pois os seus requisitos são absolutamente essenciais para legitimar a  

defesa, vez que, na falta de quaisquer deles, ou não se caracterizando a agressão, 

não será legítima,  evidentemente não será  amparada pela lei.  

Assim, são requisitos da legítima defesa, a atualidade ou iminência da 

agressão a direito próprio ou alheio, que é a  ação que  se encontra  presente, no 

momento já iniciada, necessitando o agente praticar o ato para  repeli-la. Se não há 

o direito atacado, agressão atual demonstrada pelo início da ação, não se legítima a 

defesa; iminente é a ação que está prestes a executar-se, não bastando que a 

agressão esteja na fase preparatória, ao contrário, é necessário que esteja  iminente 

a execução. 

Porém, deve-se observar o fato de que não se exige a certeza  da 

iminência, porque  só seria possível  obtê-la  depois dos primeiros atos. É também 

verdade, contudo,  que não é suficiente a justificativa de que parecia ser eminente  a 

agressão, pois poderia ser ilusória ou temor não justificado. É necessário haver 

motivo  fundado  para crer que a agressão esteja  prestes a acontecer.  

Embora seja  um fato complexo, pode ser observado  no caso concreto, 

devendo analisar o juiz os motivos apresentados, julgando de acordo  com os outros 

requisitos e decidindo pela legitimidade ou não da defesa.    
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O direito, objeto  da legítima defesa,  é qualquer direito amparado pela lei, 

pois o artigo 25 da lei penal não o especifica expressamente, podendo, portanto, ser 

alheio a bens jurídicos.187  

Destarte,  pelos próprios termos do instituto da legítima defesa, não  pode  

dele valer-se a mulher, cuja gestação coloque em perigo sério, real e iminente a sua 

vida, pois o nascituro, titular da nova vida  não lhe agrediu ou concorreu para esse 

perigo.188   

4.8. Análise das tendências de jurisprudência  

Não obstante ocupar posição dúbia acerca de fonte do direito integrando o 

ordenamento jurídico, a jurisprudência tem importância fundamental no direito à vida, 

pois, traduz conduta normativa uniforme adotada pelos tribunais em face de 

semelhantes  situações fáticas.  

É que no sistema jurídico romano-germânico, do qual o Brasil  é um dos 

seguidores, encontram-se duas posições principais a respeito do papel da 

jurisprudência: uma, que não admite o seu papel de fonte de normas jurídicas; outra, 

admitindo  que tem ela um indissimulável papel jurígeno, como  criadora de Direito. 

Ocorre que, modernamente, atribui-se às posições jurisprudenciais um 

papel  de atos-regras incidentes sobre as situações futuras semelhantes, dotando-as  

dos atributos da impessoalidade, abstração e generalidade desde que adotadas 

similar e reiteradamente pelos tribunais.  

Daí,  o desacerto  de decisões permitindo o aborto  em caso eugênico, 

que, juntando-se às duas outras hipóteses, no caso  de concepção provinda de 

estupro, chamado sentimental ou o aborto terapêutico, quando existente o risco de 

morte da  gestante.  

Também torna-se perigoso o processo em trâmite no SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

que, ignorando a origem  romano-germânica de nosso sistema jurídico, dota essa 

                                                

 

187 Cf. MARQUES, Tratado de Direito Penal,  2002. 
188 Cf. MIRABETE,  Manual  de Direito Penal,  24a. ed. 2006, p. 63. 
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Egrégia Corte  de poderes para elaboração de normas gerais e abstratas  que 

passariam  a integrar o ordenamento, não por força de lei proveniente do Poder 

Legislativo, mas por força  de elaboração pretoriana.  

Entretanto, se a Constituição Federal  retirou o poder de legislar contra  os 

direitos fundamentais até mesmo do Poder Legislativo, não pode obviamente tal 

matéria  ser fruto de decisões  de tal  Poder.    

No entanto, a matéria não é tão pacífica como quer o E. Tribunal189, 

porque  na Constituição não foi  estabelecida  dentro de uma esfera residual,  após o 

cotejo de outros instrumentos processuais constitucionais. Em nenhum de seus 

artigos, ou de seus institutos, logrou o legislador constituinte estabelecer que  

determinados instrumentos garantidores de direitos fundamentais só fossem 

utilizados após o esgotamento de todos os outros  meios de tutela jurisdicional.190 

Ao atribuir outra competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 

respeito da inconstitucionalidade das leis, também não  lhe deu  o constituinte  um 

caráter residual, exigindo que se esgotassem outros meios processuais para a 

declaração do vício do ato legislativo, o que realça a incompreensão do que o 

legislador fez com a argüição de descumprimento de preceito fundamental,   

exigindo  que não haja outro meio ou outra ação apta,  para que  possa ser levado  à 

sua apreciação, o que acarreta uma flagrante inconstitucionalidade da lei e da 

decisão  tomada pelo Pleno. 

O controle concentrado da ação direta de inconstitucionalidade e a 

argüição de descumprimento de preceito fundamental, obras do  poder constituinte, 

estão dentro da Constituição, que prima e se destaca  no realce aos direitos 

fundamentais,  inclusive,  estabelecendo  tutelas  inovadoras  para o exercício desta 

plena  busca da  sua  realização em concreto,  não se justificando, assim, que para 

proteger o indivíduo de um ataque a esses direitos, o condicionassem ao  

                                                

 

189 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  NR.  54. ORIGEM: DF – 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO. ARGTE. (S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DA SAÚDE – CNTS. ADV.(A/S): LUÍS ROBERTO BARROSO E OUTROS (A/S). 
190 (ADPF   17/AP – AMAPA - AG.Reg.  Na Argüição de Descumprimento de Preceito  Fundamental.  
Relator (a):  Min.  CELSO DE MELLO.  Julgamento  05/06/02- Órgão Julgado: Tribunal Pleno. 
Publicação: DJ 14/02/2003 – PP 00058-  Ementa: - vol. 02098-01- PP-00001)   e  (ADPF – 18/CE- 
CEARA.AG.REG.Na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Julgamento: 22/04/02 – 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 14/06/2002 – PP 00127 –    Ementa: vol. 02073-01-
PP  00001). 
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esgotamento de todos os outros meios processuais que muitas vezes, até se 

mostraram ineficazes para essa realização.  

O equívoco não é só do EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL, mas também 

da lei que amesquinha o novel instituto, restringindo-o onde o legislador constituinte 

não restringiu,  o que a fere mortalmente com a inconstitucionalidade. 

Lamentavelmente, não se acompanhou a evolução constitucional,  

tomando-se decisões  eivadas de erros conceituais, com o estabelecimento do 

princípio da subsidiariedade e rotulando  uma ação  constitucionalmente  importante 

de mero  instrumento residual, que para a sua  sobrevivência  necessitará  de outra  

condição  que não lhe foi  imposta pela Constituição.   

Contudo, tem nosso ordenamento jurídico critérios ou núcleos para 

identificá-los na aplicação concreta do comando emergente do artigo 102 § 2º,  

devendo, aí sim, o  intérprete  maior da Constituição, identificá-los para, assim, 

aplicar a norma. 

Analisando por outro ângulo, constata-se, também, que a Constituição 

Federal determina em seu artigo 49, inciso XI que é da competência  exclusiva do 

Congresso Nacional “zelar pela preservação de sua competência legislativa em face 

da atribuição normativa dos outros Poderes.” 

Trata-se de uma imposição do constituinte, portanto, poder-dever, ao 

Poder Legislativo de não permitir que outros Poderes (Executivo e Judiciário) 

legislem em seu lugar.  

Realmente, se o artigo 2º da Constituição Federal declara que “são 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário” cabe a cada um deles exercer as atribuições que lhe foram 

prioritariamente outorgadas pela Constituição, e apenas a eles. 

Apesar dessas normas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem o 

poder de legislar ao admitir a ação de argüição de descumprimento de preceito 

constitucional, ADPC de nº 54,  para instituir  nova hipótese de aborto, ou seja, o 

aborto eugênico do anencéfalo, proposta pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores  da Saúde. 
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Pelos votos dos ministros é gravíssima a invasão da competência 

legislativa  do Congresso Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto que quatro 

de  seus ministros (Carlos  Mario Veloso,  Cezar  Peluso, Ellen Gracie e Eros Grau)  

não a admitiram, apontando o princípio de  reserva legal. 

Como bem lembrou a ministra Ellen Gracie,  existem vários projetos  de lei 

no Congresso Nacional versando sobre o aborto, inclusive o anencéfalo e que a 

definição sobre se se deve ou não adotar essa nova forma de interrupção da vida do 

nascituro portador de deficiência é típica e exclusiva  função do Congresso Nacional.  

Não levando em consideração o direito fundamental  de inviolabilidade  do 

direito à vida, a tese  de que, no moderno Direito Constitucional, os “vácuos” 

legislativos podem ser supridos pelo Poder Judiciário terminou prevalecendo, 

entendendo 7 dos 11 ministros que não havia a necessidade de se esperar a 

discussão dos  projetos de  lei e que poderiam eles mesmos  suprir a discussão 

legislativa,  admitindo terem competência  constitucional para instituir  nova hipótese 

de eliminação do nascituro, à luz de um indefinido “preceito fundamental” das 

gestantes. 

Entretanto, tal decisão é flagrantemente inconstitucional, porque o E. 

