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RESUMO 

 

 

A presente dissertação, que faz parte da Linha de Pesquisa Direitos Fundamentais e Novos 

Direitos do Curso de Mestrado da Universidade Estácio de Sá teve como objetivo analisar a 

temática da interrupção voluntária da gestação, numa perspectiva bioética de cariz secular, 

dissecando possíveis interfaces e desdobramentos que importem no comprometimento dos 

direitos fundamentais, previstos no texto da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) de 1988, tendo por objeto concreto de análise jurídica da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF-54), que descriminalizou a interrupção da gestação de feto 

anencefálico. Busca identificar os princípios constitucionais adotados na salvaguarda dos 

direitos fundamentais adotados para lastrear a histórica decisão, do mesmo modo que procura 

estabelecer a possibilidade de uma ampliação do entendimento a partir da produção desse 

conhecimento utilizado na construção de cariz biojurídico emanada pelo Supremo Tribunal 

Federal. A seguir, a pesquisa examina, no âmbito constitucional, a possibilidade de 

harmonização dos princípios utilizados nas hipóteses de permissão para interrupção da 

gestação, não sem que antes haja caracterizado, à luz dos ditames axiológicos da bioética, a 

importância do processo de ampliação da autorização para interrupção da gestação e suas 

implicações, cotejando posições teóricas relacionadas à temática do direito à vida em autores 

como Dworkin e Singer, no que pertine ao valor intrínseco da vida humana ou à possibilidade 

de uma teoria de aplicação universal. Busca seu lastro teórico no pensamento de H. Tristan 

Engelhardt Jr., especialmente em sua construção epistemológica relativa aos “estranhos 

morais” que se revela como uma alternativa na proteção dos direitos fundamentais e garantia 

de novos direitos, na medida em que promove o alargamento do poder de decisão sobre a 

matéria. Para tal, utiliza-se do método lógico-dedutivo, baseado em pesquisa documental em 

arquivo e bibliográfica, para fins de análise conceitual e histórica, fundado no diálogo teórico 

entre os autores pesquisados, com o propósito da compreensão dos conceitos do direito à vida, 

à liberdade e à saúde, em especial sob os aspectos bioéticos que envolvem o dilema em apreço, 

para concluir pelo direito de amplificação das vozes que exsurgem nesse cenário, garantindo 

novas trajetórias. 

 

 

Palavras Chave: Bioética; interrupção da gestação; estranhos morais; direitos fundamentais 
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation, which is part of the Research Line Fundamental Rights and New 

Rights of the Master's course at Estácio de Sá University, aimed to analyze the theme of 

voluntary termination of pregnancy, in a bioethical perspective of a secular nature, dissecting 

possible interfaces and developments that matter in the compromise of the fundamental rights, 

foreseen in the text of the Constitution of the Federative Republic of Brazil (CRFB) of 1988, 

having as concrete object of legal analysis of the Action of Non-Compliance with Fundamental 

Precept (ADPF-54), which decriminalized the interruption of the pregnancy of anencephalic 

fetus. It seeks to identify the constitutional principles adopted to safeguard the fundamental 

rights adopted to support the historic decision, in the same way that it seeks to establish the 

possibility that it is possible to broaden the understanding based on the production of this 

knowledge used in the construction of a bio-legal nature emanated by the Supreme Federal 

Court Next, the research examines, in the constitutional scope, the possibility of harmonizing 

the principles used in the hypotheses of permission to terminate pregnancy, not without having 

previously characterized, in the light of the axiological dictates of bioethics, the importance of 

the process of expansion of authorization for termination of pregnancy and its implications, 

comparing theoretical positions related to the theme of the right to life in authors such as 

Dworkin and Singer, with regard to the intrinsic value of human life or the possibility of a 

theory of universal application. It seeks its theoretical support in the thinking of H. Tristan 

Engelhardt Jr., especially in its epistemological construction related to the “moral strangers” 

that reveals itself as an alternative in the protection of fundamental rights and the guarantee of 

new rights, as it promotes the extension of the decision-making power on the matter. To this 

end, it uses the logical-deductive method, based on documentary research in archives and 

bibliography, for the purposes of conceptual and historical analysis, based on the theoretical 

dialogue between the researched authors, with the purpose of understanding the concepts of the 

right to life, to freedom and health, especially under the bioethical aspects that involve the 

dilemma in question, to conclude by the right to amplify the voices that emerge in this scenario, 

guaranteeing new trajectories. 

 

 

Keyworks: Bioethics; termination of pregnancy; moral strangers; fundamental rights 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O problema que dá origem à presente Dissertação insere-se na esfera da Linha de 

Pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos do Mestrado em Direito da Universidade 

Estácio de Sá e configura-se como exigência parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Direito. Focaliza a temática da permissão da interrupção da gestação desde a perspectiva da 

bioética secular: interfaces e implicações na preservação dos direitos fundamentais, 

assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988. 

Aborda, especificamente, as hipóteses consideradas quando emanados os votos dos 

Ministros da Suprema Corte e a ampliação do entendimento a partir dos casos preteritamente 

analisados e concedidos, referentes aos fetos portadores de anomalias graves, como a 

anencefalia. 

Nessa perspectiva, o estudo busca organizar dados e informações que possam contribuir 

ao debate, profundamente complexo, sobre permissão da interrupção da gestação, oferecendo 

elementos para os novos contornos normativos a serem conferidos a uma questão que envolve 

um dos grandes dilemas nacionais contemporâneos.  

Não obstantes participações de vozes distintas da sociedade, mecanismos de proteção 

para o feto e para a gestante poderão se revelar ainda mais eficazes, se considerados sua 

adequação ou reconhecida a já consagrada ineficácia da criminalização da prática do aborto. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da interrupção legal da 

gestação de fetos com anencefalia foi, sem dúvida, uma das mais complexas e emblemáticas do 

ponto de vista histórico, por envolver uma questão de tamanha repercussão, intrinsecamente 

conectada com o direito à vida, precipuamente estabelecido e consolidado na Carta Magna. 

A pesquisa realizada se propõe ao levantamento das argumentações utilizadas naquele 

contexto, contra e a favor da interrupção da gravidez naquele caso específico, bem como as 

tentativas parlamentares em regulamentar a questão. 

Acrescente-se a isso, a percepção sobre as concepções ora utilizadas, suas 

fundamentações, o debate construtivo promovido por áreas afetas e pela sociedade em geral, 

compreendendo as posições antagônicas representadas por grupos religiosos, socioculturais, 

médicos, criminologistas, sociólogos, e demais atores com clara manifestação em defesa de 

suas ideias. 



2 

Estabelece, ainda, a pauta atual com a inclusão do debate acerca da ampliação do 

entendimento e a perspectiva da contribuição da bioética, possibilitando uma reflexão sobre os 

embates morais e de valor nas práticas e relações sociais relacionadas com a saúde. Muito 

embora tenha relevo o debate, os conflitos sociais relacionados e sua sistematização na cena 

pública brasileira ainda é pouco transparente. 

No mesmo prisma, mesmo com ausência de dados e elementos seguros, há o consenso 

de que o aborto, se provocado, torna-se um significativo problema de saúde pública. Além do 

risco de morte, consideráveis lesões advindas da prática decorrente do aborto oculto, aumentam 

as estimativas atuais elevando, consideravelmente, as estatísticas de mortalidade pela prática 

ilegal. 

Esse tema reflete o drama humano e a busca incessante por direitos garantidos e outros 

emergentes, no intuito de resgatar valores individuais e que não encontram abrigo nas casas 

legislativas carecendo de regulamentação apropriada. 

O reflexo das decisões emanadas e a sua potencial ampliação não se limitam a sua 

efetividade, mas possuem interessante efeito multiplicador sobre demandas afins, iluminando 

o caminho de outras de caráter existencial, em fase de maturação. 

Motivada pela essência da matéria foi possível definir o objetivo geral deste trabalho: 

demonstrar a possibilidade de ampliação das hipóteses de permissão da interrupção da gestação, 

estabelecendo a interface e as implicações na garantia dos direitos fundamentais para os demais 

casos. 

Em linhas gerais, a problematização se desenvolve com a compreensão das inúmeras 

reflexões interdisciplinares sobre o tema, com o propósito de contribuir com o entendimento e 

o aperfeiçoamento desde uma perspectiva ético-jurídica.  

Há, portanto, uma orientação e justificação práticas na medida em que se procuram 

oferecer elementos para os novos contornos normativos a serem conferidos a um tema 

controverso, envolto em um dos grandes dilemas nacionais contemporâneos. 

Corresponde à emergência dos direitos existenciais fundamentados na igualdade, na 

singularidade, ultrapassando os limites do direito escrito, ou mesmo da ausência deste, ainda 

que transitória, observáveis através do processo de construção das decisões no âmbito dos 

tribunais. 

Dessa abordagem elencamos como objetivos específicos: i) Investigar qual a base 

informacional axiológica utilizada para a permissão da interrupção da gravidez em casos de 

fetos portadores de anencefalia; ii) Identificar os princípios constitucionais adotados na 

salvaguarda dos direitos fundamentais; iii) Estabelecer a possibilidade de ampliação do 
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entendimento a partir da produção do conhecimento anteriormente utilizado na construção 

das decisões emanadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal; 

iv) Examinar, no âmbito da Constituição Federal, a possibilidade de harmonização dos 

princípios utilizados nas hipóteses de permissão para interrupção da gestação; v) Caracterizar, 

à luz da bioética, a importância do processo de ampliação da autorização para interrupção da 

gestação e suas implicações. 

O primeiro capítulo corresponde às preliminares teóricas e será dedicado à construção 

do marco conceitual, situando o problema da pesquisa e a contextualização da base 

informacional bioética agregada para suportar o entendimento e o aperfeiçoamento deste, a 

partir da perspectiva proposta entre as visões morais autonomistas e heteronomistas onde faz-

se uma breve análise das posições esposadas por autores como Dworkin e Singer a respeito 

de questões particularmente relacionadas ao tema, como é o caso do valor intrínseco da vida 

humana. 

No segundo capítulo dedicamo-nos ao exame das decisões precedentes sobre a 

interrupção da gestação, verificando de que se valeram os ministros da Suprema Corte na 

interpretação das normas positivadas aliado à identificação dos princípios constitucionais 

adotados na salvaguarda dos direitos fundamentais e em que sentido expressam as concepções 

existentes. Ademais, ali se firmam o interesse e a atuação do Tribunal como agente ativo de 

políticas públicas, abrindo caminhos para decisões de cunho emancipatório, consubstanciadas 

em novos direitos. 

O terceiro capítulo traz a contribuição da bioética no processo de ampliação da 

autorização da interrupção da gestação, à luz do pensamento de H. Tristan Engelhardt Jr. como 

uma alternativa na proteção dos direitos fundamentais e garantia de novos direitos, 

consubstanciando o alargamento do poder de decisão sobre a matéria.  

Na sequência o quarto capítulo, estabelece as condições de harmonização entre os 

“estranhos morais”, contendo uma releitura do conflito bioético e suas possibilidades de 

enfrentamento na busca pela ampliação do entendimento sobre a matéria, procurando iluminar 

o caminho com reflexões propositivas no âmbito biojurídico para o alcance das modificações 

legislativas necessárias e prementes.  

A metodologia utilizada, inicialmente, contempla o método lógico-dedutivo, baseado 

em pesquisa documental em arquivo e bibliográfica, para fins de análise conceitual e histórica, 

fundado no diálogo teórico entre os autores pesquisados, com o propósito da compreensão dos 

conceitos do direito à vida, à liberdade e à saúde, em especial sob os aspectos bioéticos, 
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permitindo sua harmonização com as normas do direito em benefício dos indivíduos, 

respeitando os direitos da sociedade.  

Na sequência, o levantamento e análise dos casos apreciados pelo Supremo Tribunal 

Federal, com a finalidade de contrastar as posições e argumentos presentes nos 

pronunciamentos das partes, colaboradores processuais e dos próprios Ministros do STF em 

seus respectivos votos.  

A bioética, conceito trazido no estudo como embasamento para o alcance do objeto da 

pesquisa busca apresentar soluções aos conflitos morais decorrentes da complexidade e 

evolução percorridos para o reconhecimento dos direitos existenciais e a garantia de novos 

direitos. Em situações de conflito, a tomada de decisão pelo indivíduo requer o exame 

pormenorizado que contemple o equilíbrio e observe a diversidade no contexto evolutivo da 

sociedade, harmonizando posições e iluminando novos caminhos. 

A análise de decisões precedentes ganham legitimidade quando amparadas por 

fundamentos bioéticos, utilizando o direito como instrumento social que ratifica e legitima as 

mudanças sociais em importante papel no reconhecimento e na concessão de direitos não 

previstos expressamente em lei, podendo respaldar, por tais decisões, a criação de leis menos 

punitivas e mais inclusivas. 

Com o avanço das análises sobre temas de impacto há, por vezes, necessidade de 

sobreposição de um direito constitucional individual de grande importância sobre outro de 

relevância semelhante, como também a prevalência de um direito individual em contraposição 

ao direito de terceiros que possam ser afetados socialmente pela decisão posta. 

Para isso, acreditamos ser estabelecido o estudo do problema com a aplicação de 

princípios éticos para sua solução comprovando-se a utilização do direito como instrumento 

social que ratifica e legitima as mudanças sociais. 
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1. O CONFLITO BIOÉTICO EM TORNO AO ABORTO 

 

 

O tema escolhido para nosso refletir revela-se, certamente, como dentre aqueles que 

vêm sendo objeto de análise pela Bioética, o que mais se tem escrito, discutido e promovido 

encontros, colóquios científicos e debates públicos, mesmo porque o aborto é um problema de 

saúde da mulher e um dilema moral complexo em todos os lugares e é também um dos 

problemas sociais e políticos mais incontornáveis do nosso tempo. O que não representa, 

outrossim, que avanços significativos não tenham ocorrido ao longo do tempo em relação à 

questão ou ainda que algumas concordâncias morais de cariz democrático não tenham sido 

alcançadas, mesmo que transitórias, para esse dilema. No entanto, e por revés, a difícil questão 

do aborto é um claro exemplo tanto de como se revela complexo o estabelecimento da abertura 

de possíveis diálogos sociais diante de posições morais não necessariamente coincidentes, 

como das dificuldades em se conceber uma alocução junto à academia de cariz independente 

envolvente a essa questão, na medida em as atitudes panfletárias ou apaixonantes em torno dos 

argumentos costumam criar barreiras quase intransponíveis sobre o mesmo.  

De sorte que, muito embora seja bem debatido, a questão da moralidade em torno da 

interrupção voluntária da gestação é não somente histórica e conjunturalmente estabelecida e 

toda e qualquer tentativa em buscar lhe uma solução carece levar em conta a multiplicidade de 

posições morais e culturais das populações a serem atingidas. 

Para quem se dispõe a enveredar sobre pesquisas envolvendo a temática, uma grande 

dificuldade encontrada no que diz respeito à literatura relativa à interrupção voluntária da 

gestação se revela em como distinguir entre tantos, quais os fundamentos utilizados como 

argumentos tanto científicos como filosóficos de modo consistente, à medida em que uma 

quantidade sem fim de manipulações retóricas pode ser encontrada para lastrear esta ou aquela 

posição na perspectiva de angariar adeptos.  

De todo modo, cumpre alertar que não é o propósito da presente dissertação dispor-se a 

findar as discussões, dispondo-se a esgotar todo um panorama a respeito dos diversos estudos 

bioéticos ou biojurídicos acerca do assunto. Isso porque, existe uma imensa variedade de 

escritos a respeito do assunto, cujo teor seja de viés científico, filosófico, político, sociológico 

ou religioso, coloca o pesquisador diante de uma tarefa árdua, qual seja, a de selecionar os que 

lhe apontem como mais significativos para o seu propósito, o que se revela, por suposto, como, 

em alguma medida, um trabalho que se lhe exige o pressuposto da não neutralidade, mesmo 
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porque, “no sentido da neutralidade aplicada, a ciência não é neutra” porque “esta tese da não-

neutralidade aplicada atende o requisito de incorporar uma visão crítica”1.  

As discussões que envolvem a interrupção da gestação são infindáveis e se perdem no 

tempo. Polêmicas, se considerarmos os argumentos que as envolvem, como as ideias de caráter 

religioso e os fundamentos utilizados para garantir a autonomia e a dignidade feminina que 

intentam romper com os conceitos cristalizados na sociedade. 

Nesta via seguem-se, pois, duas correntes básicas: uma delas defende a criminalização 

da prática, sob qualquer pretexto ou razão, argumentando principalmente que abortar é afrontar 

o direito à vida e, por conseguinte, à manutenção da própria família; e a segunda, que luta pela 

legalização da conduta, com fundamento, em suma, na necessidade de garantia da autonomia e 

da saúde feminina. 

Trata-se de uma discussão revestida de grande simbolismo ao confrontar a sociedade 

com temas supostamente intocáveis, como o início da vida humana e a percepção sobre os 

corpos femininos.  

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento realizada no Egito, na 

cidade do Cairo, em 1994, foi considerada um marco para as legislações e as políticas 

internacionais e nacionais relacionadas ao aborto. Efetivamente essa conferência, foi o primeiro 

encontro global em que a vida humana, em todos os seus mais diversos aspectos, foi abordada 

de forma abrangente e com profundidade.  

Como principal resultado da Conferência do Cairo, foi traçado um Plano de Ação, 

verdadeira agenda de compromissos comuns entre os países participantes, visando ações de 

melhoria para a vida humana pela promoção da dignidade e dos direitos humanos e, em apoio 

ao planejamento familiar, importando necessariamente em questões vinculadas à saúde sexual 

e reprodutiva, além dos respectivos direitos. Para tal, necessária a realização da “igualdade de 

gênero, da igualdade de acesso à educação para as meninas, eliminação da violência contra as 

mulheres, além de questões relativas à população e proteção do meio ambiente”2. Por esse 

motivo fazemos coro àqueles que consideram, até antes da Conferência do Cairo, a temática do 

aborto não fazia parte da agenda de saúde pública de inúmeros países e somente após a sua 

realização veio a se incorporar. Um desses autores é o professor Andrzej Kulczycki, autor da 

obra The abortion debate in the world arena onde, pela utilização de entrevistas extensas, 

                                                 
1 OLIVEIRA,Marcos B. Considerações sobre a neutralidade da ciência, in Trans/Form/Ação vol.26 no.1 Marília 

2003, p.161-172 
2 Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Conferência do Cairo). Disponível 

em: https://brazil.unfpa.org/pt-br/publications/relat%C3%B3rio-da-confer%C3%AAncia-internacional-sobre-

popula%C3%A7%C3%A3o-e-desenvolvimento-confer%C3%AAncia-do. Acesso em 06 mai 2020. 

https://brazil.unfpa.org/pt-br/publications/relat%C3%B3rio-da-confer%C3%AAncia-internacional-sobre-popula%C3%A7%C3%A3o-e-desenvolvimento-confer%C3%AAncia-do
https://brazil.unfpa.org/pt-br/publications/relat%C3%B3rio-da-confer%C3%AAncia-internacional-sobre-popula%C3%A7%C3%A3o-e-desenvolvimento-confer%C3%AAncia-do
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incluindo discussões com chefes de estado e da igreja, bem como através da realização de 

pesquisas originais no Quênia, México e Polônia, examina como a história cultural, os 

movimentos de mulheres, a Igreja Católica e as influências transnacionais moldaram as 

políticas de aborto nessas nações e além. Para esse autor,"(...) no Cairo, pela primeira vez, um 

fórum interministerial reconheceu que as complicações do aborto apresentam ameaças sérias à 

saúde pública e recomendam que, onde o acesso ao aborto não é contra a lei, ele deve ser 

efetuado em condições seguras (...)"3 

Nos últimos anos e, especialmente a partir da I e da II Conferências Nacionais de 

Políticas para as Mulheres, em 2007, esse entendimento a respeito do tema ganhou ainda mais 

força. A aprovação da resolução que demandava ao governo brasileiro iniciativas que viessem 

a rever, no sentido descriminalizante, a legislação brasileira, inseriu a questão da interrupção 

da gestação no campo de discussão das políticas públicas, mais especificamente, no âmbito da 

saúde pública.  

A respeito do tema, Maria Helena Diniz4 se posiciona: 

 

 

O aborto sempre esteve presente na história do direito, por ser uma prática comum em 

todos os povos e épocas, embora não tenha sido incriminado por várias legislações, 

sendo inclusive considerado, em certo período, assunto estritamente familiar, que 

podia repercutir no direito privado, e, em outro, severamente castigado com a pena 

capital, não faltando, ainda eras em que foi punido brandamente.  

 

 

Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da 

ADPF-54, declarou procedente o aborto nos casos de anencefalia, gerando expressiva 

controvérsia, mesmo diante da inviabilidade da vida extrauterina do bebê anencéfalo. 

O tema em julgamento envolveu o princípio da dignidade humana, o usufruto da vida, 

a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos individuais, 

especificamente, os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres.  

O entendimento do Tribunal, em linhas gerais, tendeu a reconhecer a não colisão real 

entre direitos fundamentais, apenas conflito aparente. Na discussão mais ampla sobre o aborto, 

ou antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo, o enfoque concentrou-se na justificativa 

ou não para a lei compelir a mulher a manter a gestação, quando ausente expectativa de vida 

para o feto. E, ainda, indagou-se o fato da mulher que se submetesse à antecipação terapêutica 

                                                 
3 Texto original: “in Cairo, for the first time, an interministerial forum recognized that the complications of abortion 

pose serious threats to public health and recommend that, where access to abortion is not against the law, it must 

be done under safe conditions...” (KULCZYCKI, Andrzej. The abortion debate in the world arena, New York: 

Routledge, 1999, p. 76) 
4 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v 2. 
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do parto de feto anencéfalo devesse ser criminalizada e, mais ainda, se a possibilidade de prisão 

reduziria a realização dos procedimentos médicos em discussão. 

Ilustrativamente, Coimbra5 argumenta: 

 

 

O aborto é considerado crime no Brasil, de acordo com os artigos 124 a 128 do Código 

Penal, os quais excetuam a punibilidade, não a tipicidade, de tal prática somente em 

casos de estupro e risco de vida à gestante. Além disto, a legislação brasileira garante 

todos os direitos do nascituro desde a concepção, o que é expresso pelo Código Civil 

– no seu artigo 2º. O direito à vida humana é protegido também pelo artigo 5º da 

Constituição Federal como direito fundamental imutável até mesmo por emendas 

constitucionais ou leis ordinárias.  

 

 

Mesmo que alguns setores da sociedade ainda reputem reprovável a antecipação 

terapêutica da gravidez de fetos anencéfalos, há que relembrar, segundo declarações dos 

Ministros, à época do julgamento da ADPF-54, que a gestação não deve ser preservada a 

qualquer custo, em detrimento dos direitos básicos da mulher. Ainda que se concebesse o direito 

à vida do feto anencéfalo, tal direito cederia, em juízo de ponderação, em prol dos direitos à 

dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, à privacidade, à 

integridade física, psicológica e moral e à saúde, previstos, respectivamente, nos artigos 1º, 

inciso III, 5º, caput, e incisos II, III e X, e 6º, caput, da Carta da República. 

A matéria tida como "uma das mais importantes analisadas pelo Tribunal", segundo 

declaração do Ministro Marco Aurélio, ressaltou a importância de um pronunciamento do 

Supremo, respaldado por dados da Organização Mundial de Saúde (1993 a 1998). Pode-se dizer 

que o abortamento inseguro acontece indiscriminadamente, e apresenta uma distribuição 

irregular, e de acordo com fatores sociais e permissivos legais.  

No Brasil existem diferentes estimativas acerca do número de abortos induzidos. Os 

documentos que nos assegurem uma aproximação com a realidade são os referentes à 

internação de mulheres em hospitais públicos para a prática de curetagem pós-aborto – o que 

exclui mulheres sem qualquer acesso ao sistema público de saúde e mulheres usuárias de saúde 

suplementar. O número de mulheres que se tratou, em hospitais públicos, por complicações 

pautadas ao aborto enfraqueceu nas estatísticas oficiais. Ainda assim, está longe de ser plausível 

e a redução anual tem sido imperceptível6.  

                                                 
5 COIMBRA, C.G. A lei do aborto permite abortar até os 9 meses. 2005. 
6 SANTIAGO, Ricardo C. 2008. Saúde da mulher e aborto. In: MAIA, Mônica Bara (Org). Direito de decidir: 

múltiplos olhares sobre o aborto. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. Os dados discutidos pelo autor levam a uma 

consideração básica: o aborto corresponde ao sintoma de um problema que urge ser enfrentado, sobretudo em 

países que atestam profundas disparidades sociais, e, assim sendo, deve-se empreender lutas por novas leis ou 

decisões judiciais que venham a atacar as causas sociais do aborto. Dentre essas é possível pôr em relevo o 

planejamento familiar, a atenção à saúde da mulher, a erradicação de situações-limite de pobreza, a proteção aos 



9 

Temos que a prática do aborto e do coito interrompido, ao longo dos séculos XIX e XX 

revelaram-se como os métodos contraceptivos mais populares entre as pessoas, sendo os mais 

conhecidos e utilizados. Essa é a razão pela qual ao longo desse tempo, as cifras mundiais de 

gestações interrompidas voluntariamente são consideravelmente altas, em especial nos países 

em desenvolvimento, como é o caso da América Latina e os países pobres, como no casso da 

África. No entanto, é muito difícil conseguir dimensionar a quantidade real dos abortos 

praticados. Isso porque, essa prática é tipificada como crime na maioria dos países. 

Segundo dados fornecidos pelo Instituto Guttmacher de Pesquisas, organização norte-

americana em parceria com a Universidade de Columbia e a Federação Internacional de 

Planejamento Familiar, entre 2010-2014, um número estimado de 36 abortos ocorreram a cada 

ano por 1.000 mulheres de 15 a 44 anos nas regiões em desenvolvimento, em comparação com 

27 regiões desenvolvidas. A taxa de aborto diminuiu significativamente nas regiões 

desenvolvidas desde 1990/1994; entretanto, nenhuma mudança significativa ocorreu regiões 

em desenvolvimento. Entre 2010-2014, um número estimado de 55,9 milhões de abortos 

ocorreu a cada ano - 49,3 milhões em regiões em desenvolvimento e 6,6 milhões em regiões 

desenvolvidas. Nos países ocidentais, o pico etário do aborto ocorre entre as mulheres de 20 

anos, como, por exemplo, na Inglaterra, onde 56% dos abortos são praticados por mulheres com 

menos de 25 anos, ao passo que nos Estados Unidos este número é de 61% na mesma faixa 

etária.7  

Importante apontar que em 63 países a prática da interrupção voluntária da gestação é 

considerada uma prática legalizada e as mulheres que desejam realizar o aborto voluntariamente 

não praticarão um crime por isso. Há também aqueles países que, do mesmo modo que o Brasil, 

que admitem a realização de abortos em casos específicos como: gravidez em decorrência de 

estupro, quando o estado gravídico ameaça a vida materna ou ainda em caso de feto 

anencefálico. Geralmente, só é possível a realização do procedimento de interrupção da 

gravidez voluntária legalmente até a 12ª semana de gestação; sendo certo que a Irlanda foi o 

país que mais recentemente legalizou o aborto, no ano de 2018, enquanto que a Rússia foi a 

nação pioneira na autorização para esse procedimento, tendo legalizado sua realização no ano 

de 1920, seguido pelo México, em 1931 (em caso de estupro). 

 

 

                                                 
indivíduos que nascem com deficiências. Cf. a esse respeito, BERLINGUER, Giovanni. Bioética cotidiana. 

Brasília: Ed. Da UNB, 2004. 
7 ABORTION WORLDWIDE 2017 Uneven Progress and Anequal Acess.Guttmacher Institute. Disponível em: 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/abortion-worldwide-2017.pdf. Acesso em 02 maio 

2020 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/abortion-worldwide-2017.pdf
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No mundo ocidental, a Islândia foi pioneira na legalização do aborto voluntário, em 

1935. Hoje, o país considera que a mulher pode exercer sua liberdade individual e o 

aborto pode ser realizado até a 16ª semana de gestação. Inclusive a legislação prevê 

como motivos para realização da prática justificativas de cunho social, como falta de 

renda ou de condições mentais para se ter uma criança.8 

 

 

A discussão no âmbito da Bioética, no que diz respeito à interrupção voluntária da 

gestação não constitui preocupação exclusiva das mulheres ou dos ativistas dos movimentos 

sociais, isso porque a noção de autonomia individual é basilar para os defensores da Bioética 

secular, particularmente para aqueles que se filiam à corrente bioética norte-americana lastreada 

em um discurso liberal, principialista e deontológico, cujo fundamento se vale da 

confidencialidade, privacidade como valores essenciais. Como via de consequência, o princípio 

do respeito à autonomia reprodutiva predomina quando se trata da questão do aborto.  

Nesse debate que envolve a noção e a relevância da ideia de autonomia reprodutiva para 

aqueles que a colocam em destaque nas questões relacionadas à temática do aborto, sempre 

exsurge uma analogia elaborada em 1971, pela filósofa Judith Jarvis Thomson, em seu artigo 

intitulado A Defense of Abortion, envolvendo uma mulher diante da gestação indesejada e outra 

mulher presa, involuntariamente, a um violinista famoso. Eis um breve trecho da estória 

construída por Thomson para ilustrar sua analogia:  

 

 

Você acorda de manhã e se encontra de costas na cama com um violinista 

inconsciente. Um famoso violinista inconsciente. Ele foi encontrado com uma doença 

renal fatal, e a Society of Music Lovers examinou todos os registros médicos 

disponíveis e descobriu que você sozinho tem o tipo sanguíneo certo para ajudar. Eles 

o sequestraram, e ontem à noite o sistema circulatório do violinista foi conectado ao 

seu, para que seus rins possam ser usados para extrair venenos do sangue dele e do 

seu próprio sangue. O diretor do hospital agora diz: "Olha, lamentamos que a Society 

of Music Lovers tenha feito isso com você - nunca teríamos permitido isso se 

soubéssemos. Mas ainda assim, eles fizeram, e o violinista está agora conectado a 

você. Desconectá-lo seria matá-lo. Mas não importa, são apenas nove meses. A essa 

altura, ele terá se recuperado de sua doença e poderá ser desconectado com segurança 

de você. " É moralmente seu dever aderir a esta situação? Sem dúvida, seria muito 

gentil da sua parte, uma grande gentileza. Mas você precisa aderir a isso? E se não 

fossem nove meses, mas nove anos? Ou ainda mais? E se o diretor do hospital disser. 

"Má sorte. Eu concordo. Mas agora você tem que ficar na cama, com o violinista 

conectado a você, pelo resto da sua vida. Porque lembre-se disso. Todas as pessoas 

têm direito à vida, e os violinistas são pessoas. Concedido. Você tem o direito de 

decidir o que acontece em seu corpo, mas o direito à vida de uma pessoa supera o seu 

direito de decidir o que acontece em seu corpo9.( tradução livre da autora) 

                                                 
8OS 15 PRIMEIROS PAÍSES QUE LEGALIZARAM O ABORTO Disponível em: 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/os-15-primeiros-paises-que-legalizaram-o-aborto/. 

Acesso em 02 mai 2020. 
9 You wake up in the morning and find yourself back to back in bed with an unconscious violinist. A famous 

unconscious violinist. He has been found to have a fatal kidney ailment, and the Society of Music Lovers has 

canvassed all the available medical records and found that you alone have the right blood type to help. They have 

therefore kidnapped you, and last night the violinist's circulatory system was plugged into yours, so that your 

kidneys can be used to extract poisons from his blood as well as your own. The director of the hospital now tells 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/os-15-primeiros-paises-que-legalizaram-o-aborto/
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O artigo de Thompson e em especial a analogia criada pela autora levou a que surgissem 

um sem-número de debates, discussões e polêmicas, entre os que consideravam que o cenário 

construído pela autora se encaixaria tão somente para aqueles casos em que o estado gravídico 

fosse decorrência de estupro, por um lado; de outro, alinharam-se os que defendiam que o 

respeito ao princípio da autonomia revela-se, de fato, como o cerne da questão em comento por 

Thompson. 

Por seu turno, no campo da Bioética, os defensores da proibição do aborto, fincam suas 

ponderações no lastro da heteronomia moral (do grego heteros, "diversos" + nomos, "regras"). 

E aqui cumpre esclarecer que tais oponentes não se limitam aos que estão vinculados a crenças 

religiosas, estando, em contrário sensu, tal consideração bastante disseminada inclusive entre 

aqueles bioeticistas seculares10.  

Se temos que os defensores da legalização da interrupção voluntária da gestação 

baseiam-se no postulado da autonomia reprodutiva, por seu turno, aqueles que se opõem a essa 

posição, buscam escudar-se no princípio da heteronomia moral da vida humana. Essas 

diferenças existentes se aprofundam ainda mais no advir argumentativo relacionado a cada um 

desses princípios em conflito. Defensores do valor-autonomia, e patronos do princípio da 

heteronomia digladiam-se elaborando peças cuja retórica cumpre o propósito de determinar, 

justificar ou não, razões nem sempre próximas do justo ou razoável. 

Partindo do pressuposto da aceitação do princípio da heteronomia da vida humana, os 

pensadores preocupados em promover a sua sustentação buscam incessantemente argumentos 

filosóficos, morais ou científicos para sua manutenção. Alguns deles já se tornaram clássicos 

nesse debate, outros buscam se consolidar. Vejamos o que nos apresenta Moraes11, quando 

enfatiza que o direito à vida é inviolável, e ninguém poderá ser privado arbitrariamente de sua 

                                                 
you, "Look, we're sorry the Society of Music Lovers did this to you--we would never have permitted it if we had 

known. But still, they did it, and the violinist is now plugged into you. To unplug you would be to kill him. But 

never mind, it's only for nine months. By then he will have recovered from his ailment, and can safely be 

unplugged from you." Is it morally incumbent on you to accede to this situation? No doubt it would be very nice 

of you if you did, a great kindness. But do you have to accede to it? What if it were not nine months, but nine 

years? Or longer still? What if the director of the hospital says. "Tough luck. I agree. but now you've got to stay 

in bed, with the violinist plugged into you, for the rest of your life. Because remember this. All persons have a 

right to life, and violinists are persons. Granted you have a right to decide what happens in and to your body, but 

a person's right to life outweighs your right to decide what happens in and to your body. So you cannot ever be 

unplugged from him." (THOMSON, Judith Jarvis. A Defense of Abortion, Philosophy & Public Affairs, Vol. 1, 

no. 1 Fall 1971). 
10 Segundo Diniz e Almeida, “esta aceitação da idéia da intocabilidade da vida humana entre os bioeticistas laicos 

fez com que Singer falasse em "especismo" do Homo sapiens, ou seja, um discurso religioso baseado nos 

pressupostos científicos da evolução da espécie e na superioridade humana”. Op. Cit. p. 170. 
11 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 804. 
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vida, sob pena de responsabilização criminal. Tal inviolabilidade está assegurada na 

Constituição Federal, que o consagra como o mais fundamental dos direitos, e, também, pelo 

Código Penal, o qual antevê as sanções para o indivíduo que violar esse direito. 

O direito à vida é estimado na Constituição Federal de 1988, no título “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”, sendo sublinhado como o mais fundamental dos direitos; é dele que 

procedem todos os demais direitos. É sustentado pelos princípios constitucionais da 

inviolabilidade e irrenunciabilidade, ou seja, o direito à vida, não pode ser desrespeitado, sob 

pena de responsabilização criminal, tampouco pode o indivíduo abdicar de tal direito e desejar 

sua morte.  

Assim, o direito à vida tem um conteúdo de proteção positiva que impede configurá-lo 

como o direito de liberdade que inclua o direito à própria morte (MORAES, 2000). 

A Constituição Federal de 1988, conforme já delineado anteriormente, tutela a vida no 

título Dos Direitos e Garantias Fundamentais, precisamente no art. 5º caput, ao mesmo tempo 

em que tutela a isonomia, a liberdade, a segurança e a propriedade. É fato, a tutela expressa da 

vida veio tardiamente. 

A esse propósito, Silva,12 preleciona:  

 

 

A vida é a fonte primária de todos os outros bens jurídicos, pois uma vez que haja a 

vida, existirá a necessidade de regulá-la e protegê-la, assim como a sua organização e 

manutenção. Extrai-se disso que, embora a vida seja o pressuposto para o exercício 

de todos os outros direitos, ela somente se verifica se houver o que Silva apontou 

como vida na sua “acepção biográfica mais compreensiva”, assim, uma vida 

meramente biológica não deve jamais constituir uma obrigação. 

 

 

No mesmo artigo 5º, caput, CRFB, ao declarar que todos os seres humanos têm direito 

à vida, é possível inferir que a universalidade é uma das características dos direitos humanos, 

revelando que todo e qualquer ser humano é titular desse direito, independentemente de 

apresentar limitações físicas e psíquicas13. 

Nesse sentido podemos compreender a importância da contextualização que se insere a 

pesquisa. E da ideia concebida em relação à noção de indivíduo, de pessoa. Em toda a história 

da ética o conceito de pessoa tem gerado muitas discussões, ocupando um lugar de destaque, 

                                                 
12 SILVA, Sônia DE CUPIS, Adriano. Os direitos de personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. 

Campinas: Romana, 2004. 
12 SILVA, Sônia Maria Teixeira da. Eutanásia, 31 out. 2006. 
13 LIMA, Carolina Alves de Souza. Aborto e anencefalia: direitos fundamentais em colisão. 2. ed. Curitiba: 

Juruá, 2010. p. 36. 
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pois o conceito implica a historicidade da ética, ligando-se à temporalidade da existência 

humana, devendo se adaptar à realidade.  

A ideia que sustenta essa abordagem procura, inclusive, compreender as bases da 

argumentação e seus fundamentos éticos invocados por ocasião do julgamento da interrupção 

da gravidez por anencefalia fetal realizada pelo Supremo Tribunal Federal e em que medida o 

entendimento pretérito servirá como alicerce para iluminar novos contornos, bem como 

estabelecer as interfaces e implicações na garantia dos direitos fundamentais. 

Para tanto, procuramos estabelecer os variados aspectos representativos da sociedade 

que traduzem a conflituosa visão de mundo baseada na interpretação e no comportamento 

humano. 

As concepções adquiridas anteriormente são o marco divisório entre o que observamos 

conceitualmente e, portanto, agregado ao entendimento da matéria, com o debate atual 

proposto, representando uma nova e acirrada discussão. Os fundamentos utilizados versaram 

sobre questões sociais, científicas, morais, religiosas e ideológicas, perpassando pelo 

individualismo, o direito de escolha, a proteção à vida do feto quase intocável, mas também 

sobre o direito à interrupção da gravidez, dignamente. 

As decisões proferidas foram contundentes e consubstanciadas em assegurar a 

repersonalização do direito privado, possibilitando às mulheres o direito à interrupção da 

gravidez nos casos de fetos anencéfalos. 

Complementarmente, o estabelecimento de novas bases de conhecimento contribuirá 

para o debate, de maneira a estabelecer critérios éticos fundamentados, ocupando posição 

destacada no atual cenário brasileiro. A ética não existe sem diálogo; não é solipsista. Porquanto 

surge da reciprocidade entre as pessoas. O diálogo ético exige a reflexão e a argumentação 

sobre o sentido e o conteúdo ético de uma situação. A argumentação em si não é uma prática 

fria e imparcial, mas uma análise existencial, passada e futura, de um fato. Importante 

contribuição para robustecer um debate com distintas perspectivas. 

A ética, por sua vez, não deve se apresentar como sistema fechado e pronto a julgar 

comportamentos humanos e os fatos científicos, com base em premissas absolutas e juízos de 

certo e errado previamente estabelecidos, assim como a ciência deve ser aliada do homem 

adotando dimensões humanas a partir da ética aberta e flexível, pois este é o diálogo a ser 

estabelecido no domínio da responsabilidade. 

Na esteira dessa reflexão, direito e humanidade se estabelecem em valores humanos e 

éticos, que variam de sociedade para outra, mas, encontram em si relação germinal e esquemas 

ontologicamente identificados, posto que inerentes ao ser humano. Historicamente 
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denominados como direitos do homem e do cidadão se configuram análogos ao próprio “ser” 

em si14, e geram os direitos fundamentais. 

Bonavides15 define os direitos fundamentais como a positivação dos direitos humanos 

fundamentados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Para Barroso16, este princípio é 

valor supremo da sociedade atual, pois congrega a expectativa de sociedade justa, harmônica e 

livre.  

Os autores Sen e Nussbaum17 observam no Estado o dever de ofertar políticas públicas, 

e demais ações estruturadas para a constituição do indivíduo como ser social, capaz de escolhas 

que possam funcionalizar os seus interesses e as suas concepções de vida digna, ou seja, as 

condições para o exercício da vida social e política, como “qualidade de vida”, opondo-se ao 

utilitarismo e configurando-se com fim em si mesmo. 

 

 

1.1. BASE INFORMACIONAL AXIOLÓGICA AGREGADA 

 

 

A prática do aborto nem sempre se estabeleceu de forma incriminante. A 

impassibilidade do direito em relação à matéria considerava o produto da concepção como parte 

do corpo da gestante e sob sua decisão estava a continuidade ou não da gravidez. No passado, 

o assunto era tratado em âmbito familiar e nem sempre incriminado por legislações. 

No entanto, é inegável reconhecer que se trata de um tema recorrente. Existem registros 

de sua prática até nas mais antigas civilizações. O tratamento jurídico do tema, no entanto, 

nunca foi uniforme e sempre se alterou, principalmente, em razão das convicções religiosas e 

filosóficas. 

No Brasil, por influência dos portugueses e do catolicismo, o aborto sempre foi 

oficialmente proscrito. Desde as Ordenações do Reino, passando pelo Código Criminal do 

                                                 
14 COMPARATO, Fábio K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.48. 
15 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de 

luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: 

Malheiros, 2001.p. 10.  
16 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: A 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de Mello 

3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p.11-12. 
17 SEN, Amartya e NUSSBAUM, Martha. Et al. La calidad de vida. Tradução de Roberto Ramón. 2ª ed. México: 

FCE, 1996. p. 16-17. 
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Império de 1830, Código Penal da República de 1890, até o vigente Código de 1940, a 

interrupção da gravidez é considerada crime, excetuados os casos específicos18. 

Uma avaliação terminológica dos conceitos empregados pelos pesquisadores e 

estudiosos que se debruçam sobre essa matéria seria de extremado valor para a seara dos estudos 

bioéticos a respeito do tema. Isso porque, uma multiplicidade de conceitos se apresenta na 

mesma proporção dos choques sociais provocados pela escolha de cada opção terminológica. 

Sendo certo, que cada escolha será, necessariamente, fruto de decisões que provocarão impactos 

e desdobramentos de ordem ética e sociais, por vezes sutis, senão profundos. Não por acaso, 

relaciona-se o “aborto terapêutico como sendo aborto eugênico, deste como aborto seletivo ou 

racista, numa cadeia de definições intermináveis que gera uma confusão semântica 

aparentemente intransponível ao pesquisador” (DINIZ e ALMEIDA, 1998, p.126). Contudo, 

há que se atentar para o fato de que para cada uma das diversas terminologias estabelecidas 

para as várias possibilidades de interrupções das gestações voluntárias ou não, subjaz um 

referencial de ordem moral a orientar tais escolhas. 

Diniz e Almeida (1998, p. 126) apontam para o fato de que fundamentalmente, seja 

possível elencar quatro possíveis situações-tipo de interrupção de estados gestacionais:  

1. Interrupção eugênica da gestação (IEG): são aqueles casos de aborto em decorrência 

das práticas eugênicas, a saber, situações de interrupção da gestação orientadas por valores 

morais de ordem racial, de gênero, étnica etc. A título exemplar, costuma-se citar as práticas 

abortivas de médicos da Alemanha nazista, em mulheres judias, ciganas, comunistas ou negras. 

Em geral, a IEG costuma ser praticada sem que a gestante possa manifestar livremente a sua 

vontade; sendo a mulher obrigada a interromper a gestação;  

2. Interrupção terapêutica da gestação (ITG): estão elencados nesses os casos de aborto 

praticados por necessidade de preservar a saúde materna, ou seja, naquelas situações extremas 

em que não há outra alternativa que não seja a de interromper a gestação para que seja possível 

salvar a vida da mulher gestante. De todo modo, nos dias de hoje, em decorrência dos tremendos 

avanços observados nos aspectos científicos e biotecnológicos que envolvem as práticas da 

medicina, são cada vez mais raros os casos de ITG;  

3. Interrupção seletiva da gestação (ISG): se refere àqueles casos de interrupção da 

gestação que acontecem decorrência da detecção de graves anomalias fetais, que dizer, 

situações em que a gestação não chega a termo pela constatação de lesões fetais incompatíveis 

                                                 
18 Não obstante os dados históricos relevantes temos conhecimento de que a política adotada para os recém-

nascidos portadores de anomalias ocorre há tempos. As medidas adotadas em relação aos recém-natos eram as 

mais distintas, pois o conhecimento das anomalias não era detectável prematuramente. 
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com a sobrevida fetal pós-nascimento. Razão pela qual, os casos que justificam as práticas de 

ISG são aqueles nos quais os exames intrauterinos realizados no feto demonstram a presença 

de patologias incompatíveis com a vida extrauterina, sendo o exemplo mais conhecido o da 

anencefalia;  

4. Interrupção voluntária da gestação (IVG): nesse tipo de interrupção da gestação, o 

aborto é decorrência da autonomia reprodutiva da gestante ou do casal. Significa afirmar que, 

nessas situações a gestação não segue a termo porque a mulher ou o casal, de comum acordo, 

não mais deseja, seja ela, fruto de uma relação sexual não consentida, mediante violência (um 

estupro) ou de uma relação consensual. Muitas vezes, as legislações nacionais que permitem a 

IVG estabelecem limites gestacionais à prática.  

Com exceção da interrupção eugênica da gestação, todas as demais formas de aborto, 

inicialmente, levam em conta tanto a vontade da gestante ou do próprio casal quanto à 

manutenção ou não do estado gravídico. Grande parte dos estudiosos da Bioética entende, esta, 

com uma diferença essencial entre as demais práticas, na medida em que o princípio em 

questão, qual seja, a autonomia da vontade da mulher é um dos alicerces da teoria principialista, 

uma das mais aceitas pela Bioética.  

A matéria, exaustivamente debatida no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2012, nos 

autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, ponto focal e base inaugural 

da presente pesquisa declarou a inconstitucionalidade da interpretação que possibilitava a 

criminalização do aborto de fetos detectados com anencefalia. 

Mesmo diante da emblemática decisão do STF, o debate não teve fim. A corte deverá 

voltar a julgar tema análogo, na ADPF de nº 442, que busca a declaração de não recepção parcial 

dos artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção 

voluntária da gravidez até doze semanas, mas porque antes mesmo do ajuizamento desta ação, 

o aborto já era – e continua sendo – um assunto recorrente na sociedade brasileira. 

É certo que o país está dividido entre grupos que lutam pela descriminalização do aborto, 

baseados na autonomia, em confronto com a opinião de outros que sustentam sua 

impossibilidade, principalmente, diante da tutela constitucional dedicada ao direito à vida, 

fundados numa visão heteronômica. 

Adotando uma perspectiva eminentemente construtivista, a interpretação racionalmente 

estabelecida a partir de princípios substantivos analisados na questão dos fetos anencéfalos 

observa, não apenas a Constituição como um todo, mas também a história, as tradições e as 

práticas constitucionais.  
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Sob essa ótica, no julgamento da ADPF nº 54, o Plenário do STF partiu de uma leitura 

moral do ordenamento jurídico e de uma perspectiva reconstrutiva que, superando auto 

compreensões assimétricas de mundo, resguardou a independência ética de mulheres e 

consagrou de forma normativa o ideal de integridade. 

Na seara do entendimento das concepções que embasam o conhecimento da matéria, 

existem vertentes a serem consideradas: ciência e valores. Compreendendo que a moralidade, 

a ética e o direito vinculam-se e por vezes, se sobrepõem, há que se estabelecer uma forma de 

entendimento ou interpretação que suporte os pressupostos da epistemologia científica.  

O fervoroso debate sobre a legalização e amplitude do conceito moral do aborto 

voluntário ou induzido não raro leva a posicionamentos substancialmente distintos e de face 

contrária, por vezes irracionalmente emocionais, formando grupos adversos sem deixar 

claramente evidenciada uma posição favorável ou contrária à permissão da interrupção da 

gestação.  

Se de um lado evidenciam-se os apoiadores pró-vida, de outro, a conotação mais parece 

um movimento a favor da exterminação do bem sagrado, que é a vida humana. A estes se 

denominam abortistas, em detrimento das designações que lhe são próprias, como por exemplo, 

pró-escolha, autodeterminação, pelo direito de decidir19. 

Em relação aos fetos, propriamente, alguns podem apresentar anomalias incompatíveis 

com a vida extrauterina, que os impedem de contrair o status de pessoa. Desse modo, esses 

fetos não poderiam ser considerados sujeitos passivos do crime de aborto, uma vez que não 

revelam capacidade para alcançarem o status de pessoa e, consequentemente, para serem 

investidos, com o nascimento, dos demais atributos da personalidade. Entendimento este, 

inclusive, explicitado nos votos dos ministros do Supremo, quando os expuseram no julgamento 

da ADPF nº 54, objetos de Interrupção Seletiva da Gestação (ISG), que serão abordados neste 

trabalho em capítulo próprio. 

Ao analisarem preteritamente os casos de anencefalia, o entendimento perpassou o 

horizonte ético, qual fora, a gestação de um feto sem cérebro, fadado a não sobrevivência 

extrauterina, ferindo indiscutivelmente a dignidade da mulher. Além de ferir o princípio basilar, 

entendeu-se pela afronta a sua liberdade e autodeterminação.  

Não obstante a conceituação posta temos a clareza de que a criminalização do aborto 

produz na prática um sério problema de saúde pública, pois empurra todos os anos milhares de 

                                                 
19 DOMINGUES, Roberto C. 2008. Entre normas e fatos, o direito de decidir: o debate sobre o aborto à luz dos 

princípios constitucionais. In: MAIA, Mônica Bara (Org). Direito de decidir: múltiplos olhares sobre o aborto. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
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mulheres brasileiras, notadamente aquelas em situação de vulnerabilidade social, a 

procedimentos clandestinos realizados sem mínimas condições de higiene e segurança, 

causando sequelas que representam hoje a quinta maior causa de morte materna no país, 

ceifando todo ano centenas de vidas de jovens mulheres que poderiam e deveriam ser 

poupadas20. 

Sob a argumentação dos defensores da legalização ou descriminalização do aborto, 

ilustra o posicionamento de Mill21: 

 

 

O argumento principal dos defensores da legalização ou descriminalização do aborto 

é o do respeito à autonomia reprodutiva da mulher e/ou do casal, baseado no princípio 

da liberdade individual, herdeiro da tradição filosófica anglo-saxã. Na Bioética, o 

aborto não é tema exclusivo de mulheres ou de militantes de movimentos sociais; a 

ideia de autonomia do indivíduo possui uma penetração imensa na Bioética laica, 

especialmente para os autores simpatizantes da linha norte-americana. É em torno do 

princípio do respeito à autonomia reprodutiva que os proponentes da questão do 

aborto agregam-se. E, talvez, o que melhor represente a ideia de autonomia 

reprodutiva para os proponentes seja a analogia feita em 1971, por Thomson, no artigo 

A Defense of Abortion, entre a mulher que não deseja o prosseguimento da gestação 

e a mulher presa, involuntariamente, a um violinista famoso.  

 

 

Apesar das contestações entre proponentes e oponentes não extremistas, há alguns 

pontos em que o diálogo passa a ser possível. Observa-se como indicou Mori, uma maior 

simpatia tanto do pensamento científico quanto do senso comum pela aceitação do aborto 

quando fruto de estupro, de riscos à saúde materna ou de anomalias fetais incompatíveis com a 

vida. Os desacordos entre as partes voltam a acentuar-se quando é preciso determinar os limites 

gestacionais a cada prática. De fato, o grande centro das diferenças reside na probabilidade da 

mulher/casal decidir sobre a reprodução, ou seja, o âmago da questão reside no princípio da 

autonomia versus princípio da heteronomia moral22. 

Diante, portanto, da variedade de aspectos que formam a base conceitual e da utilização 

dos métodos interpretativos, há que se destacar o posicionamento de grupos antagônicos, 

salientando para o risco da ampliação do entendimento para demais práticas e tratamento 

jurídico equânime a outras anomalias.  

                                                 
20 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e Constituição. p. 2. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-

reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf/view. Acesso em: 05 out. 

2019.  
21 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 102. 
22 MORI, M. Abortion and health care ethics I: a critical analysis of the main arguments. In: GILLON, R, Ed. 

Principles of health care ethics. Chichester: John Wiley and Sons, 1994. p. 531-46. 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf/view
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf/view
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A esse posicionamento somam-se opiniões sobre a preservação da dignidade da vida 

intrauterina, dotada de capacidade de movimento autógeno vinculado ao processo contínuo da 

vida. E, ainda, que a dignidade humana independe das deficiências que o feto possa porventura 

vir a ter, sendo insuscetíveis de o transformarem em coisa. Ou seja, transformar o feto em objeto 

de disposição alheia, é equipará-lo a coisa e somente ela é objeto de disposição alheia, pois ser 

humano é sujeito de direito. A vida humana com sua dignidade intrínseca não pode ser 

relativizada fora das hipóteses legais. 

No entanto, sustenta a corrente opositora que o Estado não pode funcionalizar as 

mulheres, tratando-as como um meio, violando sua igualdade. É verdade que o Brasil já tem 

algumas medidas de estabelecimento de ações positivas para prevenir a anencefalia, 

viabilizando ácido fólico na rede básica de saúde para acesso de todas as mulheres no período 

pré-gestacional e gestacional. Defendem a corrente que o Estado deve criar políticas públicas 

de assistência médica e psicológica às gestantes de fetos anencéfalos, incentivando as mulheres 

a exercerem seus direitos de forma responsável. 

Diante dessa estrutura conceitual, se a vida possui valor intrínseco, então qualquer 

comunidade política tem a preocupação legítima de proteger a santidade ou inviolabilidade da 

vida humana, exigindo que seus membros reconheçam o seu valor intrínseco ao tomarem suas 

decisões individuais. 

Assim, ainda que se argumente pela defesa da potencialidade de vida, os direitos 

reprodutivos da gestante, assim como os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

autonomia da vontade, da legalidade, da privacidade e da liberdade devem ser interligados em 

uma rede harmoniosa com a dignidade do feto onde a moral, o direito e a ética integram a esfera 

do valor, pressupondo uma metodologia específica: a interpretação.  

Ademais, a autonomia reprodutiva da gestante integra um complexo conjunto valorativo 

individual que não pode ser restringida pela comunidade política, sob pena de comprometer a 

sua dignidade. 

Criado no final de 2007, o governo federal lançou o Programa Especial de Planejamento 

Familiar, buscando minimizar o problema do aborto, e foi amparado por um grupo fervoroso. 

Porém, esse grupo foi acusado de usar o momento para explanar os princípios feministas do 

estado laico, dos direitos reprodutivos, da ação do aborto inseguro e da declaração do projeto 

de descriminalização. Observa-se, então, que o movimento feminista há mais de uma década 

introduziu a questão do aborto na discussão mais abarcante dos direitos sexuais e reprodutivos 
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e garantiu não só os compromissos do País nas convenções internacionais sobre o tema como 

investiu em projetos de lei23. 

Com efeito, tem-se o direito ao que se denomina de independência ética, ou seja, o 

direito de fazer escolhas fundamentais sobre o significado e a importância da vida humana. 

Ainda com base na independência ética, intenta-se o direito de não ser negada qualquer 

liberdade quando a justificativa de alguma concepção repousa sobre a melhor maneira de viver. 

Tal compreensão assume relevância na temática da anencefalia e é utilizada para minimizar as 

críticas sobre os limites da atuação do STF, tendo em vista que a necessidade de ampliação da 

atuação jurisdicional tornou-se necessária para garantir a independência ética das gestantes. 

Vale lembrar que a vida humana é, por muitos, considerada a maior merecedora da 

atenção dos Poderes Legislativo e Judiciário, visto que nela existe capacidade de dialogar, 

reconhecer o próximo, e ainda, destaca-se por ser intangível. A positivação da dignidade 

humana traz como consequência o respeito à integridade física e psíquica da pessoa humana, o 

respeito às condições mínimas de vida24. 

Ressalta-se que alterações a respeito dos direitos humanos remontam a épocas 

históricas. Muitos foram os pensadores e entusiastas da valoração do homem como ente 

participante e importante da natureza, que deve ter localização, não apenas no espaço 

geográfico, mas sim, nos diretos e nos deveres da manutenção da qualidade de vida. Saindo do 

direito positivado, esta é a expectativa numa superioridade de valores que se podem tomar com 

inteligência e bom senso25. 

Assim sendo, importante salientar os ensinamentos de Ingo Sarlet,26 que considera a 

dignidade como: 

 

 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 

e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos...  

 

 

                                                 
23 ROCHA, Maria Isabel Balthar; NETO, Jorge A. A questão do aborto: aspectos clínicos, legislativos e políticos”. 

In: BERQUÓ, E. (Ed./Dir.). Sexo & vida. Panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas: Unicamp, 2007. 

p. 257-337. 
24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
25 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Tradução de Edson Bini. 1 ed. Bauru : DIPRO, 2001. 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 2. ed, revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002. p. 2. 
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Entretanto, tais posicionamentos que valorizam a individualidade e a dignidade da 

pessoa humana esbarram em dogmas, principalmente, religiosos que se inspiram em outros 

valores. Em religião o homem não é um fim em si mesmo, mas apenas instrumento de Deus.  

A liberdade individual e o direito ao próprio corpo seriam limitados por um 

pertencimento à obra divina. Segundo a dogmática cristã, o feto adquire o estado de pessoa 

desde a concepção, ou seja, desde o surgimento do embrião (junção do espermatozoide com o 

óvulo). Há vida a partir desse momento. Essa crença prevalece para os que comungam da fé 

desde os primórdios do Cristianismo.  

Nesses termos, pouco importaria a temporalidade fetal ou sua condição patológica. Com 

mais tempo ou menos tempo de vida, com melhor ou pior formação, considera-se, desde o 

início, como sendo pessoa dotada de um espírito semelhante ao do Criador. 

É real a participação de grupos religiosos em julgamentos públicos nas casas 

legislativas, visando auxiliar o parlamentar na preparação de projetos de lei. Contradizendo as 

ideias aqui exibidas, existe forte influência cristã nas decisões judiciais prolatadas, por vezes 

ferindo a liberdade de crença e de consciência, pois aos jurisdicionados são impostos valores 

com os quais não compactuam e tampouco a eles devem fidelidade27. 

Segundo Luiz Flávio Gomes28, ao recriminar o dogmatismo religioso patente no Estado 

brasileiro e marcar a maneira conservadora como o aborto é apreciado no país, o processo de 

secularização (separação entre o direito e a religião) ainda não se finalizou – ou seja, confunde-

se ainda religião com direito. Portanto, o que precisaria ser uma determinação individual de 

cada mulher, de acordo com sua consciência, é muitas vezes imposto com fundamento em 

convicções alheias. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, nesse caso específico, encontra um sério 

dilema, na medida em que a proteção à vida e à dignidade pode se traduzir em um direito do 

feto ou da mãe.  

Não há como escolher a quem cabe mais direito a tratamento digno. Ademais, a questão 

da saúde pública que afeta muitas mulheres, principalmente aquelas de classe menos favorecida, 

traz à baila uma questão de direito coletivo. 

 

 

                                                 
27 GOMES, Luiz Flávio. Aborto anencefálico: Direito não é religião. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1908, 

21 set. 2008. 
28 Idem. Aborto anencefálico: Direito não é religião. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1908, 21 set. 2008. 
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1.2. O DEBATE BIOJURÍDICO ATUAL 

 

 

O tema volta à baila sob outra roupagem jurídica. Com efeito, a permissão para 

interrupção da gestação sob o manto da descriminalização do aborto é atual, candente e 

intrigante não só no Brasil, como em outros países. 

Ajuizada a ADPF nº 442, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, ao fundamento, dentre 

outros, de que o aborto, induzido ou voluntário, nas primeiras doze semanas de gestação seria 

lícito, por reverenciar os princípios da dignidade da mulher, liberdade, igualdade, cidadania, 

direito à saúde, direito ao planejamento familiar, razoabilidade, proporcionalidade, com a 

recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que versam sobre o aborto significa, 

resumidamente, que a ação em foco intenta introduzir uma nova hipótese de aborto lícito e 

permitido, ao lado daquelas já existentes: aborto em caso de estupro; aborto em caso de risco 

para a vida da mulher e, finalmente, aborto de feto anencefálico. 

A questão, polêmica em sua essência, desnuda o debate público através da divisão de 

grupos antagônicos. Aparecem e se posicionam aqueles que, sob o manto religioso e sagrado 

defendem a proibição jurídica para realização do aborto, a partir do momento da concepção. De 

outra feita, aqueles que sustentam que o feto, desde a concepção, é um sujeito de direito, motivo 

pelo qual deve ser assegurada a vida. E, ainda, aqueles que, à luz de temas inegavelmente 

importantes como a saúde pública, a preservação dos direitos humanos e direitos das mulheres, 

buscam garantir a autonomia sobre seus corpos, preservadas sua escolha e integridade física e 

psíquica.  

Obviamente se estará, mais uma vez, diante de criteriosa análise da Constituição da 

República de 1988, haja vista que envolve os limites do exercício da jurisdição constitucional 

e sua legitimidade democrática, sendo o Poder Judiciário instado a se pronunciar sobre um 

assunto que deveria, em tese, ser objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo. As 

questões postas deverão ser enfrentadas quando do julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442/DF. 

Certo é que a sociedade se depara com uma possibilidade de ampliação das hipóteses 

de interrupção da gestação, onde a mulher teria absoluta autonomia sobre o seu corpo até os 

três primeiros meses de gestação. O Ministro Luís Roberto Barroso, ao refletir sobre o status 

jurídico do embrião durante a fase inicial de gestação ponderou, em decisões pretéritas, sobre 

a existência de duas posições antagônicas em relação ao tema, anotando que a primeira corrente 

sustenta a existência de vida desde a concepção, isto é, desde que o espermatozoide fecundou 
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o óvulo, dando origem à multiplicação das células, enquanto a outra vertente antes da formação 

do sistema nervoso central e da presença de rudimentos de consciência — o que geralmente se 

dá após o terceiro mês da gestação — não sendo possível ainda se falar em vida em sentido 

pleno. Aponta o Ministro, adicionalmente, que não há solução jurídica para esta controvérsia e 

que ela sempre dependerá de uma escolha de cada um a respeito da vida.  

Estabelecida a questão sobre o início da vida, novamente se debruçarão sobre como a 

vida humana é tutelada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

O antigo anseio de descriminalização do aborto, manifestado por parte da sociedade 

brasileira vem recrudescendo nos últimos tempos e ganhou força após a realização da I 

Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, que resultou na aprovação de uma resolução 

propondo ao Governo Brasileiro a inserção do tema no campo da saúde pública e adoção de 

políticas de descriminalização da prática. 

Contudo, para a realização das políticas públicas, os Governos desenvolvem ações para 

tratar questões públicas emergentes ou recorrentes. Agem com articulação de arranjos 

institucionais, que compreendem “conjunto de elementos, normas, órgãos, valores, interesses 

orientados à implementação de uma mudança estratégica”29.  

Considera-se como processo da política pública, um movimento cíclico30 que inicia no 

percebimento da questão a ser tratada, desenvolvimento de estratégias, escolha de proposta, 

implementação e avaliação, ou a finalização como campo da política pública. Em cada fase 

cíclica há ação direta ou indireta de “atores, instituições e ideias31” voltadas ao problema 

identificado, o ciclo não mantém fases fixas32.  

Com tais ingredientes, a discussão sobre o aborto tem sido recorrente, estando na pauta 

do Congresso Nacional, do Judiciário, dos noticiários e do meio acadêmico. No caso específico 

do meio acadêmico, quando se tratam de decisões proferidas pelo STF, o que pertine ao tema, 

bem traduz o posicionamento de Chaves33. 

 

 

                                                 
29 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. Saraiva: São 

Paulo, 2013. p. 237-238 
30 HOWLET, Ramesh e Perl (2013, p. 14-15) compreendem como fases do referido ciclo de políticas públicas: 

Identificação do problema, Formação de agenda, Formulação da política, Tomada de decisão política, 

Implementação e Avaliação. 
31 HOWLET, Ramesh e Perl. Política Pública: seus ciclos e subsistemas: uma abordagem integradora. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. p. 14-15. 
32 SECCHI. Leonardo. Políticas públicas, conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage 

Learning, 2013. p. 45. 
33 CHAVES, Vinicius Figueiredo. Possibilidades e riscos da judicialização da política para a consolidação 

democrática brasileira. pp. 13-14 Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d87ca511e2a8593c. Acesso em 10 dez 2019. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d87ca511e2a8593c
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Certamente, são as boas razões, a fundamentação e os argumentos de princípio que 

garantem consistência às deliberações e propiciam o estabelecimento de premissas em 

determinados casos submetidos à apreciação da Corte Constitucional, mediante as 

quais se inicia um desejável processo de construção do conhecimento por agregação.  

 

 

No Congresso Nacional, o projeto de lei nº 236 de 2012, ainda em trâmite, que pretende 

instituir o novo Código Penal, ressuscitou as discussões acerca do aborto. Além das situações 

já conhecidas, em que não se pune o aborto praticado nos casos de risco à vida da gestante 

(aborto necessário) e de gravidez decorrente de estupro (aborto humanitário), o projeto do novo 

Código Penal prevê que também não haverá crime de aborto: se comprovada a anencefalia ou 

quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizam a vida extrauterina, 

em ambos os casos atestado por dois médicos; ou se por vontade da gestante, até a décima 

segunda semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não 

apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. 

Além de incorporar à lei, verifica-se que a decisão emanada da ADPF de nº 54, que deu 

interpretação conforme a Constituição aos artigos 124, 126 e 128, I e II, do Código Penal 

vigente, para estabelecer que não se pune o aborto nos casos de anencefalia, o projeto de novo 

Código Penal foi além, abrangendo, ainda, outras doenças ou anomalias incuráveis que 

inviabilizam a vida extrauterina. 

O ponto alto das discussões no Senado foi, na verdade, a previsão de interrupção 

voluntária da gravidez até doze semanas, ainda que se tratando de um feto plenamente saudável, 

pois, nesta hipótese, o que estaria sendo valorado era a saúde física e psicológica da mulher, 

que o projeto deixou, intencionalmente, de qualificá-la como mãe ou gestante. 

Revisores estabeleceram como marcantes a visão concepcionista adotada, de forte 

conotação religiosa e que a redação fere as liberdades pessoais da mulher, notadamente, sua 

autodeterminação para escolher ser mãe e oferecer condições de vida saudáveis ao recém-

nascido. Considerações, ainda, sobre a argumentação utilizada para retirar a hipótese de 

interrupção voluntária era em grande medida apelativa, pois ao afirmarem que com doze 

semanas o bebê já possui feições humanas (olhos, nariz, boca, orelhas, coração, fígado, rins, 

pulmões e sistema nervoso central já em formação), os autores da revisão buscam uma 

equiparação entre a personalidade do feto com a personalidade de uma pessoa nascida, 

causando desconforto a quem porventura optar pelo aborto. 

É possível notar que não apenas os juristas, mas a sociedade brasileira como um todo 

está dividida entre os que apoiam o debate, com a consequente descriminalização dos crimes 
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de aborto até doze semanas de gestação, e aqueles que entendem pela sua improcedência, 

argumentando a defesa da vida desde o seu início. 

Os argumentos favoráveis destacam que a ilegalidade do aborto não impede que ele seja 

realizado, mas o coloca em outra esfera, privada, com consequência direta na reprodução da 

subordinação feminina. O aborto como um fato, não coibido pela existência de lei. 

A contra argumentação procura se sustentar no aspecto jurídico, sem perder de vista o 

aspecto de ordem moral, mas enfrentar a questão não levando simplesmente em consideração 

os direitos da mulher gestante. Não são aspectos excludentes, mas eminentemente 

complementares. 

Se um lado visualiza-se mais conservador da sociedade brasileira, que defende a 

criminalização do aborto, com o apego ao texto da Constituição da República, direitos 

fundamentais e o manto da intangibilidade, em sentido oposto apresenta-se outro liberal, com 

a bandeira da autonomia da mulher e do grave problema de saúde pública causado pela 

realização de abortos em condições precárias, sustentando a necessidade de revisão da 

legislação, especialmente do direito penal, como forma de descriminalizar, ainda que 

parcialmente, a conduta. 

Pontuamos a clarividente necessidade de políticas públicas, com ações ordenadas para 

tratar questões emergentes ou recorrentes, como o tema da interrupção da gestação. A 

articulação de arranjos institucionais que compreendem “conjunto de elementos, normas, 

órgãos, valores, interesses orientados à implementação de uma mudança estratégica”34 são 

absolutamente necessárias, prementes. 

As perspectivas apontadas sobre condições oportunas para a execução qualitativa das 

políticas podem considerar o aprimoramento do entendimento adquirido com questões de 

tamanho interesse coletivo. Os atores do processo interferem desde a identificação das 

demandas e podem representar com propriedade a construção sólida de políticas públicas 

eficientes.  

O conceito de interrupção da gestação, como já visto, pode ser abordado sob vários 

ângulos, e cada definição normalmente se concentra a partir de um arcabouço pré-concebido.  

A análise das diversas vertentes a que se propõe a pesquisa dará suporte para uma 

discussão cada vez mais fundamentada sobre a questão. Principalmente porque o tema, 

recorrente e premente de decisões está na pauta da sociedade contemporânea.  

                                                 
34 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. Saraiva: São 

Paulo, 2013. p. 237-238 
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Além de tentar compreender o conceito existente, há que se explorar as novas situações 

e perceber se as bases anteriormente firmadas são necessariamente suficientes para dar conta 

das ampliações conceituais que se apresentam.  

O alcance proposto pela perspectiva da bioética secular estabelece reais possibilidades 

de consubstanciar posicionamentos distintos, sem embasamentos dogmáticos ou puramente 

filosóficos, mas reflexivos do ponto de vista da essência humana individual, em meio à natureza 

que a cerca. 

Responder a questões centrais, permanentemente, cooperam na compreensão das visões 

existentes, ao tempo em que possibilitam e iluminam caminhos para novas concepções que 

sedimentem o pilar da autonomia, da autodeterminação, ou da permissão inerentes ao indivíduo. 

Diante da variedade de abordagens e posicionamentos conceituais busca-se a percepção 

sobre a (in)finitude de seus pressupostos e se estes são suficientemente capazes de subsidiar o 

alargamento do entendimento em relação às hipóteses de interrupção da gestação através de um 

denominador único que preserve e garanta os direitos fundamentais conquistados.  

 

 

  



27 

1.3 A POLÊMICA EM TORNO AO VALOR INTRÍNSECO À VIDA HUMANA 

 

 

Não se está, ainda, diante de questões morais e/ou direitos com entendimentos 

pacificados. Ao tempo em que novas luzes são lançadas no sentido de ampliar pouco a pouco 

as possibilidades de interrupção legal da gestação, outros movimentos de força religiosa ou 

conservadoras sob diversas matizes também reforçam seus argumentos e força política na 

defesa da vida do feto desde a concepção como direito fundamental da humanidade e, portanto, 

inegociável sob qualquer argumento ou situação fática. 

Para o professor norte-americano Ronald Dworkin35, uma questão fulcral – que antecede 

qualquer discussão bioética envolvendo tanto o início, a interrupção voluntária ou o fim da vida 

humana, ou seja, inseminação artificial, aborto e eutanásia – é se a vida possui ou não valor 

intrínseco. Esse autor não concorda que o embrião ou o feto venham a ser considerados 

constitucionalmente como pessoa e vaticina que a polêmica não se situa nesta questão, ou 

melhor dizendo, que a discussão em relação à vida humana deve estar situada no marco de sua 

sacralidade, quanto ao seu valor intrínseco. 

Para Dworkin o valor constitui-se uma propriedade inerente às coisas, independente do 

que as pessoas pensem ou queiram. Defende uma concepção transcendente não-relacional de 

valor intrínseco. 

Segundo Dworkin36, na visão moral mais tradicional, as pessoas em geral creem, mesmo 

que, no mais das vezes, tão somente no plano intuitivo, que a vida humana traz em si um valor 

intrínseco ou uma ordem de sacralidade, independentemente de sua forma (embrião, feto, 

criança, adulto, idoso). De tal modo, que os argumentos contra o aborto, por exemplo, 

fundamentar-se-iam numa concepção pela qual o embrião já se constituiria em um ser cuja vida 

seria dotada de uma santidade humana inocente, que teria começado desde a sua concepção 

biológica. Então, para esses, a tipificação do aborto como crime, e sob qualquer hipótese (IEG, 

ITG, ISG e IVG explicitados no item 1.1 desse trabalho), significaria demonstrar o respeito 

quanto ao caráter sagrado da vida humana. 

                                                 
35 DWORKIN, Ronald. El domínio de la vida. Barcelona: Ariel, 1998, p. 34/35. 
36 Dworkin não utiliza o termo “pessoa” no mesmo sentido de Singer – ser consciente de si no tempo e 

autobiográfico. Ao fazer uso do termo pessoa, apesar de admitir as ambiguidades que existem em torno dessa 

palavra, Dworkin o faz com base no sentido prático e constitucional: pessoas são seres que possuem direitos e 

devem ser tratados como iguais (DWORKIN, Ronald. El domínio de la vida. Barcelona: Ariel, 1998, p. 34/35). 

Assim, por exemplo, ao dizer que o feto não é uma pessoa, Dworkin quer dizer que ele não é um ser dotado de 

direitos. 
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O autor nomeia objeção de caráter autônomo a forma de condenação da interrupção 

voluntária de gestação que se sustenta na ideia do valor sagrado da vida humana. Assim, a vida 

humana possuiria um valor em si mesma, que se iniciaria no momento da concepção, ou seja, 

quando inicia sua vida biológica, ainda que não tenha, nesse período, sensações, interesses, 

movimentos ou direitos. Sob tal perspectiva, o aborto é imoral, pois se volta contra o valor 

intrínseco ou, em outras palavras, o caráter sagrado de qualquer etapa ou forma de vida humana. 

Haveria ainda uma outra forma de objeção ao aborto que Dworkin37 denomina de caráter 

derivado: o embrião seria alguém que já apresentaria interesses próprios desde a sua formação, 

neles incluídos o interesse em se manter vivo. Razão pela qual, os nascituros seriam titulares 

do direito de ter tutelados seus interesses do mesmo modo que as demais pessoas os têm. A 

imoralidade do aborto residiria, portanto, na violação do direito de alguém em seguir vivendo, 

do mesmo modo como é imoral e ilícito sonegar o direito à vida de qualquer ser humano adulto 

violando seu direito à vida. Em síntese, para os que defendem essa posição, tal objeção ao 

aborto pressupõe a existência de interesses e direitos no não nascido, cuja defesa e proteção 

caberia ao governo. 

Assim, há dois posicionamentos argumentativos em defesa do valor da vida intrauterina 

fetal, segundo define o autor: a autônoma, baseada na concepção do valor sagrado; e a derivada, 

com base nos interesses e direitos dos envolvidos. 

A teoria de Dworkiniana encontra respaldo na teoria do caráter sagrado da vida humana, 

na medida em que defende haver uma concordância social geral com a ideia de que é 

intrinsecamente ruim pôr fim deliberadamente à vida humana como decorrência da 

consideração de que a vida de cada pessoa possui caráter inviolável, independentemente de 

qualquer pressuposto acerca de “interesses” ou “direitos” em jogo. 

Essa concepção de sacralidade, segundo nos revela esse autor, apesar de bem difundida 

seria geralmente mal interpretada, pois geralmente o vocábulo sagrado traz em si uma 

conotação religiosa, independente de credo. Para o autor, esse entendimento não é correto, 

porque além desse modo religioso de ser interpretado, o termo sagrado pode ser interpretado de 

uma maneira laica. Implica afirmar que se a vida humana possui um elemento axiológico de 

sacralidade, não significa, obrigatoriamente, que essa noção esteja relacionada diretamente com 

o pressuposto de criação divina. A noção da sacralidade da vida humana pode ser resultado da 

valoração daquele processo evolutivo do qual se originou a espécie humana, o que lhe 

assegurou um caráter inviolável. 

                                                 
37 Dworkin, Op. Cit. p. 35. 
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Para os que professam uma religião, a manutenção e defesa da vida humana são 

inquestionáveis, pois esses religiosos acreditam que a não proteger e conservar a vida seria uma 

ofensa àquilo que emana diretamente do Criador. Por outro lado, para os que defendem um 

enfoque evolutivo, atentar contra a vida humana se revelaria como um atentado moral face ao 

processo evolutivo da própria natureza. De sorte que o entendimento relativo à condição da 

sacralidade da espécie ou da vida humana se estende tanto para a humanidade enquanto tal 

como para a vida humana individual, uma vez que ela se apresenta, em si mesma, como um 

“produto sagrado ou inviolável resultante da própria formação da vida individual, seja ela o 

produto de uma criação divina ou de uma evolução”38. 

Além das concepções da criação de caráter religioso e evolutivo, Dworkin nos apresenta 

uma outra maneira de sacralizar a vida humana, por meio da criação ou investimento humano. 

Considera o autor que cada ser humano plenamente desenvolvido constitui o resultado não 

somente de uma criação natural, mas também de um investimento ou de processo humano 

criativo e consciente. Afirma ele que um ser adulto, — considerado a partir de suas 

características, personalidade, ambições, interesses, e educação —, é o produto de um processo 

humano criador que teria começado com a criação parental e continuado por ele próprio, num 

permanente constructo, que paulatinamente edificaria sua própria biografia. 

Portanto, a sacralidade de cada vida humana individualmente considerada, da mesma 

forma que a da espécie humana, seria o produto de duas formas de investimento: a criação 

natural (divina, para religiosos ou evolutiva, para laicos) e a criação humana, lato sensu. Temos 

assim que, o caráter sagrado da vida humana começaria com a formação dessa vida de lado a 

lado da criação natural e continuaria com a criação humana. Razão pela qual, no entender de 

Dworkin, esse sentimento de perplexidade diante da destruição intencional de uma vida 

humana, se revela como um reflexo do mesmo sentimento partilhado por todos em relação à 

sacralidade da vida humana com origem nos processos de investimento criativo seja de ordem 

natural ou humana. Sobre essa questão, o autor sublinha: “a vida de um só organismo humano 

[...] exige proteção e respeito devido ao complexo investimento criativo que essa vida 

representa e devido ao assombro diante dos processos divinos ou criativos que produzem novas 

vidas a partir das anteriores”39. Acrescentamos a isso que, segundo o autor, a própria 

manutenção da vida exige proteção, em razão dos investimentos promovidos pela comunidade 

                                                 
38 HOGEMANN, Edna Raquel. Bioética, alteridade e o embrião humano, Rio de Janeiro: MULTIFOCO, 2015, p. 

81. 
39 DWORKIN. Op. Cit. p. 113. 
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e pelo país “em uma linguagem por meio da qual o ser humano absorve e continua um centro 

de geração de cultura e formas de vida e valor”40. 

Acrescente-se que Dworkin diferencia três formas pelas quais o elemento axiológico 

(valorativo) vem a constituir-se: primeiro, o instrumental, quando o valor do objeto se revela 

em sua utilidade, ou seja, na possibilidade de ajudar as pessoas a conseguir o que desejam; o 

segundo, o subjetivo, quando o objeto é revestido de valor simplesmente por ser o objeto de 

desejo de alguém em particular; e o terceiro, o intrínseco, que constitui tudo aquilo o que não 

possui valor instrumental ou subjetivo, que não depende se as pessoas gostem, necessitem ou 

desejem. Para o autor, essa terceira forma necessita ser tutelada porque é importante em si 

mesma, isto é, é detentora de uma qualidade que lhe é inerente e que lhe garante o respeito por 

parte de todos e todas. 

Dworkin situa a visão da vida humana a partir de uma leitura feita pelo filtro axiológico 

de um valor intrínseco, por isso a vida humana é possuidora de um valor sagrado, que lhe é 

intrínseco. Desde essa visão pondera que inclusive outras formas de vida, e até mesmo 

determinados objetos, o têm. Assim, muito embora os indivíduos se dediquem a realizar atos 

ou a conseguir bens dotados de valor, seja porque precisam ou por mero desfrute, algumas 

dessas realizações são respeitadas, não porque atendem a algum desejo ou interesse particular, 

mas porque são dotadas de um valor intrínseco (em si mesmas).  

Dworkin41 ainda vai apresentar duas categorias distintas de coisas intrinsecamente 

valiosas, a saber: as que possuem valor intrínseco incremental e as que são sagradas ou 

invioláveis. No primeiro caso, quanto mais temos esse algo, tanto melhor. No segundo caso, o 

valor é devido à simples existência da coisa em questão, não existindo relação com a quantidade 

disponível. No caso do valor incremental, desejamos sempre possuir mais, independentemente 

do quanto já possuído. O valor sagrado é intrínseco a algo e deve-se simplesmente à sua 

existência. Na opinião esposada por Dworkin42 a vida não possui um valor incremental, é 

considerada como simplesmente sagrada.  

Agora um detalhe muito importante deve ser apresentado, na medida em que muito 

importa para o objeto da presente dissertação: o processo de atribuição de valor intrínseco a um 

objeto pode ser efetuado de duas maneiras: por associação ou através de um processo histórico. 

Quando se dá por associação, o valor é associado ou designado ao objeto, a exemplo do valor 

                                                 
40 DWORKIN. Op. Cit. p. 114. 
41 Idem. 
42 Ibidem. 
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que os cidadãos conferem aos símbolos nacionais de seu país, como a bandeira ou o brasão 

nacional, para exemplificar. 

Cumpre apontar que não se trata, aqui, de um valor adicional; também não é um 

elemento de ordem meramente subjetiva, pois o indivíduo não leva em consideração o valor 

que os símbolos nacionais têm para ele mesmo, mas o valor que representam para a nação como 

um todo. O valor por associação decorre de investimentos humanos, morais e sociais. O 

segundo caso envolve um processo por meio do qual algo chegou a ser o que é. O processo de 

formação do caráter sagrado histórico, que pode ter uma conotação religiosa ou evolutiva, surge 

por meio de dois tipos de investimentos, a saber, genéticos e biológicos43. 

Cumpre apontar que a sacralidade da natureza, bem como dos demais seres vivos não 

se realiza por meio de associações, mas por meio de um processo histórico, que lhes confere 

sacralidade. Por essa concepção, a vida humana adquirirá distintos graus de valor, que irão 

variar a depender do volume de investimento criativo a ela concedido. Em decorrência, é 

possível verificarmos distintos graus de gravidade na perda da vida humana. Por isso é que, 

uma morte que se dá no início do processo vital, configura uma perda menos importante, na 

medida em que o investimento criativo natural e o investimento humano, promovidos nessa 

vida, evidentemente, terão sido menores. No entanto, muito embora as pessoas via de regra se 

filiem à concepção do caráter sagrado da vida humana, elas não têm acordo sobre a questão de 

se a morte prematura, quando pode ser evitada, supõe sempre a forma mais grave de frustrar 

uma vida. 

Os conservadores extremistas (heteronomistas) consideram que a morte prematura será 

sempre e inevitavelmente uma frustração mais grave, quando comparada a qualquer decisão 

que a adie, por isso são contrários a qualquer forma de interrupção da gestação, ainda que a 

vida da gestante esteja em perigo. Em contrapartida a convicção liberal (autonomista) em 

oposição à conservadora, considera que, pelo menos em certos casos, optar pela morte 

prematura diminui as possibilidades de frustração de uma vida, respeitando o princípio do valor 

intrínseco (admitem a interrupção das gestações em caso de estupro e em caso de anomalias 

graves do feto que importem em não haver sobrevida ao parto - anencefalia). Essa desarmonia 

em relação a se a morte prematura representa sempre a mais grave frustração da vida, deita 

raízes nas orientações religiosas e filosóficas de cada indivíduo, alerta Dworkin44. 

Argumenta que um indivíduo, ao considerar o investimento natural na vida humana algo 

consideravelmente importante, mais fundamental que qualquer outro tipo de investimento, 

                                                 
43 HOGEMANN. Op. Cit. p.90 
44 DWORKIN. Op. Cit. p. 121. 
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defenderá que a morte prematura e deliberada, como por exemplo nos casos do aborto 

consentido, é a maior frustração da vida, mesmo que a vida a continuar seja extremamente 

difícil de ser vivida. Caso não se acredite nisso, pôr fim a uma vida na qual ainda não tenham 

sido efetuados investimentos humanos pode ser a melhor solução. Pode-se considerar com isso 

que desacordos sobre a interrupção voluntária da gestação, e por comparação analógica, sobre 

a utilização de embriões excedentes para pesquisas, “são reflexos das diferenças profundas 

sobre a importância moral atribuída aos investimentos criativos naturais (biológicos e 

genéticos) e humanos (morais e sociais)”45. 

Dworkin defende que a ideia fulcral do valor sagrado decorre do valor conferido ao 

“processo, empreendimento ou projeto” e não do valor atribuído aos resultados. Disso, podemos 

realizar que seja na convicção a respeito da existência de um processo histórico de formação da 

vida humana que consista a noção do sagrado, ou seja, no entendimento do modo como a nossa 

espécie humana chegou a existir, seja com fundamento na crença evolutiva, seja fundada em 

qualquer crença religiosa da criação divina. A partir dessas considerações, as pessoas sofrem 

pela destruição de uma espécie animal ou vegetal por significar a frustração de um processo 

evolutivo ou projeto de criação que não mais se repetirá. 

Na sequência, o autor irá identificar mais duas características que se fazem presentes 

nas convicções relativas ao sagrado e ao inviolável: a primeira, se refere ao fato de existirem 

distintos graus de sacralidade; a segunda, diz respeito ao fato de as convicções relacionadas à 

inviolabilidade serem seletivas. Ao analisar as variações do grau de sacralidade, Dworkin 

constata o fato de que é considerada mais censurável a extinção de uma espécie animal, como 

o do tigre da Sibéria, por exemplo, do que a de uma ave exótica. Essa seletividade estaria 

condicionada pelas necessidades básicas de cada indivíduo, bem como correlata a suas crenças 

e opiniões morais. Assim, a título de exemplo, muitas pessoas não têm qualquer pesar por se 

cortar árvores para deixar espaço com o fim de construir uma casa ou fábrica, ou matar 

mamíferos complexos para obtenção de alimentos, enquanto outras o têm. Da mesma forma 

que algumas pessoas são contra o aborto, mas pouco se importam com o destino das crianças 

recém-nascidas sem teto. 

A respeito, exatamente dessa questão, o autor nos aponta que: “de diversos modos os 

indivíduos são seletivos acerca de que produtos e classes de processos criadores ou naturais são 

tratados como invioláveis”. Para a maior parte das pessoas, continua, “não há um único 

princípio geral do qual fluem todas as suas convicções acerca do sagrado, mas uma complexa 

                                                 
45 HOGEMANN. Op. Cit. p.90. 
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rede de sentimentos e intuições”46. Fica claro, assim, que na aplicação da noção do valor 

intrínseco haverá distintos graus de sacralidade, pois não existe um único princípio geral 

seguido por todos os indivíduos para que possamos atribuir valor sagrado a algo, mas esse 

dependerá daquilo que os indivíduos consideram que seja valioso; as pessoas é que selecionam 

o que reputam como sagrado, de acordo com suas necessidades, crenças e convicções. 

O filósofo Peter Singer47 caminha em direção própria e por vezes muito distinta, ao 

considerar que uma teoria ética deve sempre buscar a universalidade. Um princípio ético 

universalmente válido não deve estar lastreado por uma concepção relativista ou subjetivista. 

Em sua concepção, a ética não se concebe relativa quiçá subjetiva, pois, um juízo moral está 

para além da reflexão sobre os costumes da sociedade na qual é estabelecido ou formulado. 

Defende, no entanto que, muito embora haja uma influência das crenças e costumes sobre o 

indivíduo, toda decisão ética é sempre própria do sujeito.  

Essa concepção relativista atacada por Singer defenderia que a ética é relativa à 

sociedade em que se vive, ou seja, nenhum juízo moral precisa superar os costumes, apenas 

justificá-los. Nesse sentido, aquilo que para um grupo social específico é eticamente correto, 

para outro pode estar equivocado moralmente. Mas, para esse autor, tal raciocínio finda por 

desaguar em erro de juízo ético, ou seja, o que é certo ou errado dependerá sempre da sociedade 

em questão. Também no caso do subjetivismo, que enxerga nos juízos éticos enquanto 

descrições das atitudes daquele que fala, finda por conduzir a conclusões não aceitáveis por 

considerar que o raciocínio ético, com fundamentos racionais mais dilatados, para além da 

perspectiva subjetiva não é admissível. Em sentido oposto, o autor, sua ética, confere à razão 

especial protagonismo nas decisões éticas. 

Considera Singer que, ao serem colocados em discussão os temas éticos relativos à 

igualdade humana, à interrupção voluntária da gestação, à terminalidade da vida e ao meio 

ambiente, é necessário recusar “quaisquer pressupostos de que todos os membros de nossa 

espécie têm algum mérito específico [...] que os coloque acima dos membros de outras espécies 

simplesmente por serem membros da nossa”48.  

Esse autor sugere o princípio da igual consideração de interesses semelhantes (PICIS) 

como fundamento adequado para condução das relações morais dos indivíduos com outros seres 

da espécie humana e das relações com os seres não humanos, dotados de sensibilidade. Não 

devemos tomar decisões éticas baseados na aparência externa dos seres, ou em outras 

                                                 
46 DWORKIN. Op.Cit. p. 108. 
47 SINGER, Etica Prática, São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 14/19. 
48 SINGER. Op. Cit. p. 03. 
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propriedades factuais. A relevância a ser dada deve ser aos interesses, em especial, ao interesse 

em não sentir dor. 

A capacidade de sofrer é uma condição prévia para se ter interesses: “a capacidade de 

sofrimento é a característica vital que confere a um ser o direito à igual consideração”49. Quando 

um ser é dotado da capacidade física de sofrer inexiste qualquer razão moral para não levarmos 

em conta tal sofrimento. Razão pela qual, a igualdade carece ser estendida a todos os 

possuidores de interesses. Toda espécie de discriminação em relação aos seres portadores de 

interesses finda por violar o princípio ético da igual consideração. 

Em seu conteúdo, o PICIS impõe seja atribuído o mesmo valor aos interesses 

semelhantes dos seres distintos que forem atingidos pelas consequências de uma conduta, 

independente de características de fato como, por exemplo, o grau de inteligência ou a acuidade 

visual. Esse princípio não procura sua base numa pretensa igualdade factual, mas na igualdade 

de interesses semelhantes. De modo que, para ser consequente com o PICIS, devemos atribuir 

um peso preferencial aos interesses mais relevantes, seja qual for a espécie à qual o ser senciente 

pertença. 

Como consequência dessa teoria ética, Singer afasta a noção de sacralidade da vida 

humana, defendida pelos heteronomistas (conservadores) como fundamento para a criação de 

um princípio ético universalmente válido. A moral tradicional deita suas bases na sacralidade 

da vida humana e pressupõe que a singularidade dessa espécie de vida (a humana) exclui 

qualquer possibilidade de comparação ou equiparação com a dos outros seres viventes. A 

proposta de Singer se demonstra inovadora, pela inclusão dos por ele denominados seres 

sencientes50 no espectro da consideração moral, representou uma revolução no campo da Ética, 

tendo sido recebida com muita resistência, na medida em que exige que abandonemos as 

intuições e convicções morais fundadas em teses consideradas conservadoras por esse autor. 

Essa resistência, em parte, tem como motivo o fato de Singer empregar os conceitos de 

                                                 
49 SINGER. Op. Cit. p. 67/68. 
50 Singer denomina como senciente os seres que apresentam duas características moralmente relevantes: a 

sensibilidade e a consciência. A sensibilidade tem por base a capacidade de sentir dor, permitindo ao ser 

distinguir-se do meio em que vive. Já a consciência decorre da percepção do ser daquilo que afeta sua 

sensibilidade. Na medida em que o ser é consciente tem um interesse em experimentar o prazer e evitar ao 

máximo o sofrimento. Assim, a senciência por si, assegura a inclusão na comunidade moral, com base na igual 

consideração de interesses semelhantes, mesmo que o ser não tenha autoconsciência. (SINGER, Peter; Repensar 

la vida y la muerte: el derrumbe de nuestra ética tradicional. Barcelona: Paidós, 1997, p. 213). A característica 

de autoconsciência ou consciência de si (ser autobiográfico, com aptidões mentais superiores) não é exigida por 

Singer para atribuir a senciência (consciência de seus movimentos imediatos) a um ser. Os interesses dos seres 

sensíveis devem ser considerados sem levarmos em conta sua autoconsciência. Dessa forma, a dor deve sempre 

ser reduzida, pois é igualmente má, tanto para seres conscientes como autoconscientes. (SINGER, Peter. Ética 

Prática. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 60). 
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“interesse” e “preferência”, os quais acabam por ocupar o lugar daquilo que, na ética tradicional 

concorrente, é denominado “valor intrínseco” ou “valor sagrado” e que autores como Ronald 

Dworkin irá trabalhar, a despeito de afastar-se do tradicionalismo, in fine. 

Singer considera que a doutrina da sacralidade da vida humana se revela uma forma de 

afirmar que a “vida humana possui algum valor especial, totalmente diverso do valor atribuído 

à vida de outros seres vivos”51. Todos estão acostumados a se referir sobre o infinito valor da 

vida humana, sendo complexo deixar de lado a ideia em relação a qual a vida humana possui 

um único valor. Tal valor justificaria o uso de todos os recursos existentes para salvar uma vida 

humana. 

Ao utilizar-se as expressões como “ser humano” ou “vida humana” costuma sempre 

haver uma certa confusão, afirma Singer. Muitas das vezes, o termo “ser humano” é utilizado 

como sinônimo de “membro da espécie Homo sapiens”. Em outras ocasiões, o uso do termo 

“humano” corresponde àquelas pessoas dotadas de propriedades como: autocontrole, senso de 

futuro e passado, consciência de si, condição de relacionar-se com os outros, empatia, 

comunicação etc. No segundo emprego do termo não fazemos referência ao fato de o ser 

pertencer à espécie Homo sapiens, mas sustentamos que os seres humanos são possuidores de 

certas qualidades e que aquele ser em específico as possui em especial. Um feto ou uma criança 

com grave deficiência mental se encaixaria somente na primeira definição do termo — 

“membro da espécie Homo sapiens” —, não na segunda. 

Dessa forma, o primeiro problema referente à ideia de sacralidade da vida humana 

residiria à própria utilização do vocábulo humano. Em razão das dificuldades da utilização 

desse vocábulo, o autor nos convida a utilizar o termo humano, quando nos referirmos aos 

integrantes da espécie Homo sapiens, e o vocábulo pessoa, em relação ao ser racional e 

autoconsciente. O termo pessoa incorpora os elementos do sentido popular de ser humano, não 

abrangidos por “membro da espécie Homo sapiens”. O vocábulo pessoa, para Singer, não se 

equipara ao vocábulo ser humano. Em virtude disso, podem existir pessoas que não são 

membros da espécie humana, assim como pode haver humanos que não são considerados 

pessoas. 

A proposta de Singer é a de reavaliar a crença no valor intrínseco da vida dos membros 

da espécie Homo sapiens, na busca da compreensão da sacralidade da vida, inclusive para os 

animais por ele considerados como pessoas. Para o autor, devemos abandonar a crença na 

                                                 
51 SINGER, Peter; Repensar la vida y la muerte: el derrumbe de nuestra ética tradicional. Barcelona: Paidós, 1997, 

p. 186/187. 
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existência de um valor especial na vida de um “membro da espécie humana” e aceitar a 

existência de um valor especial na vida de uma pessoa, por serem conceitos distintos entre si. 

Singer também considera que algumas formas de vida são preferíveis em comparação a 

outras. Sendo possível, inclusive, classificar o valor de vidas distintas na forma de alguma 

ordenação hierárquica, mesmo que comparações venham a ser de difícil concretização. 

Considera o autor que, “quanto mais altamente desenvolvida fosse a vida consciente de um ser, 

quanto mais intenso o grau de autoconsciência de racionalidade e mais ampla a gama das 

experiências possíveis, mais se preferiria esse tipo de vida”52 na efetivação de uma escolha entre 

ela e um nível de consciência inferior. 

Desse modo, ao promover um refletir sobre o valor da vida, não podemos afirmar que 

uma vida é uma vida, igualmente valiosa, seja humana ou animal. Para Singer, se trata de 

especismo a defesa de que a vida de um ser consciente de si, que seja capaz de pensamentos 

abstratos, de planejar o seu futuro, da realização de complexos atos de comunicação, etc., possui 

um valor maior que a vida de um ser não dotado dessas aptidões. 

Além do que, esse autor nos aponta para a substituição da crença tradicional que 

propugna pela igualdade valorativa da vida humana, ou pela crença de que o valor da vida 

humana possa variar, em conformidade com a qualidade dessa vida. Isso porque, Singer 

considera que a única versão defensável da doutrina da sacralidade da vida é a chamada doutrina 

do caráter sagrado da vida pessoal. Esse especial enfoque estabeleceria que não somente a vida 

dos seres integrantes da espécie humana possuem caráter sagrado. Esse enfoque inclui todos 

aqueles seres definidos pelo filósofo como pessoas, cujas vidas passam a ser consideradas 

individualmente, qualquer que seja a sua espécie, numa total divergência com os postulados de 

Ronald Dworkin, já apresentados ao longo do presente tópico. 

Por fim, para Singer, seria a capacidade de observar-se existindo no tempo e, por assim 

dizer, de aspirar a uma vida mais longa, juntamente com a apresentação de interesses não 

passageiros, apontados para o futuro, que constituiria a característica responsável por 

diferenciar aqueles seres tidos como pessoas, distintos daqueles considerados substituíveis. 

Esse modo, a morte, para um ser carente de consciência de si, representaria tão somente uma 

interrupção das experiências, em decorrência da ausência de um interesse pela continuidade da 

vida. Razão pela qual, não haveria, na vida desse ser, um valor intrínseco. Em sentido oposto, 

no caso de uma pessoa, ela pode desejar continuar vivendo, pois possui a autoconsciência e 

infligir lhe a morte representaria a perda de um valor insubstituível. 

                                                 
52 SINGER, Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 98. 
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Cotejando os postulados de Dworkin e Singer podemos perceber, em especial no que 

concerne ao objeto de nossas preocupações ao longo do presente trabalho, qual seja um olhar 

sobre a perspectiva bioética secular para as hipóteses de interrupção da gestação, que ambos 

autores buscam ampliar o espectro da teoria do valor.  

Singer promove uma crítica profunda à ideia tradicional do sagrado, quando essa, nessa 

visão tradicional, inclui somente os integrantes da espécie Homo sapiens. Isso porque, uma 

visão tradicional da sacralidade de toda vida humana finda por levar à prática especista, 

ocultando as características morais de muitas pessoas que possuem valor intrínseco, por seu 

relativismo. Assim, o autor recusa a ideia da “sacralidade da vida humana” e aceita a ideia da 

sacralidade caso inclua todas as pessoas, na medida em que busca uma ética que seja universal. 

Dworkin, por sua vez, estende o valor sagrado a diferentes espécies e, inclusive, às coisas 

inanimadas. Ambos os autores consideram, ainda, em sentido não coincidente ao da visão 

tradicional sobre o caráter sagrado da vida humana, que o valor da vida varia segundo a 

qualidade dessa vida. 

Embora Singer e Dworkin demonstrem em algum momento coincidir em algumas de 

suas observações sobre o valor intrínseco, Singer, no entanto, considera não ser esse o alicerce 

para o desenvolvimento de uma ética universal.  

Dworkin considera que a concepção de sacralidade apresenta graus de variação e as 

convicções sobre o sagrado ou inviolável são seletivas. Isso significa que tais convicções a 

respeito do sagrado são o produto de uma complexa rede de sentimentos e intuições. A ideia 

sobre o valor da vida humana é interpretada de modos distintos, explica o autor. Essas diferentes 

interpretações representam impulsos muito poderosos e “certezas” subjetivas. Assim, 

percebemos no texto de Dworkin que ele mesmo chega a admitir que a ideia do valor intrínseco 

está aberta a distintas interpretações. Desse modo, a teoria do valor intrínseco não está 

habilitada a formular um princípio universalmente válido, por conta dos sentimentos subjetivos 

de cada um. 

Concluímos, então, que a teoria do valor intrínseco finda por conduzir ao relativismo e 

ao subjetivismo éticos, suscitados por Singer, pelo fato de que cada um pode tomar decisões 

morais com base em seus próprios sentimentos em relação ao objeto sobre o qual se dirige a 

ação. Aquilo que para uma pessoa é dotado de um grande valor intrínseco, para outra pode não 

possuir valor algum ou um valor ínfimo. Em resumo, as pessoas consideram o que é valioso 

para elas, tendo em conta suas crenças e convicções individuais ou de uma determinada 

coletividade. Existe uma eleição individual ou coletiva, subjetiva ou relativa, daquilo que os 

indivíduos entendem ser o “sagrado”. Logo, nada em que não se configura como um princípio 
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objetivamente estabelecido, não há possibilidade de o princípio do valor intrínseco ser aplicado 

de modo universal e imparcial em todos os casos, mormente para o caso em apreço, qual seja, 

a interrupção voluntária da gestação. 

Os capítulos seguintes fornecerão o aprimoramento do conhecimento sobre os 

posicionamentos jurídicos adotados, exame das decisões proferidas sobre a interrupção da 

gestação, requisitos legais e possibilidades (ou não) de ampliação tanto dos excludentes de 

ilicitude quanto do poder de decisão propriamente dito sobre a matéria. 
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2. O EXAME DA DECISÃO EMBLEMÁTICA PRECEDENTE SOBRE A 

INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO – ADPF-54 

 

 

Há que destacarmos, inicialmente, tratar-se de um dos mais relevantes acontecimentos 

da trajetória jurídico-institucional do STF, qual seja, o julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, ajuizada pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Saúde (CNTS). O Plenário, por oito votos a dois, julgou procedente o 

pedido formulado na ADPF nº 54, para declarar a inconstitucionalidade da interpretação 

segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos artigos 

124, 126 e 128, incisos I e II do Código Penal, prevalecendo o voto do Min. Relator, Marco 

Aurélio Mello, vencidos os Ministros César Peluso e Ricardo Lewandowski. 

Historicamente, até o ano de 2005, os juízes e Tribunais de Justiça formalizaram cerca 

de três mil autorizações para interromper gestações em decorrência da impossibilidade de 

sobrevivência do feto, o que demonstrou como constatado pelo ministro Marco Aurélio, a 

necessidade de o STF se pronunciar sobre o tema.  

Inicialmente cabe aqui esclarecer a condição patológica do nascituro portador de 

anencefalia. A Resolução CFM nº 1.752/04, revogada pela Resolução nº 1949/10, dispunha 

que, por não possuírem os hemisférios cerebrais, os anencéfalos são natimortos cerebrais que 

têm parada cardiorrespiratória ainda durante as primeiras horas pós-parto, quando muitos 

órgãos e tecidos podem ter sofrido franca hipoxemia, se tornam inviáveis para transplantes. 

Além do que, para os anencéfalos, por sua inviabilidade vital em decorrência da ausência de 

cérebro, são inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefálica. 

Os critérios da morte encefálica estão regulados pela Resolução CFM nº 1.480/97, que 

em seu artigo 3º, cita que a morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível 

e de causa conhecida, sendo certo que o bebê anencéfalo é o resultado de um processo 

irreversível, de causa conhecida e sem qualquer possibilidade de sobrevida, por não possuir a 

parte vital do cérebro. 

Os critérios fixados pela Resolução CFM nº 1.480/97, previstos na lei acima citada e 

aplicados em indivíduos com encéfalo, consideram, para que se tenha a efetiva certeza da 

irreversibilidade, que todo o encéfalo esteja sem vida. Como o anencéfalo não possui cérebro, 

não há que se falar em possibilidade de vida – visto que a natureza, previamente, inviabilizou 

qualquer potencialidade. O bebê portador da anomalia seria considerado como natimorto 
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cerebral. A espera pela morte do tronco cerebral para garantir a existência de morte cerebral só 

pode ser aplicada nos que têm cérebro. Quem não tem cérebro, como é o caso do anencéfalo, 

não pode sofrer o mesmo critério. 

A Constituição Federal de 1988 revela em seu art. 102, §2º, que: “A arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”53. Logo, partimos do pressuposto segundo o qual 

o STF tem força para avaliar e tratar sobre arguições de descumprimento de preceitos 

fundamentais. 

O contexto jurídico e ético sugerido nas ações anteriormente apreciadas e nesta, em 

especial, era de que por ser a anencefalia uma má-formação inconciliável com a sobrevida do 

feto fora do útero, a cessação da gestação nesse acontecimento não necessitaria ser tipificada 

como crime, mas sim como um processo médico protegido em princípios constitucionais como 

o direito à saúde, à dignidade, à liberdade e a estar livre de tortura54. A estratégia argumentativa 

residiu em evidenciar que outros princípios constitucionais necessitam fazer parte do debate 

público e político sobre o aborto.  

A anencefalia exigiu dos Ministros daquela Suprema Corte buscarem o recurso 

metodológico devido para a determinação de uma nova argumentação, ao permitir suplantar a 

retórica cristã tradicional do aborto (heteronomista) como um atentado a uma vida humana em 

potencial55. 

No entendimento de Diniz e Vélez56: 

 

 

A Estratégia argumentativa da ação foi a de demonstrar que outros princípios 

constitucionais devem fazer parte do debate público e político sobre o aborto. A 

anencefalia foi um recurso metodológico para a imposição de uma nova 

argumentação. [...]. 

 

 

Podemos argumentar que a ADPF exposta ao STF se defendeu em um giro 

argumentativo, comum às ações de Cortes locais. O alvo não foi estabelecer um novo 

permissivo legal no Código Penal, mas evidenciar que a condição clínica da anencefalia não se 

condiria na determinação penal do crime de aborto. Para que sustentemos o argumento de 

                                                 
53 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, ed. cit. v. 2. p. 139 e 140. 
54 BARROSO, Luis Roberto. “ADPF Anencefalia”. In: CREMEB. Anencefalia e o Supremo Tribunal Federal, 

Brasília: Letras Livres, p. 69-119, 2004. 
55 DINIS, Debora. Fórum Violência Sexual e Saúde. Cadernos de Saúde Pública, FIOCRUZ, v. 23, p. 477-478, 

2007. Posfácio. 
56 DINIZ, Débora; VÉLEZ, Ana Cristina G. 2008. Aborto na Suprema Corte: o caso da anencefalia no Brasil. 

Revista Estudos Feministas, v. 16, n. 2, p. 648, 2008.  
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aborto como crime contra a vida em potencial do feto, é preciso que exista perspectiva de vida 

extrauterina, um tanto nula para o feto com anencefalia57. Por esse caminho argumentativo, a 

ação de anencefalia sugeriu a categoria médica e jurídica de antecipação terapêutica de parto 

para importar os procedimentos médicos permitidos judicialmente fazia uma década no país58.  

De início, tratava-se da admissibilidade da arguição, para adotar “o direito 

constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos 

anencefálicos, a partir do laudo médico atestando a deformidade e a anomalia que atingiu o 

feto”, e para determinar “o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgado” 

nos casos em que a gestante estivesse respondendo processo penal pela prática de aborto, 

tipificada pelo artigo 124 do Código Penal Brasileiro59. 

O defensor da CNTS, Luís Roberto Barroso60, em sua fundamentação na solicitação de 

ADPF, dá valor maior para o princípio da dignidade da pessoa humana, e esclarece a 

importância deste para o caso, asseverando que: 

 

 

Impor a uma mulher a obrigação de gestar um feto que sabe, com certeza, não ter 

condições de sobrevivência, causar-lhe-á dor, angústia e frustração, importando em 

uma violação de ambas as vertentes da dignidade acima explicitadas que são elas, a 

ameaça a integridade física e os danos a integridade moral e psicológica, fora que, 

conviver com a realidade e a lembrança de que o feto que nela cresce não poderá 

sobreviver, pode ser comparada á tortura psicológica. Lembrou, ao final, que a 

Constituição veda todo tipo de tortura e que a legislação infraconstitucional define a 

tortura como uma situação de intenso sofrimento físico ou mental. 

 

 

Chama a atenção os argumentos do Ministro relator em que prevalecem o 

individualismo e o forte apelo aos direitos da mulher: 

 

 

A incolumidade física do feto anencéfalo, que, se sobreviver ao parto, o será por 

poucas horas ou dias, não pode ser preservada a qualquer custo, em detrimento dos 

direitos básicos da mulher. Considerando, portanto, inadmissível que o direito à vida 

de um feto que não tem chances de sobreviver prevaleça em detrimento das garantias 

à dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, à 

privacidade, à saúde e à integridade física, psicológica e moral da mãe, todas previstas 

na Constituição.  

 

 

                                                 
57 SWAIMAN, K; ASHWAL, S. Anencephaly. In: Swaiman K, Ashwal S, ed. Pediatric neurology: principles 

and practice. Boston: Mosby; 2003. v. 1, p. 250-251. 
58 BARROSO Luís Roberto. ADPF Anencefalia. In: CREMEB. Anencefalia e Supremo Tribunal Federal. 

Brasília: Letras Livres; 2004. p. 69-119. 
59 ABREU FILHO, Nylson Paim de (Org.). Vade Mecum. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010. 
60 BARROSO, Luís Roberto apud GAIOTTI, Thais Tech. Visão jurídica a respeito do aborto de fetos 

portadores de anencefalia. [online] Disponível na internet via: 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1773/Visao-juridica-a-respeito-do-aborto-de-fetos-portadores-de-

anencefalia. Acesso em : 18/11/2019. 
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E adiciona: “Cabe à mulher, e não ao Estado, sopesar valores e sentimentos de ordem 

estritamente privada, para deliberar pela interrupção, ou não, da gravidez. Foi dada ênfase à 

privacidade e à dignidade humana como direitos fundamentais que devem ser respeitados”. 

Entretanto, do outro lado estão em jogo os direitos da mulher, na medida em que a 

manutenção da gravidez nesses casos impõe graves riscos para a saúde da mãe, assim como 

consequências psicológicas severas e irreparáveis para toda a família. 

Restou clara a sua aceitação de uma ponderação ampla para incluir a possibilidade de 

uma interpretação quanto a aplicação de princípios, quando, mais grave, a possibilidade de se 

ponderar também as regras, a depender da melhor adequação ao caso concreto. 

O Ministro Barroso, muitas vezes, ancorou seus posicionamentos nas teorias expostas 

por Alexy, especialmente quando estabeleceu a ponderação como uma técnica necessária a 

produção de uma solução quando há uma colisão entre princípios que impossibilite a decisão 

em um determinado caso concreto. 

 Ao sustentar conceitualmente, sugeriu que ao intérprete caberia a análise das normas 

relevantes ao caso concreto, bem como o conflito existente, pois a ponderação reside, 

fundamentalmente, na percepção de insuficiência de soluções aparentes, ou até mesmo em um 

conjunto de argumentos sólidos que possam ser utilizados em mais de uma solução que permita 

a adequada comparação dos elementos normativos pertinentes ao tema. 

A análise dos fatos, as circunstâncias concretas e os reflexos sobre questões tormentosas 

como a interrupção de uma gestação podem apontar, observadas as peculiaridades, com maior 

clareza, o papel de cada uma delas e a extensão de sua consequência. 

Na visão do Ministro, imperiosa se fez a análise dos pesos atribuídos aos diferentes 

elementos em conflito, definindo-se quais grupos de normas deveriam preponderar sobre o 

caso. Ainda foi necessário decidir sobre a intensidade que o grupo de normas deveria prevalecer 

sobre os demais, podendo, enfim, definir-se sobre o grau apropriado e a solução a ser aplicada, 

tendo por fio condutor a proporcionalidade ou a razoabilidade. 

A Ministra Rosa Weber, acompanhada pelo Ministro Joaquim Barbosa seguiram o 

relator e acrescentaram: “um critério claro, seguro e garantido” que pode ser aplicado, por 

analogia, ao feto anencefálico. 

A mesma linha foi seguida pelo Ministro Decano Celso de Mello: “(...) a mulher, 

apoiada em razões fundadas nos seus direitos reprodutivos e protegida pela eficácia 

incontrastável dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 

autodeterminação pessoal e da intimidade, tem o direito insuprível de optar pela antecipação 

terapêutica de parto nos casos de comprovada malformação fetal por anencefalia; ou então, 



43 

legitimada por razões que decorrem de sua autonomia privada, o direito de manifestar sua 

liberdade individual, em clima da absoluta liberdade, pelo prosseguimento natural do processo 

fisiológico de gestação”, ressaltou em seu voto. 

O Ministro Luiz Fux, seguindo o mesmo caminho, reforçou: “Impedir a interrupção da 

gravidez sob ameaça penal efetivamente equivale a uma tortura, vedada pela Constituição 

Federal”.  

E ainda, adicionando uma interpretação o Ministro enquadrou a interrupção da gravidez 

de fetos anencefálicos como matéria de saúde pública que aflige, em sua maioria, mulheres de 

menor poder aquisitivo, sendo, portanto, uma questão a ser tratada como política de assistência 

social. Segundo ele, é importante dar à gestante “todo apoio necessário em uma situação tão 

lastimável” e não punir com uma repressão penal destituída de qualquer fundamento razoável.  

O voto da Ministra Cármen Lúcia foi fundamentado no direito à dignidade da vida e no 

direito à saúde; esta não deixou de defender posições declarando explicitamente: “Todas as 

opções, mesmo essa interrupção, são de dor. A escolha é qual a menor dor, não é de não doer 

porque a dor do viver já aconteceu, a dor do morrer também”, disse a Ministra, destacando que, 

para ela, a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não é criminalizável para que seja 

preservada a dignidade da vida, “que é o que a Constituição assegura como o princípio 

fundamental do constitucionalismo contemporâneo”. 

A Ministra reconhece, claramente, na dignidade da pessoa humana o fundamento do 

Estado Democrático de Direito. Ela parece entendê-lo como símbolo do movimento de 

repersonalização do Direito Privado. Por tratar-se de uma cláusula bem geral, o princípio retro 

mencionado vem sendo entendido e conceituado de formas variadas. É possível depreender-se 

do voto da integrante do STF a compreensão deste super princípio como o reduto inatingível 

de cada indivíduo e, nesse sentido, a última fronteira entre quaisquer ingerências externas61.  

Tal compreensão não aponta para a impossibilidade de que se estabeleçam restrições 

aos direitos e garantias fundamentais: sob esse mesmo prisma, quando se fizerem necessárias 

as restrições em questão, estas não devem ultrapassar o limite intangível imposto pela dignidade 

da pessoa humana62. 

Já o Ministro Ayres Britto optou pela linha de desconsiderar a questão como aborto, 

porque o que as mulheres carregam no ventre, nos casos de anencéfalo, e em sua análise, é um 

natimorto cerebral, sem qualquer expectativa de vida extrauterina. “Dar à luz é dar a vida, e não 

                                                 
61 ADEODATO. Op. Cit. p. 123. 
62 A esse respeito, vale sempre ter em vista uma reflexão seminal sobre esse tópico: ARENDT, Hannah. A 

condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 80-89. 
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a morte”, afirmou, acrescentando que, se os homens engravidassem, a interrupção da gravidez 

de anencéfalos “estaria autorizada desde sempre”. Na concepção do Ministro nenhuma mulher 

será obrigada a interromper a gravidez se estiver gerando um feto anencéfalo; a seu ver não se 

trata de uma imposição, mas não se pode levar às últimas consequências esse martírio contra a 

vontade da mulher, pois isso corresponde à tortura, ao tratamento cruel. 

O Ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a declarar abertamente que levou em 

consideração a posição da Igreja sobre o assunto, apesar de se posicionar contra a vontade dos 

religiosos. “Argumentos de entidades religiosas podem e devem ser considerados pelo estado, 

seja pela administração, pelo Legislativo e também pelo Judiciário, porque se relacionam a 

razões públicas e não somente a razões religiosas”, afirmou, para em seguida pronunciar-se 

favoravelmente à ADPF-54.  

De acordo com o Ministro, a inconstitucionalidade da omissão legislativa está na ofensa 

à integridade física e psíquica da mulher, bem como na violação ao seu direito de privacidade 

e intimidade, aliados à ofensa à autonomia da vontade. “Competirá [como na hipótese do aborto 

de feto resultante de estupro] a cada gestante, de posse do seu diagnóstico de anencefalia fetal, 

decidir que caminho seguir”, ressaltou. Por essa razão, o Ministro destacou a necessidade de o 

Estado disciplinar, “com todo zelo, a questão relativa ao diagnóstico de anencefalia fetal, visto 

que ele é condição necessária à realização deste tipo de aborto”.  

O voto do Ministro Lewandowski seguiu duas linhas de raciocínio conservadoras. Na 

primeira, ele destacou os limites objetivos do controle de constitucionalidade das leis e da 

chamada interpretação conforme a Constituição, com base na independência e harmonia entre 

os Poderes. “O STF, à semelhança das demais cortes constitucionais, só pode exercer o papel 

de legislador negativo, cabendo a função de extirpar do ordenamento jurídico as normas 

incompatíveis com a Constituição", afirmou. Mesmo esse papel, segundo seu voto, deve ser 

exercido com “cerimoniosa parcimônia”, diante do risco de usurpação de poderes atribuídos 

constitucionalmente aos integrantes do Congresso Nacional. “Não é dado aos integrantes do 

Judiciário, que carecem da unção legitimadora do voto popular, promover inovações no 

ordenamento normativo como se fossem parlamentares eleitos”, ressaltou. 

Nesse aspecto, o Ministro observou que o Congresso Nacional, “se assim o desejasse”, 

poderia ter alterado a legislação para incluir os anencéfalos nos casos em que o aborto não é 

criminalizado, mas até hoje não o fez.  

O tema, assinalou, é extremamente controvertido, e ambos os lados defendem suas 

posições com base na dignidade da pessoa humana. “Nosso parlamento se encontra 
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profundamente dividido, refletindo, aliás, a abissal cisão da própria sociedade brasileira em 

torno da matéria”, 

O segundo ponto enfatizado pelo Ministro Lewandowski foi a possibilidade de que uma 

decisão favorável ao aborto de fetos anencéfalos se tornasse regra para a interrupção da gestação 

de embriões com diversas outras patologias que resultem em pouca ou nenhuma perspectiva de 

vida extrauterina.  

Para o Ministro, uma decisão judicial isentando de sanção o aborto de fetos portadores 

de anencefalia, “ao arrepio da legislação penal vigente”, além de “discutível do ponto de vista 

ético, jurídico e científico”, abriria a possibilidade de interrupção da gestação de inúmeros 

outros casos”. 

Divergente, também, em relação ao relator, o Ministro Cezar Peluso julgou 

improcedente a ADPF-54, em argumentação onde frisou a “diferença abissal” entre esse caso e 

a discussão sobre o uso de células tronco embrionárias em pesquisas. De acordo com Ministro, 

no caso dos embriões não havia processo vital — ao contrário do feto anencéfalo, o qual, em 

seu entendimento, é portador de vida e, portanto, tem que ter seus direitos tutelados. 

Do ponto de vista jurídico, o presidente do STF à época afirmou que, para que o aborto 

possa ser considerado crime, basta a eliminação da vida, “abstraída toda especulação quanto à 

sua viabilidade futura ou extrauterina”. Nesse sentido, o aborto do feto anencéfalo é “conduta 

vedada de forma frontal pela ordem jurídica”. O princípio da legalidade e a cláusula geral da 

liberdade “são limitados pela existência das leis”, e, nos casos tipificados como crime, não há, 

a seu ver, espaço de liberdade jurídica. 

A despeito das divergências como pilar de sustentação em relação ao posicionamento 

do ilustre Ministro sobre o papel do STF como legislador negativo, deve-se reconhecer um certo 

rigor na construção argumentativa em que se assenta o seu voto. 

Cumpre aqui, contudo, lembrar o ponto de vista Kelseniano63 segundo o qual um 

tribunal que é competente para abolir leis, de modo individual ou geral, funciona como um 

legislador negativo. 

Posições como a do ministro Cezar Peluso parecem desconsiderar as transformações 

dialéticas porque tem passado o mundo político-social brasileiro (notadamente, desde o final 

da década de 1980, que irá assinalar o advento de uma nova Constituição cidadã) e que afetam 

a ordem jurídica do país.  

                                                 
63 KELSEN, Hans. A garantia jurisdicional da constituição. ______ . Jurisdição constitucional. Tradução de 

Maria Ermantina Galvão. São Paulo: M. Fontes,2003 
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O controle efetivo da constitucionalidade das leis, exercido pelo STF e associado à 

supremacia da Constituição, dá forma ao que hoje é possível denominar Estado Constitucional 

de Direito. Trata-se de estágio mais recente da evolução política do conceito de Estado: neste 

os direitos do cidadão (homem ou mulher) são efetivamente protegidos do arbítrio, e o chamado 

exercício do poder (em qualquer uma de suas esferas ou instâncias) se faz sempre com respeito 

à Constituição64.  

Os direitos fundamentais invocados, inúmeras vezes, nos votos dos Ministros do STF a 

propósito do caso em apreço constituem um sistema que não é, propriamente falando, lógico-

dedutível (autônomo-suficiente); nem deve ser assim compreendido. Configuram antes um 

sistema aberto e flexível, permanentemente receptivo a novos conteúdos e desenvolvimentos. 

Integrado que está ao restante da ordem constitucional, mostra-se sempre sujeito aos influxos 

do mundo social que constitui o seu entorno. 

 

 

2.1 O HORIZONTE DE PRÉ-COMPREENSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO SOBRE 

A MATÉRIA 

 

 

A Constituição da República de 1988 não tratou, expressamente, sobre a questão do 

aborto voluntário, nas searas de autorização ou de proibição. No entanto, o tema relevante e 

conflituoso sobre a interrupção voluntária da gravidez está longe de ser desconsiderado, do 

ponto de vista constitucional. Trata-se de um assunto absolutamente revestido de matéria 

constitucional, uma vez que contempla intrinsecamente os princípios elencados e valorizados 

na Carta Magna. 

Com base nestas considerações, resta evidenciada a importância do conteúdo 

constitucional como norteador e balizador jurídico a servir de subsídio à questão da interrupção 

voluntária de gravidez no Brasil. O Estado Democrático de Direito, por definição, propicia ao 

legislador, como representante do povo, decidir sobre questões controvertidas, como a questão 

do aborto, em suas mais variadas matizes e motivada sob inúmeras justificativas. 

A finitude deste espaço, entretanto, é notória. Encontra-se permeado pela Constituição, 

notadamente pelos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna.  

                                                 
64 Ver a este propósito, a brilhante reflexão desenvolvida por uma filósofa política norte-americana, a saber, 

YOUNG, Iris Marion. Inclusion and democracy. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
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Nesse espaço quase intersticial, reside uma das inflexões mais importantes desta 

pesquisa, qual seja, o hiato que se estabelece a partir da decisão anteriormente permissiva em 

relação aos fetos anencéfalos e o conhecimento posto a serviço daquele embasamento, e o 

debate propriamente sobre do aborto, de forma mais abrangente.  

Às reflexões produzidas naquela ocasião, somam-se os contornos de estreita liberdade 

na regulamentação da matéria pelos legisladores em horizonte próximo, respeitados os limites 

constitucionais concernentes não só aos direitos fundamentais da mulher, como também à 

necessária e permanente defesa do feto.  

Considerando a dignidade da pessoa humana como o epicentro da ordem jurídica 

brasileira, tendo em vista a crescente ideia de valorização da pessoa como razão essencial para 

a estrutura de organização do Estado e para o Direito, a dualidade atravessada pela ADPF-54 

ao decidir em favor de direito das mulheres ao aborto em um país fortemente dominado pelo 

poder simbólico da religião, denuncia o caráter de sustentação de uma estrutura patriarcal que, 

por sua vez, também molda o campo do Direito.  

Em uma sociedade que se reconhece igualitária, para evidenciar essa subsistência, as 

ministras e ministros do STF acabaram por acomodar a decisão a esses mesmos moldes sem 

confrontá-los. Ao contrário, no Acórdão há muitos arranjos de linguagem associados a marcas 

de envolvimento que colaboram no gerenciamento de impressões positivas. Além das 

incansáveis explicações sobre a compatibilidade entre Estado laico e religiosidade, houve uma 

aproximação com o próprio discurso religioso, como se destaca no pronunciamento do relator 

da ADPF-54, Ministro Marco Aurélio: 

 

 

Padre Antônio Vieira disse-nos: “E como o tempo não tem, nem pode ter consistência 

alguma, e todas as coisas desde o seu princípio nasceram juntas com o tempo, por isso 

nem ele, nem elas podem parar um momento, mas com perpétuo moto, e resolução 

insuperável passar, e ir passando sempre” – Sermão da Primeira Dominga do 

Advento. (Voto do Ministro Marco Aurélio, p. 32). 

 

 

O recorte apresentado permite constatar que há uma clara aproximação ao discurso 

religioso, com papel direcionador, uma vez que a partir deste se seguiram os demais 

posicionamentos. 

O Ministro relator da ADPF-54, ao apoiar a liberdade de escolha em contraponto a 

dogmas religiosos, em especial da Igreja Católica, buscou sustentação de suas ideias nas 

palavras de um religioso, uma mudança de perspectiva a partir do avanço dos estudos médicos, 

acolhendo-as sem se incompatibilizar com o viés cristão. Reforçou, portanto, a autonomia como 

base indispensável para o acesso à cidadania. 
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Entretanto, tais posicionamentos que valorizam a individualidade e a dignidade da 

pessoa humana não raro esbarram em dogmas, principalmente, religiosos que se inspiram em 

outros valores. A liberdade individual e o direito ao próprio corpo seriam limitados por um 

pertencimento à obra divina.  

Os arranjos textuais que manipularam a dualidade do estado laico/religião driblaram as 

tensões que a descriminalização do aborto de anencéfalos impôs aos seus membros no contexto 

da ordem vigente. Acomodados estrategicamente, não o desafiaram, mas alinharam suas ideias 

em busca da acomodação das discussões teológicas. 

Em face dessa leitura, o Ministro relator citou o depoimento do Dr. Jorge Andalaft Neto, 

representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que 

enfatizou o fato de a gestação de feto anencéfalo envolver maiores riscos, tendo em vista dados 

da Organização Mundial de Saúde e do Comitê da Associação de Ginecologia e Obstetrícia 

Americana.  

Impor a manutenção da gravidez pode implicar o aumento da morbidade e dos riscos do 

parto e do pós-parto, além de consequências psicológicas severas. Por outro lado, outros atores 

claramente influenciadores da decisão destacaram que inexiste direito à vida, tendo em vista o 

conceito jurídico de morte previsto na Lei nº 8.489/92, nosso primeiro diploma legal a dispor 

sobre um critério para a constatação da morte ao se referir, em seu artigo 12, sobre a morte 

encefálica impossível de verificação nos casos de anencefalia fetal.  

O entendimento da Corte Constitucional, eventual direito à vida do anencéfalo cederia, 

em juízo de ponderação, em prol dos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade no 

campo sexual, à autonomia, à privacidade, à integridade física psicológica e moral e à saúde. 

Ademais, de acordo a maioria dos pareceres, há uma tensão entre a pretensão punitiva 

do Estado e os direitos individuais. Na percepção ministerial, a criminalização de condutas, a 

imposição de penas e o regime de sua execução deverão realizar os desígnios da Constituição, 

precisam ser justificados e não poderão ter natureza arbitrária, desmedida.  

Em suma, deverão observar o princípio da razoabilidade-proporcionalidade, inclusive e 

especialmente na vedação do excesso. 

Com efeito, percebemos a coerência moral outrora aplicada em favor de uma 

perspectiva que concebe o direito em uma dimensão de integridade. O direito como integridade 

nega uma concepção do fenômeno jurídico como reflexo de práticas convencionais que são 

voltadas para o passado, ou filosofias pragmatistas voltadas para o futuro. Seria necessária uma 

articulação de pensamento e ideias que privilegiassem os elementos socioculturais, médicos, 
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sociológicos, elementos esses que, interpretando a moralidade institucional de uma 

comunidade, traduziria o contexto volitivo a ser empreendido. 

Em síntese, o direito como integridade rejeita a problemática da existência ou não de 

discricionariedade judicial, superando a contraposição entre interpretativistas e não 

interpretativistas com base na própria leitura moral da Constituição.  

Há uma ampliação das possibilidades de atuação do poder judicial sem que tal 

perspectiva implique usurpação das funções legislativas. Em suma, a própria abertura do texto 

constitucional traz novos horizontes interpretativos com base em princípios eleitos pelo povo. 

O respeito pela dignidade humana implica em duas exigências: (1) o princípio do autor 

espeito, segundo o qual "[...] cada pessoa deve levar a sua própria vida a sério; ela deve aceitar 

que é uma questão importante que sua vida seja uma realização de sucesso e não um desperdício 

de oportunidade"65 O princípio do auto respeito não é um princípio moral. Ele descreve uma 

atitude que o indivíduo deve ter em relação à sua própria vida, de forma que "[...] cada um de 

nós trate sua própria vida como tendo um tipo de importância." 66. 

O princípio da autenticidade, por sua vez, considera crucial que uma vida seja levada 

diferentemente dos outros, em resposta à situação e aos valores que se consideram apropriados. 

Segundo Dworkin, esses princípios desempenham um triplo papel: (1) fornecem um parâmetro 

sobre o que se deve fazer para viver bem; (2) elucidam os direitos que os indivíduos possuem 

em face da comunidade política; (3) eles são a base para os deveres morais que se têm uns em 

relação aos outros. 

Quando observamos por esse aspecto, clara se faz uma diferenciação entre dois tipos de 

liberdade: uma delas total e seu poder de agir para fazermos o que queremos independentemente 

de restrições governamentais ou impostas por outros indivíduos; a outra, como parte da 

liberdade que a comunidade política não pode restringir, sob pena de comprometer a sua 

dignidade. 

As linhas de argumentação e os fundamentos éticos presentes nos pronunciamentos e 

contribuições trazidas à baila por ocasião do julgamento da interrupção da gestação por 

anencefalia fetal e que compõem a base informacional a consubstanciar o debate atual 

contemplam, até o momento, o contexto sociocultural vigente, representado por aspectos 

jurídicos, inovações científicas e conflitos da sociedade contemporânea, buscando 

compatibilizar as discussões acerca do direito à vida, como bem maior da humanidade, como 

conjecturados por Dworkin e Singer em suas teorizações que seguiram por caminhos opostos. 

                                                 
65 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 203. 
66 Op. Cit.p.205 
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As nuances constitucionais e os aspectos jurídicos envolvidos precisarão agora dar conta 

não somente das questões morais e ideológicas (de viés heteronomista, muitas vezes), mas 

também e não menos importantes, das novas configurações familiares, reposicionamentos 

femininos, direito de escolha (aspecto principiológico autonomista), e a sua não criminalização 

como direito social. 

Ao perceber a diversidade social e o estabelecimento das novas bases do conhecimento 

agregado, além dos critérios éticos, o permanente debate ganha profundidade e lugar de 

destaque nas situações cotidianas de interrupção voluntária da gestação e seu abrangente 

contexto. 

Dentre as características das sociedades contemporâneas, havemos que ter em conta o 

fenômeno do pluralismo, além do multiculturalismo que implicam que convivam num mesmo 

Estado, pessoas de distintas religiões – ou, talvez, nenhuma –, com pensamentos ideológicos 

distintos e, principalmente, concepções morais muitas vezes antagônicas. Buscando respeitar 

essas escolhas e orientações de vida, o desafio que se apresenta é o de contemplar as diferentes 

convicções religiosas ou ideológicas coexistindo de forma harmônica, observando sua 

evolução, tal como exposto por Dworkin ao considerar os distintos graus de sacralidade da vida, 

por concluir ser impossível a existência de um único princípio geral a ser seguido por todos 

para a atribuição dessa sacralidade a algo, na medida em que são as pessoas mesmas que 

autonomamente efetuam tal seleção e atribuição de acordo com suas necessidades, crenças e 

convicções.. 

Diante das variáveis colocadas nessa questão, ainda sem a pertinente solução, qual seja, 

a distinção entre indivíduo e pessoa, o devido status moral do embrião humano, quando se 

realiza o fenômeno do início da pessoalidade moral e civil, o princípio da dignidade humana, 

nesse contexto, se mostra por demais abrangente e não restrito ou isoladamente sexual, social 

ou individual. 

Os fundamentos, em sua maioria, buscam amparo na manutenção do bem estar, sobre o 

qual os agentes envolvidos necessitam tomar atitudes positivas para auxiliar outros. Há que 

considerarmos o não tangenciamento às questões de difícil enfrentamento que se apresentam.  

O tratamento justo, equitativo e apropriado, direito digno da condição humana, vem 

reunindo diferentes perspectivas a fim de construir um cenário de característica 

multidisciplinar, prevalecendo uma abordagem que leve em consideração a abordagem bioética 

e transdisciplinar para além dos campos disciplinares específicos, mas com contornos 

sociológicos que estabeleçam a superação do conflito sobre o abortamento. 

 



51 

 

2.2 A PESSOA E A IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

ADOTADOS NA SALVAGUARDA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Conceitos como dignidade humana e identidade pessoal da pessoa humana são de feição 

notadamente ética, e, conforme alguns autores, expressam-se politicamente no conceito político 

moderno da Democracia. Um tal avanço da ética filosófica moderna não encontra equivalente 

na filosofia clássica, como adverte o professor Vicente Barretto67, pois naquele momento 

histórico não existiria nenhuma escola de pensamento que se propusesse estabelecer uma 

relação do tipo ontológico — aquela que ocorre entre o ser e o fenômeno, entre a essência e a 

sua manifestação — entre a noção ou concepção de dignidade humana e a forma democrática 

de governo. Barreto nos dá conta de que as filosofias políticas de Platão e Aristóteles não se 

voltaram para a análise da relação entre o indivíduo e o poder, mas, se limitaram a cuidar de 

como as virtudes dos cidadãos poderiam definir a ordem da comunidade, preocupados com uma 

ética das virtudes, seja ideal ou fundada no habitus.  

O corpo teórico dos filósofos da Antiguidade Clássica grega não vislumbrou, assim, 

uma ciência política, no sentido moderno da expressão, mas sim uma Ética política.  

Nossas preocupações atuais, entretanto, fruto da complexidade das relações 

intersubjetivas manifestam-se num contexto social e político totalmente diverso daquele da 

pólis grega clássica, expressa em algumas reflexões subjacentes à ideia basilar orientadora de 

dignidade da pessoa humana: inicialmente, encontramos uma interrogação não foi formulada 

pelos fundadores da cultura filosófica do Ocidente relativa à determinação de critérios que 

possam distinguir entre todos os seres vivos ou não do universo, quais podem ser definidos 

como “pessoa humana”. A segunda, remete ao âmago do direito das sociedades democráticas 

contemporâneas, onde se irá atribuir a esse ser constituído como “pessoa humana” uma 

identidade própria que o vincule a uma série de valores determinantes e caracterizadores dos 

direitos humanos, núcleo fundamental do estado democrático de direito. 

Duas correntes filosóficas buscaram responder sobre a natureza da identidade da pessoa 

humana. Ambas partiram da mesma conceituação de pessoa, formulada por Boécio, no século 

                                                 
67 BARRETTO, Vicente. A idéia de pessoa humana e os limites da bioética. BARBOZA, Heloisa Helena; 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal; BARRETTO, Vicente de Paulo (org.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 01. 
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VI: personna est rationalis naturae individua substantia68 (Contra Eutychen et Nestorium, cap. 

III). Essa tão célebre quanto clássica definição de pessoa humana serviu de embasamento para 

as consideradas mais importantes correntes doutrinárias sobre o tema: as correntes vitalista e 

kantiana. 

Para que possamos concluir em que medida os dois tipos de respostas clássicas tornam-

se problemáticas do ponto de vista moral e, portanto, insuficientes para o objeto de nossa 

pesquisa, para que se possível justificar eticamente uma resposta jurídica, no quadro de um 

estado democrático de direito, consideraremos uma hipótese fora do objeto da presente 

dissertação, por situar-se no polo oposto, qual seja a questão da clonagem humana para fins 

reprodutivos, em que, a partir de uma matriz geradora terá origem um outro ser geneticamente 

idêntico. Assim, ao invés de pôr fim à vida humana, por meio de um procedimento abortivo, 

pensemos em contrário sensu, criando uma vida a partir de outra vida. Do mesmo modo que 

discutimos a pessoalidade fetal, uma questão no cenário ético se revela não menos relevante: 

Em que medida esse novo ser criado num laboratório poderá ser considerado como pessoa e 

não um mero apêndice do doador do material genético? Ambos não têm o mesmo estatuto moral 

e jurídico? 

As respostas a essas questões estão localizadas no epicentro do debate bioético 

contemporâneo, pois não se pode sobre elas refletir sem considerar quais são os alicerces 

ontológicos da personalidade humana. Ou seja, do mesmo modo que Thompson valeu-se da 

analogia do pianista ligado artificial e involuntariamente ao corpo de uma mulher69, para 

demonstrar que nem sempre a heteronomia social ética pode ser alegadamente superior à 

autonomia pessoal, também um nascituro que seja derivado de um procedimento de clonagem 

humana poderá ser considerado “pessoa” e não uma mera cópia do ser original para os 

heteronomistas? 

A definição de Kantiana70 segundo a qual “os seres racionais são chamados de pessoas” 

não resolve a questão, principalmente se levamos em conta o fato de que a atribuição de 

racionalidade se acha prejudicada, em virtude da indefinição do que se entende por pessoa.  

O embate bioético que envolve as duas respostas paradigmáticas na ética filosófica 

moderna, constituem um desafio enorme para a reflexão contemporânea. De um lado, o modelo 

vitalista71 considera como pessoa humana todos os seres que possuem genoma humano; a 

                                                 
68 A pessoa é uma substância individual de natureza racional 
69 Vide capítulo 1. 
70 KANT Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Lisboa, Edições 70, 1988. 
71 Vide: Bohm D. Totalidade e a Ordem Implicada. Tradução Teodoro Lorente. São Paulo: Madras; 2008; Sabetti 

S. O princípio da totalidade: uma análise do processo da energia vital. Tradução de Zilda Schild. São Paulo: 
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espécie humana está vértice, temos o modelo cultural que considera como condição para que 

um ser tenha o status de pessoa humana a existência de uma clara consciência e racionalidade, 

para que possa interagir com a comunidade de pessoas livres, caracterizadas pelo exercício da 

autonomia moral.72 

Nenhum jurista apresenta discordância em relação aos denominados originalmente 

como “direitos do homem”, iniciarem com o seu nascimento com vida: “os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos73”; do mesmo modo que “todos os seres humanos 

nascem e permanecem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles são dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”74. Esses textos 

clássicos revelam expressamente a ideia de que é o nascimento que propicia ao ser humano a 

fruição de direitos.  

O sobredireito da dignidade e os direitos fundamentais servirão como pavimentação 

para o caminhar humano da liberdade e da igualdade; sendo certo que nem todos os seres 

existentes poderão enquadrar-se em tal categoria, pois como afirmam as duas declarações o ser 

humano será definido, seja pelo uso da razão, seja pelo uso da consciência. Essas são, assim, as 

características ontológicas dessa pessoa humana que se revela como um ser racional e 

consciente, sujeito de direitos e de deveres.  

Alguns autores, como Habermas e ao próprio Dworkin, colocam ênfase no fato de que 

a teoria moral abandonou todo o conceito pré-social de pessoa, concluindo que a pessoa é 

produto das relações humanas e sociais (o ser é produto do meio em que está interagindo?), não 

fazendo sentido referirmo-nos à categoria universal de pessoa, mas somente ao indivíduo 

dotado de valores e direitos adquiridos, que lhe são atribuídos pela sociedade. Isto nos leva 

então à constatação de que não existem valores universais, consubstanciados na pessoa humana, 

mas unicamente valores e direitos que variam de sociedade para sociedade, de estado para 

estado. Esse argumento resulta de referências culturais que impregnam o direito 

contemporâneo, influenciadas ainda por uma biologia ultrapassada, pouco diferente da 

embriologia aristotélica. Na mesma linha de Habermas, transita Rawls ao sustentar a ideia de 

pessoa humana como fundamentalmente política e, principalmente, ligada à organização da 

sociedade75. 

                                                 
Summus; 1991; Teixeira MZ. A natureza imaterial do homem: estudo comparativo do vitalismo homeopático 

com as principais concepções médicas e filosóficas. São Paulo: Petrus; 2000. 
72 BARRETO, Op. Cit, p. 02. 
73 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. 
74 Declaração Universal dos Direitos do Homem, ONU, 1948. 
75 RAWLS, John. A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1972 - Political 

Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993 
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Com o advento do Cristianismo e, principalmente durante a Idade Média, em razão da 

forte presença da Igreja na sociedade, a construção do sentido de pessoa foi atrelada à imagem 

de Deus e do contato entre o homem e o sagrado – uma noção metafísica. O sentido atribuído 

à noção de pessoa como subjetividade humana surgiu somente a partir da influência da cultura 

cristã, sendo esse tema abordado mais adiante, quando o período medieval rompeu com a 

tradição clássica e instaurou na Igreja sua doutrina de Salvação e contato pessoal com o mundo 

divino. O Cristianismo resgatou aquele ser humano mitigado pelos deuses pagãos, na filosofia 

clássica e elevou-o “a imagem e semelhança de seu Criador”, para tal, conferiu-lhe uma 

subjetividade dantes impensável: aquele ser totalmente vinculado e dependente da polis, agora 

se revela único e irrepetível aos olhos do seu Deus que lhe dotou de livre-arbítrio. Estavam 

lançadas as condições subjetivas e objetivas para a construção da noção até então inexistente 

da subjetividade que irá desaguar no conceito de pessoa76. 

Sob esse contexto, a pessoa passou a dispor de um direito anterior e superior a qualquer 

direito de origem humana; o indivíduo passou a ser possuidor de direitos. O primeiro autor 

cristão que desenvolveu em profundidade o conceito de pessoa foi Santo Agostinho (que viveu 

entre os séculos IV e V). Ele se baseou, em modo particular, em Aristóteles, em sua Ética a 

Nicômaco, especialmente nas passagens em que são descritas as relações entre seres humanos 

(por exemplo, entre amigos). No século XII, o sentido de pessoa começa a ser considerado pelos 

pensadores daquele tempo como um ser completo, independente e intransferível, persona como 

per se una. Vale o registro desse significativo avanço, desde a concepção de uma substância 

individual, revelada na famosa expressão de Boécio, persona est rationalis naturae individua 

substantia77, até a contribuição essencial das concepções nominalistas do teólogo inglês 

Guilherme de Ockham (1290-1349 ou 1350), da primeira metade do Século XIV, que para 

melhor definir a justiça e o bem comum, introduz a ideia de direito subjetivo natural. Isso 

significaria uma revolução importante, na medida em que até então, não se admitia outro direito 

que não fosse o direito objetivo, pois até então todos os direitos promanavam de Deus, único 

titular de direitos. 

A partir do Século XVI, a filosofia cristã cedeu espaço para o antropocentrismo: o ser 

humano passou a ser o protagonista. Durante o período renascentista, a Igreja deixou de ser 

detentora do monopólio do conhecimento, uma vez que o ser humano passou a ter sede de 

                                                 
76 Vale ressaltar o que Hogemann adverte: “A figura da pessoa como valor essencial de todo um complexo ético-

jurídico tornou-se sólida tão somente com a união das filosofias antigas, em particular a tradição estóica, com 

uma ainda incipiente teologia cristã.” (HOGEMANN, Edna Raquel. Bioética, alteridade e o embrião humano, 

Rio de Janeiro: MULTIFOCO, 2015, p.32) 
77 Pessoa é substância individual de natureza racional. 



55 

conhecimento e vontade de compreender o mundo por si mesmo, através da arte, das ciências, 

filosofia, história.  

A segunda metade do Século XVIII foi um período marcante para a formação do 

pensamento filosófico e jurídico contemporâneo. Immanuel Kant (1785), com propriedade, 

trouxe importante contribuição ao reconhecer que a natureza racional existe como fim em si 

mesma. Logo, os seres racionais são denominados pessoas, porque a natureza deles já os 

designa como fins em si mesmos. Ou seja, a humanidade para Kant passa a ser dotada de um 

valor absoluto: sua dignidade. 

A dignidade, não é senão a qualidade dessa pertença. É a essência da humanidade, isto 

é, o valor inerente a todos os seres humanos que conecta cada indivíduo à comunidade humana, 

integrando-o. Portanto, a relevância da humanidade é determinante do conteúdo da dignidade. 

Sustentamos a temática da dignidade da pessoa humana — e dos direitos que lhe são 

correlatos — a integrar o Direito Constitucional, elevada à condição de princípio fundamental, 

ou, segundo outros, de valor essencial que dá unidade ao sistema, ocupando um estágio de 

relevância ímpar no ordenamento jurídico. 

Podemos afirmar, portanto, que a dignidade da pessoa humana passou a ser o referencial 

ético para os direitos, garantias sociais e liberdades, estando tal princípio previsto no artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal Brasileira, sendo um dos mais importantes pilares do Estado 

Democrático de Direito.  

Sendo assim, a dignidade passou a ser o princípio basilar do ordenamento jurídico, uma 

vez que visa garantir o respeito à essência da pessoa humana, às suas características e 

sentimentos. Segundo Roxana Borges78a dignidade é dotada de um sentido subjetivo, uma vez 

que o conteúdo da dignidade depende do próprio sujeito, de seus próprios sentimentos, da sua 

consciência, das suas características sociais, culturais, físicas, etc. Todavia, a atual concepção 

jurídica da pessoa humana reconhece a qualidade intrínseca de dignidade a toda e qualquer 

pessoa, pelo simples fato de ser humano. 

Ingo Wolfgang Sarlet79 ensina que o princípio da dignidade da pessoa humana vincula 

todos os órgãos, atividades e funções estatais, devendo sempre ser respeitado e protegido. Este 

princípio não só fixa um dever de respeito como também impõe a realização de condutas que 

busquem a efetivação e proteção máxima da dignidade de todos os indivíduos. 

                                                 
78BORGES, Roxana C. Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. São Paulo:Saraiva, 2007, 2ª ed. 

p.73 
79 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 126-127. 
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A dignidade da pessoa humana é, portanto, uma qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano e, por isso, é necessária a existência de direitos e deveres fundamentais que 

garantam a cada pessoa a possibilidade de uma vida digna. 

Do ponto de vista jurídico, liberdade e vontade são dois institutos que complementares. 

Por meio do exercício da liberdade o ser humano coloca em prática sua autonomia da vontade 

e é capaz de exercer toda a gama de direitos — inclusive os de personalidade —, que integram 

sua esfera jurídica. 

Geralmente, os direitos da personalidade são considerados direitos indisponíveis, ou 

seja, o titular destes direitos não pode dispor livremente acerca deles. No entanto, essa regra 

está sendo relativizada com a celebração de alguns negócios jurídicos que têm como objeto 

partes do corpo humano. 

O princípio da autonomia impõe um respeito absoluto às escolhas da pessoa, porque 

reflete a liberdade de agir segundo a sua vontade. Para obter efeitos jurídicos, o consentimento 

deverá preencher alguns requisitos como: capacidade, ausência de vícios e licitude do objeto 

e da causa.  

O Enunciado nº 4 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal estabelece 

que o exercício dos direitos de personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não 

seja permanente, nem geral.  

No mesmo sentido o Enunciado nº 139 do CJF institui que os direitos de personalidade 

podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser 

exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariando a boa fé e os bons costumes80.  

Na questão do abortamento voluntário o exercício da autonomia da vontade é uma via 

de mão dupla. Envolve o aspecto volitivo da gestante; requer, ainda, permissão para a prática 

por profissional competente para este fim81.  

A vida humana é um bem jurídico fundamental, inviolável, do qual decorrem os demais 

direitos da pessoa humana. Nesse contexto, o direito à proteção e incolumidade do corpo é ao 

mesmo tempo direito fundamental e de personalidade. O ser humano é, portanto, a pessoa 

dotada de dignidade. Garantir a integridade do ser humano significa proteger sua própria 

dignidade humana. 

 

 

                                                 
80 BORGES. Op.cit. 
81 Idem. 
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2.3 O CONTEXTO POLÍTICO DAS DECISÕES  

 

 

A atuação do Supremo Tribunal Federal na turbulenta conjuntura nacional 

contemporânea deve ser avaliada num marco histórico em que é possível constatarmos uma 

democratização do acesso à justiça efetuado, como vem ocorrendo em outras Cortes 

Constitucionais investigadas por Epp82, menos de cima do que de baixo. 

A propósito, segundo esse jurista norte-americano, não teria sido o ativismo judicial o 

principal desencadeador da mudança, mas certamente a emergência de movimentos da 

sociedade civil, somada às organizações especializadas nos direitos, além das práticas públicas 

que levam ao financiamento de agências ou organismos que permitam contar com recursos 

destinados a litigar os cidadãos que deles carecem. 

Como guardião da Constituição, ao Supremo Tribunal Federal não seria cabível deixar 

de zelar pelo respeito às normas constitucionais. A necessidade de manifestação desse e de 

outros órgãos do Poder Judiciário a respeito de certas questões decorre da própria judicialização 

da política. 

A atuação contemporânea do Supremo Tribunal Federal e de outras Cortes 

Constitucionais se situa num horizonte histórico-social em que se efetuou, também graças a 

distintas lutas sociais – conforme salienta Epp, num esforço de ultrapassarem, mesmo que 

parcialmente, o “dilema constitucional”83 – a conciliação de concepções políticas de 

democracia de Estado de Direito (este último bem apoiado no poder judicial). Tal conceito não 

se opera (nem se operou de fato em época recente) sem ambiguidades: democracia, em seu 

significado meramente procedimental, definida como governo da maioria, ao passo que se pode 

entender Estado de Direito, em seu sentido substantivo, como governo das leis (com destaque 

para as normas constitucionais), não apenas em sua compreensão de leis positivas, mas na de 

leis justas. 

A justificação dos direitos do homem tende a torná-los absolutos, o que constitui um 

problema, inclusive, ou até mesmo sob o prisma da compreensão materialista-histórica com a 

investigação dos direitos fundamentais ditos sociais. Atestar a relatividade de tal justificação 

equivale a reconhecer que existem direitos fundamentais que, de forma não constante, não estão 

em concorrência com outros direitos também fundamentais. Daí se infere que a delimitação do 

                                                 
82 EPP, Charles R. La revolución de lós derechos: abogados activistas y cortes supremas em perspectiva 

comparada. Trad. de Alcira Bixio. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2013. (Derecho y política) 
83 EPP, op. cit., p. 293. 
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âmbito de um direito fundamental do homem é extremamente variável e não pode ser 

estabelecida de uma vez por todas. Eis a razão pela qual a tutela dos direitos fundamentais tem 

sido considerada como mais importante do que a sua fundamentação84. 

Importa acrescer uma precisão a esse parecer tão correto: muito mais relevante do que 

fundamentar (ou fundamentalizar) os direitos humanos é fazer com que os seus destinatários 

possam gozá-los e, caso sejam esses mesmos direitos violados, possam estes ser devidamente 

tutelados. Em suma: a relevância não reside na qualificação e quantificação de tais direitos, mas 

sim na identificação do modo mais seguro e efetivo de garanti-los. 

De acordo com a lição notável de José Afonso da Silva, direitos fundamentais não 

apenas se referem a princípios que resumem a concepção de mundo e informam a ideologia 

política de cada ordenamento jurídico, mas também designam, no nível do direito positivo, 

“aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, 

livre e igual de todas as pessoas”85. 

O que interessa focalizar mais detidamente, no transcurso deste subcapítulo, são os 

posicionamentos do Supremo Tribunal Federal brasileiro quanto aos direitos fundamentais 

ditos sociais. Nesse sentido, vale a pena salientar como esse órgão enfrentou em seus 

julgamentos a questão espinhosa da vedação do retrocesso, reproduzindo trecho da ementa do 

Acórdão relativo ao Agravo Regimental nº 639.334, de relatoria do Ministro Celso de Mello:  

 

 

[...] A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO 

CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 

PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. O princípio da proibição do 

retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam 

desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 

que vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações 

positivas do Estado (como o direito à educação, o direito á saúde, o direito à segurança 

pública, v. g.) traduz, o processo de efetivação desses direitos fundamentais 

individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 

prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos 

pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver 

reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, 

mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-

los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais 

já concretizados. [...]86. 

                                                 
84 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. De Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 

25. 

NOVAIS, Jorge Reis. Direitos sociais – teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2010. Ver, em especial, p. 180 e segs. 

HOGEMANN, Edna Raquel; SOUZA, Thiago Serrano. O direito fundamental ao afeto. Revista Internacional de 

Direitos Humanos. Bauru, v.1. n. 1, p. 67-88, dez. 2013. Ver, relativamente a exposição desse argumento 

defendido por Bobbio, p. 71. 
85 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional positivo. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 182.  
86 BRASIL, Supremo tribunal Federal. Data do Julgamento: 23 de agosto de 2011. Acórdão publicado no DJe 15 

de setembro de 2011. 
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Irrompem-se decisões do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria, estando 

praticamente consolidado o entendimento quanto a possibilidade de implementação imediata 

dos direitos sociais pelo Poder Judiciário – especialmente em se tratando dos direitos à saúde e 

à educação. Isso pode ser constatado em que pesem as críticas coerentes produzidas no que 

respeita à intervenção judicial nesse domínio. 

O Ministro Gilmar Mendes, antigo Presidente do Supremo, quando enfrentou a 

judicialização do direito fundamental à saúde, posicionou-se deste modo: 

 

 

[...] na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão de uma omissão 

absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas 

tendo em vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas 

já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em 

âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionaridade de outros poderes quanto à 

formulação de políticas públicas87. 

 

 

Cumpre hoje reconhecer que os direitos humanos, se entendidos como princípios para 

o fazer político, não compõem um projeto global (ou mesmo total, em casos excepcionais) para 

o futuro da sociedade, como pretendem, de modo diverso, o socialismo, o comunismo, o 

liberalismo e, mais recentemente, o neoliberalismo. Tais direitos que na atualidade são mais 

objeto de atenção da sociedade civil do que do próprio Estado (embora se admita o vigor dessa 

nova configuração jurídico-política que é o Estado Democrático de Direito), incorporam o 

direito à diferença, ao direito – de e para todos – ao desenvolvimento das potencialidades com 

autonomia plena, à absoluta liberdade de expressão (por vezes colidindo com os direitos à 

integridade pessoal e a imagem), à promoção da igualdade sem descaracterizar ou violentar o 

indivíduo e se caracterizam por sua imensa capacidade de adaptação às novas realidades sociais, 

incorporando novas demandas e promovendo mesmo novos direitos. 

Nesta etapa da reflexão, não se pode supor a ausência de mecanismos e ações 

empreendedoras eficazes na garantia das conquistas de uma sociedade plural, assim como à 

implementação de medidas concretas e efetivas capazes de perceber e contemplar o clamor de 

situações que retratem a inquietação e a livre manifestação de exercício da autonomia e a 

consequente conquista de direitos e garantias fundamentais. 

Uma vez que não há tal prova concreta apresentada pelo Estado nas ações judiciais que 

envolvam esses direitos, a falta de implementação de políticas públicas específicas, 

                                                 
87 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. SL nº 47 – AgR. Relator Ministro Gilmar Mendes. Data do Julgamento: 

17 de março de 2010. Acórdão publicado no DJe de 30 de abril de 2010. 
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constitucionalmente garantidas e socialmente necessárias, representaria violação ao direito ao 

mínimo de existência condigna – pensado da perspectiva como o núcleo essencial dos direitos 

sociais e defendido, sob esse ângulo de compreensão, por muitos integrantes do STF. A 

ausência de implementação de políticas públicas, por tal razão, reclamaria a intervenção judicial 

e permitiria a determinação – por parte do Poder Judiciário (notadamente, da Corte 

Constitucional) – do deslocamento de verbas de áreas prioritárias para aquelas consideradas 

pela Constituição cidadã como fundamentais. Vale a propósito, transcrever o ponto de vista de 

Ana Paula de Barcellos: 

 

 

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 

ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser 

exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo 

Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter 

recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou 

qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da 

Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 

particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, 

cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 

inclui, além da proteção de direitos dos direitos individuais, condições materiais 

mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos 

gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente 

aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associada ao estabelecimento de prioridades orçamentárias é 

capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível88. 

 

 

Em um cenário político fervilhante, a sociedade civil organizada mostrou seu vigor 

multiplicando os movimentos sociais reivindicadores de justiça social e consolidou uma cultura 

de participação e militância popular projetando movimentos icônicos como LasMadres de Plaza 

De Mayo, (Argentina), Movimento dos Sem Terra (MST), no Brasil. A cidadania, assumindo 

sua diversidade e pluralidade passou a impor suas pautas de reivindicação e luta pelos direitos 

humanos alarmando aos grupos tradicionais de poder, salienta Val (2018). 

Ainda observa e assevera que a carência de uma tradição genuinamente democrática na 

prática social exigiu um esforço conjunto na busca de consenso para uma agenda comum entre 

Estado e movimentos sociais que estabeleçam e garantam prioridades com eixo no 

desenvolvimento de uma cultura de participação e de obrigações inerentes a cidadania 

responsável. 

                                                 
88 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. São Paulo: Renovar, 2002. 

p. 245 e 246. 
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Os componentes da intricada relação deveriam, segundo o autor, partir da premissa da 

necessidade de efetivar os direitos humanos para todos, fato que insurge uma regulação 

participativa de todos os setores que desburocratize o agir social público e privado e melhore 

sua qualidade e eficácia através de alianças e parcerias.  

Por consequência, a mudança da perspectiva a partir da observação e emergência dos 

movimentos sociais tendendo a transformar a filosofia de política democrática pautada pela 

equidade e inclusão social. 

O cenário político à época do exame da matéria da emblemática decisão – ADPF-54, e 

tantos outros, podem ser lembrados para demonstrar a constante oscilação das previsões sobre 

o que se apresentava como futuro em momentos de intensa manifestação da sociedade. O 

importante a ressaltar é a pouca capacidade de previsibilidade do clima político, o que conferiu 

dramaticidade ainda maior ao debate e uma temporalidade específica. Interessada e 

seletivamente, destaco o contraditório momento entre a situação política pretérita e a atual, 

diante do mesmo tema. 

A despeito das semelhanças e diferenças, o que parece um contínuo da vida política 

brasileira são os momentos de expiação ética acentuados na área política, como resposta ao 

consenso de que o debate reflete o pensamento dos dirigentes. Nessa perspectiva, a 

possibilidade de superação de um dilema ético encontra-se em sério percalço. Apresentando-se 

como o retorno do tradicionalismo cristão, o cenário atual finca seus valores para justificar sua 

retórica cristã. 

A conjuntura brasileira na qual conservadorismo e evangélicos estão implicados, 

políticas de proteção social se contrapõem àquelas compensatórias e identidárias. A ideia de 

esforço individual passa a ser mais valorizada, em detrimento de ações valorativas que 

contemplaram atributos de vulnerabilidade. 

Outra importante vertente se refere à moralidade e aos costumes. O Brasil, experimentou 

mudanças progressistas em termos de direitos reprodutivos e sexuais. Esse contexto tem 

resultado na disputa pela moralidade pública, que encontrou nas religiões cristãs os principais 

promotores da sacralização da família e da reprodução da vida, tendo a família tradicional como 

signo mais englobante do campo moral em questões relativas ao corpo, ao comportamento e 

aos vínculos primários. Em especial, enrijecem-se os debates sobre temas como aborto, 

sexualidade, gênero, casamento, técnicas reprodutivas e adoção de crianças por casais do 

mesmo sexo.  

Dos ritmos atravessados pelas linhas de força elencadas acima, resultam processos 

sociais desiguais, assimétricos e com temporalidades distintas, mas que, na conjuntura atual, 
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concertaram-se politicamente em torno de oponentes comuns. Por características próprias e por 

outras adotadas a narrativa permeia o momento atual pela moralidade e os costumes. 

Considerando as camadas estratificadas da política e o anseio de uma sociedade 

democrática e plural deve-se destacar que a pauta conservadora precisará ir além dos anseios 

tradicionalistas. Dela participam, além de evangélicos, católicos, outras religiões e atores não 

religiosos. O que se almeja ultrapassa o conservadorismo de um país através da expansão desse 

segmento religioso, significativamente importante, com temas necessariamente articulados a 

ele, porém com o firme propósito de não retroagir aos direitos fundamentais conquistados e 

tantos outros a emergir.  
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3. PARA ALÉM DAS TEORIAS DA DECISÃO JUDICIAL: A 

RELEVÂNCIA DA BIOÉTICA NO PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DA 

AUTORIZAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO 

 

 

O caminho poderia ser delineado como a identificação entre o início e o fim no alcance 

do entendimento sobre determinada matéria, tendo a linha de chegada como meta da 

compreensão do processo de ampliação para autorização de interrupção da gestação, em casos 

diversos da anencefalia, e que neste momento são candentes e prementes de análise e decisão.  

O permanente exercício de observação da sociedade, entendido praticamente como uma 

imposição, suscitam incontáveis demandas que rogam pela análise equilibrada, em processos 

decisórios cuja tomada de decisão não seja apenas protocolar, mas reflita os anseios de uma 

realidade atual, não virtual, situando as necessidades individuais apresentadas por um ser no 

mundo.  

As questões reveladoras dos conflitos permanentes na área da saúde compreendidas sob 

a perspectiva da bioética delineiam uma importante reflexão no foco do entendimento da 

questão, transcendendo a deontologia.  

Nesta seara consideramos o tema como o espaço do exercício humano para a formação 

das competências relacionais que alcancem o biodireito, a biotecnologia, conectados à medicina 

nas dimensões do corpo, da autonomia, da compaixão laica, da dignidade da pessoa humana, 

dentre outras.  

Da interrupção da gestação, sob qualquer ótica, aliada aos cuidados com a saúde física 

e mental da gestante irrompem questões existenciais que envolvem diversos atores no processo. 

O extenso campo da bioética, cujas fronteiras não encontram limites, na medida em que 

a ciência moderna em nada se limita em sua ávida parceria com a técnica, confere um caráter 

muitas vezes abusivo ao já desgastado processo científico de produção de conhecimentos em 

suas infindáveis contribuições na solução de conflitos. 

Por definição e obviedade, a bioética possui o irrefutável propósito de revigorar as 

dimensões da vida e da ética ao se alinhar com elas, não obstante ao viés eminentemente volátil 

das dimensões que ocupam, não raro apelando ao entendimento muitas vezes, consolidado. 

Dentre os aspectos norteadores da bioética destacamos a conceituação de dignidade, 

atrelada ao ser humano. Sua associação ao adjetivo pressupõe a garantia de que as pessoas 
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possuem igual e inerente valor, ou seja, ser digno é um conceito chave ao ser humano na 

bioética.  

Acrescentemos a isso, que atrelado ao conceito revestem-se outros aspectos não menos 

importantes como o respeito e atenção, independente de idade, gênero, condição 

socioeconômica, saúde, etnia, ideologia ou religião. Inseparável da condição humana, devendo 

ser entendida com a mesma para todos os seres. 

Somente como resultado de uma concepção desfigurada da experiência humana, se pode 

compreender a dignidade como um adjetivo, fruto de uma decisão que se dá no interior de um 

sujeito, manifestando-se sobre um objeto previamente determinado, no caso, toda a 

humanidade. Sobre este aspecto, Carneiro Leão89 afirma:  

 

 

Descartes criou as condições e estabeleceu os fundamentos para a possibilidade e 

necessidade tanto de toda epistemologia e filosofia da ciência, como de toda 

antropologia e filosofia do homem. As transformações nos séculos posteriores não 

fazem senão desdobrar o movimento iniciado. São muito mais evoluções, precisões e 

aprofundamentos do que rupturas e interrupções. Pois no fundo desenvolvem e 

consolidam o alcance essencial da posição moderna. Que, com o aprofundamento, a 

feição propriamente cartesiana da modernidade se tenha transformado, a ponto de se 

tornar difícil reconhecê-la, demonstra apenas a penetração e o vigor do pensamento 

de Descartes. [...] O homem europeu se liberou das injunções, dos constrangimentos 

e das constrições medievais e se libertou para si mesmo. Não aceitou mais imposições 

de fora. Quis assumir em mãos seu próprio destino e traçar ele mesmo o perfil de sua 

fisionomia. 

 

 

Há que se estabelecer, nesse contexto, uma perspectiva de igual importância para a 

bioética: a compreensão do ser humano, mas com uma importante vertente, qual seja, o seu 

corpo. Diante da profundidade de um tema que toca a intimidade do ser humano, conjecturamos 

sobre a saúde e, ato contínuo, não há como evitar a significância do corpo na qualificação do 

que seja benéfico ou maléfico. 

Caminhando pela infindável concepção bioética encontramos outros dois aspectos de 

grande relevância e oportunidade, a autonomia e a responsabilidade. Recorremos neste 

momento aos ensinamentos de I. Kant é inevitável toda vez que o tema da interrupção voluntária 

da gestação for abordado, especialmente em um discurso do ponto de vista ético.  

Entretanto, há certa fixação num entendimento comum, muitas vezes questionável, do 

que Kant enuncia com esses termos, merecendo algumas considerações, ainda que sucintas. 

Com a Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant90, de livre 

interpretação, podemos definir como autônomo o indivíduo que age livremente de acordo com 

                                                 
89 CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. Filosofia Grega: uma introdução. Teresópolis: Daimon Editora, 2010, p. 171. 
90 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 2007. 
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um plano escolhido por ele mesmo, da mesma forma que um governo independente administra 

seu território e define suas políticas. 

Com base nesse pressuposto, autores que defendem a antecipação terapêutica do parto 

apontam para a necessidade de que seja respeitada a autonomia de escolha da mulher, isto é, 

sua possibilidade e responsabilidade em decidir, livremente, aquilo que considera importante 

para viver sua vida, incluindo nesta vivência o processo de exercer sua autodeterminação, de 

acordo com seus valores e interesses legítimos. 

Ao optar pela antecipação terapêutica do parto, no entanto, transformando as assertivas 

anteriormente descritas como não tão simples ou cartesianas, a gestante está inserida em um 

contexto, no qual existem desigualdades sociais que interferem em todo o processo, desde o 

acesso à contracepção até a tomada de decisão em relação à antecipação do parto indesejado.  

De fato, embora o maior acesso à informação atue na prevenção da gestação, ela não 

interfere na tomada de decisão. O cumprimento e a continuidade de políticas públicas que 

reconheçam o direito de autonomia das mulheres, bem como ações de educação em saúde e de 

planejamento familiar, além de considerar os aspectos sociopolíticos, culturais e econômicos, 

deveriam ainda levar em conta o grau de liberdade dessas mulheres. 

Assim, nas últimas décadas, surgiram vários conceitos acerca desta temática, tais como: 

a bioética como uma nova versão da ética médica e a abrangente concepção de bioética como 

ética das ciências da vida e da prestação de cuidados de saúde,91 entre outras.  

E ainda, de modo mais pertinente ao que propomos nesse trabalho de pesquisa, como 

uma disciplina em âmbito transdisciplinar, ao mesmo tempo descritiva e normativa, pois se 

ocupa da análise das consequências morais dos atos humanos sobre a vida humana (sentido 

restrito) ou sobre a biosfera (sentido amplo) e propõe normas para, por exemplo, evitar o 

sofrimento evitável envolvido.  

Com relevância incontestável, uma ética aplicada com enfoque na resolução de 

conflitos, sua perspectiva é a de orientar a forma moralmente adequada de procedermos, 

utilizando como parâmetros as diretrizes propostas pela teoria que lhe servirá de referência, de 

modo a funcionar como uma ferramenta capaz de compreender e estabelecer as condutas 

eticamente defensáveis e aquelas desaconselháveis. 

 

 

                                                 
91 Ibid, p. 52. 



66 

3.1. O ACOLHIMENTO DA PERSPECTIVA BIOÉTICA DE ENGELHARDT JR. 

 

 

Se considerações fossem feitas a partir do entendimento da ética, genericamente 

estabelecida, o pluralismo interpretativo seria ainda mais abrangente. Esse fato decorre, 

fundamentalmente, da natureza da moralidade secular não ser aquilo que em geral se imagina 

ao supor a síntese estabelecida desde a Idade Média ocidental, nem tampouco daqueles 

estabelecidos pela intelectualidade posteriormente constituída.  

Ao contrário senso, não há moralidade secular comum, salienta e reforça T. Engelhardt. 

E, por conseguinte, não se estabelecem claras as argumentações que possam embasar, dentre a 

pluralidade de moralidades seculares qual seria aquela a ser utilizada para determinar o que é 

ser moral ou praticar a ética, incluindo o que se estabelece em relação à ética no campo da saúde 

física e psíquica.  

Os desacordos morais se apresentam, diretamente, em debates bioéticos sobre a 

adequação do aborto, do uso de gametas doados na reprodução, da alocação de recursos para 

assistência em saúde, do suicídio assistido, eutanásia, e outros temas de igual relevância e 

interesse da sociedade. Debatê-los, no entanto, traz à tona o desconforto do enfrentamento. 

Da extensa reflexão moral e da ética se fragmentam a pluralidade de moralidades, com 

suas distintas bioéticas no campo da saúde, como já apresentados ao longo do presente trabalho. 

Segundo se posiciona T. Engelhardt, não havendo uma perspectiva moral secular independente 

de um contexto, existem sim, substantivamente distintas, concepções acerca de questões morais 

e nenhuma posição neutra a partir da qual se possa vislumbrar uma solução final.  

Nesta linha de raciocínio, não seria viável estabelecer um palco de discussões 

independente e capaz de reconhecer uma moralidade, uma bioética ou ética absolutas.  

Logo, conceitua o bioeticista, uma pluralidade de moralidades, bioéticas e éticas seriam 

constituídas a partir de distintas intuições morais, inseridas igualmente através de distintas 

narrativas, com concepções independentes no horizonte do finito e do imanente, sem uma 

âncora de base, seja em argumentos racionais sólidos ou no próprio ser.  

Como não há uma perspectiva moral independente de contexto, intensifica Engelhardt 

que o pluralismo moral é irredutível. Disso resulta a impossibilidade de uma moralidade global, 

uma bioética global ou uma ética global para atender aos temas que envolvem o próprio ser, em 

sua infinita complexidade92.  

                                                 
92 Engelhardt HT. Global Bioethics: The Collapse of Consensus. Salem, MA: Scrivener Publishing; 2006 
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As teorias da moralidade, se compreendidas a partir de relatos particulares, não 

oferecem fundamentos conclusivos e se tornam não apenas inúteis, mas também 

contraproducentes para partidários de moralidades, bioéticas e éticas médicas, pois a exploração 

destas, ao desvelar a ausência de fundamentos, põe em questão a coerência da bioética, 

inclusive daquela de que são partidários. 

Estabelecemos, portanto, que não há uma moralidade comum partilhada por todos. Até 

porque não há consenso quanto ao que é lícito, proibido ou obrigatório nas relações humanas, 

sexuais, reprodução, ou abreviação de uma vida humana.  

Acrescentemos a isso a inexistência de políticas públicas que dêem conta das 

controvérsias morais quanto aos aspectos reprodutivos, conjugais e extraconjugais, por escolha 

ou ausência desta, da moralidade dos Estados e das democracias sociais, e das penas atribuídas 

ou não às condutas praticadas. 

Engelhard insere nesse contexto, conforme já citado, os desacordos morais nos debates 

bioéticos sobre a adequação do aborto, o uso de gametas doados na reprodução, a alocação de 

recursos para assistência em saúde determinada pelo governo, o suicídio assistido e da 

eutanásia. 

No entendimento do autor, uma ética que a conceba simplesmente como a busca do 

prazer e o evitar da dor difere radicalmente de uma ética centrada em um ser digno da felicidade 

em função de um agir consoante com condições de ação correta, em posição oposta aos ditames 

de Peter Singer já apresentado ao longo desse trabalho93. 

Cabe a lembrança oportuna de que Kant sustentou que os utilitaristas sequer têm uma 

moralidade, no sentido de que se concentram apenas em conseguir algum bem e, assim, não 

contemplam a questão de saber se os agentes morais são dignos de censura ou elogio94. Mesmo 

quanto a alcançar o bem, não há acordo nem base para um acerto de ideias fundado na razão 

com referência à natureza do bem. 

Mesmo no caso de um determinado bem a ser alcançado permita o florescimento 

humano, mediante a concretização da liberdade, da igualdade, da prosperidade e da segurança, 

ainda assim seria necessário saber como avaliá-los, hierarquicamente.  

Novamente estaríamos diante de uma perspectiva moral, de uma realidade e 

racionalidades particulares, retratando uma teoria e concepção próprias sobre determinado 

tema. 

                                                 
93 Engelhardt HT. Consensus formation. Cambr. Q. Healthcare Ethics 11 (Winter): 7-16; 2002 
94 Kant I. Opus Postumum, ed. E Förster, trans. E Förster, M Rosen. Cambridge: Cambridge University Press; 

1993 
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O que se nos impõe é o entendimento daquilo que traz o sentido da teoria específica do 

que se almeja, um relato particular, uma racionalidade ímpar.  

Cabe, nesse momento, considerar a concepção proposta por J. Rawls que invoca a teoria 

“fina” do bem capaz de garantir as conclusões que ele deseja. Ele confere às partes envolvidas 

em sua posição original a teoria fina do bem, que os leva a endossar sua concepção de justiça95. 

Agregada a essa concepção descrita por Rawls, iluminam-se outros enfoques igualmente 

importantes, como a segurança, a prosperidade, e só então a liberdade e a igualdade, 

moralmente racional e politicamente razoável, com clara distinção à versão social democrata 

adotada por Rawls.  

Dentre as questões que envolvem os desacordos morais muito se têm recorrido às 

possíveis estratégias para negar ou obscurecer os desafios representados pela diversidade moral. 

Essas estratégias vão da afirmação da existência de um suposto consenso mais amplo, capaz de 

dar conta de conflitos de grande repercussão, à afirmação, diante da diversidade moral, da 

existência de uma pretensa moralidade prática comum que poderia permitir sobre a natureza de 

casos específicos, como o aborto.  

A perspectiva bioética de Engelhardt, mais uma vez, traz à baila todas essas estratégias 

para enfrentar o pluralismo moral, muitas vezes fracassado por conta de uma real divisão moral. 

E ainda, na hipótese de um consenso quanto a um caso específico, aqueles que 

eventualmente possuem similar entendimento se distanciam a partir de compreensões distintas 

do sentido de um possível acordo.  

A resultante disso, sem dúvida, não havendo uma perspectiva moral secular 

independente de um contexto, como já alertava Ronald Dworkin96, revela-se na necessidade de 

que distintas concepções morais possam ser, ao mesmo tempo, independentes, distintas acerca 

de questões morais cardinais de modo a oferecer uma solução final. Como o bioeticista 

estabelece que discorda em relação a premissas morais e regras de evidência fundacionais, não 

oferece um terreno independente e capaz de estabelecer uma única moralidade, uma bioética 

ou ética particular como sendo absoluta.  

Como não há uma perspectiva moral independente de contexto, o pluralismo moral é 

irredutível. Disso resulta a impossibilidade de uma moralidade global, uma bioética global ou 

uma ética global para a ética aplicada à saúde.97 

                                                 
95 Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press; 1971 
96 Vide Item 1.1. 
97 Engelhardt HT. Global Bioethics: The Collapse of Consensus. Salem, MA: Scrivener Publishing; 2006. 
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Especificamente em relação ao aborto, eutanásia e o suicídio assistido passaram a ser 

amplamente deflacionados, na cultura secular dominante, como questões legítimas de escolha 

de estilo de vida.  

Mas essa mesma deflação ameaça afirmações de autonomia, a igualdade, a justa 

igualdade de oportunidades, a dignidade humana e os direitos humanos.  

Sobre este último, a partir de seu surgimento estava criado o cenário para uma cultura 

secular dominante que viria a abandonar toda perspectiva centrada em Deus, pondo em questão 

o status canônico das afirmações morais a partir do Iluminismo e da Revolução Francesa.98  

Todas as considerações têm conteúdo plural, sócio historicamente condicionado, e, à 

luz de um postulado metodológico secular. A cultura oriunda da cultura secular dominante 

contemporânea começou a se destacar na época do Iluminismo, graças a autores como Hume. 

Seus argumentos deixaram a ética, e, por conseguinte, a bioética e a ética clínica, como algo 

fundado em sentimentos integrados por hábitos igualmente considerados importantes.  

Os sentimentos morais, nesse contexto, seriam simplesmente dados, e, como tais, não 

tinham um caráter necessariamente normativo em termos morais.  

Não se podia demonstrar que os sentimentos morais estivessem fundados em um 

arcabouço de reflexão filosófico-moral que se aplicasse obrigatoriamente a todas as pessoas. Se 

as alegações morais carecem de âncora metafísica no “ser”, e se a racionalidade moral é 

irredutivelmente plural, não há para a moralidade algum conteúdo necessário ou canônico.  

Se de um lado as afirmações de I. Kant tendiam a afirmar que Deus era a base de uma 

moralidade que lhe permitia alimentar a esperança de fundar uma moralidade em uma 

concepção de racionalidade, de outro reconheceu não só a sua existência como também atribuiu 

a ele um lugar central. 

Como Hegel também reconheceu, toda moralidade concreta é um composto necessário, 

historicamente condicionado, de eticidades (qualidade do ser ético), e intensifica: “como a 

cultura dominante está carente de uma âncora em Deus e/ou na metafísica, toda moralidade 

secular é em princípio uma dentre uma pluralidade de moralidades, bioéticas e éticas para a 

ética clínica” 99. 

                                                 
98 Engelhardt HT. Moral obligation after the death of God: Critical reflections on concerns from Immanuel 

Kant, G.W.F. Hegel, and Elizabeth Anscombe. Soc Philos & Policy. 2010;27(2): 317-340 
99 Hegel GWF. Elements of the Philosophy of Right, ed. Wood AW, trans. Nisbet HB. Cambridge: Cambridge 

University Press; 1991. 
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Cada uma delas é constituída a partir de uma perspectiva humana diferente, 

condicionada social e historicamente. Isso porque, assim, como não dispõem de um fundamento 

único, os relatos morais seculares são necessariamente e historicamente condicionados.  

Engelhardt nos apresenta o entendimento hegeliano sobre o qual as moralidades 

seculares, — e aqui situará contemporaneamente a bioética e a ética clínica —, não podiam ser 

nada mais do que narrativas morais de feições sócio históricas particulares que sustentam 

conjuntos específicos de intuições flutuando como relatos independentes no horizonte do finito 

e do imanente. Disso, podemos depreender que diferentes comunidades políticas podem 

estabelecer e provavelmente estabelecem diferentes éticas para suas complexidades.  

Razão pela qual não vislumbramos, a partir da perspectiva colocada por Engenhardt, 

uma ética global a ser estabelecida que sirva de alicerce para um entendimento único, 

previamente estabelecido, uma vez que diferentes conceituações de ética compõem seus 

distintos formatos, diverso do que propugna Peter Singer com o seu o princípio da igual 

consideração de interesses semelhantes “PICIS”, ao considerar que uma teoria ética deve 

sempre buscar a universalidade.  

Enquanto determinadas culturas ou sociedades enfatizam a autonomia do paciente nas 

decisões de tratamento médico, por exemplo, outras poderão possuir plenas justificativas para 

afirmar a autonomia da família em decisões que os envolvem (perspectiva heterônoma). 

Notamos que o citado autor se esforça em estabelecer a possibilidade de uma ética global 

em um universo moral que seja capaz de reconhecer e aceitar a diversidade e o 

multiculturalismo. 

Atrelado a este conceito, seria estabelecida a ideia de convivência com a diversidade de 

opiniões capazes de coabitar, num mesmo espaço jurídico, onde seus atores não compartilhem, 

necessariamente, da mesma visão, mas sejam igualmente capazes de alcançar em conjunto, o 

mesmo objetivo, especialmente em razão da resolução de temas socialmente densos e 

controversos. 
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3.2. UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

E NA GARANTIA DE NOVOS DIREITOS 

 

 

A Bioética deriva etimologicamente do grego, em que bios significa vida e ethos que 

possui dois sentidos: caráter ou índole e morada, no sentido próximo ao de "forma (s) de vida(s) 

adquirida(s) pelo homem". 

A bioética surgirá inicialmente no ano de 1927, quando o teólogo alemão Paul Max Fritz 

Jahr cunhou essa expressão e fez uso dela pela primeira vez, a palavra (bio+ethik), pela 

publicação de um artigo no periódico alemão “Kosmos”. Fritz Jahr conceituou bioética como 

sendo o reconhecimento das obrigações éticas, não somente relativas ao ser humano, mas 

relativas aos demais seres vivos do planeta.100 Ao concluir seu artigo, esse autor sugere um 

“interativo bioético”, qual seja, o respeito a todo ser vivente, nos termos do imperativo kantiano, 

isto é, fundamentalmente como um fim em si mesmo e seu tratamento, se possível, como tal. O 

encontro desse texto de Jahr se deve ao professor Rolf Löther, da Universidade de Humboldt, 

em Berlim, cuja divulgação foi promovida, em 2004, por Eve Marie Engel, da Universidade de 

Tübingen, Alemanha101, o que demonstra a antecipação da existência desse neologismo em 47 

anos. 

Antes do artigo de Jahr ser localizado havia um acordo generalizado entre os autores a 

respeito de, a expressão Bioética ter sido utilizada pela primeira vez, em 1971, pelo oncologista 

Van Rensselaer Potter, em sua obra “Bioética: a ponte para o futuro”, aplicando-a ao estudo do 

equilíbrio entre a tecnociência biomédica e o respeito à preservação humana, especialmente no 

que diz respeito à relevância do respeito à pessoa, numa dimensão ecológica. Em seu livro, 

Potter sugere uma ciência de cunho especialmente ecológico, vinculada ao conhecimento 

biológico e aos valores humanos, uma “ciência da sobrevivência”, utilizando-se do termo 

bioética num caráter evolutivo, bem diferente de seu atual significado102. Potter identificou a 

sobrevivência como problema humano mais importante que o levou a dedicar a atenção essa 

nova área que denominou bioética; a questionável sobrevivência das espécies humanas e 

mesmo a sobrevivência tanto das nações, como de culturas. Tinha por objetivo identificar e 

                                                 
100 JAHR, Fritz. Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethichen Beziehung des Menchen zu Tier und Pflanze. Kosmos 

1927; 24:2-4. 
101 Engel EM. O desafio das biotécnicas para a ética e a antropologia. Veritas. 2004;50 (2):205-28 
102 Extraído do Hasting Center Report, vol. 23, n. 6, nov-dez/1993, suplemento especial, “The birth of bioethcis”, 

S 6-7. in PESSINI, Léo e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas Atuais de Bioéica. 5ª ed. São 

Paulo: LOYOLA, 2000, P. 18. 
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promover uma mudança ideal em relação ao meio ambiente, permitindo a adaptação humana 

ideal a esse meio, visando a sustentabilidade e melhorar o mundo civilizado.  

Ainda no ano de 1971 temos a fundação do Joseph and Rose Kennedy Institute of the 

Study of Human Reproduction and Bioethics, pelo médico gineco-obstetra holandês Andre 

Hellegers que utilizará o termo bioética como ética das ciências da vida, em especial da vida 

humana, ou seja, uma ética biomédica. 

Nesse norte, a bioética foi por muitos considerada como uma ética biomédica. Apesar 

de o conceito de bioética ter ganhado divulgação para o resto do mundo, somente na década de 

70, através de Potter, o nascimento dessa bioética incitou a discussão sobre os novos 

questionamentos consequentes do desenvolvimento tecnológico no campo da ciência médica, 

passando de um viés mais técnico, para outro mais humanitário, e tentando superar a dicotomia 

entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores estudados pela ética.  

Além das antigas controvérsias morais, a biossegurança, a biotecnologia, a intervenção 

genética em seres humanos e a utilização de células-tronco requisitavam novas abordagens e 

respostas às questões e inquietações surgidas mediante o advento dessas inovações observadas 

na ciência médico-científica.  

De todo modo, antes de adentra-se nessas questões, cumpre apontar e resgatar as 

profundas mudanças que vem acontecendo desde o último século em relação aos princípios que 

lastreiam a ética aplicada à medicina e às pesquisas biotecnológicas, produto de profundas 

análises críticas que têm sido não somente necessárias, mas intercorrentes, muito em 

decorrência da insuficiência da deontologia hipocrática tradicional em lidar com as complexas 

questões morais provocadas pelo desenvolvimento da pesquisa científica e de sua aplicação na 

vida prática, mormente com o advento da Segunda Guerra Mundial e os absurdos perpetrados 

em nome da pesquisa científica com humanos, nos campos de concentração alemães. 

Depois dos processos do Tribunal de Nuremberg, incumbido de julgar os crimes de 

guerra, que levaram a uma verdadeira comoção não só a comunidade científica, mas a opinião 

pública mundial, pelas atrocidades cometidas pelos alemães nazistas em nome do avanço da 

ciência, foram produzidos diversos documentos, cuja finalidade tinha a ver com o 

estabelecimento de patamares objetivos como limites à experimentação cientifica em humanos. 

Desse modo, foram elaborados os Códigos de Nuremberg, de 1948, Helsinki, em 1964, Tókio, 

em 1975 e Veneza em 1983, para a proteção dos seres humanos de outros possíveis abusos 

decorrentes da experimentação científica que os envolvesse. 
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No entanto, os códigos não conseguiam evitar o desrespeito de pesquisadores, que os 

interpretavam de acordo com sua própria consciência e não conseguiam evitar numerosas 

violações aos Direito Humanos. 

Fruto das pressões oriundas da própria comunidade científica norte americana, o 

Congresso dos Estados Unidos criou, em 1974, a National Commission for the Protection of 

Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, com a finalidade de realizar uma 

pesquisa e um estudo completo visando a elaboração de diretrizes éticas para proteger e garantir 

os direitos dos seres humanos que fizessem parte como pacientes em investigação biomédica, 

ou seja, nas ciências do comportamento e na biomedicina. Depois de 4 anos de trabalho, em 

1978, foi publicado o Relatório Belmont contendo os princípios e orientações para a proteção 

dos seres humanos, em experimentos. 

Este relatório considera que o reconhecimento de três princípios: o relativo ao respeito 

às pessoas (autonomia), de beneficência e de justiça são particularmente relevantes na cultura 

ocidental, para que as experiências envolvendo seres humanos sejam eticamente corretas. O 

princípio do respeito à pessoa pressupõe tratar a todos os indivíduos como pessoas autônomas 

e proteger as pessoas cuja autonomia esteja diminuída. Segundo o princípio da beneficência, 

tratar eticamente alguém significa respeitar suas decisões, evitar causar-lhe danos ou prejuízos 

e assegurar seu bem estar. A aplicação desses princípios gerais implica numa série de requisitos 

que passam desde o consentimento informado, a valoração do custo/benefício, até a seleção dos 

sujeitos da experimentação a ser desenvolvida103. 

De acordo com o relatório, os princípios propostos vêm no sentido de servir como 

suporte ético aos cientistas, sujeitos de experimentação, avaliadores e qualquer cidadão 

interessado na compreensão dos conceitos éticos inerentes à experimentação em seres humanos. 

Nessa discussão da livre escolha do direito de interromper uma gestação está o exercício 

da autonomia da vontade, mas trata-se de uma via de mão dupla. Envolve questões e diretos 

consagrados, fundamentais, e traz a discussão da garantia de novos direitos.  

Por outro lado, requer estrita observância ao contexto sociocultural representado por 

aspectos jurídicos, inovações científicas, conflitos e visões de mundo que levam em 

consideração a interpretação e o estágio de desenvolvimento de uma sociedade. 

Da vida humana estabelecida como bem jurídico fundamental, inviolável, decorrem os 

demais direitos da pessoa. Nesse contexto, o direito à proteção e incolumidade do corpo é ao 

mesmo tempo direito fundamental e de personalidade.  

                                                 
103 HOGEMANN, Edna Raquel. Conflitos bioéticos. Clonagem humana. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013, p. 

30. 
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O fundamento da inviolabilidade do direito à vida é a dignidade da pessoa. O ser humano 

é, portanto, a pessoa dotada de dignidade. Garantir a sua integridade significa proteger sua 

própria dignidade humana, preservar o que a pessoa é. 

Atualmente, a única motivação capaz de tornar legítima a interrupção da gestação no 

sistema legal brasileiro encontra respaldo nos dispositivos legais que estabelecem o 

consentimento ao aborto praticado por médico em casos de gravidez resultante de estupro e 

quando não há outro meio de salvar a vida da gestante.  

A esses se somaram os casos de fetos portadores de anencefalia, amplamente tratados 

em capítulo anterior, onde o sentimento de solidariedade e compaixão encontrou espaço dentre 

outros fundamentos, contempladas as questões sociais, científicas, morais e ideológicas.  

A fundamentação das decisões, em seu amplo debate, valeu-se de argumentações que 

perpassaram o individualismo, o direito de escolha, à proteção à vida do feto quase como um 

dogma, mas igualmente e não menos importante, o direito coletivo à interrupção digna da 

gravidez e a sua não criminalização como direito social. 

A diversidade social aliada aos aspectos democráticos, ao conjunto de novos e 

instigantes conhecimentos acabaram por enriquecer o debate ético, de modo a estabelecer novos 

critérios que pudessem fundamentar as discussões sobre o tema. 

O que foi estabelecido, por conseguinte, trouxe à baila considerações sobre o tratamento 

justo, equânime e apropriado, levando em consideração aquilo que seria digno do ponto de vista 

da condição humana, fundamentado no princípio de justiça. 

Resta, portanto, traçar exigências mínimas assegurando a compatibilização entre os 

avanços tecnológicos e a continuidade do reconhecimento da humanidade, como tal. 

Segundo Edelman, em texto sobre o conceito de dignidade da pessoa humana e 

humanidade, se depreende que: 

 

 

É verdade que a dignidade não designa o ser do homem, mas a humanidade do 

homem; e é tão verdadeiro que o nazismo a prejudicou e que a medicina biológica a 

ameaça. Isto é ilustrado pela recente Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos 

Humanos e Biomedicina, que prevê no seu artigo 1º, que "as Partes nesta Convenção 

protegem os seres humanos em sua dignidade e identidade e garante a todos, sem 

discriminação, o respeito da sua integridade e outros direitos e liberdades 

fundamentais em relação às aplicações da biologia e da medicina104  

 

 

O descompasso entre o avanço da tecnologia e a promulgação de novas regras, não é, 

por si só razão para o descumprimento das normas de direitos fundamentais do ser humano, 

                                                 
104 EDELMAN, Bernard. La personne en danger. Paris: PUF, 1999, p. 509. 
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estando tanto este quanto a própria sociedade e o meio ambiente devidamente protegidos no 

ordenamento jurídico. 

Importante ressaltar, no contexto, que as obrigações sociais devem ser distribuídas de 

forma equitativa. Esse é o entendimento disposto no Artigo 10º da Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos: “A igualdade fundamental de todos os seres humanos em 

dignidade e em direitos deve ser respeitada para que eles sejam tratados de forma justa e 

equitativa”. 

Esse princípio reflete a verdadeira expressão da justiça distributiva já prevista nos 

termos do Relatório Belmont105, que coloca a seguintes ponderações a respeito: 

 

 

Quem deve receber os benefícios da pesquisa e os riscos que ela acarreta? Esta é uma 

questão de justiça, no sentido de 'distribuição justa' ou 'o que é merecido'. Uma 

injustiça ocorre quando um benefício que uma pessoa merece é negado sem uma boa 

razão, ou quando algum encargo lhe é imposto indevidamente. Uma outra maneira de 

conceber o Princípio da Justiça é que os iguais devem ser tratados igualmente. 

Entretanto esta proposição necessita uma explicação. Quem é igual e quem é não-

igual? Quais considerações justificam afastar-se da distribuição igual? (...) Existem 

muitas formulações amplamente aceitas de como distribuir os benefícios e os 

encargos. Cada uma delas faz alusão a algumas propriedades relevantes sobre as quais 

os benefícios e encargos devam ser distribuídos.  

Tais como as propostas de que:  

a cada pessoa uma parte igual;  

a cada pessoa de acordo com a sua necessidade;  

a cada pessoa de acordo com o seu esforço individual;  

a cada pessoa de acordo com a sua contribuição à sociedade;  

a cada pessoa de acordo com o seu mérito. 

 

 

Adentramos, pois, a especificidade do tema, objeto deste estudo. Não é uma alegação 

incomum em gestantes que não desejam, por razões distintas daquelas protegidas no 

ordenamento, manter a gravidez a qualquer custo, trazendo-lhe inegável sofrimento moral 

diante de um conflito bioético, além da superação do conflito entre os princípios 

constitucionalmente estabelecidos. 

Ao reunir diferentes perspectivas a fim de construir um pensamento acerca do tema, 

bem como a possibilidade da ampliação de seu entendimento, há que se perceber uma profunda 

abordagem sociológica que busca respostas em campos multidisciplinares, para dar conta da 

necessidade da evolução dos conceitos pré-existentes. 

A bioética, nesse contexto, assume papel relevante ao não ignorar a subjetividade como 

algo inerente à vida. