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RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo sobre a 
vida e a anencefalia sob o enfoque dos Direitos Fundamentais. A vlda 6 
elevada ao primeiro dos Direitos do qual todos os outros decorrem. Para tanto 
se realizou um estudo sobre a anencefalia e as decisões sobre o tema. A 
presente dissertação aborda os Direitos Fundamentais do ponto de vista 
sociológico e culmina na abordagem da tensão entre estes direitos. Realizou- 
se um estudo sobre a proporcionalidade com a intenção de trazer h luz a 
importancia da dinamica e da necessidade de o direito aprimorar-se em f~nçll0 
do aprimoramento da sociedade. A pesquisa entao analisa no último caplt~lo a 
anencefalia e o crime de abortamento e objetiva demonstrar a importancia de 
o direito acompanhar os avanços cientlfices da medicina. 

Palavras chaves: vlda, direito fundamental, anencefalia, proporcionalidade, 
excludente de ilicitude. 



. ABSTRACT 

The current work aims to study the life and the anencephaly under 
the view of the Fundamental Rights. Life is the first Right from which ali the 
others stem. For this reason, we have performed a study about anencephaly 
and the decisions about this issue. This research talks about the Fundamental 
Rights ranging from a sociological point of view to an approach on the tension 
of these rights. We have studied about proportionality aiming to bring to light 
the importance of the need to improve the laws as well as the improvement of 
the society. The research culminated in one last chapter on the anencephaly 
and the crime of abortion in order to demonstrate the lmportance that the Right 
has in following the modem sciences including the Medicine. 

Key words: life; fundamental right; anencephaly; proportionality; excluding of 
illicitness. 
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Pretende-se com esta pesquisa abordar a vida como um direito 

fundamental sem a qual nenhum outro direito prospera isto tudo analisado em 

um sistema de direito amparado sempre e em primeiro lugar, pela legalidade. 

O fato é que, consagrar direitos fundamentais em um sistema 

limitado pelas leis - e 6 bom que assim o seja - exige do magistrado uma 

acuidade moral incontroversa e 6 neste momento que nosso estudo se 

especifica, pois, por mais que a lei indique os pontos protegidos, deixa de 

trazer em sua essência, muitas vezes, o justo ou injusto vez que é forma 

abstrata de alcançar a sociedade, portanto cabe ao magistrado em sua 
aplicação, conhecer questóes de cunho particularmente moral sem negligenciar 

a legalidade. 

Esta 6 nossa posição e, por isso, nosso tema versa sobre as 
questões deontológicas que somente os princípios podem alcançar e, entre 

estes, o da proporcionalidade, a nosso ver, é o que mais se apega à 

versatilidade na aplicação singular do direito. 

A pesquisa inicia-se com uma discussão sobre o direito à vida e o 

momento de seu surgimento e segue com um estudo sobre a anencefalia, visto 

que, em nosso entendimento, esta é incompatível com vida; em seguida 

examina o direito à vida e a permissão jurisprudencial ao abortamento de feto 

anencefálico. 

O que se pretende nos primeiros capítulos é introduzir o leitor, de 

forma ordenada e diddtica no ambito jurldico, por meio do qual poder8 Se falar 

posteriormente em proporcionalidade e na aplicação do direito. O que se 

sustenta com a colocação deste capitulo é não avançar a abordagem científica 

Sem um amparo alicerçado na estrutura de todo o tema que estará por vir. 

Posteriormente, segue-se avaliando o Estado Democrático de 

Direito, - em um subtítulo da Teoria dos Direitos Fundamentais - como forma 

lógica de desenvolvimento de princípios voltados à vida, isto porque se sabe 

que 6 neste mesmo regime, neste mesmo sistema que há a possibilidade de 



desenvolvimento de princípios voltados a harmonização e pacificação social 

compatíveis com o primeiro dos direitos fundamentais. 

A pesquisa segue trazendo A luz a Teoria dos Direitos Fundamentais, 

visando a instrução e o aspecto científico desta obra versa sobre a posição dos 

indivíduos diante do Estado - acolhendo a posição de Georg Jellinek -, assim, e 

por uma questão didática, dividimos este capítulo da seguinte forma: Estado 

Democrático de Direito, Geração de direitos, Colisão entre direitos 

fundamentais, Núcleo essencial dos direitos e Posição dos indivlduos diante do 

Estado com base nas teorias de Georg Jellinek. 

Convém realçar que esta pesquisa destaca não apenas a vida e a 

anencefalia de forma a cessar toda a cultura estrutural que a envolve, mas de 

maneira a alcançar toda a perspectiva arquitetônica do tema. 

Oportunamente convém lembrar o leitor que o Estado, ao reconhecer 

a Personalidade de seus integrantes, reconhece também seus valores. Com 

efeito, em se admitindo a personalidade, se admitem valores, esta é nossa 

P O S ~ Ç ~ O  - e é através desta oportunidade que se pode investigar princípios 

inseridos nas leis. 

Desta forma, a pesquisa segue se estendendo para possibilitar a 

análise da proporcionalidade. Neste capítulo, o assunto se restringe ao 

princípio da proporcionalidade e seus elementos, tais como: a adequação, a 

necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito, a proporcionalidade e 

razoabilidade, e por fim, a incorporação do princípio da proporcionalidade na 

doutrina e jurisprudência pátria. 

A nosso ver a proporcionalidade nada mais é que um grande código 

moral na aplicação da lei estruturando a ordem jurídica justa. 

Assim, por acreditarmos no equilíbrio que o princípio da 

proporcionalidade engendra e por acreditarmos que a lei não pode engessar 

todo um sistema de direito, é que ressaltamos a importância do estudo do tema 

aqui proposto. 

No entanto, deixamos claro desde já, que a lei deve ser respeitada 

em todos os seus aspectos para não abrir espaço a arbitrariedade, é o que 

defendemos, sobretudo. 

Ao final insere-se um capítulo sobre OS aspectos penais do 

abortamento com a intenção de fazer uma análise dos direitos realmente 



protegidos e qual a tendência moderna referente ao tema da vida e 

anencefalia. 

O presente trabalho teve como objetivo, escrever de forma a amparar 

o leitor e auxiliar profissionais da área do Direito e de outras breas, que 

pretendam conhecer o alcance de todo um sistema jurídico. 



1. VIDA: QUANDO SE INICIA A TUTELA DESTE DIREITO FUNDAMENTAL 

"Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal" 

Filosofia, Leis e Medicina, 

Teologia, com pena digo, 

Tudo, tudo estudei com vivo empenho! 

E eis-me aqui agora, pobre tolo, 

Tão sábio como dantes! É verdade 

Que sou mestre, doutor, e haja dez anos 

Que discípulos levo, a meu talante, A esquerda, A direita, ao sul ou 

norte 

Mas conheço que nada nós sabemos! 

Rói-me isto o coração! (...)" 

Fausto 

A análise do direito A vida demanda um estudo minucioso sobre o 

verdadeiro momento em que esta surge, para requerer sua proteção. Este fato 

traz a necessidade de conhecer várias acepçóes sobre o início da vida. Vida, a 

Princípio e em conformidade com nosso entendimento é atividade constante 

que se desenvolve em um processo ' de existência; este processo inicia-se 

com a própria gestante - 6 viva, portanto - e ovula, podendo receber em seu 

útero um embrião. Após a fecundação, sucedem-se várias fases como a 

irrigação sanguínea no útero para sustentar o embrião, que forma a placenta, 

que estimula o desenvolvimento do feto. Enfim, em todos estes processos há a 

vida e, assim, a existgncia vai se revelando. 

1 
Nosso posicionamento é de acordo com Antonio JoS6 Eça, diretor de recursos humanos do 

CAS - Células tronco centro de atualização. Audidncia pública realizada no Supremo Tribunal 
Federal em 20/04/2007. www.stf.gov.br, acesso em 20/04/2007. 



Entendemos que não há vida sem um processo, não existe um salto 

da não existência para a existência imediata. No entanto, neste nosso 

entendimento cabe exceção que a frente se explicará, a questão primeira para 

o prosseguimento desta pesquisa 6 não ignorar os vários ângulos que a 

sociedade se utiliza para explicar a vida, ou seja, o religioso, o científico, o 

filosófico e o jurídico. 

No sentido religioso, a vida existe desde o início da gestação e não 

há diferenciação quanto às questões biológicas do embrião. Na própria 

concepção ji4 há vida. NO entanto, segundo a Bíblia, guia dos cristãos, Deus 

conhece o homem desde antes de sua concepção, o que a Bíblia nos revela 

primeiro em Jeremias, Capítulo 1, versículos 5 e 6: "Antes de formar você no 

ventre de sua mãe, eu o conheci; antes que você fosse dado a luz, eu 0 

consagrei, para fazer de você profeta das nações". Também no livro dos 

Salmos no Capítulo 139, versículos 15 e 16 temos: "Quando eu era formado, 

em segredo, tecido na terra mais profunda, teus olhos viam as minhas ações, e 

eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, antes 

mesmo que chegasse o primeiro." Há um manual para os seminaristas, 

descrito como o mais influente livro do século XIX, que os instruía da seguinte 

forma: "Apesar de não dotado de alma, o feto se dirige para a formação de um 

homem; sua ejeção constitui, pois, um homicídio antecipado" é o que ministra 

Ronald Dworkin 5, em sua obra Domínio da vida. O mesmo autor aduz sobre os 

fil6sofos católicos: 

(...) Santo Agostinho declarava-se inseguro e admitia que nos 
abortos feitos no início da gravidez um "filho" pode morrer 'hnteS de 
chegar a viver". São Jerônimo afirmou que " as sementes formam-se 
gradualmente no útero, e o aborto não B considerado homicldio 
enquanto os elementos dispersas não adquirem sua apar6ncia e 
seus membros". O grande filósofo católico do sBculo XIII, Sá0 Tomas 
de Aquino, afirmava categoricamente que o feto não tem uma alma 

2 
AULER, Marcelo e BERGAMASCHI, Mara. Auto da Paixão. palco antiaborto. Folha de São 

Paulo. Em 07/04/2007. 
www.aborto.com.br, acesso em 12/04/2007 

3 B~BLIA SAGRADA. Editora Pastoral. 

4 B~BLIA SAGRADA. Editora Pastoral. 

5 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanhsia e liberdades individuais. Tradução 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes. 2003. p. 59. 



intelectual ou racional no momento em que 6 concebido, mas que a 
adquire em algum momento posterior - quarenta dias no caso de 
feto masculino, segundo a doutrina cat6lica tradicional, e mais tarde 
no caso de um feto feminino. 

A religião, portanto, desperta o homem para perceber a vida em um 

ente que a priori não se enxerga, assim a angústia existencial 6 sanada quando 

Deus, antes mesmo da concepção, prepara o homem para o nascimento. Este 

posicionamento da Igreja Católica produz na sociedade forte influência e 

acalenta a alma humana. 

No entanto, entende-se que o Estado Democrático de Direito não 

deve impor e nem levar em conta preceitos religiosos para dirimir questões de 

direito; especialmente se for um Estado laico. Portanto, a religião não deve Ser 

um empecilho para a discussão sobre direitos fundamentais ou qualquer outro 

tema que seja polêmico. 

O Estado Laico 6 produto de anos de luta política e social pela 

conquista do Estado Democrático '. Assim, o direito à liberdade de religião 6 

um direito de liberdade de consciência que não deve influenciar os juristas. 

O direito à liberdade de religião pode ser considerado um alicerce 

para a efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que sem liberdade de 

crença e consciência não há que se falar em direitos fundamentais, ou muito 

menos em Estado Democrático de Direito. 

Portanto, a importancia do Estado Laico, ou seja, a importancia da 

liberdade de crença em seu mais íntimo grau protege a pessoa da imposição 

de idéias religiosas sejam elas quais forem, respaldando a dignidade do ser 

humano, uma vez que ter dignidade significa também ter liberdade, é agir com 

6 DWORKIN, Ronald. Domlnio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes. 2003 p.55156. 

8 A quebra de unidade religiosa da cristandade deu origem A aparição de minorias religiosas 
que defendiam o direito de cada um 'Verdadeira fé". Esta defesa da liberdade religiosa 
Postulava, pelo menos, a id6ia de tolergncia religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro 
intimo do crente uma religião oficial. Por este facto, alguns autores, como Georg Jellinek, vão 
mesmo ao ponto de ver na luta pela liberdade de religião a verdadeira origem dos direitos 
fundamentais. Parece, pordm, que se tratava mais da id6ia de tolerhcia religiosa para credos 
diferentes do que propriamente da concepção da liberdade de religião e crença, como direito 
inalienável do homem, tal como veio a ser proclamado nos modernos documentos 
constitucionais. CANOTILHO, Jos6 Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituiçáo. 6" Edição. Coimbra: Livraria Semedeira. p.383. 



liberdade, é inclusive ter o direito a liberdade, pois em se levando em conta a 

posição de Hannah Arendt; uma pessoa sem liberdade 6 tamb6m uma pessoa 

sem identidade. Assim os símbolos institucionais da religião, sobretudo da 

Igreja Cristã, embora religião majoritária do país, não podem impregnar as 

decisões sobre quando se inicia a vida humana, destituindo a riqueza da livre 

escolha do pensamento da sociedade e assim do direito. A religião não pode 

acarretar a "morte civil" '. O dilema da decisão do início da vida e da proteção 

desta como direito fundamental cabe ao poderes consagrados 

constitucionalmente. 10 

Para a filosofia há vários conceitos de vida, entre estes aqui Se 

insere a posição de Aristóteles que entendia por vida "a nutrição, o crescimento 

e a destruição que se originam por si mesmos" l 1  e de Henri-Louis Bérgson 

que ministra que "há vida quando há consciência criadora, quando a exigência 

da criação consiste em uma impulsão, em um arroubo que se apodera da 

matéria e que desta forma 6 a própria necessidade determinada e livre para a 

criar" 13. 

No sentido jurídico, a vida especialmente denominada vida civil 6 a 

soma de atividades exercida pela pessoa, consoante os preceitos e princípios 

legislativos. l4 A lei brasileira protege o nascituro, que 6 aquele que permanece 

ainda no ventre materno, a lei não lhe concede personalidade, mas coloca a 

salvo seus direitos desde o ventre da madre, preservando seus interesses para 

9 Richard Parker, antropólogo e atualmente professor da Escola de Saúde Pública da 
Universidade da Columbia, nos Estados Unidos, Parker foi professor do Instituto de Medicina 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) de 1990 a 2005. 

"O dogmatismo religioso revela-se tão opressivo à liberdade das pessoas quanto a 
intolerância do Estado" 
CELSO DE MELLO, ministro do Supremo Tribunal Federal, lamentando a influbncia da religião 
em decisões do Estado laico. 

1 1  
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4" Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

p.1001/1002. 

12 
Henri-Louis Bergson (Paris, 18 de outubro de 1859 - Paris, 4 de janeiro de 1941) foi um 

filósofo francbs influente na primeira metade do s6culo XX. Em 1927 obteve O Prbmio Nobel de 
Literatura. http://nobelp~ize.org/nobel-prizes/literaturelaureat 9271. acesso em 12/04/2007. 

13 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4' Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

p.1001/1002. 

14 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagib Slaib Filho e Gláucia 
Carvalho. Rio de Janeiro: Editora Forense. 23° Edição. 2003. p.1484. 



o futuro. O artigo 3* do códgo de Processo Civil dispõe que: "para propor ou 

contestar uma ação é necessário ter interesse e legitimidade" e este interesse 

pode caber ao nascituro, ou seja, há inclusive o direito deste embriáo ou feto, 

desde que representado, ingressar com uma ação judiciária. Sobre o tema as 

presentes jurisprudências: 

Ao nascituro assiste, no plano do direito processual, capacidade para 
ser parte, como autor ou como r6u. Representando o nascituro, pode 
a mãe propor ação investigat6ria, e o nascimento com vida investe o 
infante da titulandade da pretensão de direito material, at6 ent8o 
apenas uma expectativa resguardada. (RTJRS, 104:418) 

A personalidade civil do homem começa com o nascimento com a 
vida, mas a lei póe a salvo os direitos do nascituro, uma vez que 
neste há vida. (TJSP, AC 193.648-11 SP, Relator Desembargador 
Renan Lotufo, I Q  CBmara Civel, CDCCP, 4:299,302). 

Os Estados t6m o dever de preservar a saúde e a vida das pessoas. 
(STJ, REsp 19274-0/RS, Relator Ministro Garcia Vieira, l Q  Turma, v. 
u. DJ de 5/41 993) 

Ressalte-se que não importa a forma humana na legislação 

brasileira, lembrando que a tradição romana negava personalidade ao 

monstrum vel prodigium assim como o faz a Constituiçáo da Espanha em seu 

Título 11, l5 artigo 30, que dispõe que para os efeitos civis só se reputará 

nascido o feto que tiver figura humana e viver vinte e quatro horas inteiramente 

desprendido do seio materno. 16 

Na esfera científica encontram-se vários posicionamentos entre 

estes o de Mayana Zatz, professora de genética da Universidade de São 

Paulo, pioneira no estudo de doenças neuromusculares, pás-doutora em 

biologia genética, presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular e 

coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano; entende que "toda 

l 5  De1 nacimiento y Ia extincibn de Ia personalidad civil 
CAPITULO PRIMERO. 
De Ias personas naturales 
Art. 29 
€1 nacirniento determina Ia personalidad; pero e1 concebido se time por nacido para todos 10s 
efectos que le sean favorables, siernpre que nazca con Ias condiciones que expresa e1 artículo 
siguiente. 
AR 30 
Para 10s efectos civiles, sblo se reputará nacido e1 feto que tuviere figura humana y viviere 
veinticuatro horas enteramente desprendido de1 seno materno. 

l6 Lições aprendidas nas leituras de Silvio Rodrigues. 



célula é vida, um coração .a ser transplantado é vivo, mas não é um ser 

humano", conforme sua declaração na audiencia pública realizada pelo STF - 
Supremo Tribunal Federal em 23 de abril de 2007. 

Lenise Aparecida Martins Garcia crê que todo ser vivo tem fases 

diferentes durante o seu ciclo de vida e cita como exemplo o desenvolvimento 

da lagarta e da borboleta, que são um mesmo animal em fases diferentes de 

um mesmo ciclo de vida. Segundo defende, assim também ocorre com o ser 

humano "O indivíduo não precisa começar a manifestar sua sabedoria para ser 

considerado humano. O embrião humano já é da espdcie homo 

sapiens mesmo que não possa ainda aprender". 

Para Antônio José Eça Diretor de Recursos Humanos do CAs 

(Células Tronco Centro de Atualização), médico legista, desde o momento da 

fecundação começa o processo da vida; Expõe ainda, que "assim como a 

morte é um verdadeiro processo, e não um momento, a vida também é um 
rr 17 processo que se inicia no momento da fecundação . 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo possui posicionamento diferente, in 

verbis: 

Com efeito, a legislação brasileira adota critério especlfico no sentido 
de definir juridicamente quando a vida termina. Conforme indica o 
artigo 3" da Lei 9434197 (Lei de Transplantes) a morte encefálica 6 
definida por resolução do Conselho Federal de Medicina. 
Referido Conselho. ao estabelecer que a morte encefdlica seja 
caracterizada através da realização de exames cllnicos e 
complementares durante intervalos de tempo variáveis (pr6prios para 
determinadas faixas etárias), considera que a parada total e 
irreversível das funções encefálicas equivale à morte, ou seja, 
observada a parada total e irreversível das funções do cdrebro, e por 
via de conseqiiBncia das funções neurais, a vida termina ( ResoluçBo 
n. 1480, de 8 de agosto de 1997). 
Destarte, para a lei em vigor, a vida temlina quando pára a atividade 
nervosa. 
Se a vida humana termina quando ptira a ativldade nervosa, 
podemos concluir que a vida humana começa quando se inicia a 
atividade nervosa. 
Dal ser possível afirmar, em face da legislação em vigor, que a vida 
humana inicia quando começa o sistema nervoso, a saber, a partir 
de 14 dias de gestação. 

Este posicionamento científico requer um aprofundamento sobre o 

tema dos transplantes e sua legislação: em se levando em conta o Capítulo II 

17 Www.stf.gov.br. AudiBncia pública realizada em 20/04/2007. 



da Lei 9434197 que trata da disposição post mortem de tecidos, órgãos e partes 

do corpo humano para fins de transplantes, e seu artigo 3Q que dispõe "A 

retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados 

a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das 

equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e 

tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de ~edicina"." 

Os parâmetros clínicos observados pelo Conselho Federal de 

Medicina passa a ser um estado de coma com ausência supra espinal e 

apneia, e para tanto, por questões de segurança m6dica exige-se ainda 

intervalos mínimos de avaliação destas mesmas condições, intervalos estes 

que variam conforme a faixa etária. 

Ainda requer o Conselho Federal de Medicina que ocorra a 

realização de exames complementares que demonstrem de forma inequívoca a 

ausência de atividade elétrica cerebral ou, ausência de atividade metabólica 

cerebral ou, ausência de perfusão sanguínea cerebral. 

Foi necessário estabelecer uma resolução do Conselho Federal de 

Medicina com o fito de diagnosticar a morte, descrevendo os atos necesshrios 

a sua verificação, mais precisamente a verificação da morte encefhlica. 

Estes dispositivos da lei de transplantes provocam o questionamento, 

sobre o período que antecede a nidação, ou seja, os primeiros quatorze dias do 

embrião. Atente-se para o fato de que a Constituição Federal protege a vida 

como um direito fundamental. Assim, onde há vida há a proteção jurídica de 

todos OS bens inerentes a esta. De nada adianta ter direito e não ter vida, 

Resolução do Conselho Federal de Medicina 1480197 
Art. 4'. 0s  parâmetros cllnicos a serem obsewados para constatação de morte encefhlica são: 
coma aperceptivo com ausência de atividade rnotora supra-espinal e apnéia. 
Art. 5'. 0 s  intervalos minimos entre as duas avaliações cllnicas necesshrias para a 
caracterização da morte encefhlica serão definidos por faixa ethria, conforme abaixo 
especificado: 
a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas 
b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas 
C) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas 
d) acima de 2 anos - 6 horas 
Art. 6P. 0 s  exames complementares a serem obsewados para constatação da morte encefálica 
deverão demonstrar de forma inequlvoca: 
ausência de atividade elétrica cerebral ou, 
ausência de atividade metabólica cerebral ou, 
ausência de perfusão sangüinea cerebral. 



aquele se tornaria inócuo. Visualizando a vida como fonte primeira de todos os 

direitos como a dignidade, a intimidade, a integridade física e psicológica deve- 

se, então, ter certeza da sua origem, de seu início. Surge então tema polêmico 

neste momento, com o qual enfaticamente discordamos; pois se visualizarmos 

a vida a partir do décimo quarto dia de gestação, então nos dias que o 

antecedem não há vida e, se não há vida, não há qualquer outro direito que lhe 

assegure; não haveria sequer a possibilidade de se falar em violação de 

direitos neste período, inclusive a interrupção forçada da gestação neste 

período não seria considerada ato ilícito, pois se não há vida, não há o illcito 

penal de abortamento. O mais doloroso é que não se falará em agressão à 

vida, tornando permitida a violação de qualquer bem nesta fase. A pfi0ri não 

defendemos esta posição. 

A nosso ver a vida é inerente já ao embrião e cremos em sua 

autonomia, inclusive concordamos com o posicionamento da professora- 

adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Claudia Maria de Castro 

Batista, que na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal em 

20104/2007, afirma que uma constatação biológica e racional leva a encarar o 

zigoto como já sendo humano, pois uma vez que o óvulo é fecundado, forma- 

se a primeira c6lula do homo sapiens e todo um programa de fertilização 6 

disparado, o direito a vida e a integridade física desde o primeiro momento da 

existência e o princípio de igualdade que deve ser respeitado. Neste sentido 

tamb6m as lições de Elizabeth Kipman Cerqueira, m6dica especialista em 

Ginecologia e Obstretricia, segundo a qual, é pacífico em toda a literatura 

médica que a vida começa no momento em que o espermatozóide atravessa a 

parede do óvulo - ou seja, no momento da fecundação. 19 

Ainda na esfera científica, temos os ensinamentos de Rodolfo 

Acatauassú Nunes, mestre e doutor em cirurgia geral pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que ministra: "O desenvolvimento humano inicia-se 

na fecundação, cerca de 14 dias ap6s o início do último ciclo menstrual, não 

seria respeitoso com a dignidade humana utilizar classificações didáticas para 

www. sti.gov.br. Audibncia pública realizada em 20/04/2007. 



remanejar o marco inicial da vida de um ser humano e, a partir daí, passar a 
executar lesbes físlcas B sua estrutura. com a justlflcatlva de que abalxo do 

período arbitrado já não haveria vida quando todas as evidências mostram o 

contrário. Essa aparente confusão atrapalha na transmissão do zelo pela vida 
humana". Com o Intulto de fazer o leitor se aprofundar em u m  pensamento 

ético, acolhem-se as lições de Maria Garcia quando esta se questiona, "o que 6 

ou quem é o embrião?" e responde 

A conclusão dos autores, pordm, B de que o motlvo ou razao, n8o B 
biolbgica, senão de interesses. Somente privando de caráter humano 
ao embrião, se pode não dar import8ncia ética A grande perda de 
embriões que necessariamente leva consigo a fecundação in vitro. 
Aos que usam essa tdcnica Ihes beneficia afirmar que o ZigOt0 6 algo 
irrelevante, um produto molecular carente de forma e valor humanos. 
insistem em que a fecundação é um momento relativamente Enal, 
sem a significação e a transcendência que outros lhe atribuem. 

Ao considerar a vida desde a concepção como um direito 

fundamental deve-se entender que esta acolhe a personalidade e um direito 

geral de personalidade é um direito de a pessoa ser, existir e também um 

direito de devir, ou seja, de vir a ser É por este fato que se devem relevar os 
aspectos de uma teoria personalissima do nascituro e promover a defesa deste 

direito desde a concepção, ainda que se entenda que o nascituro 6 expectativa 

de pessoa. Nosso entendimento é que, por estes fatos, não há que se falar em 
crise de identidade dos direitos de personalidade vez que são inerentes à 

concepção. Prova disso é o texto constitucional que protege todas as formas 

de vida, inclusive a uterina e nos dizeres de Uadi Lammêgo Bulos, faz sentido 

porque o direito à vida 6 o mais importante de todos, como afirmado acima. O 
mesmo autor mlnlstra que: 

Tanto a expectativa de vida exterior (vida intra uterina) como a sua 
consumação efetiva (vida extra uterina) constituem um direito 
fundamental. Sem ele nenhum outro se realiza. Dal o seu significado 
constitucional amplo, conectando-se com outros. a exemplo do 
direito B liberdade, h igualdade, B dignldade, B segurança, h 
propriedade, & alimentação, ao vestuhri0, ao lazer, a educação, B 

-- - 

20 GARCIA, Maria. Llmltes da ci&ncla: a dignidade da pessoa humana: a Btica da 
responsabilidade. Sao Paulo: Edltore Revista dos Tribunais. 2004. p.117. 

21 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituiçao. 6" 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p. 396. 



saúde, à habitação, à cidadania, aos valores sociais do trabalho, e 
da livre iniciativa. Sem a proteçao incondicional do direito à vida, os 
fundamentos da República Federativa do Brasil não se realizam. Dai 
a ratio essendi de sua constitucionalizaçao, seu enquadramento 
normativo, pois. Cabe ao Estado assegurar o direito à vida sob duplo 
aspecto: direito de nascer e direito de subistir ou sobreviver. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, encampa, nos 
artigos 7* e 8*, essa diretris dando ênfase ao direito à saúde e ao 
apoio alimentar à gestante. 

Nossa posição converge no sentido de que o homem 6 sujeito, 

fundamento e fim do direito. Como sujeito é aquele a quem se atribuem 

qualidades, é o ser como princípio determinante do mundo do conhecimento ou 

da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em tal mundo, não é 

objeto, portanto. Como fundamento justifica o direito. Como o Direito se destina 

a servir o homem, também é seu fim, ou seja, 6 para a realização social do 

homem que o direito existe. 23 

Isto posto, ao desenvolver o tema sobre o direito à vida como um 
direito fundamental, o que se pretende esclarecer é que a proteção humana 

pode já surgir nos primeiros dias de desenvolvimento intra-uterino e a nosso 

ver desde este primeiro momento pode-se valer dos direitos humanos e 

especificamente dos direitos fundamentais para a proteção do embriáo ou 

mesmo do feto. 24 

Portanto, o embrião traz carga genética própria, sendo, pois, um ser 

individualizado. Possui existência, a qual não deve ser confundida com a vida 

de seus pais, e qualquer referência à vida intra-uterina 25 deve levar em conta 

princípios éticos e de dignidade da pessoa humana, uma vez que esta surge 

22 BULOS, Uadi LammBgo. Constituição Federal Anotada: jurisprudência e legislação 
infraconstitucional em vigor. 5* Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p.111. 

23 Tem a mesma posição Jos6 de Oliveira Ascensão. Revista Mestrado em Direito. Unifieo - 
Centro Universitário FIEO. Ano 4, nQ 4,2001. Osasco: EDIFIEO, 2004. p. 160. 

24 
Lembrando que até a 118 semana: O embrião chega a medir 50 mm. Na ultra-sonografia já 

Se pode observar o estamago, a bexiga e massa encefdlica, al6m do esboço da coluna 
vertebral; na 128 semana: 0 embriao torna-se um feto, OU Seja, suas caracteristicas flsicas 
assemelham-se g de um adulto. A face tem aspecto humano. Ele chega a medir 61mm. A 
placenta toma-se o órgão responsdvel pela nutrição fetal. As unhas dos dedos das mãos e dos 
Pés Começam a se formar. Site informativo sem autor. 
h~p://~ww.clicfiihos.com.br/site/çemana~a~semana.h~l, acesso em 14/04/2007. 

25 www.stf.~ov.br, audiência pública realizada em 20/04/2007. 



com o micro elemento celular - se assim se pode dizer - denominado pr6- 

embrião, existente desde a concepção, este é nosso posicionamento. 

No entanto, a demonstração do surgimento da vida não 6 suficiente 

para avaliar as questões concernentes ao debate sobre a anencefalia, por este 

motivo abordamos esta questáo. 



2. ANENCEFALIA E A INCOMPATIBILIDADE COM A VIDA 

"O homem só existe na medida em que se realiza" 

Jean Paul Sartre 

"Não há verdade que sofreu perseguição ao eclodir" 
Voltaire 

Anenc6falo vem do grego anegk8phalos e seu significado restritivo e 

etimológico é "aquele que é privado de cabeça". Atualmente, a ciência explora 

o tema e esta significação cai por terra, uma vez que cientificamente a 

anencefalia é um defeito congdnito, do latim "congenitus", "gerado com" 26, que 

começa a se desenvolver no início da concepção intra-uterina. Portanto, o 

significado etimológico não tem mais valia porque cientificamente a palavra 

anencefalia significa sem enc6fal0, ou seja, sem o conjunto de órgáos do 

sistema nervoso central contidos na caixa craniana, o que falta é o cérebro com 

seus hemisférios e o cerebelo; a maioria das crianças com anencefalia nasce 

sem o couro cabeludo, calota craniana e meninges; mas, o tronco cerebral 6 

geralmente preservado, este controla muitas das funções inconscientes do 

corpo, tais como o batimento cardíaco, e coordena a maior parte dos 

movimentos involuntários. São situações que, a nosso ver e que enfaticamente 

defendemos, incompatíveis com a vida, seja intra ou extra uterina. 

A anencefalia existe pelo defeito de soldadura do tubo neural 

(DSTN). "As células da placa neural constituem o sistema nervoso do embrião. 

Em um desenvolvimento normal, elas dobram sobre si mesmas a fim de 

criarem o chamado tubo neural, que então se torna a coluna vertebral e dentro 

dela a medula espinhal. Depois de muitas transformaçóes, o pólo superior do 

tubo neural finalmente torna-se o c6rebro. Pode-se comparar esse processo 

26 CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário etimoldgico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2 
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1997. 



com uma moeda cujas bordas unem-se ao centro. No caso de um DSTN, o 

tubo neural é incapaz de se fechar completamente. A anencefalia ocorre 

quando o final da extremidade superior do tubo neural deixa de se fechar. 

Crianças com esse distúrbio nascem sem couro cabeludo, calota craniana, 

meninges, cérebro com seus hemisfdrios e cerebelo, embora normalmente 

tenham preservado o tronco cerebral. O tecido cerebral restante é protegido 

somente por uma fina membrana. A criança é cega, surda e não tem ou tem 

poucos reflexos." 27 O diagnóstico da anencefalia pode ser realizado a partir de 

12 semanas, através de ultra-sonografia. 

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

aponta estimativas para incidência de aproximadamente um caso a cada 1.600 

(mil e seiscentos) nascidos vivos. A cada ano o número de registros de 

crianças nascidas vivas no Brasil tem oscilado entre 2,7 e 3,O milhõeslano. O 

risco de incidência de anencefalia aumenta 5% a cada gravidez subsequente. 

Mães diabéticas têm seis vezes maior probabilidade de gerar um feto 

anencefálo. Há também maior incidência de casos de anencefalia em mães 

muito jovens ou nas de idade avançada. 

Fatores nutricionais e ambientais podem influenciar indiretamente 

esta malforma@io. Entre elas estão: exposição da mãe durante os primeiros 

dias de gestação a produtos químicos e solventes; irradiações; deficiência 

materna de ácido fólico; alcoolismo e tabagismo. 

Presume-se que a causa mais frequente seja a deficigncia de ácido 

fólico. 28 

Também sobre a anencefalia José Aristodemo Pinotti, Professor 

Titular de Ginecologia da Universidade de São Paulo leciona: 

A anencefalia é resultado da falha de fechamento do tubo neura.1, 
decorrente da interação entre fatores gendticos e ambientais, 
durante o primeiro m&s de embriogbnese. As evidbncias t&m 
demonstrado que a diminuição do acido f61ico materno esta 
associada com o aumento da inciddncia. dai sua maior frequbncia 
nos niveis socioecon8micos menos favorecidos. O Brasil é um pais 
com incidbncia alta, cerca de 18 casos para cada 10 mil nascidos 
vivos, a maioria deles do sexo feminino. O reconhecimento de 
concepto com anencefalia 6 imediato. Não há ossos frontal, parietai 

27 http://www.anencephalie-info.org, acesso em 20/04/2007. 

http://www.febrasgo.org.br/anencefalial .htm, acesso em 20/04/2007. 



e occipital. A face é delimitada pela borda superior das órbitas que 
contém globos oculares salientes. O c6rebro remanescente 
encontra-se exposto e o tronco cerebral 6 deformado. Hoje, com os 
equipamentos modernos de ultra-som, o diagnóçtico pré-natal dos 
casos de anencefalia tornou-se simples e pode ser realizado a partir 
de 12 semanas de gestação. A possibilidade de erro, repetindo-se o 
exame com dois ecografistas experientes, é praticamente nula. Não 
e necessária a realização de exames invasivos, apesar dos níveis 
de alfa-fetoproteina aumentados no liquido amniótico obtido por 
amnioc8ntese.A maioria dos anenc6falo.s sobrevivem no máximo 48 
horas ap6s o nascimento. Quando a etlologia for brida amniótica 
podem sobreviver um pouco mais, mas sempre 6 questão de dias. 
As gestaçóes de anencéfalos causam, com maior frequência, 
patologias maternas como hipertensão e hidramnio (excesso de 
líquido amniótico), $ando as mães a percorrerem uma gravidez 
com risco elevado. 

Em conformidade com o parecer do Conselho Federal de Medicina 

de número 1.83911 998 PCICFMINQ 2412003 pode-se perceber que a medicina 

considera o anencéfalo como um natimorto, observe-se a resolução em que O 

Ministério Público do Paraná solicita do Conselho um parecer sobre a 

anencefalia e transplantes, tendo como relator o conselheiro SBrgio Ibiapina 

Ferreira Costa e Marco Antônio Becker. A ementa do caso 6 "Uso de órgãos de 

anencéfalos para transplante. Ente com incompatibilidade vital por não possuir 

a parte nobre e vital do cérebro. Uma vez autorizado formalmente pelos pais, o 

médico poderá proceder ao transplante de órgãos do anenc6falo após a sua 

expulsão ou retirada do útero materno". 

(...) O anencdfalo (ausbncia de c6rebro) não tem as mínimas 
condições de sobrevida, haja vista não possuir as estruturas 
neocorticais. Possui tão-somente o tronco cerebral. Cumpre tamb6m 
salientar que esses seres não tbm uma vida de relação com o 
mundo exterior. 
A morte não é um evento, mas sim um processo. O conceito de 
morte é uma convenção que considera um determinado ponto desse 
processo. Quando não havia transplantes, a morte se caracterizava 
pela parada cardiorrespiratória. Com o advento dos transplantes o 
diagnóstico clinico convencional tornou-se menos importante, 
passando-se a adotar os critérios de morte encefálica. No entanto, 
isto não significa que todo o corpo esteja morto. A morte encefálica 
atesta a total impossibilidade de perspectiva de vida. 
Os critérios de morte encefilica, constantes da Resolução CFM nQ 
1.480/97, sáo baseados na aushncia de atividade de todo o cérebro, 
incluindo, obviamente, o tronco cerebral. 
No anencéfalo não existe a possibilidade de aplicação dos criterios 
dos exames complementares de diagnóstico de morte encefhlica, 
constantes nos artigos 69 e 7' da resolução supracitada. (...) os 
anenc6falos morrem clinicamente durante a primeira semana de 

29 http://www.febrasgo.org.br/anencefalia2.htm acesso em 11.1 2.06 



vida; nesse estado, Os órgãos estão em franca hipoxemia, tornando- 
os inúteis para uso em transplantes. 
Vários métodos foram propostos para conservar viáveis os 6rgHos 
dos anencéfalos, incluindo intensivos cuidados para proteg8-10s até 
que ocorra a morte de todo o cérebro e congelamento gradual do 
anencéfalo, visando a evitar a isquemia. Esses métodos, na nossa 
opinião, não encontram guarida nem no princípio bioético da 
beneficbncia - pois prolongam princípios vitais de um ente 
permanentemente inconsciente, sem as mlnimas possibilidades de 
sobrevida - nem no princípio da justiça, uma vez que, além de 
dispendiosos, são controvertidos nas searas tdcnica e étlca. 
Numa primeira análise, o dilema reside na necessidade imperiosa de 
se salvar vidas humanas e na impossibilidade legal de usar 6rgHos 
de anenc6falos antes da constataçáo de sua morte cllnica. Nem tudo 
que é legal é ético e nem tudo que é ético é legal. As normas devem 
ser adaptadas aos princípios éticos e h expectativa da sociedade. A 
lei é um mero referencial de conduta e instrumento para se chegar a 
justiça. As leis e o próprio Direito, não raras vezes, se contrapõem ao 
principio biodtico da justiça. Defender esses paradigmas e aplicar, de 
forma ortodoxa, essa legislação num fato atípico implica em 
condenar h morte milhares de crianças que se salvariam com O 
transplante. Ressalte-se que, na Inglaterra, 30% de crianças 
menores de dois anos de idade e inclusas em listas de transplantes 
morrem esperando por órgãos que jamais chegam. 
Os pais que ao invés de solicitarem um aborto, com o qual muitos 
juizes já estão concordantes, optam por gestar um ente que sabem 
de antemão que jamais viverá, doando-o para salvar a vida de outras 
crianças com chances de vida, demonstram o mais elevado 
sentimento de solidariedade. As crianças só podem receber órgãos 
de outras crianças com dimensões compatíveis, e os anencéfalos 
dispõem de órgãos viáveis para transplantes. 
A Resolução CFM no 1.480197, em seu artigo sQ, diz que a morte 
encefálica deverá ser consequbncia de processo irreversível e de 
causa conhecida. O anencéfalo é o resultado de um processo 
irreversível, sem qualquer possibilidade de sobrevida e de causa 
conhecida. 
A Lei nP 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, dispõe em seu artigo 3Q 
que compete ao Conselho Federal de Medicina definir os crit6rios 
para diagnóstico de morte encefálica. 
Concluímos que, uma vez autorizado formalmente pelos pais, O 

médico poderá proceder ao transplante de órgãos do anencéfalo 
após sua expulsão ou retirada do ~itero matemo, dada a 
incompatibilidade vital que o ente apresenta, por nao possuir a parte 
nobre e vital do cérebro, tratando-se de processo irreverSb31, 
mesmo que o tronco cerebral esteja ainda temporariamente 
funcionante. Este é o parecer, 

MARCO ANTONIO BECKER 
Conselheiro Relator 

Do exposto, firma-se enfaticamente nossa posição, anencefalia e 

vida viável são incompatíveis, o cérebro carece de todas as estruturas formais 

do qual o corpo depende para sobreviver. A anencefalia é 100% fatal. Este fato 

nos leva a crer que se há incompatibilidade com a vida viável, a proteção do 

30 Parecer aprovado em Sessão Plenária. Dia 9/5/2003. 



direito sobre estes é inócua Y exceto o direito à dignidade -, sendo que a única 

vida viável que há é a da gestante que sustenta aquele ser durante a gestação. 

No caso do anencéfalo se este chegar a permanecer vivo fora do útero é 

impulsionado a um estado vegetativo; por faltar a vida viável o suporte fatico do 

direito é inócuo. No entanto, aqui se defende tamb6m que embora este feto 

não tenha vida viável, não lhe é retirado o direito A dignidade, mas ao sopesar 

seu direito a dignidade e o direito A dignidade dos pais, a destes Últimos deve 

ser preservada, por ter já personalidade jurídica, uma vez que em 

conformidade com o artigo 29 do Código Civil em vigor "a personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida" - embora a lei ponha a salvo desde a 

concepção os direitos do nascituro. 

As calorosas discussões sobre o tema - e lembre-se são dezesseis 

anos de jurisprud&ncias referentes A anencefalia, desde 1991 - culminaram na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54 31 

apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde, a argumentação foi desenvolvida por Luis Roberto 

Barroso com assessoria técnica da ANIS (Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero). 

Lembre-se que Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental tem natureza de ação direta judicial e que os preceitos 

fundamentais em consonância com o disposto na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental de número 33, em que o relator foi o Ministro Gilmar 

'' Lei 9882199 
Art. l P  A arguição prevista no 5 1' do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante O 
Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público. 
Parágrafo único. Caberá tamb6m arguição de descumprimento de preceito fundamental: 
I - quando for relevante o fundamento da controv6ffiia constitucional sobre lei OU ato norinativo 
federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores Constituição; 
Art. 2Q Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: 
I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; (...) 
Art. 3Q A petição inicial deverá conter: 
I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado; 
11 - a indicação do ato questionado; 
111 - a prova da violação do preceito fundamental; 
IV - o pedido, com suas especificações; 
V - se for o caso, a comprovação da existencia de controv6rsia judicial relevante sobre a 
aplicação do preceito fundamental que se considera violado. 
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instnimento de mandato. se for o caso, 
será apresentada em duas vias, devendo conter Cópias do ato questionado e dos documentos 
necessários para comprovar a impugnação. (...) 



Mendes; são os direitos e garantias individuais, as cláusulas p6treas e os 

princípios constitucionais sensíveis, artigo 34, VI1 da Constituição Federal de 

1988, tamb6m os quatro primeiros artigos da Constituição Federal e seus 

desdobramentos. 

A violação do preceito fundamental invocado pela ANIS, refere-se a 

dispositivos da Constituição qual seja, artigo lP, inciso IV (dignidade da pessoa 

humana), artigo 5Q, inciso II (principio da legalidade e autonomia da vontade) e 

artigos 6* e 196 (referentes à saúde) e como ato do Poder Público e causador 

da lesão o Código Penal e seus artigos 124,126 caput e 128, inciso I e II; que 

não devem se estender à antecipação terapêutica do parto de feto anenc6falo 

e exige-se, portanto, uma interpretação conforme a Constituição Federal para 

que a gestante, portadora de feto anencefálico incompatível com a vida viável, 

antecipe o parto. Nosso posicionamento firma-se também com a leitura do voto 

do Ministro Carlos Ayres Brito na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental supra mencionada 

(...) levar às ultimas consequBncias uma tipologia de gravidez que 
outra sewentia não terá senão a de jungir a gestante ao mais 
doloroso dos estágios: o estágio de endurecer o coração para a 
certeza de ver seu bebe involucrado numa mortalha. ExperiBncia 
quiçá mais dolorosa do que a prefigurada pelo cantor e compositor 
Chico Buarque de Holianda ("A saudade 6 o rev6s de um parto. c 
arrumar o quarto do filho que jd morreu), pois o fruto de um parto de 
anencdfalo não tem sequer um quarto previamente montado para si. 
Nem quarto nem berço, nem enxoval, nem brinquedos, nada desses 
amorosos apetrechos que tão bem documentam a ventura da 
chegada de mais um ser humano a este mundo de Deus. 32 

É perfeitamente aceitável que o Estado defenda aqueles que por si 

não tem como se defender - o embrião I feto - mas 6 inaceitável que esta 

defesa se sobreponha à vida e a dignidade da mãe. As leis não são suficientes 

para colocar um ponto final ao que se refere à vida e sua incompatibilidade nos 

casos de anencefalia. A sociedade evoluiu e se esquiva da legislação 

tradicional. O direito deve adotar as concepções científicas sobre a existência. 

A medicina evoluiu e prova que não há vida viável sem cérebro. Alguns autores 

ironicamente lecionam que quando se pensa em um embrião sem vida, porque 

32 SARMENTO, Daniel. PIOVESAN, Flávia (organizadores). Nos limites da vida: aborto, 
clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris. 2007. p.127. 



lhe falta o cérebro, daqui a algum tempo se viverá em um "admirável mundo 

novo", onde se bastará a imperfeição física para a incompatibilidade com a 

vida, esse ponto é um extremo inaceitável. Não se fala aqui sobre qualquer 

imperfeição como um lábio leporino ou uma síndrome de down, mas em um 

embrião sem cérebro, portanto estas elucubrações não tbm valia e nem o 

menor fundamento. Inclusive neste sentido sugere Débora Diniz, que não há 

que se falar em intolerância contra deficientes. 33 A questão é que mesmo ao 

se falar em potencialidade para um desenvolvimento esta não cabe nos casos 

de anencéfalo, pois estes possuem grande debilidade física inclusive para levar 

oxigênio ao corpo, ou seja, não há meio hábil para a vida. Sem dúvida alguma 

defendemos a vida e a dignidade desde a concepção, mas o que se frisa 6 que 

desde a concepção compatível com a vida; não se podendo sobrelevar a 

dignidade de um feto que terá vida inviável, com a dignidade da mãe que 

carrega e sofre terríveis consequgncias psicológicas com esta gravidez. E que 

mais uma vez frise-se bem; isso não significa que descartamos a dignidade do 

feto, ainda que inviável, mas ao sopesar também, dignidade do feto inviável e 

dignidade da mãe, com certeza a dignidade desta B preponderante no Ambito 

da vida humana. 

Ao realizar uma comparação entre a anencefalia e outras patologias, 

o que é claro de se perceber é que nestas outras não raro, há vida, como 

exemplo observe a Síndrome de Down - visto que este trabalho náo pretende 

se estender ao campo de outras doenças, sendo que estas devem ser 

estudadas no âmbito da medicina. 

A Síndrome de Down é uma alteração genktica, que ocorre durante a 

divisão celular do embrião. O indivíduo com Síndrome de Down possui 47 

cromossomos (e não 46), sendo o cromossomo extra ligado ao par 21. 

Intimamente ligada a um excesso de material cromossômico, tem nítida relação 

com a idade dos pais. Quanto mais idosos eles forem maior a probabilidade de 

gerarem um filho com essa Síndrome, que vem necessariamente associada a 

um comprometimento intelectual e a uma hipotonia, a redução do tônus 

muscular. Não está vinculada a consanguinidade, ou seja, laços de parentesco 

33 DINIZ, DBbora. RIBEIRO, Diaulas Costa. Aborto por anomalia fetal. Brasília: Letras Livres. 
2004. p. 60 



entre os pais. Os aspectos clinicos mais frequentes em percentual de 

ocorrência: Hipotonia muscular generalizada (99%); Comprometimento 

Intelectual (100%); Fenda palpebral oblíqua (90%); Aumento de vascularização 

retiniana (90%); Ausência do Reflexo de Moro (85%); Microcefalia (85%); 

Occipital achatado (80%); Hiperextensão articular (80%); Mãos largas, dedos 

curtos (70%); Baixa Estatura (60%); Clinodactilia do 5Q dedo (50%); Defeitos 

Cardíacos (50%); Orelhas de implantação baixa (50%); Orelhas displásicas 

(50%); Epicanto (40%); Prega palmar transversa única (40%); Instabilidade 

atlanto-axial (15%); Instabilidade rótulo-femural (10%). 34 Isto significa que há a 

possibilidade de vida viável, em nenhum momento se fala nestes casos de falta 

de oxigenação, ou ainda de impossibilidade vital de órgãos, pode-se falar em 

defeito cardiaco, mas ainda assim há compatibilidade com a vida e nestes 

casos nunca se falou em antecipação terapêutica de parto, ao menos no 

âmbito do judiciário; justamente por haver vida e vida viável, porque não haverá 

tensão entre o direito á dignidade da mãe e deste ser que está sendo gerado. 

Sendo assim delimita-se o campo desta pesquisa h patologia anencefálica. 

Mas antes necessário observar que há fundamental diferença entre feto 

malformado e vida inviável. Neste sentido as lições de Anelise Tessauro 

As malformações fetais, dependendo da gravidade, não provocam a 
morte do feto ao nascer. Ainda que estejam presentes anomalias 
congtinitas, é possivel que o feto malformado sobreviva, por6m com 
certas limitações no que diz respeito a sua qualidade de vida. Em 
alguns casos, existem tratamentos clínicos ou cirúrgicos que podem 
mitigar ou até curar os efeitos desta malformação. A fenda itbio 
palatina é um exemplo de anomalia fetal compatível com a vida. 

Sobre a vida segue o posicionamento do Ministro do Suprem0 

Tribunal Federal César Peluso que em seu voto na mencionada Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental aduz 

(...) a vida intra uterina é também um valor constitucional. Está na 
lógica , portanto, da Constituição que a ofensa a este valor possa ser 
atingida pela estratégia normativa da criminalização, porque se trata 
do valor mais importante do Ordenamento jurídico, que é a vida. Não 

34 http://www.fsdown.org.br/, acesso em 26/05/2007, 

35 TESSARO, Anelise. Aborto Seletivo: descriminalização e avanços tecnológicos da medicina 
contemporiinea. I*  edição. Curitiba: Juruá. 2006. p. 25. 



vejo, partanto, nenhuma desproporcionalidade entre o meio 
normativo e o objeto visado. E mais! Isto n8o 6 sem conseqüBncias 
do ponto de vista pratico, porque o nascimento com vida tem 
gravíssimas conseqüências, que não podem ser desconsideradas 
sob fundamentos, a meu ver, menos conslstentes. 38 

Tal posicionamento obviamente alerta a sociedade para os efeitos 

dos direitos de sucessão, dos direitos patrimoniais como a herança, doação 

que dependem do nascimento com vida, mas entenda que estes direitos são 

efeitos do direito a vida que não se confundem com este direito propriamente 

dito. No entanto nosso posicionamento é consistente, o embrião anencBfalo B 

um natimorto cerebral e como tal há a possibilidade de associação A morte 

encefálica nos termos da lei de transplante, além do que há a necessidade 

anterior de preservação da dignidade da mãe. As questões de Direito Civil, 

portanto, devem ser resolvidas no âmbito do direito material, mas este não é O 

objeto desta obra, mesmo porque acima defendemos a defesa da vida e da 

1 dignidade desde a concepgão e elencamos até formas de defesa do embrião 
I 

no campo do Direito Processual, mas, saliente-se, do embrião compatível com 

a vida, para não ferir a dignidade da mãe. O estudo do direito material e da 

Compatibilidade do nascimento com vida de feto anencefálico exige outro 

campo de pesquisa. O que se visa aqui avaliar é se o embrião / feto 

i anencefálico faz jus ao direito fundamental vida. Neste sentido O 

i Posicionamento do Ministro Relator Joaquim Barbosa em HC 84 025 6 Rio de 

Janeiro ao mencionar que o anencéfalo é um ser "biologicamente vivo (porque 

feito de células e tecidos vivos), mas juridicamente morto." Se juridicamente 

morto em face de sua incompatibilidade com a vida não há que se falar em 

t proteção constitucional do direito fundamental à vida, não há que se falar em 

crime de aborto como se verá no momento adequado, não haverá sequer a 

possibilidade de ponderar direitos frente a estas situações, ou ainda que exista 

esta possibilidade no que diz respeito á dignidade a da mãe sempre deve 

t prevalecer. 
Embora rígidas - mas realistas - as lições de Débora Diniz; não se 

pode deixar de mencioná-las e destas se extrai que "é preciso estar vivo para 

36 SARMENTO, Daniel. PIOVESAN, Flávia (organizadores). Nos limites da vida: aborto, 
clonagem humana e eutanhia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris. 2007. p.128. 



viver a vida (...) é preciso estar vivo para ser pessoa e poder ter direito à vida". 

Sob este aspecto, h& a definição por exclusão que permite afirmar que 

somente às pessoas vivas seria possível imputar o direito à vida "um feto sem 

potencialidade de viver fora do útero materno é um feto sem a expectativa 

deste direito, é um feto inabilitado à vida, isto é, um feto incapaz de sobreviver 

fora do útero. 37 A mesma autora faz um silogismo para explicar o que aqui se 

expõe: 

1- Somente alguém vivo ou potencialmente vivo é pessoa e tem 
direito à vida; 
2- O feto inviável não tem potencialidade de viver; 
Conclusão: O feto inviável não é pessoa e não tem direito à vida. 

O reconhecimento do anencéfalo como um ser sem vida viável torna 

o direito mais capacitado até para ser aplicado nos casos concretos onde as 

gestantes pedem ao judiciário a antecipação terapêutica do parto. Este terna 

será específico de capítulo que ao final será estudado. O que aqui se pretende 

é vk.ualizar a vida em parametro biológico e conceitual, sem que se releve 

valores de natureza religiosa, não se faia em alma, mas em um conceito 

técnico jurídico e isso não significa ser desprovido de caráter moral, justamente 

0 contrário é que ocorre. Em um sistema laico de direito, a vida é o que se tem 

tal como a lei a garante. 0 foco é a juridicidade e a ciência fator que permite a 

racionalização sem que haja culpa. Por esta via é que se torna mais inteligível 

a compreensão do motivo que os Poderes Estatais possuem para pautar-se em 

razões de ordem e saúde pública. 0 s  argumentos sobre a anencefalia devem 

Se pautar em preceitos lógicos jurídicos consistentes, do contrário a 

democracia e o piuraiismo correm sério risco. 

O autor estadudinense John Rawls ministra que 6 somente em vista 

do raciocínio público que se alcança a justificativa pública, este é O dever da 

civilidade, isso significa que as decisões dos Poderes Públicos devem ser 

fundamentadas com preceitos constitucionais e se nossa Constituição de 1988 

37 DINIz, DBbora. RIBEIRO, Diaulas Costa. Aborto por anomalia fetal. Brasllia: Letras Livres. 
2004. p. 75 

DINIZ, Débora. RIBEIRO, Diaulas Costa. Aborto por anomalia fetal. Brasilia: Letras Livres. 
2004. p.77. 



estabelece o Estado laico é. assim que deve ser. Todo argumento religioso 

deve ficar em âmbito fora da discussão do tema que aqui se propõe. Além do 

que, separar Igreja e Estado significa proteger a religião do Estado e este da 

Igreja, ou ainda proteger os cidadãos das Igrejas do Estado e um cidadão do 

outro. No sentido que aqui se propõe é o voto da Ordem dos Advogados do 

Brasil na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54 

Queremos afirmar, neste instante, que a discussão pode e deve ser 
realizada, pelo angulo estritamente jurldico. Não podemos trazer 
para um tema, que possui consistbncia thcnica, princípios religiosos 
ou fundamentos jusnaturaliçtas, que brigam com a realidade e 
descambam para a irracionalidade. É de se acentuar que, em 1990, 
o Conselho Federal de Medicina, diante do avanço da medicina fetal, 
propugnou uma nova postura da classe médica, a fim de embasar 
uma 'reordenaçáo jurldica", o que ensejou proposta de reformulaqáo 
do Código Penal. 
(...) A ordem jurldica brasileira n8o impbe a qualquer gestante o 
dever de manter em seu ventre um feto anencefalo, porque esse feto 
não tem potencialidade de vida, porque, rigorosamente, lhe falta O 
enc6falo. 
(...) o direito não é, nem pode ser estático, náo é, nem pode, ser 
contemplativo de uma realidade que passou, ignorando os avanços 
da cibncia. 

Há que se ter em mente que a medicina avançou e com esta o direito 

deve caminhar, muitas leis em vigor atualmente foram produzidas quando a 

técnica médica era muito defasada. Sabe-se que O respeito à vida humana é 

Princípio primeiro adotado pelos médicos, ceifar uma vida é contrdrio ao 

Juramento de Hipócrates que diz "não cederai a pretensões que tenham como 

finalidade a administração de venenos, nem darei a ninguém sugestões nesse 

sentido; abster-me-ei igualmente de aplicar às mulheres pressários abortivos". 

Juramento este feito por todos os que caminham por esta seara, sendo assim O 

médico é um guardião da vida e seus desdobramentos entre estes a dignidade 

da pessoa humana, seus próprios Conselhos afirmam que não há vida viável 

em anencéfalos, desta forma cabe aos conhecedores da ciência jurídica acatar 

suas observações e mais; fazer com que o direito as acompanhe. Se a ciência 

e o direito devem ser colocados a serviço da pessoa humana nem um nem 

outro devem se afastar de preceitos éticos objetivos; frise-se que são inerentes 

39 RAWLS, John. O direito dos povos; traduçáo de Luis Carios Borges. São Paulo: Maitinç 
Fontes, 2001. p 



e essenciais a estas ciências, leis e códigos não desrespeitam a vida, mas 

valorizam direitos inerentes a estas. No Brasil, há diversas jurisprudências 

sobre anencefalia e a incompatibilidade com a vida viável; sobre o 

sopesamento de dignidade da vida de anencéfalo e da dignidade da gestante, 

a seguir o que se fará é uma análise destas jurisprud&ncias. 



3. DIREITO Á VIDA E A PERMISSÃO JURISPRUDENCIAL AO 

ABORTAMENTO DE FETO ANENCEFALICO 

"Muito mais grave que uma enfermidade incurável é um pensamento 

imodific8vel" 

Helena Blavatsky 

Em um complexo campo onde o direito não alcança concretamente 

todos os anseios sociais cabe ao jurista buscar o enquadramento legal que 

deflui desta realidade. Há uma expansão do alcance das normas legais pelas 

decisões dos tribunais denominadas jurisprudências, que favorecem a 

interpretação do direito; o que significa alcançar o legislador para compreendê- 

10. Todas as questões iegislativas incertas devem ser resolvidas pelo intdrprete, 

bem como preencher as lacunas, esclarecer as ambigüidades das palavras, 

realizar análises teleológicas, gramaticais, lingülsticas, temporais, enfim. As leis 

devem se adequar aos fatos e às tendências da modernidade e isto tudo isto é 

ponderado pelos juristas, que como diz Willis Santiago Guerra Filho devem ser 

operadores da justiça realizando escolhas na aplicação do Direito. Neste 

sentido Mauro Cappelletti leciona que "o intérprete é chamado para dar vida 

nova a um texto que por si mesmo é morto, mero símbolo do ato de vida de 

Outra pessoa". 40 Necessário seguir com a análise do que aqui se propõe. 

Jurisprud&ncia deriva do latim jurisprudgncia, de jus que significa 

Direito, e, prudência, que significa sabedoria; portanto é a ciência do direito 

vista com sabedoria, os romanos a definiam como ciência do justo e do injusto. 

Jurisprudência extensivamente falando é o conjunto de decisões acerca de um 

mesmo assunto ou a coleção de decisões de um tribunal. Nesta pesquisa, as 

decisões recolhidas são especificamente sobre casos relevantes de 

anencéfalos. É desta forma que se conhecerá o p ~ ~ i ~ i ~ n a m e n t ~  do judiciário 

frente a casos que geram temor social, pois o debate sobre O direito à vida é 

40 CAPPELLElTI, Mauro. Juizes legisladores. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1993. 
p. 22. 



observado em casos reais apresentados a sociedade e tais fatos chocam a 

população, pois também cobra-se desta um posicionamento mais enfático. 

A análise primeira será do Mandado de Segurança de número 

123022-6, cujo relator B o Desembargador Silvio de  Arruda Beltrão do Tribunal 

de Justiça de Pernambuco: 

(...) a situação fático-jurídica ora analisada remete para a 
problem8tica da antinomia constitucional, visto que do lado do 
nascituro se questiona a garantia ao direito B vida e, do lado da 
gestante, a violação de sua dignidade humana e do seu direito B 
saúde, sendo certo que os direitos colidentes se encontram 
amparados por norma constitucional de conteúdo principiol6gico. 
Decerto que, o deslinde da questão requer a aplicação precisa das 
normas de interpretação constitucional, a fim de possibilidade a 
elaboração de juizo de ponderação, fulcrado no principio da 
proporcionalidade ou da razoabilidade. No meu sentir, na hip6tese 
In concreto, vb-se de forme irrefulhvel, a menor incid8ncia da 
garantia oonetitucional do direito II vida no concernente ao feto, eis 
que, hodiernamente, 6 assente no cerne da cl8ncia mbdlca o 
entendimento de que a gravidez em tela, provavelmente, n80 
alcançar8 seu tbrmlno e, acaso isso aconteça, ser6 impossivel a 
sobrevida do nascituro, porquanto a deformidade da qual 6 
acometido 6 totalmente incompatível com a vida, consoante já 
exoiicltado. o aue dlferencla da hl~btese do aborto euaen6sico. aue . . 
prev& a retirada do feto, apenas, em virtude de meias 
deformidades, nHo havendo, necessariamente, inviabilização da 
vida pós-parto. Por sua vez, igualmente, B inconteste que o fato de 
que se trata, proporciona lesão h saúde física e psíquica da 
gestante, bem assim atenta contra a sua dignidade enquanto 
pessoa humana, uma vez que Impõe situaçao vexat6rla e 
constrangedora, posto que a submete a levar a termo uma gravidez 
que nAo lograr8 8xito e, ainda, poder8 lhe trazer sdrios problemas 
de saúde, valendo ressaltar que o preceito ora invocado, perfaz-se, 
tambbm, em principio fundamental, previsto no nosso ordenamento 
jurídico-constitucional, no Inclso 111, do art.lQ, da Carta da Repúbilca 
de 1988. Ademais, oportuno registrar algumas das contradl@s 
verificadas na legislação brasileira, donde destaco a pertinente h Lei 
nQ 9434197, que regula o transplante de 6rgBos humanos, que em 
seu art.3* prev& a retirada post mortem de tecidos, 6rgãos ou partes 
do corpo humano destinados a transplante. d8s que diagnosticada a 
morte encefhlica do paclente. Deflui da analise acima pmcedlda, a 
certeza de que, presentemente, do ponto de vista m6dlco-legal 6 a 
morte encefalica o parametro para definir a morte de uma pessoa, 
havendo de se questionar o porque de se Invocar o direito B vida de 
um feto que, lamentavelmente, sequer, possui condições de vida 
cerebral e, conseqiientemente, de vir a adquirir personalidade no 
mundo juridico, após seu nascimento. 
Ex positis, em face da solicitação de autorização para realização de 
aborto, instrulda com laudos mbdicos favor8veis, deliberada com 
plena wnscientização da gestante e de seu companheiro, e 
evidenciado o risco B saúde desta, mormente a psicol6gica, 
resultante do drama emocional a que estar8 submetida acaso leve a 
termo a gestação, pois comprovado está cientificamente que o feto 
6 portador de anencefalia (ausência de cérebro), anomalia 
incompatível com a sobrevida extra-uterina, outra so~ução não resta 
senão autorizar a requerente a interromper a gravidez, em razão de 



que DEFIRO A LIMINAR, com a conseqüente expedição de 
competente Alvará, para que o m6dico assistente da impetrante 
realize o necessário procedimento m6dico-cirúrgico. Proceda-se, 
ainda, com a notificação da autoridade coatora, para, no decdndio 
legal, prestar as informações que entender necessárias e, em 
sucessivo, de-se vista h douta Procuradoria de Justiça. Expeça-se 
Alvará. Publique-se. Intime-se. 
(Recife, 04 de maio de 2005, Desembargador relator Sihrio de 
Arruda Beltráo) 

A interpretação da presente decisão faz crer no acerto da posição 

adotada nesta pesquisa. A gestante está imunizada pelo preceito constitucional 

da dignidade da pessoa humana, valor este de mesmo nível de proteção 

constitucional que a vida, no entanto, não fez surgir neste momento a tensão 

entre valores e direitos fundamentais, uma vez que a vida do anencéfalo não 

foi reconhecida. Em face da ascensão social, os magistrados se ~ 0 n ~ ~ i e n t i ~ a m  

que as regras existentes não podem e nem devem servir de limites à prestação 

jurisdicional e neste momento se valem de princípios democrAticos como forma 

alternativa para alcançar a justiça relevando, por óbvio, os ditames 

constitucionais 41. Os direitos fundamentais devem ser reconhecidos e 

ponderados, todos eles e não somente alguns, entre estes - o direito a 

reprodução sadia, não indigna e angustiante - que gere, al6m de tudo, a saúde 

pública como aqui restou claro. Deste modo, o surgimento de novos 

paradigmas leva à necessidade de rever os modelos preexistentes atentando- 

se para a liberdade, intimidade e dignidade da gestante como bens que devem 

Ser ponderados e assim pensar no justo, fim primordial do direito. Não 

reconhecer estes direitos é negá-los. Neste ponto, sobre justiça interessa a 

lição de Anacleto de Oliveira Faria quando aduz: "o direito apresenta uma dupla 

finalidade: a segurança nas relações humanas e a justiça. Se o fim mediato do 

direito é garantir a ordem e paz na atividade humana social, o seu fim iIltim0 6 

a realização da justiça". 42 Conceitua a justiça como a virtude segundo a qual 

41 Constituição Federal de 1988: 
Art. 5* Todos sáo iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito h vida, h liberdade, 
h igualdade, h segurança e h propriedade, nos termos Seguintes: 
9 2= - OS direitos e garantias expressos nesta Constituiçáo não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

42 FARIA, Anacleto de Oliveira. InstituiçEies de Direito. 5" Edição. SBo Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 1980. p. 1011 1. 



alguém dá a outrem o que lhe é devido segundo um principio de igualdade. 

Na decisão seguinte o Ministro Relator do Superior Tribunal de 

Justiça Arnaldo Esteves Lima amplia o âmbito da ilicitude penal no que diz 

respeito ao abortamento de feto anencefálico 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINARIO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT 
ORIGINARIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. CABIMENTO DE HABEAS 
CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INTERRUP ÃO DE GRAVIDEZ 'i PATOLOGIA CONSIDERADA 
INCOMPATVEL COM A VIDA EXTRA-UTERINA. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. GESTAÇÃO NO TERMO FINAL PARA A REALIZAÇAO DO 
PARTO. ORDEM PREJUDICADA. 
1. A via do habeas corpus 6 adequada para pleitear a interrupção 
de gravidez fora das hipóteses previstas no Código Penal (art. 128, 
incs. I e II), tendo em vista a real ameaça de constrição h liberdade 
ambulatorial, caso a gestante venha a interromper a gravidez sem 
autorização judicial. 
2. Consoante entendimento desta Corte é admitida a impetração de 
habeas corpus contra decisão denegatória de liminar em outro writ 
quando presente flagrante ilegalidade. 
3. Não há como desconsiderar a preocupação do legislador 
ordinhrio com a proteção e a presewação da vida e da saúde 
psicológica da mulher ao tratar do aborto no Código Penal, mesmo 
que em detrimento da vida de um feto saudável, potencialmente 
capaz de transformar-se numa pessoa (CP, art. 128, incs. I e II), o 
que impõe reflexões com os olhos voltados para a Constituição 
Federal, em especial ao principio da dignidade da pessoa humana. 
4. Havendo diagnóstico m6dico definitivo atestando a inviabilidade 
de vida após o periodo normal de gestação, a indução antecipada 
do parto não tipifica o crime de aborto, uma vez que a morte do feto 
é inevitável, em decorrbncia da própria patologia. 
5. Contudo, considerando que a gestação da paciente se encontra 
em estágio avançado, tendo atingido o termo final para a realização 
do parto, deve ser reconhecida a perda de objeto da presente 
im~etraçáo. 
6. ordem prejudicada. 
(HC 56.572/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 273) 

O Poder Judiciário atualmente carrega em suas máos o peso do 

preenchimento das lacunas legislativas, pois que solitariamente tem que emitir 

decisão frente aos casos de abortamento especiais, como no exemplo acima, 

de fetos anencefálicos, pois, em respeito ao principio da inafastabilidade 43 não 

pode tapar os ouvidos frente ao clamor do povo. A questão presencia1 e efetiva 

do Poder Judiciário é de crucial importancia, pois as leis ainda não são 

43 Constituição Federal de 1988. Art. Todos Sao 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, h liberdade, h igualdade, h segurança e h propriedade, nos 
termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 



suficientes para dirimir as questões aqui suscitadas; a resposta precisa ser 

encontrada e não somente na analogia, nos costumes e nos princípios gerais 

de direito, como ordena a Lei de Introdução ao Código Civil, precisamente em 

seu artigo 4Q e aos fins Sociais e AS exig6ncias do bem comum disposto no 

artigo 5Q da mesma lei, mas principalmente nos direitos e garantias 

fundamentais, presentes na Constituição Federal de 1988 que servem de base 

ao Estado Democrático de Direito. Sustentamos que deve haver a defesa da 

vida do embrião I feto, desde que exista vida viável. Assim, muito mais que as 

leis ordinárias são os princípios constitucionais que devem nortear a 

criminalização, ou não, da interrupção da vida intra-uterina e nesse contexto 

estamos com Konrad Hesse em que a vontade da Constituição deve ser o fator 

decisivo para se operar a força normativa desta. 

Indo de encontro com todo o posicionamento até aqui defendido 

analisar-se-á a seguir um Habeas Corpus com pedido de autorização para a 

Prática de aborto de feto acometido de anencefalia, saliente-se que na 

contramão do estudo jurisprudencial atual o pedido foi indeferido. 

HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 
PRÁTICA DE ABORTO. NASCITURO ACOMETIDO DE 
ANENCEFALIA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. 
DECISÃO LIMINAR DA RELATORA RATIFICADA PELO 
COLEGIADO DEFERINDO O PEDIDO. INEXIST~NCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. IDONEIDADE DO WRIT PARA A DEFESA DO 
NASCITURO. 
1. A eventual ocorrbncia de abortamento fora das hip6teses 
previstas no Código Penal acarreta a aplicaçáo de pena corpórea 
máxima, irreparável, razão pela qual náo há se falar em 
impropriedade da via eleita. já que, como 6 cediço, o writ se presta 
justamente a defender o direito de ir e vir, o que, evidentemente, 
inclui o direito preservação da vida do nascituro. 
2. Mesmo tendo a instáncia de origem se manifestado, formalmente, 
apenas acerca da decisão liminar, na realidade, tendo em conta o 
carAter inteiramente satisfativo da decisão, sem qualquer 
possibilidade de retrocessáo de seus efeitos, o que se tem 6 um 
exaurimento definitivo do m6rito. Afinal, a sentença de morte ao 
nascituro, caso fosse levada a cabo, não deixaria nada mais a ser 
analisado por aquele ou este Tribunal. 
3. A legislaçao penal e a própria Constituição Federal, como é 
sabido e consabido, tutelam a vida como bem maior a ser 
preservado. 
As hipóteses em que se admite atentar contra ela estão elencadaç 
de modo restrito, inadmitindo-Se interpretação extensiva, tampouco 
analogia in malam partem. Há de prevalecer, nesse casos, o 
principio da reserva legal. 
4. O Legislador eximiu-se de incluir no rol das hipóteses 
autorizativas do aborto, previstas no art. 128 do Código Penal, o 
caso descrito nos presentes autos. O máximo que podem fazer os 



defensores da conduta proposta 6 lamentar a omissão, mas nunca 
exigir do Magistrado, int6rprete da Lei, que se lhe acrescente mais 
uma hipótese que fora exclulda de forma propositada pelo 
Legislador. 
5. Ordem concedida para reformar a decisão proferida pelo Tribunal 
a quo, desautorizando 0 aborto; outrossim, pelas peculiaridades do 
caso, para considerar prejudicada a apelação interposta, porquanto 
houve, efetivamente, manifestaçáo exaustiva e definitiva da Corte 
Estadual acerca do m6rito por ocasião do julgamento do agravo 
regimental. 
(HC 32.159/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 17.02.2004, DJ 22.03.2004 p. 339) 

Agir apenas com a forma da lei não faz do juiz um operador da 

justiça, este é nosso posicionamento. A nosso ver cabe ao operador da justiça 

adequar criativamente a norma ao caso concreto, pois a falta de adequação 

de leis de até sessenta anos anteriores como é o caso do Código Penal (1 940) 

compromete a qualidade e a coeréncia dos pronunciamentos judiciários. A 

sociedade se transforma, evolui e com esta o direito deve caminhar. A 

incompatibilidade das normas jurídicas frente ao mundo moderno deve ser 

resolvida no âmbito do judici8ri0, o que quer dizer que a obediência estrita aos 

Preceitos normativos não podem engessar a vontade da Constituição - e 

lembre-se esta tem ao menos dezoito anos de vigência. Há a necessidade de 

O judiciário atentar-se para a realidade, para os fatos concretos e, assim, 

propiciar um equilíbrio ao Estado de Direito. Frágil e insuficiente, portanto esta 

decisão. Neste sentido, as lições de Maria Berenice Dias, Mestre em Direito 

Processual Civil e Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul "imperioso que os juizes sejam criativos, encontrando soluções que - 
atentas aos ditames de ordem constitucional - assegurem o respeito ti 
dignidade da pessoa humana, calcado nos princípios da liberdade e da 

igualdade". 44 Suas lições caminham em seu sentido oposto ao que se pode 

observar na decisáo acima, pois explica que as situações novas exigem a 

busca de subsídios em tantas outras relações jurídicas sob pena de uma 

tendência restrita e conservadora do direito "não reconhecer direitos sob o 

fundamento de inexistir previsão legal, bem como usar de normas vertidas 

para situações outras, em diverso contexto temporal, nada mais é do que 

mera negação de direitos. Assim, 6 dever da jurisprudência inovar diante do 

novo." 

44 www.mundojuridico.adv.br, acesso em 15/04/2007. Texto: É dever da jurisprudbncia inovar 
diante do novo. 



A decisão que se observa abaixo é sim, a nosso ver inovadora. 

Proferida pelo Juiz de Direito Substituto Rafael Pagnon, do Rio Grande do Sul, 

foi de tanta ousadia e criatividade que nem sequer o juiz recorreu ao princípio 

da proporcionalidade, pois que frente h medicina moderna aliada ao direito 

julgou motivadamente e a nosso ver com acerto, veja. 

Processo nQ 076.105.000.475-0 

(...)A dignidade da pessoa humana, portanto, 6 centro, norte e 
v6rtice normativo e axiol6gico do sistema. 
Sim, "e os direitos do feto?", questiona, por todos, MUSSOI 
MOREIRA, no inquietante artigo dantes referido. 
Estar-se-ia em face de uma colisão de direitos fundamentais - 
direito a uma existencia digna, à vedação de tratamento degradante 
e à pr6pria vida da Mãe x o direito à vida do feto? 
Talvez. 
Considerando que 6 este o presente momento de aplicação e 
atuação dos princípios constitucionais, relembro que, como não 6 
desconhecido em sede doutrinária, um direito fundamental pode 
estar em conflito com outros direitos ou com bens 
constitucionalmente protegidos. O fen8meno da colisão ou conflito 
de direitos fundamentais verifica-se quando o seu exercicio colide: 
(a) com o exercício do mesmo ou de outro direito fundamental por 
parte de outro titular (conflito de direitos em sentido estrito); (b) com 
a defesa e proteção de bens da coletividade e do Estado 
constitucionalmente protegidos (conflito entre direitos e outros bens 
constitucionais). (...) 
Trata-se de t6cnica afeita aos tempos em que o direito náo se 
mostrava com a complexidade da pós-modernidade; em que o 
acesso h ordem juridica justa constitula objeto de desejo de 
sonhadores; em que o papel dos Juizes era de 'boca da lei'. 
Em que a ética e os valores não passavam de estudo dos fil6sofos, 
relação alguma tendo com os operadores jurídicos - muitissimo 
menos com os Magistrados. (...) 
Proporcionalidade, portanto, estimo, não cabe na especie. 
E, at6 por minha experibncia pessoal de vida, pelo momento 
existencial em que me encontro, não vislumbro como se possam 
aditar maiores sofrimentos a quem faz face ao ruir dos Castelos de 
seus sonhos, portando a Autora, dentro de si, uma vida com fim já 
acertado pelo Destino. 
A decisão ora posta tem, sem dúvidas, foros dela ciencia social que 
6 o Direito.( ...) 
Pelo coração. 
Que 6 o que - estou certo - aguarda a Sociedade de seus Juizes: 
Que tenham agudos sentimentos; 
Que expressem emoção; 
Que sejam, em suma, verdadeiras e genuínas pessoas humanas. 
Na linha, pois, de Debora Diniz, Doutora em Antropologia, 
Professora da UnB, no site dantes apontado, adoto, aliado ao que 
suso argumentei, um dos fundamentos que escoraram a ação cuja 
liminar foi recentemente deliberada pelo SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, admitindo a realização de interrupção de gravidez na 
hipótese de feto com diagnástico de anencefalia: 
Uma pessoa leiga pode considerar um coração batendo como 
sinanimo de vida. Mas esta não 6 uma definição suficiente para a 
Medicina tampouco para 0 Direito brasileiro. Desde o primeiro 



transplante de coração, em 1969, morte cerebral passou a ser uma 
definição corrente de morte. Uma pessoa sem atividade cerebral 
está morta, tanto que é posslvel, mesmo com o coração batendo e 
o sangue fluindo, a retirada de órgãos para transplantes. Um feto 
anencefálico não tem c6rtex cerebral, portanto, é um feto sem 
atividade cerebral. 
Finalizo com ela: 
As mulheres brasileiras está0 em luto. Elas estão em luto não 
apenas pela solidariedade ao sofrimento de dezenas de mulheres 
grávidas de fetos com anencefalia, que experimentam uma das 
dores mais dilacerantes que é a morte precoce do futuro filho, mas 
principalmente pela crueldade com que são tratadas por um Estado 
que não reconhece sua autonomia, sua dignidade e seu sofrimento. 
Não vislumbro como superar tais fundamentos. 
Não tenho como existente colisão de direitos fundantes - pela 
inexistencia t6cnica de 'vida' a ser resguardada. 
Tenho tão-s6 os direitos da Mãe (e do Pai e de seus familiares) a 
serem presewados. 
Assim já me pronunciei perante este órgão fracionário, quando do 
julgamento da apelação nQ 70.005.148.135, em sessão de 07 de 
novembro de 2002. 
Pela vida da Mãe, pois. 
Com um ~ o u c o  deciência e muito de coração, pela vida da Mãe. 
isso POSTO, DEFIRO A MEDIDA PLEITEADA 'IN LIMINE LITIS', 
AUTORIZANDO A REALIZAÇAO DA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ DA 
DEMANDANTE. - - 

(Juiz de Direito Substituto Rafael Pagnon Cunha Da Cruz Alta para 
a Terra da Mãe de Deus, aos 11 de maio de 2005.) 

Esta decisão demonstra o ativismo do julgador que diante de uma 

realidade existente atendeu a necessidade social. Ampliou o alcance do direito 

tornando-o assim eficaz e realmente agiu como um transformador dos valores 

juridicos que como leciona Maria Berenice Dias sendo "estigmatizantes 

Perpetuam o sistema de exclusão social". Tal comportamento do órgão julgador 

nada tem a ver com arbitrariedade, mas com a legalidade, atente-se para este 

fato, pois interpretar a lei e fazê-la alcançar a sociedade é justamente 

permitido. O avanço da ciência como um novo paradigma, conduz à 

necessidade de rever os modelos preexistentes da lei ordinária e "precisam Os 

juízes enfrentar as novas realidades que Ihes são postas à decisão. Não ter 

medo de fazer justiça para manter longe da realidade a pecha de ser o 

Judiciário um poder incompetente e sacralizador de injustiças." 45 

Surge o momento de analisar a liminar concedida pelo Ministro 

Marco Aurklio Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 54 - 8 Distrito Federal; apresentada ao Supremo Tribunal Federal 

45 ~ w w . m ~ n d o j ~ r i d i ~ ~ . a d ~ . b r ,  acesso em 15/04/2007. Texto: É dever da jurisprud8ncia inovar 
diante do novo. 



pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, com argumentação 

desenvolvida por Luis Roberto Barroso com assessoria técnica da ANIS 

(Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero) 
(...) Constata-se, no cenário nacional, o desencontro de 
entendimentos, a desinteligbncia dos julgados, sendo que a 
tramitação do processo, pouco importando a data do surgimento, 
implica, ate que se tenha decisão final - proclamaçáo desta Corte -, 
espaço de tempo bem superior a nove meses, perlodo de gestação. 
Assim, enquadra-se o caso na cláusula final do 51 o em andlise. 
Qualquer outro meio para sanar a lesividade náo se mostra eficaz. 
Tudo recomenda que, em jogo tema da maior reievancia, em face da 
Carta da República e dos princlpios evocados na inicial, haja 
imediato crivo do Supremo Tribunal Federal, evitando-se decisões 
discrepantes que somente causam perplexidade, no que, a partir de 
idénticos fatos e normas, veiculam enfoques diversificados. A 
unidade do Direito, sem mecanismo próprio a uniformizaç80 
interpretativa, afigura-se simplesmente formal, gerando insegurança, 
o descrédito do Judiciário e, o que 6 pior, com angústia e sofrimento 
ímpares vivenciados por aqueles que esperam a prestação 
jurisdicional. Atendendo a petição inicial os requisitos que lhe são 
inerentes artigo 3" da Lei no 9.882199 -, é de se dar sequbncia ao 
processo. 
Em questão está a dimensão humana que obstacuiiza a 
possibilidade de se coisificar uma pessoa, usando-a como objeto. 
Conforme ressaltado na inlcial, os valores em discussáo revestem-se 
de importância única. A um só tempo, cuida-se do direito h saúde, do 
direito a liberdade em seu sentido maior, do direito a preservação da 
autonomia da vontade, da legalidade e, acima de tudo, da dignidade 
da pessoa humana. O determinismo biológico faz com que a mulher 
seja a portadora de uma nova vida, sobressaindo o sentimento 
maternal. São nove meses de acompanhamento, minuto a minuto, 
de avanços, predominando o amor. A alteração flsica, estética, b 
suplantada pela alegria de ter em seu interior a sublime gestação. As 
percepções se aguçam, elevando a sensibilidade. Este o quadro de 
uma gestação normal, que direciona a desfecho feliz, ao nascimento 
da criança. Pois bem, a natureza, entrementes, reserva surpresas, 
às vezes desagradáveis. Diante de uma deformaçáo irreversível do 
feto, há de se lançar mão dos avanços médicos tecnológicos, postos 
h disposiçáo da humanidade não para simples inserçáo, no dia-a-dia, 
de sentimentos mórbidos, mas, justamente, para faz&-10s cessar. No 
caso da anencefalia, a cibncia mbdica atua com margem de certeza 
igual a 100%. Dados merecedores da maior conflança evidenciam 
que fetos anencefálicos morrem no perlodo intra-uterino em mais de 
50% dos casos. Quando se chega ao final da gestação, a sobrevida 
é diminuta, não ultrapassando perlodo que possa ser tido como 
razoável, sendo nenhuma a chance de afastarem-se, na sobrevida, 
os efeitos da deficibncia. Entáo, manter-se a gestação resulta em 
impor a mulher, respectiva familia, danos à integridade moral e 
psicológica, além dos riscos fi~icos reconhecidos no ãmbito da 
medicina. Como registrado na inicial, a gestante convive 
diuturnamente com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do 
feto, dentro de si, que nunca poderá se tornar um ser vivo. Se assim 
é - e ningubm ousa contestar -, trata-se de situação concreta que 



foge h glosa pr6pria ao aborto - que conflita com a dignidade 
humana, a legalidade, a liberdade e a autonomia de vontade. A 
saúde. no sentido admitido pela Organizaç&o Mundial da Saúde, fica 
solapada, envolvidos os aspectos flslco, mental e social. Dal cumprir 
o afastamento do quadro, aguardando-se o desfecho, o julgamento 
de fundo da própria arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, no que idas e vindas do processo acabam por projetar 
no tempo esdrúxula situação. 
Preceitua a lei de regdncia que a liminar pode conduzir h suspendo 
de processos em curso, à suspensão da eficácia de decisões 
judiciais que não hajam sido cobertas pela preclusão maior, 
considerada a recorribilidade. O poder de cautela 6 insito A 
jurisdição, no que esta 6 colocada ao alcance de todos, para afastar 
lesão a direito ou ameaça de lesáo, o que, ante a organicidade do 
Direito, a demora no desfecho final dos processos, pressupõe 
atuação imediata. Há, sim, de formalizar-se medida acauteladora e 
esta não pode ficar limitada a mera suspensáo de todo e qualquer 
procedimento judicial hoje existente. Há de viabilizar, embora de 
modo precário e efêmero, a concretude maior da Carta da República, 
presentes os valores em foco. Dai o acolhimento do pleito formulado 
para, diante da relevtlncia do pedido e do risco de manter-se com 
plena eficácia o ambiente de desencontros em pronunciamentos 
judiciais at6 aqui notados, ter-se não só o sobrestamento dos 
processos e decisões não transitadas em julgado, como tamb6m o 
reconhecimento do direito constitucional da gestante de submeter-se 
h operação terapeutica de parto de fetos anencefálicos, a partir de 
laudo médico atestando a deformidade, a anomalia que atingiu o 
feto. É como decido na esp6cie. 
3. Ao Plenário para o crivo pertinente. 
4. Publique-se. 
Brasliia, 10 de julho de 2004, As 13 horas. 
Ministro MARCO AURÉLIO Relatar 

Da decisão liminar concedida pelo atual Ministro do Supremo 

Tribunal Federal o que se tem é o reconhecimento de que a gestante de feto 

com anomalia anencefálica, ao atestar a anomalia por laudo médico pode se 

submeter a operação terapêutica de parto. O Ministro reconhece a situação 

concreta onde a dignidade da mãe tem um valor maior que a dignidade do Ser 

em gestação. A constatação de anomalia fetal desperta na mãe reações 

emocionais de luto, o que é o inverso do esperado, tal fato causa abalo 

psicológico, há ambivalhcia afetiva, há gestação, no entanto gestação de um 

ser com vida inviável, tal fato gera angústia e ~0friment0. A nosso ver acertada 

foi a decisão em liminar acima mencionada, protegendo a dignidade da mãe 

acima de outros direitos fundamentais, pois nem sequer poderá essa gestante 

trocar experiências com outras gestantes uma vez que carrega em seu ventre 

um ser sem vida viável. Cada dia de gestação torna-se um martírio e o Estado 

não tem o direito de aprisionar esta mãe a este martírio desumano. 



Sendo o Poder Judiciário Brasileiro '4iel depositário das legítimas 

aspiraçaes de um povo que deseja preservar o sentido democrático de suas 

instituições e quer ver respeitada em toda a sua plenitude a autoridade da 

Constituição Federal" 46, entende-se que de honra se reveste este voto. Esta 

liminar elevou o sentido da dignidade humana das mães que carregam em seu 

ventre feto anencefálico, sem descaracterizar o sentido da dignidade, sem 

descaracterizar o sentido da vida. O Poder Judiciário constantemente lida com 

desafios e a lei não pode descartá-los, muito menos os que guardam a 

Constituição Federal. 

Todos estes motivos nos levam a crer que se vive atualmente em 

uma era de conscientização dos valores e direitos humanos e a jurisprudência 

6 grande motivadora da aplicação destes direitos; analisa, inova e persegue a 

plena capacidade do direito, estes são os motivos que nos impulsionaram a 

escrever sobre os direitos fundamentais uma vez que estes são direitos 

humanos positivados em nossa atual Constituição da República. 

46 Discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, na solenidade de posse do Ministro Marco 
AurBlio. 



4. TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: ORIGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

4.1 ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

"Saberás comandar quando souberes obedecer." 

"Há que se salvar o rico, há que salvá-lo da ditadura de sua riqueza, porque 

debaixo de sua riqueza há um homem que tem que entrar no reino dos cAus, 

no reino dos heróis. 

Mas tambbm há que se salvar o pobre porque debaixo da tirania de sua 

pobreza há outro homem que nasceu para ser herbi também. 

Há que se salvar o rico e o pobre. 

O homem, o homem A O que importa." 

LAon Felipe. 

O Estado 47 Democrático de Direito existe precipuamente para 

salvaguardar os direitos fundamentais e traz em si dois princlpios que 

traduzem a mais ampla possibilidade de participação e de segurança As 

Pessoas e a estes mesmos direitos: o Estado Democrático e o Estado de 

Direito 49. 

47 Para melhor clarear as idéias, importante conhecer tr&s concepções fundamentais sobre o 
significado de Estado: 1" a concepção organicista (adeptos desta concepção são: Aristbteles, 
São Tomás de Aquino), segundo a qual o estado 6 independente dos indivlduos e anterior a 
eles, se compara a algo divino que justifica a sujeição dos individuos; 2" a concepção atomista 
ou contratualista (adeptos: Clcero, Rousseau), segundo a qual o Estado é criação dos 
individuos; 3" a concepção formalista, segundo a qual o Estado é uma formaçao jurldica, essa 
concepção é a formulada por juristas e filósofos do século XIX. As duas primeiras concepções 
alternaram-se na história do pensamento ocidental; a terceira é moderna e, na sua forma pura 
foi formulada s6 nos uitimos tempos. .ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4" Ediçao. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.364. 
48 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 17" Edição. Sao Paulo: Atlas. 2005. p.366. 

49 "Da mesma forma que o princípio do estado de direito, também o principio democrdtico 6 um 
principio jurídico constitucional com dimensões materiais e dimensões organizativo 
procedimentais. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 6" Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.287. 



É no Estado Democrático de Direito que o Poder JudiciArio exerce a 

função estatal de defesa dos direitos fundamentais onde se permite falar em 

colisão de direitos e no manejo de principias que geram justiça. Neste Estado 

não cabem decisões judiciais totalitárias e reduzidas B letra da lei somente, 

Assim, e com o intuito de demonstrar este fato; para melhor introduzir o leitor 

no tema da colisão de direitos e a proporcionalidade, cada princípio que integra 

o Estado em que se vive será visto separadamente e após como dispõe nossa 

atual Constituição Federal. 

4.1.1 Estado Democrático 

Considere o princípio primeiro, ou seja, o Estado Democrático. Este 

se subsidia por um regime onde a soberania 6 delegada ao povo, diga-se, onde 

0 Povo 6 quem possui o poder de decidir em última instância 50, tendo como 

chefe seus iguais. No entanto, quando se fala em poder, necessário analisar 

Seu Significado e alcance antes de avançar mais no tema proposto neste 

Capítulo, aliás, não há que se falar em Estado Democrático sem poder do povo 

e para o povo, nestes termos extraímos das liçóes de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto 51 que: 

(...) no sentido antropol6gic0, o poder 6 visto como um diferencial de 
capacidade entre os seres humanos, que habilita a vontade a 
produzir efeitos que na0 ocorreriam espontaneamente. No sentido 
sociológico, o poder B a energia social que se transfunde na 
instituição para articular a vida coletiva. No sentido politico, o poder 6 
o elemento essencial da relaçáo comando / obedidncia, como 
energia Inter-relaclonal que move os lndivlduos e as coletividades 
para a realização de suas respectivas finalidades: individuais, 
grupais, nacionais e metanacionais. 

Desta forma, tem-se que o poder 6 um diferencial do ser humano e o 

impulsiona às suas conquistas e em um Estado Democrático o que nos 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia do direito. 4'edição. Sáo Paulo: Atlas, 
2005. p.383. 

5' MOREIRA NETO, Diogo de Flgueiredo. Texto: Poder, OrganizaçHo Polltica e Constituiçáo: as 
relações de poder em evoluçáo e seu controle. Direito e poder: nas instituições e nos valores do 
público e do privado contemporidneos. Heleno Taveira TBrres, (coordenador). Barueri, SP: 
Manole, 2005. p. 258. 



interessa é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Ora, isto significa que o 

comando legislativo também é fruto do exercício do poder dos individuos, ainda 

que representados indiretamente, fato relevante pois, induz a pensar que se 

deve responder aos comandos legislativos arquitetados em prol da 

personalidade 52 destes, assim as pessoas pertencentes ao Estado que aqui se 

analisam, só devem obedecer aos comandos que sejam realmente produzidos 

para o exercício de seu poder, ou seja, para a realização de suas finalidades, 

ou da finalidade coletiva de bem estar. 53 

Neste momento, pode-se já abordar o tema do poder discricionário 

dos indivíduos de requerer ao Estado a prestação jurisdicional, poder-dever 

inclusive, pois nossa posição é a de que em um Estado Democrático não há 

lugar para a justiça privada, - embora certos atos admitam a transação e a 

disposição de direitos - e é o Estado com seus magistrados investidos do poder 

estatal - poder do povo, frise-se - que deve responder aos anseios sociais, 

entre estes aos anseios da pessoa quando colidem direitos e princípios. 

O poder no Estado DemocrBtico é também o poder - em seu sentido 

social saliente-se - de exigir uma jurisdição com bom senso e equilíbrio, 

jurisdição que examina interpretações realísticas e modernas do direito - 
Sublinhe-se que o direito não se confunde com a letra da lei, nem esta se reduz 

aquele 54, o que permite a assist6ncia das cláusulas supra legais para socorrer 

o indivíduo. É no Estado Democrático que os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário 55 se unem, ou melhor - e realisticamente - dizendo, devem se unir 

Para propiciar a efetivação dos direitos fundamentais. 

52 
Personalidade, pois o indivlduo deve ser protegido em sua condição mais extensa, 6 por este 

motivo que temos decisões jurisprudências baseadas em teorias como a da bagatela no direito 
Penal e onde não hd previsáo estritamente legal. 

53 Não se pretende aqui adentrar ao tema da desobedidncia civil, mas indica-se a obra de 
Maria Garcia neste sentido. 

54 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, Ada Pellegrini Grinover, CBndido Rangel Dinarnarco 
Teoria Geral do Processo. 22" EdIçBo. Siio Paulo: Malheiros Editores.2006. p 98. 

55 "Checks and balances", sistema de freios e contrapesos, mecanismo de controle reclprow, 
para a perpetuidade do Estado Democrático de Direito. MORAES, Alexandre. Direito 
Constitucional. 17' Edição. Sáo Paulo: Atias,2005. p.366 



Neste sentido José Afonso da Silva ensina que "o Estado 

Democrático se funda no principio da soberania popular" '' - poder delegado ao 

Legislativo e Executivo que representam O povo indiretamente - e Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto leciona que a Constituição, ou, mais acertadamente, 

que as declarações de direitos e garantias individuais positivados nas 

Constituições sáo "estatutos de poder das pessoas" '' - representação 

delegada ao Judiciário para "dizer o direito". Perseverando neste raciocínio 

está0 as lições de JosB Joaquim Gomes Canotilho, que iluminam as mentes ao 

escrever: 

a Constituição respondeu aos desafios da legitimidade-legitimação 
ao conformar normativamente o princípio democrático como forma 
de vida, como forma de racionalização do processo polltico e como 
forma de legitimação do poder. O princípio democrático, 
constitucionalmente consagrado, 6 mais do que um m6todo ou 
t6cnica de os governantes escolherem os governados, pois, como 
princípio normativo, considerado nos seus vários aspectos políticos, 
econ6micos. sociais e culturais, ele aspira a tornar-se impulso 
dirigente de uma sociedade. 

O mesmo autor ensina ainda que: 

(...) o poder polltlco assenta em estruturas de domlnio. O princlpio 
democrdtico não elimina a existhcia das estruturas de dominio, mas 
implica uma forma de organização de domlnio. Dai caracterizar-se o 
princípio democrático como principio de organização da titularidade e 
exercicio do poder. Como não existe uma identidade entre 
governantes e governados e como náo 6 posslvel legitimar um 
domlnio com base em simples doutrinas fundamentantes 4 o 
princlpio democrático que permite organizar o domínio polltico 
segundo o programa de autodeterminação e autogovemo: o poder 
político 6 constituído, legitimado e controlado por cidadáos (povo), 
igualmente legitimados para participarem no processo de 
organizaçtto da forma de Estado e de governo. 59 

56 SILVA. Jos6 Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23' Edição. São Paulo: 
Malheiros Editores. 2004. p.117. 

57 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Texto: Poder. Organizaçao Política e Constituição: 
as relações de poder em evolução e seu contmle. Direito e poder: nas instituições e nos 
valores do público e do privado contemporaneos. Heleno Taveira Tbrres, (coordenador). 
Barueri, SP: Manole, 2005. p.257. 

58 CANOTILHO, JOSB Joaquim Gomes. Direito C~n~tit~CiOnal e Teoria da Constituição. 60 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.288. 

59 CANOTILHO, Jos6 Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 60 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.290. 



Assim é que então. se acredita que a soberania popular 60 em um 

Estado Democrático é conquistada pela forma de organização do poder que se 

delega e ainda na forma de participação cooperativa 'I, pois, deve haver a 

"organização plural de interesses politicamente relevantes" 62 para o alcance de 

um fim comum onde se estabelecerá certamente o Estado Democrático Isto 

posto, surge a importância de analisar um segundo princípio, qual seja, o 

Estado de Direito, este não menos importante que o Democrático. 

4.1.2 O Estado de Direito 

Antes de falar sobre o Estado de Direito necessário se faz observar a 

legitimidade deste. Sobre o tema, escreve Maria Garcia: 

Quanto h legitimidade - no seu sentido gen6ric0, tem aproximação 
com o sentido de justiça ou de racionalidade, algo justificado pelo 
entendimento (legitimidade de uma decisão, uma atitude, por 
exemplo) e 6 no contexto politico que aparece seu significado 
especifico: legitimidade representa um atributo do Estado, 
consistindo na verificação de um grau de consenso capaz de 
assegurar a obediencia sem necessidade de imposição, exceto em 
casos específicos. 64 (...) E por esta razão que todo poder busca 

60 
"( ... ) os cidadaos desenvolvem um senso de justiça & medida que crescem e participam do 

Seu mundo social justo". RAWLS, John. O direito dos povos; traduçáo de Luis Carlos Borges. 
Sã0 Paulo: Martins Fontes, 2001. p.56. 

61 
Jos6 Afonso da Silva leciona que "a democracia, como realização de valores (igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa) de conviv8ncia humana, é conceito mais abrangente que o 
de Estado de Direito, que surgiu como expressão juridica da democracia liberal". SILVA. Jos6 
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23' Edição. São Paulo: Malheiros Editores. 
2004. 

62 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6" 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.292. 

63 Para reforçar este entendimento mais uma vez acolhemos os ensinamentos de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto que responde questão: "O homem em sociedade: perda ou ganho 
de identidade?" com o que segue: Compensa-se, portanto, amplamente, alguma perda de 
liberdade individual para alcançar certos objetivos - embora não sejam necessariamente anti- 
sociais, mas apenas de dificil realização sob as limitaçdes cratolbgicas da civilização - graças 
à expansão das alternativas de cooperação possiveis. Estas vao sendo abertas c6lere e 
incessantemente pelo progresso, na dinâmica desse fantástico Universo do poder da vida 
contemporânea, o que torna sempre possivel alcançar finalidades simultaneamente valiosas: 
para cada um (individuais) e para todos (coletivas). MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
Texto: Poder, Organização Politica e Constituição: as relações de poder em evolução e seu 
controle. Direito e poder: nas instituiç8es e nos valores do público e do privado 
contempori%neos. Heleno Taveira TBrres, (coordenador). Banieri, SP: Manole, 2005. p.262. 

64 GARCIA, Maria. Desobedibncia Civil: direito fundamental. 2" edição. são Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2004. p.93. 



alcançar çonsenso, de maneira que seja reconhecido como legítimo, 
transformando a obediência em adesão. 85 

Acredita-se que a Constituição Brasileira de 1988 é a mais pura 

conquista desta legitimidade pelo povo, pois ao se falar sobre legitimidade, 

fala-se em justo título, no caso, justo título do exercicio de um poder, o poder 

soberano de decidir em última instância, como sua história o demonstra. 

Observe-se. 

Em 1982, após um império ditatorial sufocante e opressor,8' iniciou- 

se um movimento para eleições diretas do Presidente da República; este 

movimento não alcança seu ideal e é eleito por via indireta - resqulcio do 

sistema ditatorial -, um grande representante do movimento pela democracia; 

José Afonso da Silva, 67 denominaria de "a nova república". 

A nova Constituição de 88, difere das constituições anteriores, pois 

foi antecedida por uma comissão. Esta Comissão seria um caminho para O 

alcance da real democracia, e envia ao Congresso Nacional proposta de 

emenda constitucional convocando a Assembléia Nacional Constituinte para 

discutir e votar o que seria a Constituição de 1988. Esta Constituição jB em 

65 GARCIA, Maria. Desobedibncia Civil: direito fundamental. 2" edição. Sáo Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2004. p. 93. 

66 
"A violbncia destrói o poder mas não o cria ou substitui, pois o poder, para ser gerado, exige 

a convivência, e a violbncia baseia-se na exclusão da interação/cwperação com os Outros. 
Isso explica a combinação, que na0 é rara na experibncia politica, de violência e impotbncia, 
pois governantes e governados frequentemente não resistem à tentaçáo de substituir o poder 
que está desaparecendo pela viol&nciaN. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: 
um dialogo com o pensamento de Hanna Arendt. São Paulo: Companhia das Letras. 1988. 
p.209/21 O. 

67 Leciona José Afonso da Silva: (...) sua eleição, a 15/1/85, foi, por isso, saudada como o início 
de um novo período na hist6ria das instituições pollticas brasileiras, e que ele pr6prio 
denominara de a Nova República, que haveria de ser democrática e social, a concretizar-se 
pela Constituição que seria elaborada pela Assembléia Constitucional Constituinte, livre e 
soberana, que ele convocaria assim que assumisse a Presidancia da República. Prometeu, 
também, que nomearia uma Comissão de Estudos Constitucionais a que caberia elaborar 
estudos e anteprojeto de Constituição a ser enviado, como mera colaboração, Constituinte?' 
SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23' Edição. São Paulo: 
Malheiros editores. P. 88/89. 

Ministra José Afonso da Silva: Sua estrutura difere das ~ 0 n S t i i ~ i ~ Õ e ~  anteriores. Compreende 
nove títulos, que cuidam: (1) dos princbios fundamentais; (2) dos direitos e garantias 
fundamentais, segundo uma perspectiva modema e abrangente dos direitos individuais e 
co/etivos, dos direitos sociais dos trabalhadores. da nacionalidade, dos direitos pollticos e dos 
partidos políticos; (3) da organizaçáo do Estado, em que estrutura a federação com seus 
componentes; (4) da organizaçáo dos poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 



seu preambulo 69 fundamenta princípios políticos e ideológicos a serem 

seguidos, não possuindo força normativa vale ressaltar, mas organiza a base 

sob a qual deverá ser estruturada a Constituição de 1988 que traz inovações 

como: o fortalecimento do Congresso, a democracia direta, o habeas-data, o 

mandado de segurança coletivo, o direito irrestrito de greve, a jornada semanal 

de 44 horas, o turno ininterrupto de trabalho de seis horas, a licença- 

maternidade de 120 dias, a licença - paternidade, o adicional de 33% nas 

ferias, a definição de empresa nacional, a preferhcia à empresa nacional nas 

compras do governo, a reserva de mercado as mineradoras nacionais, o 

tabelamento de juros, a proibição a comercialização de sangue, o fim da 

censura, a estabilidade no emprego, entre outras. 70 

Prova da conquista de legitimidade pelo próprio povo foi o plebiscito 

previsto no artigo 2" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

marcado para ocorrer em 7/9/93, sendo antecipado pela Emenda 

Constitucional 2/92 71 para 21/4/93, por meio do qual o povo escolheu a forma 

e o sistema de governo: República Presidencialista. Esta legitimidade é 

Judiciário, com a manutençáo do sistema presidencialista, derrotado o parlamentarismo, 
seguindo-se um capltulo sobre as fongões essenciais à Justiça, com ministério público, 
advocacia pública (da União e dos Estados), advocacia privada e defensoria pública; (5) da 
defesa do Estado e das instituiçõss democráticas, com mecanismos do estado de defesa, do 
estado de sitio e da segurança pública; (6) da tributação e do orçamento; (7) da ordem 
economica e financeira; (8) da ordem social; (9) das disposiçdes gerais. Finalmente, vem o Ato 
das Disposições Transitdrias. Esse conteúdo distribui-se por 245 artigos na parte permanente, 
e mais 73 artigos na parte transitória, reunidos em capitulas, seções e subseções. 
É a Constituição Cidadã, na expressão de Ulisses Guimaráes, Presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla participaçáo popular em sua 
elaboração e especialmente porque se volta decididamente para a plena realizaçáo da 
cidadania. SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23" Edição. São 
Paulo: Malheiros editores. p. 89/90. 

69 Constituição Federal de 1988 - Preâmbulo: "N6s, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrdtico, destinado a 
assegurar o exerclcio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil". 

BONAVIDES, Paulo. Hist6ria Constitucional do Brasil. 4" Ediçáo. Paulo Bonavides , Paes de 
Andrade. Brasilia: OAB editora, 2002. p. 923. 

" ADCT artigo 2" "No dia 7 de setembro de 1993 O eleitorado definir& atrav6s de plebiscito, a 
forma(repúb1ica ou monarquia constitucional) e 0 sistema de governo (parlamentarismo ou 
presidencialismo) que devem vigorar no país. 





por seus princípios, dentre .estes, o da proporcionalidade - princípio que 

fundamenta a ponderação e possibilita a convicção motivada do Poder 

Judiciário. Nesta ocasião e sobre o tema que aqui se pretende analisar, qual 

seja a colisão de direitos, 6 que se percebe a importância da proporcionalidade 

como principio que exerce influência no Estado de Direito, pois que a justa 

medida não se exerce senão sobre a necessidade de adequação da norma ao 

fato concreto. Entre outros 75 e O princípio em tela que permite a confiança do 

cidadão no direito e desta forma propicia sua adesão e reconhecimento. 

É certo que o Estado de Direito limita a atuação estatal em prol da 

preservação dos direitos fundamentais, ou seja, o respeito lei é de 

fundamental importância e não se pretende aqui retirar do comando legislativo 

sua força, mas justamente revelar que ao cultivar princípios permitidos pela lei 

constitucional, pela vontade da lei constitucional, inclusive, o Estado de Direito 
se aprimora; ao se aprimorar, conduz a sociedade $I sua realização. O que se 

quer dizer é que a amplitude social traz casos tão conflituosos e específicos 

que a lei - restritivamente falando - não pensou em alcançar; portanto, 

somente ao se utilizar princlpios de direito, 6 que h& a probabilidade de 

emancipação de realização social. 

O Estado de Direito enuncia valores - é o que aqui se quer 

demonstrar - e nesta estrutura a colisão de direitos não gera contradição, 

muito pelo contrário, gera a liberdade do cidadão de requisitar - e confiar - ao 

Estado a avaliação de sua contenda, ainda que moral. Sobre o tema, quem nos 

traz lição singular é José Joaquim Gomes Canotilho 

O principio do Estado de Direito é, fundamentalmente, um principio 
constitutivo, de natureza material, procedimental e formal ( a doutrina 
alemã refere-se a material-verfahrenmdssiges Formprinzip), que visa 
dar resposta ao problema do conteúdo, extensão e modo de 
proceder da actividade do estado. Ao decidir-se por um estado de 
direito a constituição visa conformar as estruturas do poder politico e 
a organização da sociedade segundo a medida do direito. Mas o que 
significa direito neste contexto? A clarificaç~o do sentido do direito 
ou medida do direito é, muitas vezes, perturbada por pré 

caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna"; C6digo Civil12002 artigo 50 " Na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e hs exigencias do bem 
comum". 

75 Conforme liç6es de Willis Santiago Guerra Filho. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo 
Constitucional e Direitos Fundamentais. 4.ed. São Paulo: Celso Bastos, 2005. 



compreensões (ideológicas, religiosa, políticas, economicas, 
culturais), mas, de forma intencionalmente expositiva, podemos 
assinalar algumas premissas bdsicas. O direito compreende-se 
como um meio de ordenação racional e vinculativa de uma 
comunidade organizada e, para cumprir esta função ordenadora, o 
direito estabelece regras e medidas, prescreve formas e 
procedimentos e cria instituições. Articulando medidas ou regras 
materiais com formas e procedimentos, o direito 6, simultaneamente, 
medida material e forma da vida colectiva. (...) 76 

Continua sua lição expressando em uma única frase: "o estado de 

direito é um estado constitucional", e segue: 

Pressupbe a existdncia de uma constituição normativa estruturante 
de uma ordem iurldico nomlativa - fundamental vinculativa de todos 
os poderes públicos. A constituição confere A ordem estadual e aos 
actos dos poderes públicos medida e forma. Precisamente por isso, 
a lei constitucional não 6 apenas - como sugeria a teoria tradicional 
do estado de direito - uma simples lei inclulda no sistema ou no 
complexo normativo - estadual. Trata-se de uma verdadeira 
ordenação normativa fundamental dotada de supremacia - 
supremacia da constituição - e 6 nesta supremacia normativa da lei 
constitucional que o primado do direito do estado de direito encontra 
uma primeira e decisiva expressao. Do prlncípio da 
constitucionalidade e da supremacia da constituição deduzem-se 
vários outros elementos constitutivos do principio do estado de 
direito. " 

Visto isso e aderindo ao magist6rio de Jos6 Joaquim Gomes 

Canotilho, trazemos à luz o artigo 5" de nossa Lei Maior que dispõe em seu 

parágrafo 2": 

"Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos principias por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". 

Esta disposição legislativa é um grande alicerce para a utilização do 

principio da proporcionalidade, vez que este 6 decorrente do Estado de Direito. 

Desde logo, à vista do que foi colocado nos parece que o Estado de Direito 

78 CANOTILHO, J O S ~  Joaquim Gomes. Direito ConStituCiOnal e Teoria da Constituição. 13" 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.243. 

" CANOTILHO, Jos6 Joaquim Gomes. Direito C ~ n S t l t ~ ~ i ~ n a l  e Teoria da Constituição, 60 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. 2002. p.2451246. 

78 Posição adotada por Willis Santiago Guerra Filho. 



se amplia e surge virtuoso. quando se utiliza de princípios, como visto, 

permitidos pela Constituição, Para desta maneira alcançar as divergências 

sociais. Surge o momento de avançar com o tema e analisar a união do Estado 

Democrático e de Direito. 

4.1.3 O Estado DernocrAtico de Direlto 

Após esmiuçar cada princípio em separado observe-se agora os dois 

principias de forma unificada 79, como nos traz a Lei Fundamental de 1988 em 

seu artigo 1 O, o qual segue: 

"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e MunicMios e do Distrito Federal, constituí-se em Estado 

Democrático de Direito e tem com fundamentos: I - soberania; I1 - a cidadania; 

111 - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa; V - o pluralismo políticd'. 

Sobre o tema as lições de José Afonso da Silva 

A configuração do Estado Democrático de Direito não significa 
apenas unir formalmente os conceitos de Estado DemocrBtico e 
Estado de Direito. Consiste. na verdade, na criação de um conceito 
novo, que leva em conta os conceitos dos elementos componentes, 
mas os supera na medida em que incorpora um componente 
revolucion&rio de transformação do status quo. E al se entremostra a 
extrema importgncia do artigo 1" da Constituição de 1988, quando 
afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado 
Democrático de Direito, náo como mera promessa de organizar tal 
Estado, pois a constituição ai  já o esta proclamando e fundando. 

Quanto à lição de José Afonso da Silva, o que se quer aqui 

demonstrar 6 que no Estado Democrático de Direito o cidadão possui um valor 

que o eleva A titularidade de seu próprio governo, retirando do Estado o poder 

absoluto e isso não é uma promessa, 6 um fato. Trazendo outra perspectiva 

sobre o tema, Willis Santiago Guerra Filho ministra que o Estado Democrático 

de Direito é fórmula política e explica 

'' "Governo pr6prio do que lhe é próprio". GARCIA, Maria. Desobedibncia Civil: direito 
fundamental. 2" edição. Sáo Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2004. p.319. 



Trata-se, portanto, do elemento caracterizador da Constituição, 
principal vetor de orientação para a interpretação de suas normas e, 
atravbs delas, de todo o ordenamento jurídico. Enquanto 
manifestação de uma opção básica por determinados valoreç, 
caracterlsticos de uma ideologia, a fbrmula polltica inserida na 
Constituição se apresenta como um programa de ação a ser 
partilhado por todo integrante da comunidade polltica, e por isso, 
responsável a um só tempo pela sua mobilidade e estabilidade. 
(...) essa circunstância por si s6, já se justifica que se veja a 
Constituição como um processo (...). Sim, porque a simples 
elaboração de um texto constitucional, por melhor que ele seja, não 
B suficiente para que o ideário que o inspirou se introduza 
efetivamente nas estruturas sociais, passando a reger com 
preponderância o relacionamento político de seus integrantes. 
TambBm B importante a percepção de que a realização efetiva da 
organização polltica idealizada na Constituição depende de um 
engajamento maciço dos que dela fazem parte nesse processo, e 
um Estado Democrático de Direito seria, em primeiro lugar, aquele 
em que se abre canais para essa participação. 80 

(...) tem-se o compromisso basico do Estado Democrático de Direito 
na harmonização de interesses que se situam em tr&s esferas 
fundamentais: a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera 
privada, em que se situa o indivlduo, e um segmento intermediário, a 
esfera coletiva, em que se tem os interesses de indivlduos enquanto 
membros de determinados grupos, formados para a consecuç8o de 
objetivos econdmicos, políticos, culturais ou outros. '' 

É o instante de nos posicionarmos. Parece-nos que a solução 

encontrada é unir o fato ao compromisso. Isso quer dizer que o cidadão deve 

aproveitar a proclamação de um Estado Democrático de Direito e participar 

ativamente desse campo que se abre. Acomodar-se diante de um texto que 

defende o povo do totalitarismo é não merecer a liberdade que se tem, é fazer 

com que o texto constitucional seja mera ilusão e como tal inalcançável. Há 

entáo que se chamar o poder para si e realizar a cidadania ativa, como diria 

Hanna Arendt. Os poderes são legitimados pela autoridade de todos os 

cidadãos o que deve estimular a participação pública. 

Deve-se aqui atentar para o fato de que 6 no Estado Democrático de 

Direito que se efetivam as liberdades públicas, verdadeiras limitações aos 

poderes do Estado - e dependem do voluntarismo das açÕ.9~ de seus cidadãos, 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo ConStitucional e Direitos Fundamentais. 40 
Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor. 2005. p.16117. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. PrOCeSSO ConStitucional e Direitos Fundamentais, 40 
Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor. 2005. p.24. 



ou seja, há espaço para a participação, para o agir - e sobre estas não há 

nada maior. 

Em uma ordem juridicamente fundamentada, o Estado não pode se 

valer de uma posição totalitária sobre seu povo e não que a liberdade pública é 

liberdade sem limite, mas uma virtude 82. Necessário ilustrar é que o valor 

liberdade gera não só a autodeterminação de um povo como também seu 

destino, pois que o fato de não ser coagido pelo Estado - e 6 sobre esta 

liberdade, ou seja, a liberdade de não ser coagido, que se escreve - é "causa 

em si" e por si caminha. * "É a faculdade de iniciar por si um evento" e não 

ser simplesmente conduzido por um ente que se sobrepóe 85 a ele. AS 

liberdades públicas são juridicamente protetoras assegurando que o cidadão 

seja o titular dos direitos e não o Estado; e aqui defendemos que o maior 

defensor destas liberdades a nosso ver é o Poder Judiciário e exatamente por 

esta razão 4 que transcrevemos a seguinte jurisprudência 

(...) A CONCEPÇAO DEMOCRATICA DO ESTADO DE DIREITO 
REFLETE UMA REALIDADE DENSA DE SIGNIFICAÇÁO E PLENA 
DE POTENCIALIDADE CONCRETIZADORA DOS DIREITOS E DAS 
LIBERDADES PUBLICAS. - O Estado de Direito, concebido e 
estruturado em bases democráticas, mais do que simples figura 
conceitual ou mera proposição doutrinária, reflete, em nosso sistema 
jurldico, uma realidade constitucional densa de significação e plena 
de potencialidade concretizadora dos direitos e das liberdades 
públicas. - A opção do legislador constituinte pela concepção 
democrhtica do Estado de Direito não pode esgotar-se numa simples 
proclamação retórica. A opção pelo Estado democrático de direito, 

"Talvez a melhor ilustração da liberdade enquanto inerente à ação seja o conceito 
maquiav6lico de virtú, a exceldncia com que o homem responde As oportunidades que o 
mundo abre ante ele à guisa de fortuna. A melhor versão de seu significado 6 'Virtuosidade", 
isto é, uma excel8ncia que atribuímos às artes de realização (à diferença das artes criativas de 
fabricação), onde a perfeição está no próprio desempenho e não em um produto final que 
sobrevive à atividade que a trouxe ao mundo e dela se torna independente. A virtuosidade da 
virtú de Maquiavel relembra-nos de certo modo o fato, embora certamente Maquiavel não o 
conhecesse, de os gregos utilizarem sempre metáforas como tocar flauta, dançar, pilotar e 
navegar para distinguir as atividades pollticas das demais, isto 6, extraírem suas analogias das 
artes nas quais o virtuosismo do desempenho 6 decisivo". ARENDT, Hanna. Entre O passado e 
o futuro. 5 O  Edição, 3" reimpressão. SHo Paulo: Editora Perspectiva. 2005. p 199M00. 

83 para São Tomás "o livre arbitrio 6 a causa do movimento porque pelo livre arbítrio o homem 
determina-se a agir". ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4" Edição. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. p. 606. 

84 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4" Ediçao. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 
607. 

"( ...) O Estado totalitário 6 o monopólio da ideologia (...)". BOBBIO, Norberto. Igualdade e 
Liberdade. 4' Edição. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. p 84. 



por isso mesmo, há de ter conseqüdncias efetivas no plano de nossa 
organizaçao política, na esfera das relaçdes institucionais entre os 
poderes da República e no ambito da formulação de uma teoria das 
liberdades públicas e do prbprio regime democrático. Em uma 
palavra: ninguBm se sobrepóe, nem mesmo os grupos majoritdrios, 
aos principias superiores consagrados pela Constituição da 
Rep~iblica (...). Mandado de Segurança 24831lDF. Relator: Ministro 
Celso de Mello. Julgamento: 22/06/2005. Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno. 

Como se percebe as decisões de nossos tribunais são no sentido de 

preservação dos princípios superiores elencados ainda que implicitamente em 

nossa Lei Maior, obviamente o Poder Judicihrio ao externar suas decisões em 

prol das liberdades públicas assegura o Estado Democrático de Direito 

perpetuando-o e conduz assim os outros poderes. Isto se deve ao mecanismo 

de controle de pesos e contrapesos também inserido em nossa Constituição de 

1988. *%Fio se vê o totalitarismo nesta decisão e sim o compromisso com a 

esfera pública e é assim que deve ser. A conquista de fato do Estado 

Democrático de Direito depende de decisões que visam os princípios 

constitucionais - e como se observou acima ao decidir sobre colisão de direitos, 

as decições devem visar a amplitude do ser humano. Visto isso, importa 
considerar as l i~ões de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sobre OS m6ritos 

alcançados pela atual Constituição nestes Últimos anos de Sua vighcia. 

O principal dos m6ritos da Lei Magna, que talvez a redima dos 
muitos defeitos, está em haver implantado um regime democrdtitico. 
Não ficou no papel o sistema democrdtico que desenhou, mas este 
realmente se implantou. Os governos, em qualquer nfvel, vbm da 
povo, prov8m da vontade deste. Coisa diferente B considerar se são 
bons ou ruins, se atendem aos interesses do povo soberano ou nao, 
mas são dernocráticos, Isso se reflete na marginalizaçao dos 
nnrtidos "revoluciondrios", embora estejam eles sendo substinildos T--- - -  
pelos "movimentos". 
Complete-se o quadro, assinalando, por um lado, a ampla liberdade 
política de que deu a todos. Nenhum cerceamento atinge o indivíduo 
na formação e expressão de sua vontade política. Todos os meios 
n~eçsários a tal liberdade esta0 abertos - inclusive para os inimigos 
da democracia - a ponto de ensejar abusos, seia na formação e na 
atividade de partidos, de grupos de pressáo, dos meios de 
rnmunicação de massa, bem como no desenvolvimento dos 
Chamados "movimentffi" etc. 
por outro, o fortalecimento da cidadania. se não podia ela fazer de 
todo brasileiro um ativo participante do processo político e 
governamental contra isso milita 0 famoso individualismo denunciado 

a6 Também denominado "checks and balances": Artigo 2" da Con~tituiçã0 atual "Sao Poderes 
da uniao independentes e harmbnicos entre si, o Legisiativo. 0 Executivo e O Judiciário". 



por figuras tão distantes no tempo como Frei Vicente do Salvador e 
Oliveira Viana, multiplicou ela os meios de defender o interesse 
público para os que com ele se Preocupam. Estão a i  a açao popular, 
de esfera ampliada, a ação civil pllblica, a iniciativa popular, a 
ampliação da legitimidade para a ação direte de 
inconstitucionalidade, O direito informação, a ampla liberdade de 
manifestação, de imprensa etc. 
Enfim, ao enfatizar os direitos fundamentais, contribuiu 
decisivamente para criar uma nova consciência - a consci8ncia dos 
direitos - no seio do povo. verdade que, em contrapartida, 
inflacionou esses direitos, muita vez sem lembrar que têm eles por 
limites os direitos alheios, e esqueceu dos deveres. Embora o 
Capítulo 1 do Titulo 11 se intitule "Dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos", nele nHo se vêem deveres, mas incont8vels direitos. " 

Para a compreensão dos direitos fundamentais, 6 necessário 

observar que a base, para que estes se estruturem, encontra-se em princípios 

tais como liberdade e dignidade da pessoa humana '*; princípios estes que 

foram sendo conquistados desde a Grbcia, passando por Roma, às revoluções 

históricas que consagraram a Magna Charta Libertatum, a Revolução Inglesa, 

a Revolução Americana e sua Independência, a Revolução Francesa, a 

Revolução Russa, a Constituição Mexicana, a Constituição Alemã de Weimar, 

até culminar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto de São 

Jose da Costa Rica e consagrar OS Direitos Humanos como Direitos 

Fundamentais em nossa atual Constituição. 

Estes movimentos histbricos foram direcionados por uma corrente 

filosófica - humanistica de libertação do homem e culminaram no caso de 

nosso país especificamente no Estado ~emocrático de Direito; salientaram a 

importância de visualizar o direito natural Como direito inerente ao ser humano 

Sobre o qual não cabem as rédeas do absolutismo. Assim ocorre o surgimento 

da conquista de cafias constitucionais eminentemente liberais, ou seja, cartas 

que zelam pela proteção individual limitando a liberdade estatal - a nossa 

Constituição Federal 6 um claro exemplo, como dito. 

Neste momento, torna-se necessdrio ressalvar a diferença entre 

87 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Constituição de 1988 - Um balanço ap6ç 
dezesseis anos de vig&ncia, Direito Público. V01 1 .  no 1. Porto Alegre: Sintese; Brasilia: Instituto 
Brasiliense de Direito público, 2005. Trimestral. $1 f Set de 2003. P.40. 

88 Para explicar que a expressão "pessoa humana" não caracteriza um pleonasmo, F&io 
KOnder Comparato, Ieciona que 0s padres enxergavam na figura de Jesus Cristo uma dupla 
natureza, a humana e a divina, por isto 6 que se fala Pessoa, humana. descaracterizando a 
figura divina do homem. COMPARATO, FAbio Konder. A afirmação hist6rica dos Direitos 
Humanos. 39 edi@o. são Paulo: Saraiva. 2001. P. 19. 



direito natural, direitos humanos e direitos fundamentais. O direito natural é o 

direito que antecede o direito positivo, baseia-se na preservação da pessoa 

humana e rege-se por conceitos morais é, portanto norma constante e 

invariável, intrinsecamente ligados à moral e a razão. Os estóicos foram um 

dos primeiros a pensar no direito natural como um direito advindo da razão nos 

homens, e do instinto nos animais. 90 

Sobre os direitos humanos e direitos fundamentais evocamos 

algumas liçóes. José Joaquim Gomes Canotilho ministra que: 

direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos 
os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 
fundamentais são os direitos do homem, jurídico institucionalmente 
garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem 
arrancariam da pr6pria natureza humana e daí seu caráter inviolável, 
intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 
objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta '' 

Sobre o tema, a lição de Willis Santiago Guerra Filho: 

(...) de um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os 
direitos fundamentais são, originariamente, direitos humanos. Contudo, 
estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente 
os direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto 
manifestações positivas do Direito, com aptidão para a produção de 
efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto 
pautas ético - políticas, "direitos morais", situados em uma dimensão 
supra - positiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as 
normas jurídicas - especialmente aquelas de direito interno. (...) que 
são direitos e garantias dos indivíduos a que o Estado omita-se de 
interferir em uma sua esfera juridicamente intangível. 93 

Zenão de Cítio fundador do estoicismo, propôs uma tripartição na filosofia: lógica, física e 
ética. A lógica fornece um critério de verdade. A física constitui um materialismo monista e 
panteísta. A ética regula as ações humanas, cujo objetivo é a conquista da felicidade e esta 
deve ser perseguida segundo a natureza. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Filosofia 
do direito. 4"edição. São Paulo: Atlas, 2005. p.32 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4" Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 
279. 

" CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucionai e Teoria da Constituição, 60 
Edição. Livraria Almedina. Coimbra Portugal. P.393. 

92 GUERRA FILHO, Wiiiis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 40 
Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003. p.43. 

93 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 40 
Edição. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003. p.46. 



Exatamente por esta razão - e mesmo porque Konrad Hesse 

destaca a importância da história - não dispensaremos aqui uma breve 

abordagem histórica do desenvolvimento da geração dos direitos 

fundamentais, pois, embora a Constituição seja também um projeto de 

efetivação dos direitos fundamentais - e quando se fala em projeto, se fala em 

futuro e não em passado - não se pode deixar de conhecer seu passado, pois 

acolhendo as lições de Willis Santiago Guerra Filho "é para entender o 

presente, cada vez mais complexo, em vista de pensar e, assim, preparar (- 

nos) o futuro, que nos vemos levados a recuar cada vez mais no estudo do 

passado". 94 Isto posto, temos que o Estado DemocrAtico de Direito é forma 

primorosa de guiar e conduzir uma naçáo e que embora seja fato é também 

compromisso, compromisso com a liberdade e a ética que introduz no 

ordenamento jurídico positivo as idéias de justiça, legitimidade, legalidade e 

eficácia da Constituição que são também materializadas em princípios assim 

como o da proporcionalidade. Deve-se notar ainda que, é nesse Estado que o 

homem conquista o status liberdade; bem maior onde se descortina um imenso 

horizonte para a efetivação dos direitos fundamentais, e sobre o assunto veja- 

se o que segue. 

4.2 Geração de direitos 

0 reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais vem 

prosperando desde a constatação da necessidade de admitir a positivação de 

direitos individuais protetivos. A conquista destes direitos constitui largos 

passos nos projetos constitucionais. A humanidade vai se recriando, se 

respeitando e se protegendo através de valores historicamente concebidos. 0 s  

antecedentes diretos destas conquista~ formais foram as declarações de 

direitos, como se insere abaixo. 

i - Direitos fundamentais de primeira geração: são os direitos de 

O4 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Texto: Lei, direito e poder em Guilherme de ockharn. 
Direito e poder: nas instituições e nos valores do público e do privado Contempor~neos. Helena 
Taveira Torres, (coordenador). Barueri, SP: Manole, 2005. p.188. 



liberdade, direitos civis e políticos. Em conformidade com os ensinamentos de 

Paulo Bonavides são 

os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional (...) 
os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade tém por titular o 
individuo, são oponiveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que 6 seu traço 
mais caracterlstico; enfim. são direitos de resistancia ou de oposição 
perante o Estado. O5 

Percebe-se que neste momento da história, surge o que se pode 

denominar de direitos negativos, OU seja, há uma limitação, uma abstenção da 

interferência estatal. A influência ideológica que permeou este período, século 

XIII, apartaram da Declaração da Virgínia (Estados Unidos -1776) e da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França - 1789). Não nos 

cabe aprofundarmos-nos na história, no entanto, vale frisar que os valores 

conquistados aqui preconizaram a i~posição de um sistema voltado para os 

cidadãos e não mais para Os encarregados dos poderes seja este legislativo, 

executivo ou judiciário. 

2 - Direitos fundamentais de segunda geração: são os direitos 

sociais, culturais e econômicos, também considerados direitos coletivos. Ainda 

sob o ensinamento de Paulo Bonavides: 

OS direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. 
Dominam o s6cul0 XX do mesmo modo como os direitos de primeira 
geração dominaram O Século passado. São os direitos sociais, 
culturais e econômicos bem como os direitos coletivos, ou de 
coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas 
de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da 
reflexão antiliberal do s6Culo XX. Nasceram abraçados ao princípio da 
igualdade, do qual não Se podem separar, pois fazé-lo e uivaleria a 
de~membrá-10s da razão de Ser que Os ampara e estimula. % 

percebe-se que o domínio ideológico desta geração é um segmento 

do que se obteve com a geração anterior, ou seja, da Conquista da liberdade 

em face de um Estado opressor. Há a necessidade da Conquista da igualdade, 

95 B O ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ç ,  paulo, curço de Direito ConStitucional. 16' Edição. SP: Malheiros ~ d i t ~ ~ ~ ~ ,  

P.563. 

96 B O N A V ~ ~ ~ S  paulo, Curso de Direito Constitucional. 16' Edição. SP: Malheiros ~ , - ~ i t ~ ~ ~ ~ ,  

p.564. 



em que o povo é uma unidade de Pessoas e não componentes díspares de 

realidades diversas. Pois bem. o que também se requer nesta geração é a 

conquista da justiça distributiva, o que significa efetivar o "dar a cada um o que 

é seu", eis nosso posicionamento. 

3 - Direitos fundamentais de terceira geração: são denominados 

por direitos de solidariedade; ou Seja, direito à paz, ao meio ambiente, de 

propriedade, de comuni~ação. 

A nosso ver neste ponto há o reconhecimento de que o homem é 

interdependente e que há a necessidade de assistência recíproca mundial 

inclusive. Até ousamos dizer que a responsabilidade de nosso tempo deve ser 

uma responsabilidade internacionalizada, pois que as ações aqui se refletem 

em outras localidades e ~ice-versa. Os direitos conquistados com a percepção 

do dever de solidariedade deve ser um caminho para a prosperidade ética e 

para 0 desenvolvimento do potencial humano. 

4 - Direitos fundamentais de quarta geração: o direito à 

democracia, à informação, e o direito a0 pluralismo. 97 

A sociedade amadurece trazendo novas exigências e percepções da 

realidade, projetando o presente para um futuro de qualidade. OS direitos de 

quarta geração são direitos que reconhecem a pessoa como ser político, são 

direitos que estimulam a verdadeira soberania do povo, neste momento 

histórico há a conscientização para a participação social. 

 pós verificar o caminhar histórico dos direitos fundamentais, cabe 

salientar a lição de Willis Santiago Guerra Filho quando ministra que "ao invés 

de é melhor se falar em "dimensões de direitos fundamentais" e 

explica: 

nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de que as 
geraçaes anteriores não desaparecem com o surgimento das mais 

'' primeira Geração: Declaração da Virginia (Estados Unidos -1776); Declaração dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
do Homem e do Cidadão (França - 1789); 
Segunda Geração: Século XIX inicio do S ~ C U ~ O  XX; Direitos Sociais, Económicas e culturais, 
Constituição Mexicana (1 91 7) e C0nStituiÇão Russa (1 91 9); 
Terceira Geração: Dimensão Internacional; Declaração Universal dos Direitos H~~~~~~ 
1948); Declaração Univenal dos Direitos dos POVOS (1976); 
Quarta Geração: Direitos a uma vida saudável, em harmonia com a natureza; principias 
ambientaiç e de desenvolvimento ~ustentdvel; Carta da Terra OU Declaração do R ~ O  (igg2), 
Fonte: www.dhnet.org.br, acesso em 30/1*/2004. 



novas. Mais importante 6 que os direitos "gestados" em uma geração. 
quando aparecem em uma ordem jurídica que já tráz direitos da 
geração sucessiva, assumem uma Outra dimensao, pois os direitos de 
geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de 
forma mais adequada - e, consequentemente, também para melhor 
realizá-los. Assim, por exemplo, o direito individual de propriedade, 
num contexto em que se reconhece a segunda dimensão dos direitos 
fundamentais, s6 pode ser exercido observando-se sua função social, 
e com o aparecimento da terceira dimensão, observando-se 
igualmente sua função ambiental. 

Isso quer dizer que na verdade não há uma geração que se isole da 

outra, há uma continuidade dos direitos conquistados e, por isso, dimensão. H& 

vários planos e níveis, onde as conquistas se realizam e, por isso, não se 

esgotam. Pois bem, exaurido o tema aqui proposto, mas não satisfeitos com a 

pesquisa passamos a analisar Pontos relevantes sobre a colisão dos direitos 

fundamentais. 

4.3 Colisão entre direitos fundamentais 

Partiremos do preSSUPOSt0; em respeito a nosso posicionamento que 

0s direitos fundamentais colidem porque a priori, nenhum direito pode ser 

considerado absoluto e também porque todo O direito exerce uma função 

social, principalmente os direitos fundamentais que trazem intrinsecamente 

ligados a si todo um histórico de conquista social, como já explicado. 

NO escólio de Peter Haberle, temos que "não há nenhum direito que 

não traga em si uma função social". 99 Isto significa que todo o direito surge 

para preservar o desenvolvimento coletivo e ainda das lições do mesmo autor 

se extrai que "a liberdade dos direitos fundamentais deve possuir carater social, 

enquanto deve ser atualizada a vida Social a cada dia e a cada hora". 'O0 Pois 

bem, o reflexo deste caráter gregari0 dos direitos fundamentais é que colidem e 

ao colidirem podem ser interpretados. Ao serem interpretados estes direitos 

geram a e o refinamento do sistema con~ t i t ~c i~na i  atual. Visto por 

98 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo C~nstitucional e Direitos Fundamentais, 4o 
Edição, são Paulo: Celso Bastos Editor. 2003. p.46 a 47. 

99 HABERLE peter, La garantia de1 contenido esencial de 10s derechos fundamentales, ~ ~ d ~ i :  
Editora ~ ~ k i r k o n ,  S. L. 2003. P .  ll. 

100 HABERLE peter. La garantia de1 contenido esencial de 10s derechos fundamentales, ~ ~ d ~ i :  
Editora ~ ~ k i n S o n ,  S. L. 2003. p.14. 



este ângulo o que se percebe é que os direitos fundamentais não podem ser 

simplesmente mensurados, pois se assim Se pensar significa dar a cada um 

destes direitos uma autoridade, um prestígio e não é desta forma que são 

aplicados quando colidem. O fato 6 que cada caso 6 que possui uma influr3ncla 

social e neste momento é que estes direitos, baseados na proporcionalidade 

providente, são aplicados. 
Ressalte-se que, para que Sejam aplicados estes direitos obviamente 

devem ser interpretados, por este fato 6 que se chama a atenção para a 

hermenêutica constitucional. Necessário observar que os fatos é que são 

importantes para o direito, ainda mais para o direito constitucional onde se 

inserem os direitos fundamentais, Portanto para a precisa compreensão de 

uma lei devem-se considerar OS fatos sociais, desta forma o primeiro cuidado 

do hermeneuta, segundo Miguel Reale 'O1, "consiste em saber qual a finalidade 

social da lei, no seu todo, pois 6 0 fim que possibilita penetrar na estrutura de 

suas significações particulares". O hermeneuta deve ter contato com a 

realidade social e assim solucionar 0s problemas fátic0~; esta empreitada que 

serve para corrigir as deficiências IegiSlativaS resultam na dinamica operaciona1 

do direito. Assim é que os direitos a0 colidirem podem ser ponderados, e isto 

não significa dizer que um direito tem mais valor que o outro, apenas que 

aquele fato concreto necessita mais daquele direito. Como ministra Eugênio 
RaúI Zaffaronl, "toda lel corresponde em certa medlda a uma Ideologia," 'O2 e, 

em certa ideologia, um fato requer 0 Peso da balança para seu lado. Nesse 

ínterim, a de direitos surge como condição necessária para o 

alcance da segurança jurfdica, lembrando que O esplrito que invade a ideologia 

atual é a humanizaçâO do direito, ou Seja, a Pessoa 6 a finalidade primeira da 

lei. Visto isso, necessário O prosseguimento da obra. 

101 REALE, ~ i ~ ~ ~ l ,  Lições preliminares de direito. 27" Edição. São Paulo: Saraiva, 2002, p,289, 

102 zAFFARoNI, ~ ~ ~ ê n i o  Raúl, PIERANGELI, José Henriq'Je. Manuai de Direito Penal 

Brasileiro: Parte geral. 5 Q edi~ão revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos ~ ~ i b ~ ~ ~ i ~  
2004. p.167. 



4.4 Núcleo essencial dos dlreltos 

Ao abordar o núcleo essencial dos direitos fundamentais pretende-se 

revelar um ponto de referdncia estrutural do direto que se quer aplicar. O 

núcleo se refere ao eixo e a essência ao substancial, ao imprescindível, a todo 

o aspecto vital do direito fundamental. Não há que se falar e m  efetividade de 

direito se não se respeitar - quando de sua aplicação - o núcleo essencial 

destes. Nosso ordenamento constitucional não contemplou de forma expressa 
o princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, como o 

fez as Constituições da Alemanha, Espanha e a de Portugal 'O3. No entanto, 

este princípio é utilizado por nossos tribunais para assegurar a eficAcia da 

aplicação d o  direito. Para explicar o princípio aqui mencionado os 

doutrinadores recorrem a duas teorias que se expandiram na Alemanha; uma 

denominada absoluta e a outra relativa. Quanto à teoria absoluta vale 
transcrever a lição de Jos6 Carlos Vieira de Andrade 

O conteúdo essencial consistiria em um núcleo fundamental, 
deterrninável em abstrato, pr6prio de cada direito e que seria, por 
isso, intoc8vel. Referir-se-ia a um espaço de maior intensidade 
va\orativa (o coração do direito) que não poderia ser afetado sob 
pena de o direito deixar de realmente existir." 'O4 

O que se pretende frisar com esta teoria, 6 que há u m  limite 

conforme a essência do direito, e este limite deve Permanecer inalterado. Veja 

por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Sua essência 6 o 

103 Constituição da República PortUgUeSa 
"Artigo 18: 
 orça jurídica) 
3. leis restritivas de direitos, liberdades e, garantias de revestir carácter geral e abstracto 
e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensa0 e O alcance do conteúdo essencial 
dos preceitos constitucionais." 

Constituição Alemã 
19.2 me,,, 

caso um direito fundamental poderá ser afetado em sua essancia" 

Constituição Espanhola 
53.1 direitos e liberdades reconhecidos no Capítulo 11 do Presente Titulo vinculam todos os 
poderes públicos. somente por lei, que em todos 0s casos deve respeitar seu 
essencial, poderáo ser esses direitos e liberdades (...Y 

VIEIRA DE ANDRADE, JOSB Carlos. 0 s  direitos fundamentais na Constituição pofiuguesa 
de 1976. Coimbra: Almedina, 1987. 233. 



ser! 'O5 É O existir em sociedade e qualquer forma de privar o homem de sua 
existbncia fere sua essbncia. A nosso ver, qualquer forma de  privar a pessoa 

desde o direito de petição ao direito a democracia fere a essência do princípio 

da dignidade, frise-se qualquer forma. Núcleo essencial é, portanto, o mínimo 
de u m  direito que, se desrespeitado leva O ordenamento a u m  buraco negro, 

cujo vazio vai consumindo a disciplina juridica. 

Para explicar a teoria relativa 6 interessante a abordagem de Suzana 
de  Toledo Barros 

Tal qual nas teorias absolutas, o núcleo essencial também seria 
caracterizado por um clrculo inserldo em outro maior, mas a 
membrana delimitadora do núcleo relativo seria elastica. O tamanho 
do conteúdo essencial s6 poderia ser mensurado em face de um 
conflito especifico, ou sela. quando estivessem em Jogo valores 
comprimindo-se reciprocamente. 'On 

Ou seja, para a teoria relativa O conteúdo essencial do direito 

fundamental considera o caso concreto e neste momento há a ponderação de  

valores resgatada pelo principio da proporcionalidade. Neste contexto Suzana 

de Toledo Barros ensina: 

posta assim a questão, resta comprovado que o principio da 
proporcionalidade é concretizado diretamente da essência dos 
direitos fundamentais e a ausência da cláusula sobre o conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais em nossa Constituição não 
obsta ao seu reconhecimento. 107 

105 M~ss.m oara definir dignidade 6 Preciso levar em Conta todas as violações que forma 
praticadas, para, contra elas, lutar. 
Então, se extra1 dessa experibncla hist6rica 0 fato de que a dignidade nasce com o indivlduo. O 
ser humano é digno porque 6. 
Aqui temos que recorrer a Heidegger - que paradoxalmente, em vida chegou a sonhar com o 
nacional-socialismo alemão como um elemento de construção do ser. A formulação sobre o ser 
8 de onjugação única e tautológica. 0 ser 8. Ser 6 Ser. Logo, basta a formuiaçáo : sou. 
~ ~ t á ~  a dignidade nasce com a pessoa. E-lhe inata. Inerente à sua ess8nciaq. NUNEÇ, 
~ i ~ ~ ~ n ~ ,  O principio constitucional da dignidade da Pessoa humana:doutrina e jurisprudência, 
São Paulo: Saraiva. 2002. p.49. 

106 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da Proporcionalidade e o controle de 
~~~~~~~~~~~~~~~~~d~ das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasilia: Erasilia juridica, 
2003. p. 103. 

107 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da ProPorcionalidade e o controle de 
~~~~~~~~~~~~~~~~~d~ das Leis RestritivaS de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasilia Jurídica, 



Sobre o tema da proporcionalidade reserva-se um capítulo específico 

a frente. No momento, esgotado o tema sobre o núcleo essencial do direito, 

surge a necessidade de observar a posição dos indivíduos diante do Estado. 

4.5 posição dos indivíduos diante do Estado (Georg Jellinek) 

Georg Jellinek foi um juiz akmão nascido em Leipzig em 1851 e 

falecido em Heidelberg em 191 1 ;  sua principal e mais interessante obra é 

"Teoria Geral do Estado", em que 0 autor aborda de forma dualista a 

concepção de Estado, ou seja, realiza uma investigação do ponto de vista 

social e do ponto de vista jurídico Estatal. Para isto, faz um estudo histórico do 

desenvolvimento do Estado desde a Grécia antiga aos tempos atuais. NO 

entanto o objeto deste capftulo 6 tão Somente a posição dos indivíduos diante 

do Estado por este motivo apreciaremos a história resumidamente. 

O literato aduz em sua obra que "na ~ P O C ~  de esplendor da filosofia 

grega, chega a ser objeto favorito da esPeculaçã0 política a idéia de Estado 

perfeito" 'O8. Já as escolas "pós aristot6licas Se voltaram para o interesse 

prático do Estado que se deve orientar para a proteçáo do indivíduo e assim 

surge o nascimento da preocupa~ão de Se encontrar o Estado ideal" 'O9. 

Mediante as críticas a estas escolas, surge 0 desenvolvimento da teoria do 

Estado real. Na Idade Média a literatura sobre a ciência do Estado é escassa. 

Na época do Renascimento e da Reforma Surgem investigações de índole 

política e grandes nomes da literatura política; desde Maquiavel a Kant. Estas 

investigações, por óbvio vão sofrendo várias críticas e assim se expandindo. 

AO que se refere a formação do Estado Moderno seu entendimento 6 

que este nasceu como uma unidade de associação organizada conforme a 

Constituiçáo, esta formação surge de transformações que surgiram de 

movimentos revolucionários pela separação e formação de novos Estados com 

uma pluralidade de povos que antes foKnavam Uma unidade e também de 

povos separados que antes constituíam uma unidade política. "A unidade, sua 

'O8 JELLINEK, Georg, Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de los 
MBxico: ~ o n d o  de cultura econôrnica. 2000. P. 95. 

'O9 JELLINEK Georg, Teoria general de1 Estado. Prblogo e tradução de Fernando de los ~ i ~ ~ ,  
México: ~ ~ n ~ b  de cultura econômica 2000. P. 96. 



organização conforme a constitui~ão e a autolimitação do Estado frente ao 

indivíduo, são os caracteres essenciais do que denomina-se Estado Moderno, 

e o que o separa de todas as formas que o Estado se tem revestido em seu 

passado". 'I0 

O Estado contemporaneo se reflete na forma como percebe OS 

direitos de liberdade, ou seja, o individuo tem direitos próprios. É por este 

motivo que se insere nesta pesquisa Georg Jellinek, pois este afirma que o 

Estado atual, entendido como um Estado dualista, ou seja, aquele que 

representa a garantia dos direitos recíprocos Permite a inserção de princípioç 

em sua Constituição, pois esta é tida como um contrato de paz ao qual o 

indivíduo pode recorrer a qualquer tempo e também para sanar os conflitos 

morais individuais. 

Toda a obra de Georg Jellinek tem a Pessoa como centro do Estado 

e eixo do direito "o Estado não pode produzir nada que não seja obra exclusiva 

da vida interior humana." "' Desta forma. a nosso ver, o Estado deve garantir 

0s direitos humanos e O faz inserindo-os como direito fundamental, uma vez 

que, como acima mencionado é um contrato de garantia da paz. Também seu 

fim é garantir a solidariedade; "a massa de ffmômenos psíquicos sobre cuja 

existência e efeitos descansam as grandes modificações históricas na vida total 

dos povos tem interferência no Estado, embora não sejam criadas 

O que significa que as conquistas por todos os direitos conscientemente , 
influenciam os caminhos estatais. É O homem que cria o direito e o Estado e 

não o contrário. Assim, para afirmar esta posição explica que o próprio direito 

natural, que partia do indivíduo isolado, fazia nascer O direito de uma variedade 

de homens e que jamais existiu na história uma comunidade completamente 

desorganizada. Portanto, nunca Se poderá Provar que 0s homens viveram, nem 

na época pré-histórica em consonancia a uma mera forma de justaposição 

atomística. 

liO JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de loç R ~ ~ ~ ,  
México: Fond; de cultura econbmica. 2000. P. 250. 

"' JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de los 
México: Fendo de cultura econômica. 2000. P. 250. 

'12 JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de los 
MBxico: Fond; de cultura econbmica. 2000. P 251. 



Sobre a relação entre Estado e Direito afirma que o direito é uma 

"função da comunidade humana e que necessita descansar em elementos 

puramente psicológicos" "3 ; a vontade do Estado é uma vontade humana e 

deve determinar a existência de normas obrigatórias para esta vontade. 

Portanto, a nosso ver B assim que o Estado moderno admite a ponderação de 

bens, as normas e principalmente OS princípios devem ser reconhecidos e seu 

caráter obrigatório afirmado e confirmado tanto pelos governantes como pelos 

governados, pois que o direito supõe grupos sociais organizados por vínculos 

estreitos, e, no Estado moderno, todo direito OU 6 criado por estes ou permitido 

por estes. O reconhecimento da pessoa em sua qualidade subjetiva é o 

fundamento de todas as relações jurídicas. 0 reconhecimento como pessoa e 

como membro faz com que o Estado disponha-se a garantir a segurança de 

todos e o vê como cidadão e não Com0 súdito, disserta Georg Jellinek. I l 4  

Quanto a Constituição, interessante a percepção do literato quando 

afirma que "as constituições escritas rígidas não podem evitar que se 

desenvolvam junto e também Contra elas um direito constitucional não escrito" 

115, OU seja, o direito vai se amoldando à sociedade. Existem situações que não 

há como o legislador prever e estas situações necessitam da participação ativa 

do poder judiciário como um poder que efetiva estas modificações. 

por todo o exposto e que Se direciona um capítulo sobre a 

proporcionalidade, pois se considera que este 6 um Princípio constitucional 

democrático que proporciona as modificações constitucionais em prol do povo, 

em prol dos direitos fundamentais da Pessoa humana. Existem sitliações 

concretas onde dois ou mais princípios constitucionais Ou direitos fundamentais 

colidem em suas preceituações determinado Caso concreto, não sendo 

suficiente uma interpretação sistêmica Para pacificar tal conflito, devendo-se, 

portanto, viabilizar a harmonia entre eles Por meio da utilização de outro 

princípio qual seja, o principio da ProPorcionalidade. 

' I 3  JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de tos 
México: Fond; de cultura economica. 2000. P.  320. 

'I4 JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Pr6logo e tradução de Fernando de los 
México: FondO de cultura econômica 2000. P. 250. 

' I 5  JELLINEK Georg. Teoria general de1 Estado. Prólogo e tradução de Fernando de los 
México: ~ 0 " ~ ;  de cultura econômica. 2000. P. 250. 



5.PROPORCIONALIDADE E SUA RECEPÇÃO NO BRASIL 

5.1 Princípio da Proporcionalidade e seus elementos 

"Não cedas aos males, mas vai-lhes ao encontro com mais coragemlu 

"EX malis multis malum quod minimum est, id minirne est mallum." 

Entre muitos males, o mal menor 6 um mal mínimo. 

Plauto. 

Ao falar em ponderaçáo de bens, envereda-se a um âmbito peculiar 

do direito, âmbito este que exige um cuidado extremo por parte dos que 

pertencem ao Poder Judiciário, - e a justificativa deste capítulo é que nas 

jurisprudências acima estudadas foi feita menção à proporcionalidade como 
base para os julgamentos - OU, se não pertencem, sáo essenciais à 

administração da justiça. A ponderação dos bens, que significa também o 

balanceamento destes, ou ainda a harmonização destes dentro de um 
ordenamento juridico é uma técnica que embasa decisaes e que faz refer&ncia 

a duas situações diversas adequando a relação entre elas e entre estas e o 

ordenamento jurídico. Sobre a ponderação de bens escreve Robert Alexy que 

0s conflitos deveriam ser solucionados através de ponderações entre 

interesses opostos. Em se levando em conta estas ponderaçóes, o que ocorre 

é que um destes interesses possui maior peso na determinação do caso 

concreto. "" 
Ministra José Joaquim Gomes Canotilho, que no direito e para 

resolver as tensões (Ossenbuhl) que vá0 surgindo deve-se utilizar as idéias de 

ponderação (~bwagung) ou de balanceamento (Balancing) para solução de 

">LEXY, Robert, Teoria de 10s derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón valdBz, 
Madri& Centro de Estudios constitucionales, 1997. p. 90 



casos onde os direitos colidem. I'' Sobre o tema torna-se necessário recolher 

também as lições de Humberto Ávila quando ministra que a "ponderação de 

bens consiste num método destinado a atribuir pesos a elementos que se 

entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que orientem esse 

sopesamento". No entanto, o autor alerta para a necessidade de alicerçar a 

ponderação com critérios' baseados e direcionados aos princfpioç 

constitucionais fundamentais. O que se observa é que a doutrina constitucional 

brasileira oferece um leque de fundamentos para a utilização da ponderação de 

bens tendo como base e estrutura O princípio da proporcionalidade. Entretanto, 

antes de prosseguir com o terna sobre princípios, valha-nos a lição de Robert 

Alexy: 

Princípios são prOPOSiç6es normativas de um tão alto nível de 
generalidade que podem via de regra não ser aplicados sem o 
acréscimo de outras premissas normativas e, habitualmente, são 
sujeitos às limitaçóes por conta de outros principios. Em vez de serem 
introduzidos na discussão com0 Proposiçóes normativas, os princípios 
tambbm podem ser introduzidos como descriçóes de estados de 
coisas em que são considerados bons. "' 

AO estudar a Teoria dos Princípios - e neste mesmo tema a posição 

doutrinária de Josef Esser, Karl Larenz, Ronald Dworkin e Robert Alexy - 
Humberto Ávi1a sobre princípios leciona que estes são "deveres de otimização 

aplicáveis em vários graus segundo as possibilidades normativas e fáticaç: 

normativas, porque a aplicação dos principias depende dos princípios e regras 

que a eles se contrapõem; fáticas, Porque o conteúdo dos princípios como 

normas de conduta só pode Ser determinado quando diante dos fatos." 'I9 

Preleciona também Luís Roberto Barroso que deve-se superar a crença de que 

0s princípios tem uma dimensão Puramente subjetiva, inerente à moral e a 
ética, assim difere regra e princípio, onde a primeira se caracteriza de forma 

objetiva e positivada e a segunda "têm maior teor de abstração e incidem sobre 

uma pluralidade de situações. Inexiste hierarquia entre ambas as categorias, 

1 1 7  CANOTILHO, J O Ç ~  Joaquim Gomes. Direito C~nSt i tu~ i~na l  e Teoria da  ti^^^^^^, 6o 
Edição, Livraria Almedina. Coimbra. Portugal. p.122211223. 

"8 ALEXY, ~ ~ b ~ , t ,  Teoria da argumentaçãojurídica. São Paulo: Editora Landy. 2001, p, 248. 
. . - 

119 ÁVILA ~ ~ ~ b ~ r t ~ ,  Teoria dos Princípios: da defin~çao a aplicação dos princípios jurídicos, 4o 
Edição. Editora Malheiros: São Paulo. 2005. p.29. 



vista do princípio da unidade da Constituição. Isto não impede que princípios e 

regras desempenhem funções distintas dentro do ordenamento. 39 120 

Necessário verificar o surgimento histórico do tema aqui proposto. Na 

Grécia Antiga, Aristóteles, filósofo e discípulo de Platáo, utilizava a idéia de 

proporcionalidade no campo filosófico; para que os gregos da antiguidade 

tivessem conhecimento e discernimento sobre o aspecto moral da idéia reta do 

bom comportamento. Mas é no século XIII, na Carta Magna Inglesa, outorgada 

por joáo sem Terra, que a proporcionalidade toma moldes mais parecidos com 

0s a ela atribuídos nos dias atuais, esta Magna Carta Inglesa não foi somente o 

marco da monarquia constitucional como também começa a trazer a idéia da 

"proporcionalidade" como uma maneira de se aprimorar a justiça. Neste 

sentido, observem-se as lições de Willis Santiago: 

A idéia subjacente à *proporcionalidade", Verhaltnismassigkeii, noção 
dotada atualmente de sentido técnico no direito público e teoria do 
direito gerrnânico, ou seja, a de uma limitação do poder estatal em 
benefício da garantia de integridade física e moral dos que lhe estão 
sub rogados, confunde-se em sua origem, como é fácil perceber, com 
o nascimento do moderno Estado de Direito, respaldado em uma 
Constituição, em um documento formalizador do propósito de se 
manter o equilíbrio entre os diversos poderes que formam o Estado e O 
respeito mútuo entre este e aqueles indivíduos a ele submetidos, a 
quem são reconhecidos certos direitos fundamentais inalienáveis. Um 
marco histórico para o surgimento desse tipo de formação política 
costuma-se apontar na Magna Carta inglesa, de 1215, na qual aparece 
com toda a clareza manifesta a ideia anteriormente referida, quando 
estabelece: 
" 0  homem livre não deve ser punido Por um delito menor, senão na 
medida desse delito, e por um grave delito ele deve ser punido de 
acordo com a gravidade do delito". j2' (abaixo o excerto completo) 

Observem-se algumas cláusulas inseridas na Carta Magna Inglesa 

que limitaram o poder arbitrário dos governantes daquela época: 

"12 - Nenhuma taxa de isenção do serviço militar, nem contribuição 
alguma ser6 criada em nosso reino, salvo mediante o consentimento 
do conselho comum do reino, a não ser para resgate da nossa 
pessoa, para armar cavaleiro o nosso filho mais velho (...). 
(,,,) 20. Um homem livre não será punido por um delito menor (parvo 

lZ0 BARCELLOÇ, Ana Paula de - BARROSO, Luís Roberto, O Começo da história. A nova 
interpretação e o papel dos princípios no direito brasileiro, disponivel em: 
h t t p : / / w w w . c a m a r a . r j . g o v . b r / s e t o r e s / p r o c / r e v i ~ t ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  acesso em 13/09/2006. 

121 GUERRA FILHO, Wiiliç Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito proceçsual e à 
teoria da conçtituição. 2" edição. sã0 Paulo: Atlas. 2002. P. 84. 



delicto), a não ser segundo 0 grau (reduzido) do delito; por um delito 
grave a punição será tamb4m grave, mas sem prejuízo das 
prerrogativas inerentes h sua posição social (salvo contenemento 
suo): da mesma forma, um comerciante não será punido com 
prejulzo do exercicio de sua profissáo (salva mercandisa sua); assim 
tambdm, um vilão não será. punido com prejuízo de seu direito de 
cultivar a gleba (salvo WaYnagiO suo) - se obtiverem nossa mercê; e 
nenhuma das citadas penas será aplicada, a não ser mediante 
juramento de homens probos da vizinhança. 
21. Condes e barães não serão punidos, senão por seus pares e 
unicamente em proporção a gravidade do delito cometido. 
39 - Nenhum homem livre será detido ou sujeito B prisao, ou privado 
dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer 
modo molestado, e 116.5 não procederemos nem mandaremos 
proceder contra ele senão mediante um julgamento regular pelos 
seus pares ou de harmonia com a lei do país. 
40 - Não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos o direito 
de qualquer pessoa a obter justiça. 

Inicia-se neste momento histórico a imposiçáo de limites ao arbítrio e 

à onipot&ncia estatal. Na Inglaterra surgiram as teorias jusnaturalistas 

propugnando ter o homem direitos imanentes à sua natureza e anteriores ao 

aparecimento do Estado e, então, conchmndo ter o soberano o dever de 

respeitá-los. Pode-se afirmar que é durante a Passagem do Estado Absolutista 

para o Estado de Direito, que pela primeira vez emprega-se o princípio da 

proporcionalidade, visando a limitar 0 poder de atuação do monarca face aos 

súditos. 123 percebe-se ainda a inserção do princfpio da proporcionalidade no 

campo constitucional, devido às revoluções burguesas do sécuio XVIII, 

norteadas pela doutrina iluminista principalmente no que concerne a crença na 

intangibilidade do homem e na necessidade incondicionada de respeito à sua 

dignidade. Entre 1789 e 1799, ocorre grande transformação política e social na 

França e em estabeleceu-se a soberania burguesa no país sobre 

as ruínas do sistema feudal e do regime monárquico, que era exercido em 
benefício da classe dos nobres, desta forma se foi embaçando o caminhar 

histórico da proporcionalidade Como princípio. Sobre esta época esclarecem 0s 

ensinamentos de Nilo Odalia 

A igualdade toma-se uma possibilidade real como conseqüência da 

122 COMPARATO, ~ á b i ~  Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 39 edi,-ão, são 
Paulo: Saraiva. 2001. P 82. 

123 ' E o que leciona Suzana de Toledo Barros. 



nova sociedade, que se estrutura rapidamente, nada impede que um 
passo mais largo ainda seja dado, ou seja, 6 necessário concretizar e 
tornar pública essa possibilidade pela declaração de que "os homens 
nascem iguais". É uma declaração de caráter universal, valendo para 
todos os homens, seja quem for, venham de onde vierem. Não existe 
exceção. Uma comunidade 4, portanto, formada pelo EU e pelos 
Outros, e o que se deseja 6 que vivam em paz e harmonia, a fim de 
que os tormentos, a miséria e a crueldade dos conflitos e da guerra 
desaparqam pelos laços,$~ ffaternidade que deve unir e sustentar 
pacificamente os homens. 

Foi a Alemanha, que trouxe a formuiação atual do princípio da 

proporcionalidade em âmbito constitucional, notadamente no campo dos 

direitos fundamentais. Embora já houvessem sido postos em relevo pela 

Constituição de Weimar, foi após O fim da Segunda Guerra Mundial que 0s 

tribunais começaram paulatinamente a proferir sentenças nas quais afirmavam 

não ter o legislador poder ilimitado Para a formulação de leis tendentes a 

restringir direitos fundamentais. Em nosso sistema jurídico, o princípio da 

proporcionalidade foi recepcionado a Partir da influência da doutrina 

portuguesa, a qual havia apreendido seu conceito e conteúdo, juntamente com 

os demais países europeus, nas fontes alemãs. 

Para finalizar esta análise histórica menciona-se o artigo 18 da 

Constituição portuguesa de 1976 que influenciou O sistema patrio e que 

apresenta as limitações a serem seguidas pelos funcionários públicos no 

exercício de suas funções, explicitando-se a vinculação de todas as entidades 

públicas e privadas no respeito aos direitos fundamentais e o critério da 

necessidade como parâmetro inafastável na formulação e aplicação de leis que 

restrinjam direitos e garantias constitucionais, delineando indubita~elment~, 

ainda que de forma implícita, 0s requisitos essenciais do principio da 

p r o p o r c i o n ~ ~ i ~ a ~ ~ .  '25 É por conhecer estes fatos históricos que para uma 

lZ4 ODALIA, NilO. Texto: A liberdade como meta coletiva. PINSKY, Jaime; PINSKY, carla 
Baççanezi História da cidadania. Sã0 Paulo: Contexto, 2003.p 162. 

125 Constituição Portuguesa 
Ariiao 18 
( ~ o G a  jurídica) 
1. os preceitos respeitantes aos direitos, liberdades e garantias sao 
directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 
2. A lei s6 pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente 
na Constituiçáo, devendo as restrições limitar-se para salvaguardar outros 
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 



grande parte da doutrina a proporcionalidade surgiu na Idade Moderna, 

precisamente com o surgimento do Estado de Direito. Entre estes 

doutrinadores temos Suzana de Toledo Barros que  af irma e m  sua  obra que  "o 

germe do princípio da proporcionalidade, Pois, foi a ideia de dar garantia à 

liberdade individual em face dos interesses da administração." 

É certo que conhecer que  há direitos oponíveis contra o Estado 

garante a cidadania e esta tem seu ápice no Estado de Democrático de Direito 

corno leciona Raquel Denise Sturnm ensinando que a "localização do principio 

da proporcionalidade num dado sistema jurídico pode derivar da concretização 

do  principio d o  Estado d e  Direito, ou  dos Direitos Fundamentais ou, ainda, do 

princípio do Devido Processo Legal. 0 fato é que, ao se falar em Estado de 

Direito ensina Willis Santiago Guerra Filho que este é o Estado em que se 

abrem canais para a participação 12' e, acrescentamos, sob o domínio da lei 

expressamente autorizada pelo povo. Assim, atente-se para a afirmação de 

lngo Wolfgang Sarlet: 

certo é que havendo, ou não, menção emressa a um direito A - - 
segurança luridica, de há muito, pelo menos no âmbito ao pensamento 
constitucional contemporãneo, se enraizou a idéia de Que um autbntico . . 
Estado de Direito 6 Sempre também - pelo menos em'princlpio e num 
certo sentido - um Estado da segurança jurídica, já que, do contrário, 
também o "governo das leis" (até pelo fato de serem expressão da 
vontade política de um grupo) Poderá resultar em despotismo e toda a 
sorte de iniquidades. Com efeito, a doutrina constitucional 
contemporânea, de há muito e Sem maior controvérsia no que diz com 
este ponto, tem considerado a segurança juridica como expressão 
inarredável do Estado de Direito, de tal sorte que a segurança jurídica 
passou a ter o status de subprincipio concretizador do principio 
fundamental e estruturante do Estado de Direito. Assim, para além de 
assumir a condição de direito fundamental da pessoa humana, a 
segurança juridica constitui simultaneamente principio fundamental da 
ordem jurídica estatal e, Para além desta, da pr6pria ordem jurídica 

128 internacional. 

3, leis reçtritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto 
e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteudo essencial 
dos preceitos constitucionaiç 

lz6 STUMM Raquel Denise. Principio da Proporcionalidade no Direito Constitucional ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  
Porto ~ l e ~ r b :  Livraria do Advogado. 1995. p.g7. 

127 GUERRA FILHO, Williç Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4o 
Edição, são paulo: Celso Bastos Editor, 2003. p.18. 

128 SARLET lngo Wolfgang, A eficácia do dire!to f~rvdamental à segurança jurldica. Revista 
~~~i~~ de constitucionais. M~fr~ero 4. Julho/Dezembro de 2004. p. 31 7, 



Especificamente sobre o princípio da proporcionalidade e em se 

levando em conta os ensinamentos de Willis Santiago Guerra Filho, este é 

elevado a "princípio dos principias", pois representa Um "verdadeiro principium 

ordenador do direiton Iz9. O autor no mesmo sentido segue sua lição 

A idéia de proporcionalidade revela-se não s6 um importante - o 
mais importante, (...) - Principio jurídico fundamental, mas tamb6m 
um verdadeiro topos argumentativo, ao expressar um pensamento 
aceito como justo e razoável de um modo geral, de comprovada 
utilidade no equaciOnament0 de questões práticas, não só do Direito 
em seus diversos ramos, como também em outras disciplinas, 
sempre que se tratar da descoberta do meio mais adequado para 
atingir determinado objetivo. 139 (...) 
A ordem jurídica, então, vai se mostrar como um entrelaçado de 
regras e princípios; um conjunto de normas que, em diferentes 
graus, concretizam uma id6ia retora, a qual, de um ponto de vista 
filosófico, metapositivo, pode ser entendida como a "idéia do Direito" 
(Rechtsidee), fórmula sintetizadora das idéias de paz jurídica e 
justiça, mas que, para nós, condensa-se positivamente na f6rmula 
política adotada em nossa ConstituiÇão: "Estado Democrático de 
Direito". 13' 

Sobre o mesmo princípio, Jarbas Luiz dos Santos traz a luz que este 

é um "principio com natureza flormativa cuja finalidade e aferir a harmonia 

existente entre os fins do Direito e OS meios utilizados para a consecução de 

tais fins." 132 Visto isso e em se levando em conta a importância deste principio, 

deve-se então dissecá-lo e trazer à tona sua estrutura para aiicerçar sua 

utilização no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, antes de prosseguir, é 

necessário esclarecer, segundo as lições de Luís Roberto Barroso e Ana Pauia 

de Barcellos que o principio da razoabilidade ou da PrOporcionalidade não está 

expresso na Constituição, mas tem seu fundamento nas idéias de devido 

processo legal substantivo e na de Justiça. E, Portanto valioso instrumento que 

visa proteger 0s direitos fundamentais e conduzir a discricionariedade dos atas 

lZ9 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 
Edição, são Paulo: Celso Bastos Editor, 2005. P.85. 

'30 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos ~ u ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  4o 
Ediqão, são Paulo: Celso Bastos Editor, 2005. p.102. 

'31 GUERRA FILHO, Williç Santiago. A filosofia do direito: aplicada ao direito processual e à 
teoria da constituição. 20 edição. São Paulo: Atlas. 2002. P. 93. 

132 sANTOS Jarbas ~~i~ dos. principio da Proporciqnalidade: concepção grega de justiça 

como filosófico: implicaçóes. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. p.18. 



do Poder Público, pois pondera as tensões advindas dos casos concretos; 

assim há a possibilidade de invalidar alguns atos quando: 

a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento 

empregado (adequação); 

b) a medida não seja exigível Ou necessária, havendo meio 

alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade 

/vedaçao do excesso); 

c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se 

perde com a medida 6 de maior relevo do que aquilo que se ganha 

(proporcionalidade em sentido estrito). 

Como visto cabe ao Poder Judiciário estabelecer uma certa medida 

para a norma e aplicá-la ao caso concreto e desta forma poderá se alcançar a 

justiça.'33 

Desta forma o que se tem é que o princípio da proporcionalidade é 

estruturado por três subprincípios, como se pode observar nas lições acima, 

quais sejam: princípio da adequação, princípio da necessidade e principio da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

5.1.1 Adequação 

Sobre o princípio da adequação OU também denominado da 

idoneidade Suzana de Toledo Barros ensina que 

Um juizo de adequação da medida adotada para alcançar o fim 
proposto deve ser 0 primeiro a Ser considerado na verificação da 
observância do princípio da Proporcionalidade. O controle intrínseco 
da legiferação no que respeita a congruencia na relação meio-fim 
restringe-se à seguinte indagação: 0 meio escolhido contribui para a 
obtenção do resultado pretendido? 
(sto quer dizer que, Sob a perspectiva da adequação, resta excluida 
qualquer consideração no tocante ao grau de eficácia dos meios 
tidos como aptos a alcançar o fim deseiado. A questáo sobre a eç- 
colha do meio melhor, menos gravoso ao cidadão, já entra na órbita 
do princípio da necessidade. 

'33 BARCELLOS, Ana Paula de - BARROSO, Luís ,ROberto, 0, começo da história. A nova 
interpretação conçtitucional e 0 papel dos ~r lnc í~ los  no direito brasileiro, disponível em: 
h e p : / / w w w . c a m a r a . r j . g o v . b r / s e t ~ r e ~ / p r o c / ~  acesso em 13/09/2006. 



Entendido o principio da proporcionalidade como parâmetro a balizar 
a conduta do legislador quando estejam em causa limitações aos 
direitos fundamentais, a adequação dos meios aos fins traduz-se em 
uma exigência de que qualquer medida restritiva deve ser idbnea à 
consecução da finalidade perseguida. pois, se não for apta para 
tanto, há de ser considerada inconstitucional. 

O que se percebe sobre o tema da adequação é que há a 

necessidade de verificar O Caso Concreto para adequar a norma a este. A 

generalidade e a forma abstrata da norma não são suficientes para alcançar a 

justiça de fato. A título de exemplo, Gustavo Ferreira Santos faz com que se 

pense em exemplos: tais como a elaboração de uma norma que proibisse a 

venda de certos eletrodomésticos sob o pretexto de cuidar do bem - estar dos 

habitantes da cidade, em meio a uma onda de reclamações sobre a 

insuportável poluição sonora, esta norma seria inadequada e, portanto 

desproporcional, lembrando que atualmente as medidas adotadas são para 

que 0s ruídos dos eletrodomésticos sejam cada vez menores. Deve-se assim 

buscar outro meio adequado para coibir este tipo de poluição.134 AS normas e 

decisões não devem ser inócuas e carecer de sentido, pelo contrário devem 

atender suficientemente as necessidades sociais, atente-se para o subprincipio 

abaixo. 

5.1.2 Necessidade 

Quanto à necessidade, em primeiro lugar se traz a concepção de 

Jarbaç Luiz dos Santos, que O entende como necessidade ou exigibilidade ou 

Menor Ingerência POssivel: 

Tal subprincípio preconiza a idéia de que toda e qualquer medida 
restritiva de direito Somente se revela válida na medida de sua 
indispensabilidade para efeitos de COnSeNa~ã0 de um direito de 
caráter fundamental. 
Em assim sendo, as opçóes a serem realizadas pelos Poderes 
estatais constituídos hão, necessarhmente, de obse~ar  a regra de 
cauçação da menor lesividade possível. Tal regra, enquanto 
verdadeiro limite visa à conservação dos fins legítimos que devem 

lS4 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da proporcionalidade na Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lumen J Ú ~ ~ S ,  2004, 
p.111. 



nortear sem re a atuação do Estado em quaisquer de suas esferas 
de poder. i 3 9  

Falar em necessidade é falar em ética, em sobrevivência do sistema 

normativo e hermenêutico da aplicação do direito. Partindo do ponto de vista 

que a necessidade é que forma 0 Estado, - nos dizeres de Platão, pois "quando 

um homem se reúne com outro em vista de uma necessidade, e com outro 

homem em vista de uma necessidade, e quando essa multiplicidade de 

homens se reúne no mesmo local vários homens que se associam para se 

ajudar, damos a esta sociedade o nome de Estado" '36. Então, o Estado deve 

ponderar meios eficazes de condução, colaborando com o alcance da justiça 

social, estabelecendo o equilíbrio orgânico da sociedade e faz isto inte~indo de 

forma menos grave possível, isto significa que o "legislador não pode tomar 

uma medida restritiva de direito fundamental se existem outras medidas menos 

gravosas, que podem ser adotadas, ou seia, havendo meio igualmente eficaz, 

porém menos gravoso, não se justifica a adoção de medida restritiva" é o que 

ministra Gustavo Ferreira Santos 13', além do que, enfatiza que a medida 

adotada pelo poder público tem que ser indispensável. Da união dos 

subprincipios aqui mencionados surge o que se analisa a seguir. 

5.1.3 proporcionalidade em sentido estrito 

para finalizar a estruturação do princípio da proporcionalidade, 

citamos também a proporcionalidade em sentido estrito e evocamos as lições 

de Humberto Ávi~a para explicar o tema: 

O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a 
entre a importância da realização do fim e a intensidade 

da restrição aos direitos fundamentais. A pergunta que deve ser 
formulada é a seguinte: O grau de importância da promoção do fim 

135 SANTOS ~ ~ ~ t , ~ ~  Luiz dos. Principio da Proporcionalidade: concepção grega de justiça 
como funda$ento filos6fico: implicações. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. p.26, 

136 ABBAGNANO, Nicola, DicionhriO de Filosofia. 4" Edição. Sã0 Paulo: Martins Fontes, 2000, 
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justifica o grau de restrição causada aos direitos fundamentais? Ou, 
de outro modo: As vantagens causadas pela promoção do fim são 
proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio? A 
valia da promoção do fim corresponde à desvalia da restrição 
causada? 
Trata-se, como se pode perceber, de um exame complexo, pois o 
julgamento daquilo que será considerado como vantagem e daquilo 
que será contado como desvantagem depende de uma avaliação 
fortemente subjetiva. Normalmente um meio 8 adotado para atingir 
uma finalidade pública, relacionada ao interesse coletivo (proteção 
do meio ambiente, proteção dos consumidores), e sua adoção 
causa, como efeito colateral, restrição a direitos fundamentais do 
cidadão. 
O Supremo Tribunal Federal, no (...) julgamento a respeito da lei que 
previa a obri atoriedade de pesagem de botijão de gBs à vista do 
consumidor I', considerou desproporcional a medida. A leitura do 
ac6rdão permite verificar que a intensidade das restrições causadas 
aos princípios da livre iniciativa e da propriedade privada (i3nus 
excessivo As companhias, pois elas teriam de dispor de uma balança 
para cada veículo, elevando o custo, que seria repassado para o 
preço dos botijões, e exigindo dos consumidores que se 
locomovessem ate os veiculos para acompanhar a pesagem) 
superava a importancia da promoção do fim (proteção dos 
consumidores, que podia~~.ser enganados na compra de botijões 
sem o conteúdo indicado). 

Assim, deve-se ter em vista que este subprincípio visa ao meio-termo 

e à justa medida; ambos necessitam de uma avaliação subjetiva frente aos 

casos concretos. O julgador deve buscar em parâmetros equitativos a solução 

da problemática para aplicar a boa justiça e dizemos boa justiça, pois se esta 

for tendenciosa não há que se falar deste modo, em boa justiça. O Estado deve 

sopesar as vantagens e desvantagens na aplicação das normas e nosso 

entendimento e que não há Com0 realizar a justiça Sem a análise conjunta da 

adequação e da necessidade uma vez que estão intrinsecamente ligados a 

este último, e, somente desta forma é que geram o equilíbrio da aplicação 

normativa. Resta-nos esclarecer que o benefício alcançado com a adoça0 da 

138 E M E N T A - Gas liquefeito de petroleo: lei estadual que determina a pesagem de botijoes 
entregues ou recebidos para substituição a vista do consumidor, Com pagamento imediato de 
eventual diferença a menor: arguição de inconstitucionalidade fundada nos arts. 22, IV e VI 
(energia e metrologia), 24 e PARS., 25, PAR. 2., 238, albm de violação ao principio de 
proporcionaiidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos: plausibilidade juridica da 

que a suspensáo cautelar da lei impugnada, a fim de evitar danos 
irreparaveis a economia do setor, no caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade: liminar 
deferida, ADI 855, Relatar Ministro Octávio Galloti, DJU 111011993. 
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medida deve presetvar OS direitos fundamentais ideologicamente mais 

relevantes d o  que aqueles que foram sacrificados. 

5.2 Proporcionalidade e razoabilidade 

Temos ainda o dever de salientar neste momento que alguns 

doutrinadores apontam leve diferença entre o princípio da proporcionalidade e 

o princípio da razoabilidade. Compete esclarecer que o Princípio da 

proporcionalidade é de origem germânica, e O Princípio da Razoabilidade é de 

origem norte-americana e são muitas vezes confundidos pelas várias 

semelhanças que apresentam. Luis Roberto Barroso, que não difere fórmula 

específica para um e outro principio; no entanto, esclarece que, se há diferença 

esta se encontra em que o princípio da proporcionalidade deve ser motivado 

pelos çubprincípios acima estudados, enquanto o da razoabilidade é 

simplesmente questionado e motivado diante do razoável ou irrazoável, ou 

seja, de modo circunstancialmente mais pratico, esta a nossa posição. NO 

entanto, e contrariamente à nossa posição, avoca-se Gustavo Ferreira Santos 

com suas lições sobre o tema: 

Não são conceitos fungiveis. Cada Um, além de uma fundamentação 
prbpria, possui elementos caracterizadores que marcam uma 
diferença operacional: a razoabilidade trata da legitimidade da 
escolha dos fins em nome dos quais agirá o Estado, enquanto a 
proporcionalidade averigua se os meios sAo necesshrios, adequados 
e proporcionais aos fins já escolhidos. 
A razoabilidade, como referido, age como legitimadora dos fins que O 

legislador ou o administrador escolhem para o seu agir. (...) A açao 
estatal tem que encontrar uma justificativa racional, passível de ser 
enquadrada no conjunto de regras e principias que formam a 
Constituição e nos valores que ela alberga. A razoabilidade 
necessita escorar-se no Texto Constitucional, sendo irnprescindlvel a 
sua derivação da cláusula do devido processo, pois o 

de uma inconstitucionalidade baseada no principio 
da razoabilidade não necessariamente será referida a um outro dis- 
positivo constitucional. 
J& a proporcionalidade Vai aidm, indagando se o ato 6 adequado e 

à finalidade, ao objetivo, além de verificar, no cotejo entre 
os bens, direitos OU interesses protegidos e atingidos pela atuação 

qual deve prevalecer no caso concreto. Não há necessidade 
de fundamento expresso de tal principio no texto constitucional, pois, 
como já referido, ele decorre diretamente do conceito hoje aceito de 
~ ~ t ~ d o  Democrático de Direito e da consagração de um catalogo de 
direitos fundamentais nos textos constitucionais contemporâneos, 
Assim, a irrazoabilidade de um ato na0 6 resultado da ofensa 

a outras normas conStitucionais, bastando não ser o ato 



razoavelmente justificável no sistema. Uma lei determinada que seja 
assim caracterizada será considerada inconstitucional pela pura e 
simples ofensa ao conteúdo material da cláusula do devido processo 
legal, por ser ilegitima a finalidade eleita pelo legislador. Por seu 
turno, a proporcionalidade se referirá a duas grandezas em relaçáo, 
quais sejam: bens. direitos ou interesses constitucionalmente 
consagrados. Sempre existirá, para que o principio da 
proporcionalidade se manifeste, uma aparente colisáo de direitos. 
Sua operação comporta a verificação da compatibilidade entre meios 
e fins. - 
Essa distinçáo aqui proposta torna o principio da razoabilidade um 
limite subsidiário A ação do Estado. Deve o int6rprete/aplicador 
recorrer a ele quando já verificada a compatibilidade do ato com 
outros preceitos fundamentais, inclusive interpretados com o apoio 
do principio da proporcionalidade (...). 140 

Tais considerações se fundam na mesma medida, qual seja evitar a 

consumação de atos que se tornam inócuos, desnecessários e ferem a 

concepção de justiça; portanto, a nosso ver, é que se pode utilizar de ambos 

fungivelmente. 

5.3 IncorporaçCio do Princípio da Proporcionalidade na doutrina 

e jurisprudência phtrlas 

~ p ó ç  esmiuçar a estrutura do princípio da proporcionalidade, 

necessário examinar a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça e os princípios constitucionais utilizados paralelamente ao 

princípio em teia, pois é com as decisões destes que temos a aplicação prática 

da proporcionalidade, para iSS0 trazemos as decisões abaixo como exemplos. 

STF 
EMENTA: HABEAS CORPUS. MAJORAÇÂO DA PENA-BASE. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POTENCIAL LESIVO DA 
CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. O juiz de primeira instância, 
em razão das c0nSeqüênCiaS do crime - grande quantidade de 
drogas apreendida e potencial lesivo da conduta -, elevou a pena- 
base, fundamentadamente. Não há que se falar em ilegalidade. 
precedentes. A situação de algu6m que porte uma pequena 
quantidade de droga não 6 comparável a de quem seja encontrado 
com grande quantidade de entorpecentes. A importância de se 
valorarem as ci~~unStânCiaS do Crime na dosimetria da pena decorre 
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais 
à lesividade das condutas. 

1 4 " ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~~t~~~ Ferreira. O Principio da proporcionalidade na Jurisprudência do 
suoremo ~~~~~~~l ~ ~ d ~ ~ ~ l :  Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004, 
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Na decisão acima, se percebe o atendimento da adequação, 

necessidade, meio-termo e à justa medida (proporcionalidade em sentido 

estrito). Quando se diz que as sanções devem ser proporcionais à lesividade 

da conduta h á  exata correspond6ncia entre meios e fins, pois que são 

aplicados de forma compatível à necessidade, que consiste no incontestável 

meio utilizado para atingir O fim menos oneroso ao cidadão e 

consequentemente para o próprio Estado. A justa medida justifica a pena, pois 

0s interesses sociais revelam a necessidade de pesar o meio adotado pela 

autoridade e o interesse público que justifica a Sanção, a limitação da liberdade 

sofrida pelo indivíduo se adequa AS Parcelas juridicamente protegidas, de um 

Iado a segurança social; de outro, restringir o mal sofrido socialmente com o 

cerceamento da liberdade. NO mesmo sentido a decisão infra: 

STJ 
ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE 
DEMISSAO. NULIDADES DE ORDEM FORMAL AFASTADAS. 
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. OCORRÊNCIA. 
PRECEDENTE ESPEC/FICO. 
"1. A autoridade administrativa, ciente da prática de qualquer 
irregularidade no serviço público, deve, de oficio, por mandamento 
legal, determinar a apUraÇá0 dos fatos imediatamente, assegurada 
ao acusado a ampla defesa. Inteligência do art. 143 da Lei n. 
8.1 12/90. 
2. A sindicancia, que visa apurar a ocorrência de infrações 
administrativas, Sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de 
sanção, prescinde da observancia dos princípios do contraditdrio e 
da ampla defesa, Por se tratar de procedimento inquisitorial, prévio à 

e anterior a0 prOCeSS0 administrativo disciplinar, ainda 
sem a presença obrigatória de acusados. 
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em afirmar que o 
excesso de prazo para ConclUsão do processo administrativo 
disciplinar não conduz à nulidade deste. 
4. O mandado de Segurança somente Se viabiliza quando o alegado 
direito Liquido e certo, que se visa proteger, vier Comprovado de 
plano, aferindo-se sua existemia apenas com as provas trazidas 
com a impetração, nos limites do procedimento sumário, 
característico dos remédios constitucionais. 
5, A autoridade julgadora pode acatar 0 Parecer de sua Consultoria 
Jurídica, servindo aquele como elemento integrante do ato 
demissionário, sem que ISSO vicie 0 procedimento administrativo. 
6, A punição administrativa há de se nortear, porem, segundo o 
princípio da proporcionalidade, não se ajustando à espécie a pena 



de demissão, ante a insignificãncia da conduta do agente, 
consideradas as peculiaridades verificadas." (MS nQ 10 .827 /~~ ,  
Relator o Ministro HBlio Quaglia Barbosa, DJU de 6/2/2006). 
7. Ordem parcialmente concedida. 
(MS 10.828/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28.06.2006, DJ 02.10.2006 p. 220) 

Com estas decisões, o que se observa claramente é o controle do 

excesso de poder, a nosso ver, base para a aplicação do principio d a  

proporcionalidade. Mas, o interessante ressaltar 6 que  em uma ordem jur(dica 

amparada pelo Estado d e  Direito, hA a possibilidade de s e  Interpretar a norma 

dentro d e  um âmbito geral, ou seja, OS Tribunais podem interpretar a s  regras 

dogmatizadas para o fim do alcance do valor justiça e não meramente do valor 
formal - material da lei; é por este fato que se acredita que é esse o alcance da 

proporcionalidade como principio norteador do Estado de Direito, a busca da 

justiça a priori, com base na legalidade porque não há que se esquecer que 

este princípio está inserido implicitamente n o  parágrafo 2Q do artigo 5Q da 

Constituição Federal. Segue Outra decisão para demonstrar a natureza da 

proporcionalidade enquanto exigência da razão no encontro da ética e da 

moral: 

PENAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA REAL. VITIMA MENOR DE 14 ANOS. 
INCIDSNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9 DA LEI 8.072/90, 
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. 
ART. 20, 5 1'. DA LEI 8.072190. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
PELO STF. PROGRESSAO DE REGME. POSSIBILIDADE. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO. 
1. Reconhecer a majoraçáo constante do art. gQ da Lei 8.072/90 nos 
casos de simples presun~ão de violência Constituiria repudiável bis in 
idem, sendo que essa Circunstância já integra o tipo penal nas 
hip6teses em que não h6 viol6ncla real. 
2. Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real, seja moral 
ou física, que por si s6 enseja a condenação pelos crimes sexuais 
em tela, aliada a circunstancia de ser a vitima menor de catorze 
anos, tem-se aplicável a Causa de aumento de pena retro-referida, 
independentemente de restarem configuradas as qualificadoras 

do art. 223 do C6digo Penal. 
3, N ~ O  se pode confundir OS conceitos de violência real como forma 
autonoma para a implementa~áo do tipo PCmal, independentemente 
da de violência, Com a f0rma qualificada prevista no art, 
223 do Código Penal. 
4, NOS termos expostos, não há falar em bis in idem (que somente 
ocorreria nas hipóteses de violência ficta, presumida, onde não há 
recusa expressa da vítima), mas no efetivo respeito ao princípio da 
proporcionalidade, pelo qual condutas diversas merecem 
reprimendas diversas, na medida da sua reprovabilidade ou 
hediondez, pois 6 indiscutível que o estupro praticado mediante 
violência real contra uma criança 6 mais reProv&vel do que aquele 
cometido contra uma Pessoa adulta. 



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23/2/2006 
(HC 82.959/SP), declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 
2*, 5 lQ, da Lei 8.072190, que veda a progressão de regime nos 
casos de crimes hediondos e a eles equiparados, afastando, assim. 
o óbice a execução progressiva da pena. 
6. Recurso especial provido a fim de redimensionar a pena para 3 
anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. Ordem de habeas corpus 
concedida de ofício, com base no art. 654, 5 2*, do Código de 
Processo Penal, para afastar a proibição da progressão de regime 
de cumprimento da pena imposta ao condenado, cuja efetivação 
depender6 da analise, por parte do Juizo das Execuçóes Criminais, 
dos requisitos legais exigidos para a concessão do referido 
benefício. 
(REsp 667.45O/RS, Rel. Ministro ARNALOO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 25.09.2006 p. 301) 

Estas decisões demonstram os anseios sociais e a possibilidade de 

alcançar as aspirações constitucionais, ou seja, a máxima da justiça que é dar 

a cada um o seu, visto que o princípio da proporcionalidade assegura a 

concretização e a eficácia dos interesses constitucionalmente consagrados, 

aplicando a melhor medida ao caso concreto. Sua utilização no âmbito jurídico 

é importante ferramenta a ser utilizada pelo intérprete para solucionar os 

conflitos existentes entre os direitos fundamentais, permitindo a sua 

convivência resguardando a máxima efetividade de cada um. A fórmula política 

adotada entre nós qual seja, Estado Democrático de Direito, permite uma 

pluralidade de concepções o que acaba acarretando tensão entre direitos. 

Neste sentido, acatamos as lições de Luís Roberto Barroso 

(..,) as cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto, 
principiol6gic0 e extremamente dependente da realidade subjacente, 
não se prestam ao sentido univoco e objetivo que uma certa tradição 
exegética Ihes pretende dar. O relato da norma, muitas vezes, 
demarca apenas uma moldura dentro. da qual se desenham 
diferentes possibilidades interpretativas. A vista dos elementos do 
caso concreto, dos princípios a serem presewados e dos fins a 
serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com 
vistas à produção da SOluÇão Constitucionalmente adequada para o 
Drobiema a ser resolvido. 
(...) 
ao se falar em nova interpretação constitucional, normatividade dos 

ponderação de valores, teoria da argumentação, não se 
o conhecimento convencional, a importância das 

regras ou a valia das SOlUÇõeS subsuntivas. Embora a hist6ria das 
ci&ncias se faça, por vezes, em ~ovimentos revolucionários de 
ruptura, não é disso que se trata aqui. A nova interpretação 

é fruto de evolução seletiva, que conserva muitos dos 



conceitos tradicionais, aos quals, todavia, agrega id6ias que 
anunciam novos tempos e acodem a novas demandas. 14' 

E quando nos referimos a Interpretação Constitucional feita por 

nossos Tribunais, devemos avocar os princfpios que devem ser utilizados, pois 

que em um Estado Democrático de Direito não há que se falar em decisão 

imotivada, ainda que dentro de certa "moldura", como acima exposto, 6 por 

este motivo que aqui trazemos OS princípios específicos de interpretação 

constitucional, que são: princípio da unidade da constituição; princípio do efeito 

integrador; princípio da máxima efetividade; princípio da justeza ou da 

conformidade funcional; principio da concordância prática ou da harmonização 

e o princípio da força normativa da constituição. 

O princípio da unidade da constituição exige a interpretação da 

norma inserida em um campo geral, não isolado. É um princípio que tende à 

harmonização da norma. Nas lições de Luís Roberto Barroso, temos que, por 

força deste princípio, não há que Se falar em hierarquia entre normas 

constitucionais, cabendo ao intérprete harmonizar os comandos que se 

incompatibilizam, assim ponderação e concordância prática preservam a 

unidade. '42 O princípio do efeito integrador visa a Coerência da aplicação da 

norma. Seu fim é integrar os fatores políticos e sociais na solução de 

problemas jurídico constitucionais. 0 princípio da máxima efetividade, nas 

palavras de Gustavo Ferreira Santos: 

Resume o dever do int6rpreteIaplicador de, dentre os diversos 
possíveis sentidos da norma a ser interpretada, optar pelo sentido 
que lhe empreste maior eficácia ou efetividade. Obviamente, em 
relação com outras normas, a possibilidade de ampliação de eficácia 
da norma estará comprometida, O que nao invalida um esforço de, 
em meio a tais amarras, utilizar o máximo de eficttcia que ali a norma 
pode apresentar. 
A idéia de unidade da Constituição (...) sempre ser& levada em conta 
quando da aplicação deste Princípio, para evitar que, sob o 
argumento de pretender O intérprete atingir a maxima efetividade de 

14' BARCELLOS, Ana Paula de - BARROSO, Luís Roberto, O começo da história, A nova 
interpretação e o papel dos princípios no direito brasileiro, disponivei em: 
h t t p : / / w w w . c a m a r a . r j . g o v . b r / s e t ~ r e S / p ~ ~ ~ / ~ P ~  acesso em 13/09/2006. 

142 BARCELLOS, Ana paula de - BARROSO, Luís Robep, 0 começo da história. A nova 
interpretaçáo constitucional e 0 papel dos principias no direito brasileiro. 
h~~p : / /www,camara , r j , gov .b~ /~e t~ reS/p r~~ /~ r0c rev r0c2003  acesso em 2311 0/2006. 



algum direito, ser atingido mortalmente um outro direito tambdm 
protegido no Texto Constitucional. 143 

O princípio da justeza ou conformidade funcional refere-se à 

organizaçáo das funções estatais sendo que estas não podem ser alteradas 

em face da aplicação da Constituição, não pode haver a alteração da 

distribuição das funções que a Carta Maior estabelece. O princípio da 

concordância prática, ou também denominada de princípio da harmonizaçáo, 

traz intrínseca semelhança com o princípio da proporcionalidade quando 

aprecia a ponderação de bens na colisão de direitos. 

por fim, o princípio da força normativa da Constituição "enfatiza a 

necessidade de que a norma ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  seia dotada da eficácia mais ampla 

possível". '44 Pois bem, após a avaliação de todo o ambito de interpretação 

constitucional e dos princípios que a embasam, surge a necessidade de 

relacionar o princípio da proporcionalidade com OS direitos fundamentais, pois 

que Willis Santiago Guerra Filho expõe que a "essência e destinação do 

princípio da proporcionalidade 6 preservar OS direitos fundamentais '45". Aliás, 

acrescenta-se que esse seja Seu fim, tanto quanto o alcance da justiça e a 

preservação da dignidade da pessoa humana. O fato 6 que, como quer que 

seja, a ponderação de bens, O princípio da ~ro~orcionalidade e a justiça tem 

finalidades comuns, qual seia alcançar a sociedade em sua forma mais ampla 

estabelecendo regras e princípios que harmonizem a Comunidade, não só 

nacional. como levando seus efeitos à comunidade internacional. Frente 

143 SANTOS, Guçtavo Ferreira. O Principio da Proporcionalidade na Jurisp~d6ncia do 
supremo Tribunal Federal: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 2004. 
p.33. 

1" SANTOS, Guçtavo Ferreira. O Principio da Proporcionalidade na Jurisprudência do 
supremo ~ ~ i b ~ ~ ~ l  Federal: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 2004, 

p.34. 

145 a lição de Willis Santiago Guerra Filho Para diferenciar direitos humanos de 
direitos fundamentais: (...) de um ponto de vista hist6ric0, ou seja, na dimensão empírica, os 
direitos fundamentais são, originariamente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um corte 
epiçtemológico, para estudar sincronicamente 0s direitos fundamentais, devemos distingui-los, 
enquanto manifestações positivas do Direito. com aptidão Para a Produção de efeitos no plano 
jurídico, dos direitos humanos, enquanto pautas ético - políticas, "direitos moraism, 
situados em uma dimensão supra - positiva, deonticamente diversa daquela em que se situam 
as normas ,,,ridicas - especialmente aquelas de direito interno. GUERRA FILHO, willis 
Santiago, Processo constitucional e Direitos Fundamentais. 4" Edição. Sáo Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2005. p. 84. 



adversidade de direitos verifica-se a impossibilidade de serem estes 

resguardados de modo absoluto e se assim 0 fosse não caberia falar em justiça 

ou harmonização, ou ainda alcance de direitos fundamentais. A prevalência de 

um princípio que harmoniza e propicia a ponderação dos bens apresenta-se 

como meio hábil a estabelecer ordem em um Estado de Direito em nada o 

ferindo, sendo que o sopesamento de valores e direitos 6 inerente a esta 

"fórmula política '46". 

Como visto, a importância do princípio em relevo vem sendo 

progressivamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, que cada 

vez mais tem dele se valido como mecanismo indispensável a solução dos 

mais diversos casos, principalmente OS casos que envolvem os direitos 

fundamentais. Observe-se e ressalte-se que o princípio em pauta não surge 

para valorar os direitos, mas sim as condições especificas nas quais se 

encontram estes em cada Caso particular e que os subprincípios de 

interpretação servem de aliados indispensáveis a nortear o caminho dos 

magistrados. Assim temos, como coloca Fábio Ramazzini Bechara que: 

o baianceamento dos bens, Ou seja. a ponderação, constitui uma 
técnica de decisão que faz referência a duas situações diversas que 
encontram uma adequada relaç3o entre si. Fala-se de relações 
intercorrentes entre indivíduo e comunidade, e tal ponderação se 
substancia na medida dos direitos e deveres ex parte individui e ex 
parte societatis. Genericamente, pode-se notar que o critério da 
proporcionalidade vem sendo utilizado para submeter h verificação 
as leis que produzem a ,C$isão entre diversos direitos fundamentais 
individuais ou de grupo. 

Nas palavras de Paulo Bonavides poder-se-á enfim dizer, a esta 

altura, que o princípio da proporcionalidade é hoje axioma do Direito 

Constitucional, corolário da constitucionalidade e cânone do Estado de Direito. 

por fim o que se pretende é demonstrar que a carga axiológica dos direitos tem 

valia, tanto quanto 0s próprios direitos dogmatizados, e que 0 Estado de Direito 

deve levá-los em conta para a melhor aplicabilidade legislativa proporcionando 

146 Willis Santiago Guerra Filho 

147 BECHARA Fábio Ramazzini. Crime organizado e intelceptação teiefônica. são paulo: 
complexo jurjdico Damási0 de Jesus, dez. 2003. DispOnivel em: <wWW.damasio.com.br>. 
acesso em 2311 012006. 



então o alcance da justiça. Não há que Se falar em direito ou em lei, sem que 

se apreciem seus valores, constit~cionais OU, - nossa posição - tamb6m os 

infraconstitucionais. Sendo assim, em seguida se verificará valores inseridos na 

lei ordinária que permitem a ponderação de bens em casos específicos. 
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6. ANENCEFALIA E CRIME DE ABORTO: EXCLUDENTES DE ILICITUDE 

Alea iacta est 

"Sem'coragem as Outras virtudes carecem de sentido." 

Winston Churchill. 

O Direito Penal visa à proteção dos bens jurídicos mais relevantes e 

essenciais para a sobrevivência da sociedade; se utiliza de critérios políticos e 

de desenvolvimento social para Selecionar estes bens. A evolução da 

sociedade transforma o direito penal e nos faz caminhar por vias de mão dupla, 

ora criminalizando comportamentos, ora descriminalizando-os; como expije 

Sérgio Saiomão Shecaira. 14' Para acompanhar todas estas mudanças, o 

Direito penal aperfeiçoa-se e se adapta a realidade presente, pois, o poder 

inçtrumentaliza as ideologias 14' legislativas e a modernidade não admite mais 

a ideologia de 1940. \nc\usiVe, pensamos que a PrOteção jurídica atual tem 

como fim alcançar os valores abrigados pela Constituição Federal e seguindo 

os dizeres de Rogério Greco, "a liberdade, a segurança, o bem estar social, a 

igualdade e a justiça, são de tal grandeza que O Direito Penal não pode virar- 

lhe as costas, servindo a Lei Maior de norte ao legislador na seieção dos bens 
ri 150 

tidos como fundamentais , pois bem, 0 que se quer aqui é observar como o 

direito penal protege a vida do embrião ou do feto e tipifica como crime a 

interrupção da gravidez. 

Em se levando em conta que já Se explicou a anencefalia, segue-se 

com o tema aqui proposto. Observe que o crime de aborto ocorre quando há a 

interrupção da gravidez, espontânea ou provocada, de um embrião ou de um 

148 SHECAIRA, Sergio Salomáo. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. são paulo: 
Revista dos Tribunais. 1999. P. 1s4. 

149 ZAFFARONI, Eugênio Raúl, PIERANGELI. JosB Henrique. Manual de Direito pena, 
~ ~ ~ ~ i l ~ i ~ ~ :  parte geral, 5~ edição revista e atualizada. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004. p. 65. 

150 GR~,-o, ~ ~ ~ é ~ i ~ ,  cume de Direito Penal. Volume I. edição, Rio de Janeiro: impetuç, 
2006. p.07. 



feto antes do final de seu desenvolvimento normal. O processo é também 

chamado aborto, embora em termos cientificos esta palavra designe o 

resultado da ação, isto é, o embrião ou feto expulso. Nossa posição 

complementa o que aqui foi exposto, pois irIserimos que o feto ou o embrião 

devem ter vida, do contrário acarretaria a impropriedade do bem - do objeto - a 

ser protegido (artigo 17 do Código Penal). Saliente-~e que este crime se difere 

e muito do crime de infanticidio, uma vez que este último significa matar o 

recém nascido, no momento do parto ou Pouco tempo depois, em razóes de 

um estado puerperal patológico, atente-se para 0 fato de que o crime 6 ocoriido 

fora do útero materno; extra uterino. 

O tema aqui proposto é sobre estado de necessidade, frente 6 

direitos que colidem, que assim é descrito pelo Código Penal 

Estado de necessidade 
~ r t .  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 pr6prio ou alheio, cujo 
sacrifício, nas circunstancias, não era razofivel exigir-se. (Redação 
dada pela Lei nQ 7.209, de 11.7.1984) 
5 IQ - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever 
legal de enfrentar o Perigo. (Redaçáo dada pela Lei nQ 7.209, de 
i i .7.1984) 
5 29 - Embora seja razoável exigir-se o sacrificio do direito 
ameaçado, a pena poderá Ser reduzida de um a dois teyos. 
(Redação dada pela Lei nQ 7.209, de 11.7.1984) 

NO estado de necessidade a regra é a colisão bens, ambos 

amparados pelo ordenarnento jurídico. O conflito é que leva à prevalência de 

um bem sobre o outro. É nesse mmento que se aVOca a ponderação de bens 

e neste caço específico sobre anencefalia; a colisão é entre a dignidade da 

mãe e a dignidade do feto, ainda que inviável. 

Sobre o tema transcreve-se dois artigos do C6digo Penal que tratam 

do estado de necessidade 

Artigo 128 - Não se pune O aborto praticado por mddico: 
~bor to  necessário 
I -se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
~bor to  no caso de gravidez resultante de estupro 
11 - se a gravidez resulta de estupro e 0 aborto 6 precedido de 

da gestante ou. quando incapaz, de seu 
representante legal. 



A legislação penal brasileira permite o abortamento quando não há 

outro meio de salvar a vida da gestante e no caso de a gravidez resultar de 

estupro. O inciso I, acima descrito, trata de abortamento profilático, tamb6m 

denominado abortamento terapêutica e não há doutrina que não afirme que o 

caso aqui é de estado de necessidade, Portanto cláusula de justificação penal. 

15' Assim entre a colisão de bens, vida da gestante e vida do feto, o direito faz 

uma opção pela primeira. 

NO inciso II, onde surge O denominado aborto sentimental ou 

humanitário, há também a caracterização do estado de necessidade, embora 

alguns doutrinadores admitam que 0 que ocorre na verdade é sim medida de 

exceção. Sobre a justificativa e a relevância penal Nélson Hungria '52 ministra 

que nada justifica que a mulher gere uma criança que provêm de uma situação 

odiosa, nem que dê vida a um ser que lhe recordará da violência cometida. A 

lei preserva o direito de escolha da mãe, quando dispõe "com o seu 

consentimento"; não atentando para a vida do embrião / feto, entende-se, 

portanto que há uma tutela jurídica expressa da liberdade e da autonomia 

privada da mulher sendo também que neste caso a honra da mulher tem maior 

relevancia. Das lições de José Frederico Marques recolhe-se que a lei 

afasta a antijuridicidade deste tipo de abortamento porque entende que a 

gravidez advinda de estupro produz grave dano à mulher e então ocorre o 

estado de necessidade como razão Para a impunidade deste fato. Sobre o 

tema aduz Julio Fabbrini Mirabete: 

"' Código Penal 
~ f i i ~ ~  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 

nas circunstâncias não era razoável exigir-se. 

"No estado de necessidade a regra é de que ambos 0.5 bens em conflito estejam amparados 
pelo ordenamento jurídico, Esse conflito de bens éffue levará, em virtude da situação em que 
se encontravam à prevalência de um sobre 0 outro. GRECO, Rogério. Curso de Direito penal, 
Volume 1, 7' edição, Rio de Janeiro: ImpetUs, 2006. p.341. 

' 52  HUNGRIA, Nelson, Comentários ao Código Penal, volume V, 3' edição. ~i~ de Janeiro: 
Editora Forense. 1995. página 304. 

153 M~RQUEÇ, ~~~é Frederico. Tratado de Direito Penal, volume I. São Paulo: ~ d i t ~ ~ ~  
Millenium.1999. página 218. 



Tem-se entendido que, no caso, há, tambdm, estado de necessidade 
ou causa de não exigibilidade de outra conduta. Justifica-se a norma 
permissiva porque a mulher não deve ficar obrigada a cuidar de um 
filho resultante de um coito violento, não desejado. Alem disso, 
frequentemente o autor do estupro é uma pessoa degenerada, 
anormal, podendo ocorrer problemas ligados à hereditariedade. 

A permissividade do* abortamento em casos de estupro tem origem 

histórica no curso das duas grandes guerras, devido aos atos de violência 

cometidos pelos soldados inimigos nos países invadidos. As concepções 

ilegítimas, de inimigos do Estado, suscitaram debates políticos e percebe-se 

claramente que a priori, nada tinham a ver com a honra da mulher e sim com a 

honra e a economia da pátria, esta 6 rKSSa posição. Foi então legitimado o 

abortamento nestes casos. Em coflS0nância com nosso entendimento 

trazemos à luz os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: 

em nome da dignidade da pessoa humana, no caso a mulher que foi 
violentada, o direito Permite que Pereça a vida do feto.. Sáo dois 
valores fundamentais, mas 6 melhor preservar aquele já existente. 
155 

Atualmente, tais dispositivos do Código Penal não são mais 

suficientes para amenizar OS conflitos modernos e há a necessidade de discutir 

a revisão destas normas, Como Por exemplo, nos Casos de anencefalia fetal. 

Se não é crime abortar - e atenção abortar em qualquer tempo - em casos de 

estupro onde o embrião I feto pode ser saudável, porque então é crime 

abortamento, por exemplo, em caso de feto anencefálico, onde se sabe não 

haverá vida viável fora do útero t-naterno. Aqui também colidem direitos, quais 

sejam, direito à dignidade do feto e direito à dignidade da gestante, 

rqão há mais tempo para a submissão à letra seca e anciã da lei. É 

primoroso pensar no Direito Penal como um direito que tutela pressupostos 

éticos sociais que atendam humanitariamente 0s anseios pop~lacionai~, 

principalmente o anseio e a dignidade dos pais que sabem carregar um 
anencéfalo - anteriormente à dignidade do feto -. Somos enfáticos em frisar 

que, no caso que aqui se pesquisa, é certo que há colisão de direitos, porque 

154 MIRABETE JUI~O Fabbrini. Manual de Direito Penal. 23 edição. Sã0 Paulo: Atlas. 2005, p, 
1 O0 

155 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 4' edição revista, atualizada e 
ampliada, sao paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. p.427. 



defendemos a vida íntra uterina, no entanto a dignidade dos pais se sobreleva 

nestas gestações de fetos com anencefalia. Pensamos que aqui está o grande 

desafio do direito penal qual seja, excluir a ilicitude por estado de necessidade 

da conduta materna nos casos de abortamento de fetos anencefálicos, uma 

vez que esta carrega em seu útero um embrião inviável e não há que se falar 

em crime quando há estado de necessidade, necessidade á preservação da 

dignidade da mãe. Tal situação atuahente gera grave problema de saúde 
pública e de violação de direitos humanos dos pais, 6 por este fato que se deve 

pensar na descriminalização da interrupção da gravidez de fetos com esta 

patologia. 
E, exatamente por esta razão 6 que Leila Linhares Barsted defende 

uma nova "perspectiva punitiva no campo do direito" 0 Direito Penal deve 

ser eficaz e da forma como se insere na ordem jurídica, especificamente no 
campo aqui pesquisado, atualmente não Se pode falar em eficácia no dmbito 

penal. No escólio de Zaffaroni, temos que "da mesma maneira, isso nos indica 

que o grupo, que impõe um direito penal que se choca, inutilmente, contra a 

consciência individual, obt6m um triunfo momentaneo pela força, mas seu 

destino final é o isolamento, órfão de continuadores e de afeto". 15' Esta 

proposição de Eugênio RaÚl Zaffaroni coaduna Com nosso posicionamento. Em 

que pese o efeito deste "drama moral", OU melhor dizendo, desta ineficácia da 

lei penal, lembre-se que há na Câmara dos Deputados um projeto de Lei de nP 

11 35/91, que trata da supressão do artigo 124 do Código Penal 15'. NO entanto, 

nosso poçicionamento 6 contrário a este projeto de lei, pois, o que aiqui se 

acolhe e se pretende excluir do campo penal, é somente o abortamento de feto 

anencefálico como propõe 0 Projeto de Lei da Deputada Marta Suplicy de 

156 ÇARMENTO, Daniel. PIOVESAN, Flavia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e 
eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Texto: Direitos Humanos e 
descriminalização do aborto, de Leila Linhares Barsted. Rio de Janeiro: Editora Lúmen júris, 
2007. p, 105. Frise-se que não compartilhamos de todas as concepções sobre o aborto 
descritos neste livro, nosso enfoque 6 Única e exclusivamente sobre o abortamento de feto 
anencefálico vez que este é incompativel com a vida. 

157 Z A F F A R ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ê n i o  Raúi, PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro: Parte geral. 5 n edição revista e atualizada. Sã0 Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

2004. p. 236. 

158 Código Penal 
Artigo 124: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque: 
Pena: detenção de um a três anos. 



número 1956196 anexa ao primeiro. Surge então a proposta do verdadeiro 

direito laico como devidamente disposto em nossa Constituição Federal. 159 

Neste sentido as lições de Diaulas Costa Ribeiro: 

E inaceitável que o Direito Penal brasileiro seja um instrumento de 
desamparo, de abandono e de preconceito, caracterlsticas de um 
Estado de fanatismo. Por fanatismo, 6 bom lembrar, "se entende 
uma cega obediência a uma ideia, semida com zelo obstinado, atd 
exercer a violência para obrigar outros a segui-la e punir quem na0 
estd disposto a abraçá-la. No conceito de fanatismo estd impllcito 
que a id6ia da qual o fanático 6 devoto 6 uma ideia falsa e perigosa, 
não digna de ser abraçada com tanta perseverança". Irn 

Quanto a questão do abortamento de feto anencéfalo, o direito que 

cremos existir em primeiro lugar é o da dignidade da mãe, não excluindo o 

direito à dignidade do feto, além do fato de visualizar a existência da tolerância 

social implícita a estes casos de abortamento, como nos caoso de estupro 

onde a dignidade da mãe é preponderante. Estes fatos não representam 

ameaças e nem insegurança jurídica e isto aponta para uma "ruptura com a 
n 161 normatividade jurídica conservadora . 

por estas questões, há a necessidade do envolvimento social no 

processo de participação política, aqui avocam-se as lições de Hanna Arendt 

que defendia a cidadania ativa. O ProceSSo de cidadania consiste em buscar 

soluções sociais para os empecilhos politicos, Sociais e legislativos revendo as 

estratégias fracassadas e resistindo aos obstáculos que desrespeitam 

principalmente os direitos humanos; 0 exercicio ativo da cidadania deve gerar 

revoluqões sociais impedindo 0 conformismo e a submissão. A luta deve ser 

por uma releitura do Direito Penal conforme a ideologia e a ciência médica da 

atualidade, mesmo porque nos termos aqui propostos já há a Lei de 

159 Constituição Federal 
~ ~ 1 .  19, vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subveyioná-10% embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles OU seus representantes!e!açoes de dependência ou alianpa, ressalvada 
na forma da lei, a colaboração de interesse publico. 

160 D I N I ~  ~ b b ~ ~ ~ ,  RIBEIRO, Diaulas Costa. Aborto Por anomalia fetal. Brasiiia: Letras ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
2004. p.94. 

SARMENTO, Daniel. PIOVESAN, Flávia (organizadpres). Nos limites da "ida: aborto 
clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ :  
Júris, 2007. Texto de Leiia Linhares Barsted P. 98. 



Transplantes que reconhece a morte na ausência de atividade de todo o 

cérebro, incluindo, obviamente, o tronco cerebral. É assim que defendemos o 

direito à dignidade da mãe nesta Seara, Pois entre vida inviável do feto e direito 

a dignidade deste, deve-se Optar pela dignidade da mãe; inclusive oportuno o 

momento para as lições de José Joaquim Gomes Canotilho sobre este direito 

também fundamental: 

(...) a dignidade da pessoa humana exprime a abertura da República 
à idéia de comunidade constitucional inclusiva pautada pelo 
multiculturalismo mundividencial, religioso ou filosófico. O expresso 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana como núcleo 
essencial da República significará, assim, o contrário de verdades ou 
fixismos políticos, religiosos ou filosóficos. O republicanismo clássico 
exprimia esta id6ia através dos principias da não identificação e da 
neutralidade, pois a República só poderia conceber-se como ordem 
livre na medida em que não se identificasse com qualquer tese, 
dogma religião ou verdade de compreensão do mundo e da vida. ( e 
cita John Rawls) O republicanismo não pressupõe qualquer doutrina 
religiosa, filosófica ou moral abrangente. 16* 

Visto isso, cumpre ressaltar ainda o princípio da lesividade que 

informa o Direito Penal; sob a orientação deste s6 interessa ao Estado fazer 

uso do jus puniendi quando houver lesão efetiva a bens jurídicos penalmente 

relevantes, isso significa que somente interessa a conduta que implique dano 

relevante aos bens jurídicos e~~encia is  à c ~ e x i ~ t ê n ~ i a  Social pacífica. Assim 

somente cabe punição jurídica a0 comportamento que lesione direitos de 

outrem. No escólio de Rogério Greco: 

O ~rincipio da intervenção mínima, ou ultima ratio, é o responsável 
não só pela indicação dos bens de maior relevo que merecem a 
especial atenção do Direito Penal, mas se presta a fazer com que 
ocorra a chamada descriminalização. Se é com base neste princípio 
que OS bens são selecionados Para permanecer sob a tutela do 
Direito Penal, porque considerados como os de maior importância, 
tamb6m será com fundamento nele que o legislador, atento gs 
mutações da sociedade, que Com sua ~ V O ~ U Ç ~ O  deixa de dar 
importância a bens que, no passado, eram de maior relevância, fará 
retirar do nosso ordenamento jurídico penal certos tipos 
incriminadores. 
O Direito penal deve, portanto, interferir o menos possível na vida ,,,, sociedade, somente devendo Ser solicitado quando os demais 

162 CANOTILHO josé Joaquim Gomes. Direito Con~tituci~nal e Teoria da constituiçáo, 6o 
Edição. Livraria Álmedina. Coimbra. Portugal. ,2002, P . ~ ~ ~ .  



ramos do Direito, comprovadamente, nBo forem ca azes de proteger 
aqueles bens considerados da maior importância. $3 

Este princípio demonstra a desnecessária inte~enção do Direito 

Penal no âmbito da antecipação terapêutica do Parto, frente aos motivos de 

estado de necessidade da mãe em preservar sua dignidade. 

Outro princípio que nos cabe analisar é o da proporcionalidade sendo 

que, como acima estudado, este exige que se faça um juízo de ponderação 

sobre a relação entre a gravidade do fato ou gravidade do bem colocado em 

perigo; e a gravidade da pena, nesta relação não pode haver desproporção. 

Veja, aplicar o Direito Penal onde há estado de necessidade não é cabivel. 

Aplicar uma sanção & mãe que tem direito á uma digna gestação, condizente 

com a vida e saudável, não é da mesma forma cabível. 

AS considerações aqui apresentadas não visam a advogar em prol 

do abortamento, mas expor os fatos sobre o estado de necessidade nos casos 

de abortamento de fetos Com mencefalia de forma estritamente racional, 

coerente com o Estado laico e com o Estado Democrático de Direito. Salienta- 

se que a vida do nascituro, Como 0s direitos fundamentais & saúde, & 

privacidade, & autonomia reprodutiva, a igualdade e á dignidade da mulher são 

interesses constitucionalmente relevantes, que merecem ser devidamente 

protegidos. NO entanto, a proposta desta pesquisa é buscar uma solução 

legislativa em casos específicos da inviabilidade do feto, atribuindo peso maior 

aos direitos da gestante entre estes, a sua dignidade. Isto posto, não restam 

dúvidas de que o abortamento do feto anencefálico não é crime, pois que há 

estado de necessidade em preservar a dignidade e a saúde da mãe, sendo que 

a vida da gestante possui uma proteçáo relevante frente á vida do feto que com 

certeza científica é inviável. 

1" GGRECO, ~ ~ ~ b ~ i ~ ,  de Direito Penal. Volume 1 .  7' edição. Rio de Janeiro: Impetus, 



7. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO 

DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 54-8 

Perfeita justiça perfeita injustiça. 

Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54 - 8, ação de natureza 

constitucional interposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Saúde - CNTS com apoio tbcnico da ANIS - Instituto de Biobtica, Direitos 

Humanos e Gênero. Como já mencionado anteriormente neste trabalho, a 

presente ação defende a existência de preceitos constitucionais como a 

dignidade da pessoa humana, 0 Princípio da legalidade, o direito social e 0 

direto a saúde que estão sendo vulnerados em face de uma restrita e 

específica aplicação que tem sido considerada frente aos dispositivos do 

Código Penal, quais sejam, 124, 126 caput e 128 1 e 11 "j4. 

Votaram a favor do prosseguimento da tramitação do processo, para 

posterior anAlise do mérito da a~ão ,  qual seja a legalidade da interrupção da 

gravidez de feto com anen~efalia, os ministros Marco Aurélio, relatar da ação, 

Carloç Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Celso de Mello, 

Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim. 

Negaram seguimento a ação 0s ministros Eros Grau, Cezar Peluso, 

Ellen Gracie e CarlOS Velloso. 

l M  Código Penal 
~ b o d o  provocado pela gestante ou com seu consentimento 
~ r t .  124 - Provocar aborto em si mesma OU consentir que outrem lho provoque: 
Pena - detenção, de um a três moS. 
~ r t .  126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze 
anos, ou é alienada ou debil mental, OU Se 0 ~onsentiment0 é obtido mediante fraude, grave 
ameaça ou violência 
~ r t .  128 - N ~ O  se pune o aborto praticado por médico: 
Aborto necessario 
I - se não hh outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e 0 aborto 6 Precedido de consentimento da gestante ou, 

quando incapaz, de seu representante legal. 



Cumpre lembrar que a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental é ação subsidiária que somente pode ser utilizada quando outra 

não houver para resguardar O preceito fundamental. A doutrina ministra que 

preceitos fundamentais são as cláusulas pbtreas (art. 60, 5 4P), os princfpios 

sensíveis, os princípios fundamentais traduzidos em fundamentos (art. IQ), os 

objetivos (art. 3Q) e OS princípios retores das relações internacionais (art. 453 

A Lei que trata da matéria 6 a Lei 9882199 que em seu artigo primeiro 

dispõe que esta só pode ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. 

Para a propositura desta ação, deve ter ocorrido ato do poder público que 

causou efetivamente lesão a preceito fundamental. Cabe tambbm arguição de 

descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento 

da controvérsia constitucional sobre lei OU ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores à C ~ n ~ t i t ~ i ~ á ~ .  A Arguição pode ser proposta 

por todos os legitimados 21 ação direta de inconstitucionalidade. 0 relatar 

poderá indeferir a petição inicial se esta não Preencher os requisitos da lei ou 

for inepta. Dessa decisão cabe agravo no Prazo de cinco dias. 0 Supremo 

Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá 

deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. No entanto, pode também em caso de extrema urgência ou 

perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, O relator conceder a 

liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, não significando este ato um ato de 

revelia sendo que respeita a disposição legal. A hninar poderá consistir na 

determinação de que juízes e tribunais suspendam 0 andamento de prdcesso 

ou 0s efeitos de decisões judiciais, OU de qualquer outra medida que apresente 

relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada. Se entender necessário, 

poderá o relatar ouvir as partes nos Processos que ensejaram a arguição, 

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para 

que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data Para declarações, em 

audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 

Estes pontos legislativos foram salientados porque a A Ç ~ O  supra 

mencionada está a um passo da realização de audiência pública e está em 

trâmite no Supremo Tribunal Federal desde 2004. Entretanto, O que nos 

interessa aqui é o mérito do recebimento ou não desta ação e, para isto, 



analisar-se-á o voto de alguns dos Ministros deste Tribunal. Frise-se mkrjto 

quanto ao recebimento porque ainda não foi decidida a presente ação, continua 

em tramite no Supremo Tribunal Federal, inclusive para a análise de audiência 

pública, de pessoas com experiência e autoridade na matkria. 

os Ministros que votaram contra o recebimento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental divergindo do voto do relatar 

basicamente se pronunciaram no sentido de preservar a independência e 

harmonia entre o Poder Judiciário e Legislativo. 

O Ministro Eros Grau entendeu que a autora da ação requer ao 

Supremo Tribunal Federal que, por via oblíqua, crie nova norma, quando 

somente cabe a este órgão a guarda da Constituição, ou seja, proteger a 

constitucionalidade das leis e menciona: 

O que a autora pretende é lançar mão da ADPF como instrumento 
de interpretação extensiva de normas do Direito Penal, e as 
excludentes de punibilidade Previstas no artigo 128 não admitem a 
interpretação conforme a Constituição. 

Também o Ministro CeZar Pelus0 em seu voto adota o mesmo 

posicionamento como se pode observar: 

O que se trata é de criar mais uma excludente de ilicitude, o que 
seria tarefa pr6pria do Poder LegiSlativo. O foro adequado para a 

é do Legislativo, que deve ser O intérprete dos valores 
culturais da sociedade e decidir quais desses valores odem ser 
diretrizes determinantes da edição de normas jurídicas. 1 6 2  

No mesmo, sentido, o voto da Ministra Ellen Grace: 

parece-me profundamente antidemocrAtico pretender obter, por essa 
via tão tortuosa da ADPF, manifestação a respeito de um terna que, 
por ser controverso na sociedade brasileira, ainda não logrou 
apreciação no Congresso Nacional, inobstante às tantas iniciativas 
legislativaç registradas em ambas as Casas. 16' 

165 www.stf.gov.br, acesso em 08/08/2007 
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Por último, o voto do Ministro Carlos Veiioso ampara OS 

entendimentos acima quando exp6e: 

A pretensão do autor resulta, em última análise, na declarafio de 
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de normas 
Infraconstltuclonals Bs normas PenelS mencionadas anteriores B 
ConstituiçBo vigente. lBB 

Nossa posição é contrária ao entendimento destes Ministros. Em que 

pese o alto prestigio e o reconhecido saber jurldico da Corte Constitucional, 

este posicionamento não deve prosperar, pois as suas conseqüências 

negativas podem acarretar a descrença no Poder Judiciário, órgão que existe 

para interpretar a legislação aplicando esta aos casos concretos que surgem 

na sociedade e não eximir-se diante de fatos que têm acarretado grande 

angústia social. 
O Ministro Gilmar Ferreira Mendes entende que a Arguição de 

Deçcumprimento de Preceito Fundamental é instituto que contém um "enorme 

potencial de aperfeiçoamento do sistema pátrio de controle de 

constituciona~id~d~" 16', ainda sobre O tema leciona 

A arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sem 
dúvida, introduz profundas alterações no sistema brasileiro de 
controle de constitucionalidade. 

Em primeiro lugar, porque permite a antecipaçáo de decisões 
sobre controv6rsias constitucionais relevantes, evitando que elas 
venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando 
muitas situações já Se consolidaram ao arrepio da "interpretação 
autêntica" do Supremo Tribunal Federal. 

Em segundo lugar, porque poderá ser utilizado para - de forma 
definitiva e com eficácia geral - solver controvbrsia relevante sobre a 
legitimidade do direito ordinário prb-~onstltucional em face da nova 
Constituição que, at6 o momento, somente poderia ser veiculada 
mediante a utilizaçáo do reCUiS0 extraordinário. 

Em terceiro, porque as decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal nesses ProceSSoS, haja vista a eficácia erga omnes 
e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juizo sobre a 
legitimidade ou a ilegitimidade de atOS de teor Idêntico, 

. ., . 
isso significa que requerer ao Poder Jud~c~ario, mais precisamente à 

Corte Maior de interpretação legislativa, a análise de preceitos constitucionais 
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fundamentais não fere e nem coloca em risco a harmonia entre os poderes ou 

mesmo o regime democrático e seus princípios. Isto porque, há em nossa 

Carta Maior a disposição da dignidade da pessoa humana como fundamenta 

do Estado Democrático de Direito, alicerce de toda a Constituição Federal, 

princípio do regime democrático o que significa que em nome deste o Poder 

Judiciário pode e deve decidir 'se esse valor é mesmo diretriz determinante da 

norma jurídica e, a partir desta análise, julgar a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental que lhe foi proposta. 

Portanto, não é o Poder Legislativo somente que deve decidir quais 

valores podem ser diretrizes determinantes da edição de normas juridicas, 

como mencionado pelo Ministro CeZar Peluso, tanto este fato é verdadeiro que 

cabe precipuamente ao Poder Judiciário, mais precisamente ao Supremo 

Tribunal Federal, processar e julgar originariamente as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade e fazer valer as normas constitucionais e seus princípios, 

que, não se pode deixar de mencionar, são cláusulas supra-legais que 

ultrapassam o ordenamento jurídico Por Sua força. Portanto, nada há de 

antidemocrático a análise do Supremo Tribunal Federal na Arguição supra 

mencionada que requer um emprego da interpretação conforme a Constituição 

Federal ao conjunto normativo do Código Penal representado pelos artigos 

124,126 caput e 128 1 e II. Além do que, COmo dito, a an8lise da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental fornece a possibilidade de 

posicionamento seguro dos juízes de primeira instância sobre a legitimidade ou 

ilegitimidade do tema subjudice. 
Importante neste momento a análise do voto do Ministro Carlos Britto 

quanto ao recebimento da presente ação 

Antes, porém, do voto que me cabe Proferir, permito-me dizer o que 
sempre tenho dito a respeito da natureza jurídica da ADPF. Ela 
ostenta uma multifuncionalidade legal que me parece de duvidosa 
constitucionalidade. Entretanto, como se encontra pendente de 
julgamento a ADIN nQ 2.231-DF, manejada, especificamente, contra 
a lei instituidora dela prbpria, ADPF (lei 9.982199), e tomando em 
linha de conta o fato de que há decisões plenárias a prestigiar os 
desígnios da mesma lei 9.8821921, que tenho feito? Tenho me 
rendido ao principio conStituCi0nal da pre~unção de Validade dos 
atas legislativos, de sorte a momentaneamente acatar o instituto da 
ADPF tal como positivamente gizado. Logo, a ADPF enquanto 
mecanismo processual apto a enselar tanto a abertura do processo 
de controle concentrado de constitucionalidade quanto a instauração 
do processo de controle desconcentrado (comumente designado por 





por imersáo no diploma com que nasceu para o Direito Positivo. 
Pronto! Depois 6 que se faz, não a reinterpretação desse texto para 
afeiçoá-lo a normatividade constitucional, mas tão-somente uma 
comparação entre o que já foi interpretado como um dos sentidos 
dele (texto normativo) e qualquer dos dispositivos da Constituição. 
Donde o nome interpretação conforme a Constituição quer significar, 
em rigor, um imediato cotejo entre duas pr6-compreens6es ou dois 
antecipados entendimentos jurídicos: o entendimento que já se tem 
de qualquer dos dispositivos constitucionais versus aquele especifico 
entendimento a que também previamente se chegou de um 
dispositivo infraconstitucional . 
Em remate, a interpretação conforme não se exprime num típico 
exercício de hermenbutica, pois o típico exercicio de herrnen&tica 
se d6 6 num precedente Contexto de serena aceitapao da validade 
do dispositivo sobre que recai. 
Ela se inscreve 6 entre os mecanismos de controle de 
constitucionalidade, como exig&ncia do sumo princípio da 
supremacia material da Constituição. Por isso que, já no citado 
segundo momento processual de sua aplicabilidade, ela 6 manejada 
como instrumento de sindicabilidade juridica do ato público de menor 
escalão hierárquico. Por conseguinte, mecanismo pelo qual se afere 
tanto a validade formal quanto material de um modelo jurldico- 
positivo posto em cotejo com a Magna Carta. 
Tudo isso assentado, o juizo de subsunçáo que me cabe emitir por 
dever de ofício já se revela: primeiro, há mesmo uma pluralidade de 
entendimentos quanto ao conteúdo e alcance dos textos normativo- 
penais aqui referidos; segundo, essa plurivocidade se desata dos 
próprios dados de compreensão desses dispositivos-objeto; terceiro, 
o próprio dia-a-dia do Poder Judiciário brasileiro dá conta de tal 
polissemia em ordem a se concluir pela relevância dos 
fundamentos das discussõeS p r o ~ e ~ ~ ~ a i m e n t e  travadas. 
Conclusão: é de se ter por Satisfeito o requisito de procedibilidade da 
presente ADPF. 
Com estes fundamentos, eu acompanho o substancioso voto do 
ministro Marco Aurélio, relatar do feito, e resolvo a questão de 
ordem como ele próprio resolveu: no sentido de admitir a adequação 
do meio processual de que se valeu a Associação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde - CNTS. 

como voto. (grifos originais do texto) "' 

Pelo exposto do voto acima proferido - trazido a este trabalho de 

forma resumida - temos que todas as normas devem guardar conformidade 

com a Constituição Federal e o Código Penal 6 lei que não deve se opor a esta 

regra sob pena de não ter eficácia OU validade no âmbito do ordenamento 

jurídico. Com o escopo de assegurar a Supremacia da Constituição Federal e 

seus princípios, entre estes os advindos do próprio regime democrático - é que 

há uma ordem normativa voltada a assegurar a constitucionalidade das leis e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a nosso ver, é um 

mecanismo de controle constitucional da ordem jurídica fundamentada ou 

embasada em princípios metajuridicos. 
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Entendemos que descumprir um fundamento do direito é muito mais 

pernicioso do que descumprir a lei. Significa dizer que desrespeitar o ser 

humano na sua essência, implica desrespeitar o próprio fim do Direito. 

Portanto, o descumprimento de preceito fundamental não 6 Contrariedade à lei 

e nem se confunde com inconstitucionalidade. É incompatibilidade com o 

próprio sistema de Direito. Logo, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental é medida que assegura a supremacia do fundamento da 

Constituição Federal; é açáo que promove O alicerce do sistema de Direito. 

Deve-se considerar ainda a diferença entre preceito fundamental e 

princípio fundamental. Ambos não têm O mesmo significado. Como afirmado e 

demonstrado, preceito fundamental possui conceito mais amplo, abrangendo 

todas as prescrições que dão sentido básico à ordem constitucional. Assim, 

pode-se conceituar preceito fundamental Com0 toda norma constitucional - não 

excluindo 0s princípios - que serve de fundamento básico para a conformação 

e preservação da ordem política e jurídica do Estado. 

AO apreciar a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, as autoridades OU Órgãos responsáveis pela prática dos atoç 

questionados deverão ser comunicados, fixando-se as condições e o modo 

obrigatórios de interpretação e aplicação do preceito fundamental, fato este que 

a nosso ver garante a segurança jurídica. A decisão do Supremo Tribunal 

Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental poderá ter 

efeitos erga omnes, efeito vinc~lante, efeito ex tunc Ou ex nunc, e efeito 

repristinatório A Lei n. 9.882199, prevê a eficácia contra todos e o 'efeito 

vinculante da decisão prolatada na Arguição, é O que se tem da observCincia do 

artigo abaixo transcrito: 

Alt. 10. Julgada a açáo, far-se-á Comunicação as autoridades ou 

órgãos responsáveis pela prática dos at0S questionados, fixando-se as 

condições e o modo de interpretaçáo e aplica~áo do Preceito fundamental. 

g 1" presidente do Tribunal determinará O imediato Cumprimento 

da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. 

Efeitos repristinat6rios na declaração de inconstitucionalidade Significam que a declaração 
de inconstitucionalidade torna aplicável a legi~lação anterior, que havia sido revogada pela 
norma impugnada 



§ 2P Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito em 

julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do 

Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. 

g 9 A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder Público. 

Obviamente, ao defender o posicionamento do Ministro Carlos Britto, 

não se pretende demonstrar um otimismo utópico frente à possibilidade de 

propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o que 

se pretende é analisar o âmbito da dignidade de uma populaçiio tão solitária 

que quase não é percebida e que conforme informações técnicas de órgãos de 

pesquisa como a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia '73 calcula que chega a 0,18% da população, ou seja, para cada 

dez mil casos de nascidos, 18 são anencefálicos. O que se pretende 6 

demonstrar que o Poder Legislativo se preocupa com votos enquanto o Poder 

Judiciário deve de fato se preocupar com o fim do Direito que é a justiça. E 

somente se alcança a justiça através de análises críticas e coerentes de todo 

um sistema de Direito e não simplesmente de leis esparças ou de regras 

contidas em lei como quer alguns. Esse é nosso posicionamento. 

Para concluir este capitulo, é de suma importância trazer ao 

conhecimento que na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

aqui analisada foi proposta uma liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio - 
já analisada em capítulo acima - liminar esta não mantida pela maioria do 

Plenário do Tribunal, Embora o Plenário não tenha referendado a liminar, com 

efeitos ex nunc, ou seja não retroativos, foi mantida a suspensão de processos 

e decisões não transitadas em julgado relacionadas ao caso. 

Votaram contra o referendo, cassando a liminar, os ministros Eros 

Grau, Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Carloç 

Velloso e Nelson Jobim. 

Além do relator, votaram pelo referendo da liminar os ministros 

Carlos Ayres Britto, Celso de Mello e Sepulveda Pertence. 
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Apenas o ministro Cezar Peluso votou no sentido de cassar a Integra 

da liminar, inclusive no que se refere a SuspenSáo dos processos e decisões 

relativas ao assunto. 

A liminar esteve em vigor de l P  de julho de 2004 at6 a data de 20 de 

outubro do mesmo ano. 



Em posse de tudo O que aqui foi explicitado cabe a nós concluir 

que a vida existe desde a C O ~ C ~ P Ç ~ O  e que o existir é um imenso processo de 

atividades bio-psico-fisiol~gicas. Não há que se falar em vida sem a anfilise de 

todos estes fatores. Além do que, é possível e necessário, já que vivemos em 

um Estado laico; formular uma teoria não religiosa sobre a vida e a exclusão 

desta. 

Seguindo os parâmetros da ciência médica moderna, é certa a 

conclusão de que a anencefalia é incompatível com a vida viável. TambBm é 

certo que a anencefalia não se confunde com outras patologias fetaiS, e, que o 

fato daquela ser incompatível com a vida, não significa que o feto não tenha 

direito à dignidade e ainda: que toda e qualquer deficiência ou patologia 

também seja incompatível com a vida. Por isso, a todo o momento se frisou 

que somente a incompatibilidade com a vida, ou mesmo de vida que é baseada 

na ausência de atividade de todo o cérebro, mesmo que o tronco cerebral 

esteja parcialmente em funcionamento é que merece a análise de uma 

permissão para o abortamento e consequentemente a proposta de uma 

reforma legislativa sobre o assunto. E mais, que foi com O advento da Lei de 

Transplantes que o diagnóstico clínico convencional tornou-se menos 

importante e passou-se a adotar os critérios de morte encefálica, que assim 

atesta a total impossibilidade de perspectiva de vida. 

Cientes da importância da jurisprudência, os fatos nos levam a crer 

que o juiz, ao se sujeitar h letra seca da lei, engessa o sistema judiciário e 

estes devem garantir a coerência dos significados da legislação. Disso, se 

segue que o juiz, ao interpretar as normas e julgar, estimula a eficácia da 

justiça. Nos casos aqui elencados, o que é justo para os pais, é tamb6m digno 

para estes. 

Também a observação da teoria dos Direitos Fundamentais nos fez 

visualizar a importância do Estado Democrático de Direito que garante voz aos 

seus cidadãos, por meio de mecanismos de participação democrática 

permanente, e é com fundamento nestes que a sociedade se confunde com o 

conceito de Estado e povo, ou ainda, Estado e Sociedade Civil. 



Observou-se ao discursar sobre a posição do individuo diante do 
Estado, sob o ponto de vista de Georg Jeiiinek, o quanto 6 importante sallentar 

que, de forma incontestável, o indivíduo é um membro do Estado e se capacita 

perante este sob vários aspectos. Assim, é desta forma que a própria 
personalidade do Estado tamb6m se limita em sua capacidade de agir, pois 

que possui o dever moral de 'reconhecer a vida e a personalidade de seus 

membros. Isto posto, é que foi possível falar sobre todo o tema aqui proposto, 

qual seja, o âmbito do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, ou ainda 

dignidade e dignidades - do feto e dos pais. E, sobre o assunto, mais uma vez 

frisamos que o Estado não deve e nem pode obrigar uma mãe a levar uma 

gravidez adiante em total desrespeito a sua dignidade, pois nos casos aqui 

observados entendemos ser mais importante a dignidade da mãe do que a do 

feto. 

O estudo e análise do princípio da proporcionalidade nos alerta para 

o fato de que nenhum direito 6 absoluto, e, que entre estes, sempre cabe a 

colisão e a tensão, e, é com a análise deste, que se tem a oportunidade de 

debater de que forma o direito alcança melhor o seu fim; que é a justiça. O 

estudo deste tema em uma ordem jurídica fundada em um regime democrático 

de direito, onde já se disse o valor "ser humano" é elevado à proteção 

constitucional, nos permite a análise da ponderação de direitos através do 

suporte deste mesmo princípio. 

Este instante da pesquisa nos possibilitou observar a necessidade de 

analisar a interpretação constitucional como meio de alcançar os ansems da 

sociedade através da prática jurídica, ou seja, fazer incidir a norma aos casos 

concretos estimulando a pacificação e realização social. Uma vez que só se 

pode falar em colisão de direitos nos casos concretos e nunca de forma 

abstrata. 

Ao abordar a proporcionalidade, e após realizar um estudo 

jurisprudencial de casos onde este princípio se insere, é interessante a 

percepção da conscientização gradativa dos tribunais que percebem os valores 

humanos e a necessidade de avaliar o humano ou o desumano, o certo e o 

incerto, o justo e o injusto positivado em uma lei que não abrange casos 

específicos e sim casos abstratos, mesmo porque nem se exige que seja de 

forma diferente. 



Por fim, a partir da análise do Direito Penal, conclui-se que o crime 

de aborto pressupõe a existência de vida viável ou ao menos de potencialidade 

de vida, logo, o feto com a patologia anencefálica não é compatível com este 

instituto penal. Desta forma, não só a Constituição, mas tamb6m a moral e a 

racionalidade nos levam a crer que 6 preciso reformar a lei penal, tornando-a 

mais compatível com o ideário'de um Estado laico e pluralista, que não deve 

negligenciar a proteçZío da vida intra-uterina, uma vez que nesta também há a 

dignidade, mas deve ponderar o princípio da dignidade frente A vida da mãe, 

que é pessoa, num contexto de gestação de um feto com vida inviável. Desta 

forma, se propõe uma reforma no âmbito da legislação ordinária, 

transformando a mera obediência a esta lei em verdadeira adesão ao seu 

espírito, para assim adequar e aprimorar o sistema jurídico. 
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