Supremo Tribunal revestiu-se de função legislativa e impediu os direitos dos 

parlamentares de discutirem e votarem os referidos projetos que ainda se encontram 

em tramitação nas casas do Congresso Nacional. 

Assim, existe fundamento jurídico para que os presidentes da Câmara e 

do Senado anulem tal decisão do Pleno, uma vez que o constituinte também 

outorgou poderes ao legislativo para repelir a invasão de outros Poderes na 

competência legislativa. 

É de fundamental importância essa anulação na medida que  não provêm 

do  exercício da democracia, visto que apenas aos representantes  do povo, eleitos 

livremente, cabe decidir sobre a matéria, o que fica prejudicado, pois os 11   

ministros são apenas indicados pelo Presidente da República e não têm 

competência para decidir  sobre matéria de tal relevância, como o tratamento 

legislativo a ser dado sobre o direito  do nascituro à vida. 

O precedente aberto torna perigoso o caminho da ação de 

descumprimento de preceito fundamental já que a Corte Suprema, arvorando-se  em 
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legisladora  reduzirá a competência do Congresso Nacional no processo normativo 

em discussão  sobre direitos fundamentais  que inclusive  são cláusulas pétreas, o 

que desvirtua o futuro do Estado Democrático de Direito, que clama cada vez mais  

por decisão popular, naquilo  que quer inserir  no seu ordenamento positivo.  

Ora, a jurisdição constitucional é normalmente  para expungir da ordem 

jurídica normas que estejam em descompasso com a Constituição Federal, não para 

oferecer acréscimos ao ordenamento positivo em usurpação à competência dos 

outros poderes, mormente em direitos fundamentais. .  

Também cabe reparo nos votos dos senhores ministros sobre as  

contradições  não enfrentadas  a respeito dos direitos dos nascituros  que logram  

viver após o nascimento, mesmo que brevemente (no voto, o relator menciona um 

que conseguiu viver 7 minutos) e a  vários nascituros  que também  não sobrevivem 

por motivos outros  que não a anencefalia.  

Também no processo existem pedidos de várias entidades 

representativas da sociedade civil (CNBB, CONCTAS e ADVOCACI) para que sejam 

admitidas como “amicus curiae” bem como o pedido do Procurador-Geral da 

República requerendo, o que é muito importante, que seja realizada uma audiência  

pública  para ouvir a população brasileira. Contudo, encontra-se, ainda, a ação em 

fase de instrução e deliberação, não tendo sido encerrado o devido processo legal. 

Entretanto, tais medidas não sanam os vícios apontados, pois a natureza 

jurídica da argüição de descumprimento de preceito fundamental é de ação e 

instrumento de controle concentrado.  

Assim, também é que a conceitua  André Ramos Tavares:  

“A argüição é ação ou incidente judicial, de competência originária do 

Supremo Tribunal Federal, que desencadeia o denominado processo 

objetivo, cujo fundamento é o descumprimento de preceito constitucional que 

consagra valores basilares para o direito pátrio, descumprimento este 

perpetrado por ato de natureza estatal, quando direta a modalidade, ou por 

atos normativos, quando se tratar de argüição, na modalidade.”191 

Mas ao Poder Judiciário  cabe tão-somente  aplicar as leis para solucionar 

as lides e nunca criá-las sem a observância do processo legislativo e sem os 

                                                

 

191 TAVARES, Curso de Direito Constitucional, 2a ed. 2003, p.268. 
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debates prévios e públicos que antecedem  a edição das leis pelo Congresso 

Nacional.  

E, assim,  se o Congresso Nacional  não exercer o seu “poder-dever” de 

zelar  por sua competência  impedindo o prosseguimento da ADPF de n º 54 o 

julgamento  do Egrégio Supremo Tribunal Federal será tido por  inconstitucional  não 

só por  usurpação  de competência legislativa, mas também  por decidir  contra 

cláusulas pétreas que o constituinte retirou até mesmo do poder derivado de 

reforma. 

Destarte, no manejo da ação de argüição de descumprimento de preceito  

fundamental, da mesma forma que fez com outras, o próprio E. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL terá que ser extremamente cauteloso para captar realmente 

os meandros do legislador, sem, contudo, ferir  a constituição, abrindo, entretanto, o 

debate  para se precisar até onde vai o alcance  político de suas decisões e até 

onde, num Estado Democrático de Direito, com suas bases assentadas na  

separação harmoniosa dos poderes políticos, pode uma decisão  conceituar, 

restringir e dificultar um direito fundamental  individual.   

4.9. Análise do projeto de lei nº 1.135/91  

A ordem jurídica renova-se e atualiza-se através de um processo  

permanente, mesmo que a Constituição exista  também in fieri, pois pelo processo 

de normatividade, adquire grau de maior aplicabilidade na medida em que seu 

comando  vai sendo implementado  pela sociedade com a criação de leis, originadas  

do processo previamente determinado, obedecendo a um dos princípios estritos do 

Estado Democrático de Direito. 

Realmente, sendo a  Constituição Federal,  fonte formal por excelência, a 

expressão de processo legislativo  leva  em conta  as fontes materiais  que nascem 

da sociedade, por isso tem também um aspecto sociológico que “refere-se  ao 

conjunto  de fatores reais ou fáticos  que põem  em movimento os legisladores e o 

modo  como  eles costumam  proceder ao realizar a tarefa legislativa”. 192 

                                                

 

192 Cf. TAVARES, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed., 2003, p. 906. 



 
108

 
Ele identifica e aponta as diversas ocorrências presentes não só na 

formação das leis, mas também nas forças paralelas no momento processual, 

revelando a pressão popular, os grupos atuantes, as influências exercidas pelos 

meios de comunicação, o confronto das representações político-partidárias etc., tudo 

levando para uma melhor conceituação comportamental.193 

Já o conceito jurídico de processo legislativo leva à acepção ampla de 

processo, regulando a formação e criação de leis194 e, visto por esse  ângulo,  é   

dirigido ao Poder Legislativo, pois a lei só tem eficácia se forem  obedecidos os 

estritos limites do permissivo constitucional. 

A Constituição  brasileira  obedece  aos ditames  democráticos quando  

consagra um conjunto de normas destinadas a regular um processo para a formação 

das leis  na Seção VII do Capitulo I do Título IV  denominando-o  de “Do processo 

legislativo” Cada uma das suas etapas  tem relevância na exteriorização do princípio  

ou norma a ser editado, devendo ser respeitada na sua finalidade, forma e 

solenidade  previstos nos artigos  59 a 69.  

Esse  processo  legislativo é que legitima  a própria ordem democrática, 

uma vez que para integrar uma norma no ordenamento jurídico, constitucionalmente,  

necessário se faz, também, que não atente contra os direitos fundamentais, 

proclamados pela Constituição Federal,  já que possui  as características  da rigidez, 

da abertura e do pluralismo, o que só  legitima a norma se delas não se afastar a 

criação da lei. Rígida é a constituição cuja reforma  se faz  seguindo os pressupostos 

e formalidades previamente estabelecidas para sua reforma ou emendas.  

Tem abertura a constituição, por não ser completa e expressar um 

conjunto de  normas que precisam sempre ser complementadas e é pluralista,  pois 

em seu texto possui todas as normas  políticas, econômicas, sociais etc. 

Contudo,  é imutável  no aspecto  das Normas Fundamentais, quando 

seus princípios e dogmas não podem, mesmo obedecendo a um processo  

legislativo, ser modificados, pois os direitos da liberdade, ou direitos naturais, ou 

direitos individuais ou reformados, são inerentes à pessoa humana, e, portanto,  

imodificáveis, inalienáveis, imprescritíveis e preexistentes mesmo à constituição. 

                                                

 

193 Cf.TAVARES, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed. 2003, p. 897. 
194 Idem, p. 899. 
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Dogma materialmente constitucional, estando disposto  nos artigos 5º § 2º 

combinado com o artigo 60 §  4º da Carta Magna brasileira, que  textualmente 

regulam o regime político e princípios constitucionais legislativos por ela adotados  a 

fim de fazer com que a dignidade da pessoa humana seja um de seus fundamentos.    

Decorre do exposto, que o projeto de lei nº 1.135/91 que se encontra em 

fase de tramitação no Congresso Nacional a fim de  legalizar o  aborto ou a morte do 

ser humano, em qualquer fase de desenvolvimento da gestação,  até o nascimento, 

revogando os artigos 124, 126, 127 e 128 do Código Civil, não possui embasamento 

no ordenamento jurídico constitucional, estando, ao contrário, com ele conflitando.  

Dessa forma, ao integrar o ordenamento jurídico positivo do país, o projeto 

em tramitação converterá em lei inconstitucional a possibilidade de praticar o aborto  

desde que se inicie o processo fisiológico da formação do ser humano, que é da 

gravidez até o parto.                            
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IV. ABORTO:  VIOLAÇÃO  DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA    

Politicamente a noção de proposições fundamentais que é feita na 

consciência das pessoas ou grupos sociais, nascida em determinada realidade, é 

traduzida pelo Direito como princípio. 

Foi nessa acepção que a Constituição Federal, como um dos fundamentos  

do Estado Democrático de Direito, incorporou o princípio da dignidade da pessoa 

humana, dando-lhe  significado de proposição  fundamental.  

A utilização da expressão "dignidade da pessoa humana", como preceito 

normativo, foi  empregada pela primeira vez em 1945, no “Preâmbulo” da Carta das 

Nações Unidas, que se referiu à dignidade e valor humano195, configurando-se, 

portanto, como um direito recente. 

Foi fruto de  manifestações de alguns (filósofos, santos, heróis), de várias 

civilizações que se destacaram por sua sensibilização aos problemas defrontados 

pelo ser humano, quanto à depreciação de seus valores mais preciosos, tanto do 

ponto de vista moral quanto espiritual, de repúdio à  tirania e à degradação aos 

quais muitos povos foram submetidos durante sua história, havendo  um processo 

de  conscientização quanto ao valor da dignidade do ser humano. 

A tomada de consciência quanto à preservação da dignidade da pessoa 

humana como conceito jurídico, neste sentido, representou um grande passo  para a 

conquista de outros direitos individuais. Nesse processo, também exerceram 

importante papel as Declarações papais de 1965 - “Da dignidade da pessoa humana 

tornam-se os homens de nosso tempo sempre mais cônscios” (Declaração 

“Dignitatis Humanae”, sobre a liberdade religiosa, de Paulo VI) e do Concílio 

Vaticano II – que enfocaram esta conscientização da humanidade. 

Entretanto, todo esse processo está normatizado como princípio de direito, 

passando a fundamentar como um conceito jurídico indeterminado que, passando  a 

integrar a norma,  foi transformado em princípio jurídico.196 

                                                

 

195 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 3. 
196 Idem, p. 3. 
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Quando utilizada a expressão especialmente constitucional, é princípio 

jurídico, como caracteriza a Constituição da República, colocando-o entre os 

"princípios fundamentais" (art. 1º, III).  

No entanto, a expressão "dignidade da pessoa humana", também é motivo 

de discussão quanto à interpretação de seu conteúdo, abarcando duas concepções 

diferentes, como demonstra Antonio Junqueira de Azevedo:  

“(...) de um lado, há a concepção insular, ainda dominante, fundada no 

homem como razão e vontade, segundo uns, como autoconsciência, 

segundo outros é a concepção para cujo fim queremos colaborar porque se 

tornou insuficiente e, de outro, a concepção própria de uma nova ética, 

fundada no homem como ser integrado à natureza, participante especial do 

fluxo vital que a perpassa há bilhões de anos, e cuja nota específica não 

está na razão e na vontade, que também os animais superiores possuem, 

ou na autoconsciência, que pelo menos os chimpanzés também têm, e sim, 

em rumo inverso, na capacidade do homem de sair de si, reconhecer no 

outro um igual, usar a linguagem, dialogar e, ainda, principalmente, na sua 

vocação para o amor, como entrega espiritual a outrem”.197  

Enfatiza-se, assim, a dignidade humana como individual autonomia, ou 

autodeterminação e a segunda, como ser vivente dotado da aptidão de se 

comunicar e transmitir seus sentimentos e idéias, ainda que espirituais, agindo 

mutuamente com seus iguais.  

Numa visão mais ontológica, a compreensão do homem em si, quanto à 

sua natureza e características, é dualista, pois “homem e natureza não se 

encontram, estão em níveis diversos; são respectivamente sujeito e objeto”, como 

prossegue Antonio Junqueira de Azevedo:  

“(...) O homem, "rei da criação", vê e pensa a natureza. Somente o homem 

é racional e capaz de querer. O homem é radicalmente diferente dos demais 

seres; somente ele é autoconsciente. A natureza é fato bruto, isto é, sem 

valor em si. A segunda é monista: entre homem e natureza, há um 

continuum; o homem faz parte da natureza e não é o único ser inteligente e 

capaz de querer, ou o único dotado de autoconsciência. Há, entre os seres 

vivos, um crescendo de complexidade e o homem é o último elo da cadeia. 

A natureza como um todo é um bem. E a vida, o seu valor”.198 

                                                

 

197 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 5. 
198 Idem, p. 9.  
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Já sob o enfoque antropológico, o homem não é uma "mente", que tem um 

corpo; ele todo é corpo, como define, ainda,  Antonio Junqueira de Azevedo: 

“O racionalismo iluminista, que deu origem à concepção insular, 

corresponde visualmente à figura do homem europeu: o terno que veste 

deixa-lhe à mostra somente a cabeça e as mãos (= razão + ação, ou 

vontade); o resto do corpo é a parte oculta do iceberg  a natureza física, 

cuja essência, no homem, aquela filosofia ignora. Essa parte do corpo (entre 

parêntesis, observamos que insensivelmente "o corpo" é pensado por nós 

muitas vezes à européia como sendo a parte de nosso ser que não é a 

cabeça), essa parte do corpo, repetimos, é considerada uma "máquina" ou 

um "mecanismo" tido pela mente. Mas a mente também é corpo!”.199 

Ensina, prosseguindo, Antonio Junqueira de Azevedo: 

“De fato, desde 1859, ano da publicação da Origem das Espécies, qualquer 

idéia do homem como ser desvinculado de uma ancestralidade primata 

tornou-se insustentável. As pesquisas paleontológicas, no ponto a que 

chegamos, com a certeza da sucessão dos diversos tipos de antropóides (a 

partir de 35 milhões de anos) e, em seguida, dos vários tipos de hominóides 

(a partir de 25 milhões de anos), depois os hominídeos (há 6 ou 5 milhões 

de anos), até chegar às muitas espécies do gênero homo (desde 

aproximadamente 2,5 milhões de anos  h. habilis, h. erectus, h. 

neanderthalensis, h. sapiens arcaico, etc.), e, finalmente, ao moderno homo 

sapiens (± 150.000 anos atrás), não permitem aquela conclusão dos sábios 

iluministas de que somente o homem é dotado de razão e vontade. Da 

bipedia (entre 8 e 5 milhões de anos) à utilização de instrumentos de pedra 

(2,5 milhões de anos), do aumento do cérebro (iniciada há 2,5 milhões de 

anos) à descoberta do fogo (700.000 anos), daí à linguagem 

("protolinguagem" com o homo habilis e linguagem somente com o moderno 

homo sapiens?) e aos cuidados especiais com os mortos (100.000 anos), 

são sempre alguns milhares de anos de evolução, demonstrando, numa 

determinada linha de primatas, o progressivo aumento das faculdades 

existenciais. Essas emergências vitais da evolução vão colocando os novos 

seres em níveis cada vez mais elevados de complexidade. Não é possível, 

portanto, manter a convicção de que aquelas faculdades (razão, vontade, 

autoconsciência) já teriam surgido no homem prontas como as conhecemos 

hoje, tal qual Minerva da cabeça de Júpiter, ou seja, que ou teriam sido 

criadas com o próprio homem em um momento único, ou teriam sido 

                                                

 

199 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p.9.  
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acrescentadas a um "suporte" (o macaco ancestral), de repente, não se 

sabe bem como”.200 

Além disso, a etologia comprova que também alguns animais (macacos, 

burros, cavalos, cachorros) pensam e querem, demonstrando satisfação e tristeza 

também, contrariando idéias de filósofos como Descartes, por exemplo, que 

afirmava que os animais são "máquinas que se movem",  reduzindo-os a "coisas”, 

não tendo alma, nem pensamentos e, muito menos, vontade. No entanto, tal idéia é 

rechaçada por estudiosos da atualidade, que entendem que até mesmo os animais 

detêm elementos de subjetividade.201 

Traçando um paralelo com o que pode acontecer com o próprio homem, 

se este for colocado em situação de invariável opressão e degradação, pode-se vê-

lo também como uma máquina, que pode ser bem ou mal utilizada, cujos resultados 

dependerão desse ambiente e condições – objetivas ou subjetivas – que o façam 

desenvolver e utilizar todo potencial que apenas ele dispõe. Podemos comparar o 

homem a uma máquina melhor, de forma incomparável e mais ordenada que os 

outros animais “e tem em si movimentos mais admiráveis que qualquer uma das que 

podem ser inventadas pelos homens”.202 

Ainda, Antonio Junqueira de Azevedo, citando Kant, escreve:  

“Todos os objetos de nossas inclinações têm somente um valor condicional, 

porque, se as inclinações e as necessidades que delas derivam não 

existissem, esses objetos seriam sem valor. Mas as próprias inclinações ou 

as fontes de nossas necessidades tampouco têm um valor absoluto e 

tampouco merecem ser desejadas por si mesmas que todos os seres 

racionais devem querer se livrar inteiramente delas. Assim, o valor de todos 

os objetos, que nós podemos conseguir por nossas ações, é sempre 

condicional. Os seres cuja existência não depende de nossa vontade, mas, 

da natureza, têm somente, se são seres privados de razão, um valor 

relativo, o de meios, e eis por que são chamados de coisas, enquanto que, 

ao contrário, dá-se o nome de pessoas aos seres racionais, porque sua 

própria natureza os fez como fins em si, isto é, algo que não pode ser 

empregado como meio, e que, em conseqüência, restringe na mesma 

                                                

 

200 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004. 
201 Idem  p. 9-10. 
202 Discours de la méthode, 5ª parte apud AZEVEDO, Estudos e Pareceres de Direito Privado.  
2004, p.11. 
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proporção a liberdade de cada um (e, por sua vez, lhe é um objeto de 

respeito)”.203 

A concepção insular demonstra, desta forma, o desconhecimento quanto 

ao valor da natureza, assim como da natureza do homem, além do caráter fechado e 

subjetivista.204 

Seja da maneira como for, a concepção insular retirara do ser humano 

aquilo que patenteia seus valores, sendo estes: o reconhecimento do próximo, a 

capacidade de dialogar, e sua vocação espiritual.205 

Desde tempos remotos, a evolução dos seres vivos demonstra-se ocorrer 

de forma bastante complexa, por envolver mudanças físicas e culturais, como se 

pode verificar nos relatos científicos atuais.  

As transformações ocorreram de acordo com o desenvolvimento de novas 

habilidades, especialmente, da aptidão de tomar diálogo, se relacionar e expressar 

seus sentimentos e preferências, próprios do ser humano. Esta sua capacidade que 

transcende a linha da razão, movimenta o homem para uma esfera  subjetiva, e até 

mesmo absoluta.  

O homem é caracterizado racional por sua inteligência e discernimento. 

Muito embora animais como os chimpanzés apresentem características semelhantes 

quanto à inteligência e autoconsciência206, os mesmos não têm capacidade de 

decisão e de construir valores subjetivos, como a capacidade de amar e de ter uma 

espiritualidade, por exemplo, que faz do homem um ser único. 

A concepção insular omite o homem  – como ser que pensa, sente e 

elabora esses sentimentos – restringindo-o a um ser dotado de inteligência e de 

vontade, como capacidades comuns aos homens e animais superiores, ou ainda se 

limita à autoconsciência, comum pelo menos ao homem e ao chimpanzé.  

As graves conseqüências jurídicas desse enfoque se observam na 

dificuldade em se compreender a dignidade da pessoa humana, sua "autonomia 

individual", "qualidade de vida", por não dar a devida importância, além de relativizar 

demasiadamente, algo tão fundamental à própria existência humana. “A concepção 
                                                

 

203 AZEVEDO, Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p.13. 
204 MORAES,  Danos à Pessoa Humana, 2003, p. 94. 
205 Idem. 
206 “A autoconsciência é atribuída pela etologia também aos chimpanzés (e talvez aos orangotangos) 
especialmente por causa da chamada “experiência do espelho”. (AZEVEDO, Op. cit., p. 6). 
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insular, antropocêntrica e subjetivamente fechada, já não garante juridicamente o ser 

humano; infelizmente, ela pode levar a abusos e desvios, entre os quais o caso da 

eutanásia é paradigmático”.207 

De acordo com ambas as concepções, as concretizações jurídicas da 

dignidade são muitas vezes idênticas, embora radicalmente divergentes em pontos 

fundamentais, como leciona Maria Celina Bodin de Moraes:  

“A tutela da pessoa humana não pode ser fracionada em isoladas 

hipóteses, microssistemas, em autônomas fattispecie não-intercomunicáveis 

entre si, mas deve ser apresentada como um problema unitário, dado o seu 

fundamento, representado pela unidade do valor da pessoa. Esse 

fundamento não pode ser dividido em tantos interesses, em tantos bens, 

como é feito nas teorias atomísticas. A personalidade é, portanto,  não um 

“direito”, mas um valor, o valor fundamental do ordenamento, que está na 

base de uma série  (aberta)l de situações existenciais, nas quais se traduza 

a sua incessantemente mutável exigência de tutela”.208 

Para concretização, a idéia de dignidade da pessoa humana requer um 

posicionamento implícito ou explícito sobre o que seja “pessoa humana”. Então, é 

necessário haver um aprofundamento no conceito de dignidade da pessoa humana. 

A pessoa é tida como um bem dotado de valor, que é a sua própria dignidade. 

Os conceitos de dignidade humana que perduraram até agora já não 

respondem às questões e necessidades do homem do presente século, devido aos 

rumos que tomou a experiência humana, mediante ao grande desenvolvimento 

científico, tecnológico e, especialmente, com referência aos avanços 

experimentados na área de comunicação. 

Ocorre que a mídia  também não se furta  de sua interpretação  subjetiva  

para os  avanços vivenciados nas últimas décadas nas áreas da biologia, explicando 

a evolução das espécies; da etiologia, estudando o comportamento dos animais na 

natureza; e da primatologia, com o aprimoramento das observações e todas as 

áreas  do conhecimento e até mesmo as ciências  cognitivas, desvendando alguns 

enigmas  do cérebro humano, viram aumentadas suas possibilidades de voltar a 

pesquisar e repensar  antigos conceitos.   

                                                

 

207 MORAES,  Danos à Pessoa Humana,  2003, p. 119. 
208 Idem, p. 121. 



 
116

 
Tal entendimento não mais condiz com as descobertas científicas atuais; 

tanto que, o BGB, ainda em 1990, alterou seu texto, seguindo o Código Civil 

austríaco, dispondo atualmente em seu § 90 que: "Os animais não são coisas. Os 

animais são tutelados por lei específica. Se nada estiver previsto, aplicam-se as 

disposições válidas para as coisas". E ainda prevê que se houver dano ao animal (§ 

251.2), o juiz não pode recusar a tutela específica, ainda que os custos da cura 

sejam maiores que o valor econômico hipotético do animal. 209 

Por fim, as ciências cognitivas comprovam, com alguma segurança, que 

os processos de sensações, ordenação das sensações, representações e 

impressões internas (pensamentos) são físicos ou no mínimo têm total 

correspondência física.210 

Dessa forma, definir a pessoa humana como ser auto-consciente, racional 

e capaz de querer não engloba o infindável potencial da mente humana. Se tal 

conceituação não for mais abrangente, ficará restrita apenas à  “qualidade de vida” e 

não à dignidade da pessoa humana. 

“A enormidade dos avanços da tecnologia chegou a um ponto que não só 

põe em perigo a vida do planeta (...), permite a plena manipulação da 

natureza humana, por meio da biomedicina. A velha ética já não resolve 

essas novas situações. Diferentemente, conforme a ética da vida e do amor, 

as soluções existem: o princípio jurídico da dignidade fundamenta-se na 

pessoa humana e a pessoa humana pressupõe, antes de mais nada, uma 

condição objetiva, a vida”.211 

Para haver dignidade, é necessário que primeiramente se reconheça a 

intangibilidade da vida humana, como preceito jurídico absoluto e categórico.  

Conseqüentemente, o respeito à vida e à dignidade humana funcionam 

como alicerce jurídico, exigindo o respeito à integridade física e psíquica (condições 

naturais) e aos meios mínimos para o exercício da vida (condições materiais). 212 

Assim sendo, a dignidade passa a se evidenciar como conseqüência da 

especificidade do homem, ou seja, sua capacidade de dialogar com seus 

                                                

 

209 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 12. 
210 Idem, p. 12-13. 
211 Idem,  p. 13. 
212 Idem, p. 13. 
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semelhantes e ser apto ao amor, além do respeito aos pressupostos mínimos de 

liberdade e convivência igualitária (condições culturais). 

Segundo José Afonso da Silva, "[...] a dignidade da pessoa humana é um 

valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, 

desde o direito à vida [...]".213 

Os preceitos jurídicos relativos ao respeito à integridade física e psíquica, 

às condições mínimas de vida e aos pressupostos mínimos de liberdade e 

igualdade, não são imperativos decisivos, mas básicos. Isso devido à qualidade de 

requisitos mínimos essenciais “para o desenvolvimento da personalidade e procura 

da felicidade, não são imperativos radicais, são imperativos jurídicos relativos. 

Apesar disso, em princípio, devem ser obedecidos segundo sua hierarquia”.214 

A vida compreende tudo que existe na natureza, e não depende do 

reconhecimento ou ação do homem, como leciona Antonio Junqueira de Azevedo:  

“Do primeiro ser vivo até hoje, há um fluxo vital contínuo; todo ser vivo tem 

sua própria centelha de vida mas cada centelha individual surge do fogo 

que, desde então, queima na Terra e, nesse fogo, cada centelha se insere 

como parte no todo. A vida em geral fundamenta o direito ambiental e o 

direito dos animais. Todavia, é, sem dúvida, a vida humana, que, sob o 

aspecto ontológico, representa sua parte excelente. Por isso, a vida humana 

globalmente e em cada uma de suas centelhas  deve merecer a maior 

atenção do jurista. Sob o ponto de vista que nos interessa, isto é, de cada 

pessoa humana, a vida é condição de existência. O princípio jurídico da 

dignidade, como fundamento da República, exige como pressuposto a 

intangibilidade da vida humana. Sem vida, não há pessoa, e sem pessoa, 

não há dignidade”.215 

A característica principal de um princípio se refere à necessidade de sua 

observância radical. Quando um princípio jurídico se concretiza, necessita ser 

adaptado, remodelado à situação concreta, podendo isso ocorrer de forma mais ou 

menos intensa.  

Apesar do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, precisar 

do trabalho de modelação que torne compatível a dignidade de uma pessoa para 

com a de outra, é possível suspender característica de radicalidade; quando há 
                                                

 

213 SILVA,  Aplicabilidade das normas constitucionais, 3ª ed.  2000, p. 109. 
214 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado,  2004, p. 13. 
215 Idem, p. 15. 
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atenuação, é colocado em risco o próprio princípio, deixando de se constituir em 

princípio fundamental.  

O preceito da intangibilidade da vida humana não admite exceção, e é 

absoluto, como ratifica o art. 5º da Constituição da República.  

Discorrendo sobre a aplicação desse princípio em temas que vêm gerando 

polêmicas, Antonio Junqueira de Azevedo afirma que a primeira concretização da 

intangibilidade da vida humana na atualidade deverá ser a proibição da eutanásia, 

por evidenciar a falta de valor da vida do paciente, mesmo que seja esta a sua 

vontade, e citando Montero (1998), diz: 

“É claro que o fundamento não reconhecido da eutanásia se baseia na idéia 

de que algumas vidas não valem (mais) a pena de serem vividas. A decisão 

de praticar a eutanásia não se apóia nunca apenas na vontade do doente, 

mas é sempre o resultado de um juízo de valor sobre a qualidade de 

vida”.216 

Enfatiza ainda o citado autor que: 

“o próprio suicídio fere o princípio da intangibilidade da vida humana, porque 

não há, quanto à vida, jus in se ipsum  na qualificação "lícito/ilícito", é ato 

ilícito, ainda que sem sanção. Toda vida individual se insere no fluxo vital 

coletivo, de tal forma que o titular não é o soberano absoluto de sua vida; a 

vida de cada um é valor que, mediatamente, a todos interessa”. 217  

Outro caso de concretização da intangibilidade da vida humana se refere à 

proibição do abortamento voluntário, por considerar que o embrião já é um ser 

humano em processo de desenvolvimento, e já participante como indivíduo do “fluxo 

vital contínuo da natureza humana.”218 

“Tem vida própria e, no mínimo, capacidade para ser amado. 

Filosoficamente, ou eticamente, é, pois, pessoa humana. Do ponto de vista 

jurídico, pode não ter "personalidade civil" (art. 4º do C. Civil e art. 2º do 

novo Código), mas já é sujeito de direito (art. 4º, última parte, do C. Civil e 

art. 2º, última parte, do novo Código). Constitucionalmente, não há, por fim, 

como negar que o feto assim constituído esteja protegido tanto pelo 

                                                

 

216 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 15. 
217 Idem, p. 15. 
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princípio da dignidade da pessoa humana que pressupõe o direito à vida 

quanto pelo caput do art. 5º da C. R”. 219 

A questão do aborto é bastante polêmica, pois, ao mesmo tempo em que 

fere a dignidade humana, por retirar o direito à vida de um ser humano em potencial, 

também não dá à mulher a possibilidade de escolher se quer ou não levar a termo 

uma gravidez indesejada. O problema é ressaltado quando a gravidez é iniciada por 

um estupro; daí a permissão da legislação. De qualquer maneira, ainda é um 

evidente ultraje ao preceito da intangibilidade da vida humana, uma vez que, mesmo 

numa decisão extrema, como na do aborto devido ao estupro, justificando assim   

resguardar-se a dignidade da mulher (que na verdade não seria totalmente 

eliminada), elimina-se a vida do feto, que de maneira alguma terá o direito de 

nascer. No caso do aborto terapêutico, a situação é outra, pois se trata do perigo de 

vida eminente da gestante e também da possibilidade de vida do embrião (como no 

caso dos anencéfalos, por exemplo).   

Mais um aspecto importante se refere aos embriões concebidos por 

métodos artificiais de fertilização, mas ainda não inseridos no útero materno. Para 

estes casos o embrião não é considerado como pertencente ao fluxo vital contínuo 

da natureza humana, e, por isso, não sendo reconhecidos como "pessoa humana". 

No entanto, por se tratar de vida humana potencial, de nenhuma maneira 

qualquer atividade espontaneamente agressora é permitida moralmente mas, no 

entendimento de Antonio Junqueira de Azevedo, “aí já não se trata do princípio da 

intangibilidade da vida humana; trata-se da proteção, menos forte, à vida em 

geral.”220  

Nesse sentido, sob o enfoque da intangibilidade da vida humana, a própria 

clonagem terapêutica não é condenável do ponto de vista ético e jurídico, como 

entendem o Parlamento europeu e o governo inglês. 221 

Um terceiro caso de concretização da intangibilidade da vida humana 

como pressuposto do princípio constitucional da dignidade, de acordo com a letra "a" 

do inciso XLVII do art. 5º da Constituição Federal, que impede a introdução 

legislativa da pena de morte.  

                                                

 

219 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 15-16. 
220 Idem,  p. 16. 
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Esta determinação  configura-se a inexistência de qualquer valor jurídico 

maior à vida humana, no direito penal comum, sendo, por isso, a pena de morte 

eivada de inconstitucionalidade. 

Logo, tem-se como conseqüência direta da intangibilidade da vida humana 

e do princípio da dignidade, o respeito à integridade física e psíquica da pessoa 

humana.  

E, ainda, na mesma seara de discussão, prossegue Antonio Junqueira de 

Azevedo: 

“Pode o poder público "invadir" a condição natural do ser humano e obter a 

força amostras de sangue para fins de prova? Pode realizar a força 

transfusões de sangue? Uma "sacralidade" do corpo, à semelhança da 

intangibilidade da vida humana, existe? Sim, existe essa "sacralidade" do 

corpo, mas não tão forte quanto a da vida, até porque estamos agora em 

pleno terreno dos princípios jurídicos cujos preceitos nunca são imperativos 

categóricos”.222 

Para os exames de DNA, na área civil, não compreende entretanto, a sua  

recusa pois não pode  ocorrer a obrigatoriedade  de  ministrar as provas, uma vez 

que estas podem ser usadas de outras formas, tais como: presunção e indícios, que 

podem ser utilizados livremente pelo julgador. Na opinião de Antonio Junqueira de 

Azevedo: 

“Não parece ser suficiente o interesse privado no conhecimento da 

paternidade para quebrar o preceito da não-invasão física; a permissão 

poderia se tornar precedente excessivamente grave, valendo como abertura 

de caminho para abusos posteriores”.223  

Uma vez que, em prol do interesse público na apuração de um crime, o 

exame forçado seria admitido, a exceção pode ser permitida na seara penal. 

Para que o paciente permita submeter-se a transfusão de sangue ou 

operações cirúrgicas de risco, compreende-se que essa decisão não se refere à 

intangibilidade da vida, como no caso da eutanásia. Entretanto, a interpretação não 

é a mesma quando tratamos de representante de outra pessoa, mesmo de pai em 

                                                

 

222 AZEVEDO,  Estudos e Pareceres de Direito Privado, 2004, p. 17. 
223 Idem, p. 17. O autor também observa que já há decisão do STF nesse sentido (Habeas Corpus n. 
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relação a filho menor, devendo a intervenção ocorrer de acordo com as normas de 

procedimentos médicos. 

A integridade física e psíquica também se relaciona à segurança e 

preservação da vida.   

A obrigação de segurança encontra-se nos artigos 8º, 9º e 10º do Código 

de Defesa do Consumidor (Seção: "Da proteção à saúde e segurança"), tendo sede 

constitucional, seja como decorrência do princípio da dignidade, seja por força do 

caput do art. 5º da Constituição Federal   

A obrigação de segurança existe independentemente  de quaisquer tipos 

de contratos, dando direito ao  ressarcimento de danos a quem for prejudicado. A 

regra é a da responsabilidade objetiva – apenas excepcionalmente, se evoca a 

responsabilidade subjetiva. De acordo com a previsão constitucional vigente, 

somente haverá responsabilidade subjetiva quando houver lei expressa que assim 

determine. 

A aceitação da responsabilidade subjetiva como exceção à 

responsabilidade objetiva constitucional é admissível, porque os preceitos originados 

dos princípios jurídicos não são absolutos. 

O respeito às condições materiais mínimas de vida também é necessária à 

concretização da dignidade humana, daí a proteção quanto à aquisição e 

manutenção da casa própria, por exemplo. Apesar da Lei nº 8.009/90 trazer como 

ementa a impenhorabilidade do "bem de família", e seu art. 1º somente se refira a 

"imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar", segundo o 

entendimento do STJ tal proteção cabe antes ao ser humano como tal, não 

necessariamente à família, como demonstra Antonio Junqueira de Azevedo: 

“Penhora Lei 8.009/90. Solteiro deve merecer o mesmo tratamento. A Lei nº 

8.009/90, artigo 1 º  precisa ser interpretada consoante o sentido social do 

texto. Estabelece limitação à regra draconiana de que o patrimônio do 

devedor responde por suas obrigações patrimoniais. O incentivo à casa 

própria busca proteger as pessoas, garantindo-lhes o lugar para morar. 

Família, no contexto, significa instituição social de pessoas que se agrupam, 

normalmente por laços de casamento, união estável ou descendência. Não 

se olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil ou natural. 

Compreende ainda a família substitutiva. Nessa linha, conservada a 

teleologia da norma, o solteiro deve receber o mesmo tratamento. Também 
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o celibatário é digno dessa proteção. E mais. Também o viúvo, ainda que 

seus descendentes hajam constituído outras famílias, e como normalmente 

acontece, passem a residir em outras casas. Data venia, a Lei nº 8.009/90 

não está dirigida a número de pessoas. Ao contrário  à pessoa. Solteira, 

casada, viúva, desquitada, pouco importa. O sentido social da norma busca 

garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, data venia, põe 

sobre a mesa a exata extensão da Lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a 

interpretação teleológica para prevalecer a insuficiente interpretação literal. 

(STJ  Ac. unân. da 6ª T., publ. em 20.09.99  Resp. 182.223-SP  Rel. Min. 

Vicente Cernicchiaro)".224  

Tal preceito se aplica também à impenhorabilidade de salários, 

instrumentos profissionais, pensões, imóveis rurais, pensões e outros que 

representem a manutenção das condições mínimas de vida, como se encontra nos 

incisos II, IV, VI, VII e X do art. 649 do C.P.C. 

Na seara contratual, o respeito às condições mínimas de vida também é 

aplicável, não podendo, portanto ser os contratos onerosos a ponto de despojar o 

alienado dos bens necessários à sua existência digna. 

Ainda em 1942, o papa Pio XII, por sua vez, na rádio-mensagem do Natal 

de 1942, estabelece relação entre dignidade humana e o direito à propriedade 

privada:225  

“A dignidade da pessoa humana exige, pois, normalmente, como 

fundamento natural para viver, o uso dos bens da terra, ao qual 

corresponde a obrigação fundamental de normas jurídicas positivas, 

reguladoras da propriedade privada. As normas jurídicas positivas 

reguladoras da propriedade privada podem modificar e conceder um uso 

mais ou menos limitado; mas se querem contribuir à pacificação da 

comunidade, deverão impedir que o trabalhador que é ou será pai de família 

se veja condenado a uma dependência e escravidão econômica 

inconciliável com seus direitos de pessoa”. 226    

                                                

 

224 AZEVEDO, Estudos e Pareceres  de Direito Privado, 2004, p. 18. 
225 Idem, p. 19. 
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Temos, então, como pressuposto absoluto principal: a vida. Como 

conseqüências do princípio da dignidade: a segurança, a propriedade e a liberdade,  

bem como a igualdade. 

Uma terceira e última conseqüência do princípio da dignidade se refere ao 

respeito aos pressupostos mínimos de liberdade e convivência igualitária entre os 

homens (condições culturais). 

Do ponto de vista jurídico, o direito à vida está inserido como princípio 

fundamental na Constituição Federal, no caput do artigo 5º, que menciona:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, [...] garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.  

Também na mesma Carta, podemos encontrar o artigo 227, que assim dispõe:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.  

Assim, o direito à vida está associado aos fundamentos de um Estado 

Democrático de Direito, não podendo erigir contra ele qualquer  

ação diversa; porque contrariaria a logicidade do sistema normativo. Sobre o tema 

se manifesta Ives Gandra da Silva Martins:  

“O direito à vida, talvez mais do que qualquer outro impõe o reconhecimento 

do Estado para que seja protegido e, principalmente o direito à vida do 

insuficiente. Como os pais protegem a vida de seus filhos logo após o 

nascimento, pois estes não teriam condições de viver sem tal proteção, 

dada sua fraqueza, e assim agem por imperativo natural, o Estado deve 

proteger o direito à vida do mais fraco, a partir da ‘teoria do suprimento’. Por 

esta razão, o aborto e a eutanásia são violações ao direito natural à vida, 

principalmente porque exercidas contra insuficientes”. 227  

                                                

 

227 MARTINS, Caderno de Direito Natural. Vol 2. Belém: CEJUP, 1987, p.15. 



 
124

 
1. Bioética e liberdade  na composição do direito à vida   

O compromisso do Estado brasileiro e, das pessoas, para com a vida e a 

liberdade, por fim, assegurados pelo art. 5º do texto constitucional, garante o direito 

à igualdade; à vida; à liberdade; à segurança, envolvendo também o direito à 

integridade física e moral. Além disso, o art. 196 reconhece a saúde como um direito 

de todos e dever do Estado, sendo que para promover a realização deste direito, o 

Estado necessita criar políticas públicas de redução do risco de doença e de 

agravos, possibilitando o acesso igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.  

A proteção da inviolabilidade do direito à vida assegurado pela atual 

Constituição, além de umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana, protege 

ainda o bem jurídico fundamental, compreendido em seu sentido biológico, no 

sentido de poder nascer e de viver no mundo. 

Embora o texto constitucional não faça referência, nesse caso, ao embrião 

ou nascituro, a proteção à maternidade e a priorização dos direitos da infância estão 

expressamente assegurados.  

No Brasil, como ainda não há consenso sobre o estatuto jurídico do 

embrião, sua proteção  dá-se  através da proibição da utilização do mesmo como 

material genético para experiências, ou com objetivos de mercado, obedecendo a 

um ideal  de não utilização  do homem  como meio, o que já foi  proibido por Kant.  

Assim, o corpo humano não pode ser objeto de atividade mercantil, de 

acordo com o princípio da indisponibilidade do corpo humano (artigo 199, parágrafo 

4º da Constituição), pois aviltaria ainda o princípio da integridade e da dignidade da 

pessoa humana.  

A doação de órgãos, de sangue, tecidos, leite materno, deve ser 

alimentada. No entanto, a prática remunerada de qualquer um destes elementos, 

deve ser tomada como um caso grave de ilicitude penal e civil. Da mesma maneira 

que a remuneração deve ser tratada pela cessão de útero, nos casos de 

maternidade por substituição.  
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A doação de órgãos em vida, apenas pode acontecer com autorização, 

para órgãos duplos ou tecidos regeneráveis, parcial ou totalmente, que não 

coloquem em risco as funções vitais, as aptidões físicas do sujeito e que não 

provoquem deformação do corpo do doador.228 

No rol dos direitos únicos do indivíduo, o direito à identidade tem 

importância essencial e é direito de todo ser humano, sem distinção. Quanto à 

clonagem com fins reprodutivos existe a afronta direta ao direito à identidade,  de 

reconhecer-se como ser único e irrepetível. Pelo ponto de vista genético, o indivíduo 

clonado é idêntico ao seu clone e sob o enfoque da subjetividade e da 

personalidade, todo o ser humano é único. Daí, a argumentação  ética e jurídica 

quanto ao direito do clone à sua identidade específica e o acesso às suas origens e 

à identificação de seu parentesco. 

De acordo com o princípio da igualdade, ninguém deve receber tratamento 

discriminatório e, no caso da clonagem reprodutiva, esse princípio acaba sendo 

voluntariamente atingido por meio da instrumentalização do ser humano, concebido 

pela técnica da clonagem e que, dessa forma, não terá assegurado os direitos 

fundamentais inerentes ao ser humano. 

Os direitos fundamentais obedecem aos  princípios constitucionais 

fundamentais e  guardam os valores basilares da ordem jurídica e de um Estado 

Democrático de Direito.   

Logo, é constitucionalmente inviolável o direito à liberdade (art. 5º, caput, 

CF/1988, conjuntamente com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), 

para que tenhamos um Estado democrático de direito.  

A restrição ou privação desses direitos invioláveis, somente se legitima 

caso seja extremamente necessária a sanção penal para a tutela de bens 

fundamentais do homem, assim como dos bens instrumentais indispensáveis à sua 

realização social.  

O princípio da intervenção mínima não está expressamente inscrito no 

texto constitucional (de onde permitiria o controle judicial das iniciativas legislativas 

penais) nem no código penal, integrando a política criminal; sua interpretação 

compete ao legislador e ao intérprete da lei, considerando-se sua compatibilidade e 

                                                

 

228 FERRAZ, Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução, 2001, p. 20. 
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conexões lógicas com outros princípios jurídico-penais, dotados de positividade, e 

com pressupostos políticos do estado de direito democrático.  

Embora não explícito no texto constitucional, o princípio da intervenção 

mínima se deduz de normas expressas, tratando-se, portanto, de um postulado nela 

inequivocamente implícito.  

Considerando, portanto, que o princípio da intervenção mínima tem 

amparo constitucional, devemos analisar seus ditames e fazer uma reflexão sobre 

sua efetividade, tendo como fonte secundária a aplicação do Direito Penal.  

Sobre o princípio da intervenção mínima, leciona Nilo Batista:  

“Ao princípio da intervenção mínima se relacionam duas características do 

direito penal: a fragmentariedade e a subsidiariedade. Esta última, por seu 

turno, introduz o debate sobre a autonomia do direito penal, sobre sua 

natureza constitutiva ou sancionadora.[...] A subsidiariedade do direito 

penal, que pressupõe sua fragmentariedade, deriva de sua consideração 

como ‘remédio sancionador extremo’, que deve portanto ser ministrado 

apenas quando qualquer outro se revele ineficiente”.229 

Sobre este princípio, Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira discorre que: 

Toda intervenção, além dos limites da necessidade, desfigura o verdadeiro 

direito penal, compreendido apenas como uma indispensável atividade 

sancionatória do Estado. Em conseqüência, há de se entender que o dever 

do Estado, ao estabelecer as normas penais, deve subordinar-se ao 

princípio da intervenção mínima, delimitado pelos critérios da necessidade e 

da realização da justiça substancial, punindo penalmente apenas aqueles 

que tenham atentado contra bens essenciais à vida social.230 

Todo o comportamento que contraste com a ordem jurídica 

institucionalizada deve se apenado, para que o Direito possa cumprir sua função 

social. Porém, a reação estatal deve ser proporcional à violação, de modo a se fazer 

respeitar as máximas e princípios constitucionais democráticos.  

Caso as sanções do ordenamento jurídico positivo pátrio não sejam 

suficientes, recorre-se ao Direito como um todo, dentro do sistema de normas e 

princípios  que não se afastem da base nuclear da dignidade do homem. A pena, 

portanto, deve ser sempre utilizada como última reprimenda estatal.  
                                                

 

229 BATISTA,  Introdução crítica ao direito penal brasileiro, 8ª. ed.  2001. 
230 OLIVEIRA, O direito penal e a intervenção mínima, in Revista dos Tribunais, ano 5, v.17, jan.- 
mar., 1997, p. 152. 
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Em conformidade com o este princípio, tem-se que o direito à liberdade, 

será sempre a regra, podendo ser limitado quando atingir direito alheio, ou quando o 

Estado, utilizando-se de uma intervenção mínima, não lesione direitos fundamentais 

individuais.  

O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser analisado sob as 

diretrizes do princípio da intervenção mínima do Estado, para que não haja lesão 

aos direitos individuais e fundamentais elencados na Constituição Federal.  

Com muita propriedade, Moraes aduz algumas considerações acerca do princípio da 

dignidade da pessoa humana:  

“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da 

dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. 

Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em ralação ao 

próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, 

estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos 

próprios semelhantes”. 231 

A  dignidade da pessoa humana, vista como um direito protetivo ao direito 

individual, deve ser este agregado ao direito à liberdade.  

A vinculação do postulado da proporcionalidade ao direito constitucional 

ocorreu por via dos direitos fundamentais. Sua importância é compreendida na 

ponderação de bens, na limitação mínima de direitos em conflito dimensionando-os 

de modo a atingir um fim com menor sacrifício do princípio não preponderante na 

hipótese concreta.  

O princípio da proporcionalidade detém valor supremo da Constituição 

Federal, possuindo força vinculante para sua plena observância, como entendem 

diversos doutrinadores, dentre os quais Canotilho, que diz:  

“O princípio da proporcionalidade dizia primitivamente respeito ao problema 

da limitação do poder executivo, sendo considerado como medida para as 

restrições administrativas da liberdade individual. Posteriormente, o princípio 

da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido por princípio da 

proibição de excesso, foi erigido à dignidade de princípio constitucional”. 232 

Assim, apesar de não estar inserido expressamente em nossa 

constituição, também podemos considerar o princípio da proporcionalidade como 

                                                

 

231 MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 2002, p. 129. 
232 CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª, 1998, p. 259-260. 
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sendo aquele da adequação jurídica, harmonizador do sistema, pois com sua 

aplicação  respeita-se o núcleo fundamental, determinável em abstrato de direitos 

em colisão, conseguindo a ordem jurídica atingir o seu desiderato. E, como leciona  

Willis Santiago  Guerra Filho, seu valor está em posição de destaque: 

Ainda na doutrina de Canotilho, o conceito deste princípio constitucional:  

“É a exigência da medida indicada, da adequação entre meio e fim, do meio 

mais idôneo ou da menor restrição possível do direito ou bem 

constitucionalmente protegido que, no caso concreto, tem de ceder perante 

outro bem jurídico igualmente protegido”.233 

Pode-se verificar que o princípio da proporcionalidade está 

intrinsecamente ligado ao princípio da intervenção mínima, devendo ser sopesada a 

conduta gerada e o fim para que se prestou.  

Com base neste pressuposto, constata-se que o exercício do poder 

punitivo implica sempre  uma violação à liberdade individual, ou mesmo aos direitos 

fundamentais elencados constitucionalmente e, somente, torna-se legítima através 

do princípio da proporcionalidade a medida correta necessária entre a tutela 

jurisdicional e a exagerada restrição dos direitos do cidadão.  

A proporcionalidade requer a concordância material entre  ação e reação, 

causa e conseqüência, delito e resposta jurídico-penal. Assim, pode-se afirmar que 

este princípio representa parte do postulado de justiça, pelo qual nenhuma medida 

jurídica desproporcional pode incomodar ou lesionar os direitos de quem quer que 

seja. 

Por isso é que é marcante a relação entre norma e poder.234 Toda 

imposição e comando existentes na norma indicam uma opção, um caminho a 

seguir, surgindo, pois a obrigatoriedade de um ato decisório do Poder. 

A respeito, Bandeira de Mello afirma que:  

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 

qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a 

mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 

                                                

 

233 CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª, 1998, p. 260. 
234 CANOTILHO, idem, p. 259-260. 
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escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais [...]”.235  

Assim, dentre as garantias constitucionais expressas através de princípios 

esta o direito à  vida humana pois  sendo este reflexo de um Estado que prima pela 

ampla liberdade e igualdade de direitos a  significação das palavras "direito à vida", 

pode compreender duas situações: a do direito de permanecer vivo, que já 

conjectura a existência do indivíduo e ao direito de nascer vivo, que acontece antes 

do surgimento do indivíduo no mundo exterior.  

Se isto for analisado sob o ponto de vista da primeira situação, corre-se o 

risco de abrir espaço para o debate da "pena de morte". Quando analisado pelo 

prisma da segunda situação, trata-se inegavelmente do aborto.  

No entanto, mesmo a teoria da vida protegida na Carta Magna como a 

prevista no direito penal, diz respeito a uma perspectiva de vida, estando esta 

defendida também na eutanásia, mas com outro enfoque – esta última entende a 

vida em iminente perigo, enquanto a primeira tem a vida como certa, caso o 

nascituro alcance um desenvolvimento satisfatório.  

Desta forma, o preceito constitucional da vida atrela-se  à existência de um 

ser, esteja ele em formação ou não, sendo ele portador de alguma anomalia ou não, 

desde que este seja viável e tenha alguma perspectiva de vida.  

Podemos verificar em Alexandre de Moraes:  

“A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, 

inclusive a uterina, pois a gestante gera um tertium com existência distinta 

da mãe, apesar de alojado em seu ventre. Esse tertium possui vida humana 

que se iniciou com a gestação, no curso da qual as sucessivas 

transformações e evoluções biológicas vão configurando a forma final do ser 

humano.  

A penalização do aborto (CP, art. 124) corresponde à proteção à vida do 

nascituro em momento anterior ao seu nascimento. A Constituição Federal, 

ao prever como direito fundamental a proteção à vida, abrange não só a 

vida extra-uterina, mas também a intra-uterina, pois qualifica-se com a 

verdadeira expectativa de vida exterior. Sem o resguardo legal do direito à 

vida intra-uterina, a garantia constitucional não seria ampla e plena, pois a 

                                                

 

235 MELLO, Curso de Direito Administrativo, 1995, p. 98. 
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vida poderia ser obstaculizada em seu momento inicial, logo após a 

concepção”.236 

Destarte, assume o Estado, através do princípio constitucional da 

dignidade, a responsabilidade da criação e do acompanhamento de seres que 

venham a possuir vida, ainda que em estado vegetativo ou de dependência. 

Enquanto aqueles que não possuírem esta mesma perspectiva não estarão sob 

qualquer amparo Estatal, pois também não estariam sob tutela deste, em face de 

outro princípio constitucional, ou seja, o princípio da liberdade, também garantido na 

Carta Magna.   

2. Vida e liberdade: recíproca complementaridade   

Não menos importante do que o direito à vida  é o direito à liberdade, pois 

ambos se complementam e possibilitam a argumentação em torno de questões – 

como no caso do aborto, da eutanásia e de outras questões envolvendo a 

biomedicina -, assegurando o direito à liberdade individual, mas tendo como objetivo 

maior a preservação da vida humana.  

Dentre as normas jurídicas, as normas penais atuam como meio de 

controle social, caracterizando-se por sua natureza reconhecidamente repressiva e 

coercitiva.  

Destarte, sendo o Direito Penal coativo, cuja sanção principal (pena 

privativa de liberdade) atinge diretamente o bem jurídico relevante do ser humano, 

existe a necessidade de  traçarem-se  diretrizes básicas a fim de regular e delimitar 

o alcance de tais normas, impedindo que a liberdade seja ameaçada a todo o 

momento. 

Nesse sentido, evidencia-se o chamado princípio da intervenção mínima, 

fonte inafastável da legalidade estrita, como forma de tentar restringir ou, até mesmo 

eliminar, por exemplo, o arbítrio do legislador, no momento da confecção das 

normas penais incriminadoras.  

                                                

 

236 MORAES, Direitos Humanos Fundamentais, Teoria Geral, comentários aos arts. 10 a 50 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência. 6ª ed. 2005. 
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Dessa forma, para se entender a idéia de direito como fonte de imposição 

normativa, tem-se de conjugar os dois elementos - sociedade e individualidade -, 

pois provêm da consciência que tem o homem de si próprio e de sua liberdade, da 

fatalidade social das relações antagônicas desses mesmos indivíduos e da 

necessidade,  experimentalmente verificada, de as disciplinar.  

Materialmente, só o homem aparece como sujeito de toda proposição e 

dignidade. Essa dignidade foi sempre baseada em sua vida física, integridade 

corporal, nada se separando das fases iniciais de seu desenvolvimento, o que 

impede o direito e a norma de, legitimamente, utilizar a pessoa como objeto ou como 

meio a atingir um fim. 

Admitindo também que não há norma sem o seu destinatário, tem-se que:  

“pessoa é o ser, a que se atribuem  direitos e obrigações. Equivale assim a 

sujeito de direitos. Todo ser humano  é pessoa, porquê  não há homem 

excluído da vida jurídica, não há creatura humana que não seja portadora 

de direitos”.237  

São as pessoas, pois, os sujeitos do direito, ou seja, aqueles que agem, 

sofrem ações  e que interessam ao direito como ciência, em decorrência dos fatos e 

é nesse sentido que a norma penal as  protege  e tutela.238  

E, no direito privado, essa manifestação se faz em igualdade de 

condições. 

As discussões bioéticas a respeito do aborto partem de um pressuposto 

da autonomia e abrangem situações novas que se inter-relacionam, como é o caso 

do uso das informações de embriões humanos. Um argumento ético que reforça o 

princípio da autonomia das mulheres é o de que o embrião é uma entidade amoral, 

isto é, uma entidade biológica sem prerrogativa de direito.  

Tanto na utilização de embriões para pesquisas científicas como no 

aborto, alguns teóricos bioéticos ainda são muito cautelosos, mas o que se verifica é 

a argumentação em torno da amoralidade dos embriões humanos, assim como do 

feto, em face de uma autonomia indiscutível e preponderante da mulher.   

                                                

 

237 BEVILÁQUA, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, 7ª ed. 1973. 
238 “E a lei penal procura resguardar, com suas incriminações específicas, a pessoa humana, como 
subjectum juris, desde a concepção, cominando sanções contra o aborto, inclusive quando o infants 
conceptu tem sua existência cortada por ato de provocação abortiva cometido pela própria gestante.”  
(MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal – vol. IV, p. 62). 
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Para muitos pesquisadores da bioética, o argumento do conflito de 

interesses entre a mulher e o feto é absolutamente nulo, indiferente ao fato de o 

embrião poder ser, em outras situações, detentor de alguma moralidade.  

Assim, sob o enfoque bioético, o que se busca é garantir a autonomia das 

gestantes para decidirem sobre suas próprias vidas, possuindo condições sociais e 

sanitárias de realizá-lo se assim o desejarem, ao passo que as mulheres que 

consideram o aborto imoral devem ser livres para jamais o realizarem.  

O argumento fundamental é, então, o da defesa e promoção de uma 

sociedade plural que proporcione as condições sociais, sanitárias e políticas para 

que diferentes mulheres expressem suas crenças frente ao aborto.  

Dessa maneira, constata-se que a interrupção da gestação por anomalia 

fetal incompatível com a vida produz debates bioéticos onde o cerne da questão é a 

qualidade de vida e dignidade da pessoa, que deve complementar o conceito à vida.  
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CONCLUSÕES   

É  correto afirmar  que após um longo percurso histórico, difundiu-se na 

cultura ocidental  o valor maior  da  dignidade humana, já que ele se impregnou à 

noção de  pessoa, penetrando na legislação correspondente. 

A dignidade da pessoa humana teve seu reconhecimento pelo Direito com 

valor absoluto, o que  impede o seu  uso como instrumento ou meio para alcance  de 

qualquer outro valor, não podendo  mais o Estado, ignorando os seus fins sociais e 

objetivos fundamentais, deixar de promover o desenvolvimento da pessoa, 

respeitando-lhe a vida  pois ela está umbilicalmente ligada a esse valor.  

O que se ressalta no ordenamento jurídico pátrio é o reconhecimento de 

direitos enfatizados expressamente como valor fundamental da República Federativa  

do Brasil (art.1º - inciso III), não olvidando  as conquistas  históricas  da humanidade, 

positivando-as a fim de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,  

raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.  3º - inciso IV). 

A igualdade e liberdade destacadas em seu texto, antes de mais nada, 

têm o mérito  de estimular a legislação ordinária  para uma maior  efetivação  de seu 

objetivo  democrático e não de propiciar  ao legislador  embasamento  para  violar a 

vida humana, permitindo à sua interrupção.  

Se não bastasse o texto constitucional, o princípio da  dignidade  humana 

impede  que a vida seja  violada,  não excepcionando o Constituinte  nenhuma outra  

hipótese, se  não a apontada  na letra a do inciso XLVII, do artigo 5º, em caso de 

guerra declarada.  

Também  em seu artigo 60, a Constituição Federal proíbe a alteração  dos   

direitos fundamentais garantidos não só pelo rol extenso do artigo 5º, como impostos 

pelas prestações negativas que está o Estado obrigado a obedecer  e impede  que 

sejam violados.  

Está obrigado ainda a  agir  positivamente, fomentando a saúde e bem 

estar da mulher (artigo 226 - § 8º), bem como da criança, sem apontar nenhuma 

idade ou fase de desenvolvimento (artigo 227, § 1º) estabelecendo, inclusive, para 
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exercícios desses direitos, um piso mínimo (artigos 6º e 225), para que possam  

gozar  dos direitos individuais e sociais  (artigo 6º) nela positivados.   

As leis ordinárias também protegem a inviolabilidade da vida quando 

proíbem não só sua eliminação como a interrupção, punindo o aborto (artigo  128 do 

Código Penal). Da mesma forma, protegem e amparam a mulher gestante  se sua 

vida  estiver ameaçada, caso em que lhe outorgou o direito de invocar o estado de 

necessidade, devendo, inclusive, ministrar-lhe assistência psicológica caso tenha 

que sofrer o abortamento para salvar sua vida (artigo 228), possibilidades que não 

só realçam  como  demonstram o repúdio às outras formas preconizadas 

socialmente.  

Por este ângulo, entende-se inadmissível o   amparo jurídico ao chamado 

aborto anencefálico, pois sua gestação, por si só, não acarreta risco de vida à 

parturiente,  apenas  por não possuir o concepto viabilidade de sobrevivência.  

Realmente, pela anomalia  congênita torna-se  plausível  diagnosticar  um 

tempo curto de  vida fora do útero materno, contudo, sem que se possa  vaticinar 

sua duração. Ora, tal fato  inegavelmente  o coloca  no mesmo  patamar das demais 

pessoas, inclusive, sua mãe, pois a verdade absoluta e mais comprovada pela 

ciência é que a morte do ser humano não tem previsão em tempo natural. A 

incerteza  quanto ao fim também iguala todos os seres vivos.  

Não pode, ainda, prosperar a consideração de que goza a mulher de 

liberdade de uso de seu corpo, pois a própria lei penal reconhece a indisponibilidade  

do bem da vida, já que pune quem a auxilia  num eventual suicídio (artigo 122 do 

Código Penal), bem como a omissão do socorro (artigo 135), casos tipificados como  

crimes contra à vida. 

Por outro  lado, a antijuridicidade do inciso II do artigo  128  não foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1.988  já que  a mulher não goza da 

liberdade de também atentar  contra a vida do criminoso autor do estupro e terá de 

suportar todo um processo legal, a fim de vê-lo julgado e condenado. Mesmo 

porque, ao contrário do que por ela desejado, todo o ordenamento jurídico coloca a 

salvo a dignidade  humana do estuprador, garantindo-lhe, inclusive, todos os direitos 

fundamentais a ela  inerentes. Aliás,  pode exigir  do Estado as garantias 
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constitucionais  de tutela jurídica, recaindo sobre ele unicamente a pena prevista no 

artigo 213 do Código Penal  e  que não atenta contra a sua vida. 

Assim, se ao próprio  criminoso e autor do estupro, tutela a Constituição 

Federal a inviolabilidade da vida, não poderá, jamais, constitucionalmente,  

proclamar  que tem a mulher  violentada a guarida do  direito  de olvidar a dignidade 

humana do ser tão tristemente concebido. Teria o Constituinte, assim, permitido  

uma discriminação odiosa por ele proibida no próprio artigo 5º e por todos os demais 

princípios adotados. 

E mais! Não podendo a mulher precisar se já estava grávida ou não, ao 

permitir o aborto após o estupro, estaria o ordenamento jurídico autorizando a morte 

de um nascituro livremente concebido apenas por vontade viciada pela dor moral da 

mulher ultrajada.   

No entanto,  outorga-lhe a Constituição Federal a faculdade de exigir  do 

Estado as prestações positivas dos  direitos  fundamentais de  terceira dimensão, à 

obrigação de, tão logo dê à luz, dar assistência  e  acolhimento  do filho indesejado, 

nos termos  dos artigos 226, 227 § 3º - inciso VI, dando-lhe abrigo e, até mesmo, 

família substituta, também nos termos do  artigo 28 da lei  8.060/90 – ECA, tudo com 

acompanhamento  assistencial para ela previsto nos artigos 196 e 198 – inciso II da 

Constituição Federal. 

Aos princípios inseridos no texto constitucional se curvará todo o 

ordenamento jurídico, inclusive suas próprias normas  implícitas, pois  pela moderna  

teoria da interpretação, não cabe mais a hesitação em atribuir  plena normatividade  

a eles, não os confundindo mais como simples normas que possam ser revogadas, 

ou cuja violação não fulminem  o núcleo essencial do  direito. 

Por fim, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, o 

Constituinte adotou como valor absoluto o princípio da dignidade da pessoa humana 

e manifestou expressamente a inviolabilidade  da vida, reconhecendo-lhe como o 

mais fundamental dos direitos que, até por amor à lógica, impede que seja ela  

aviltada em qualquer de suas fases de desenvolvimento.  
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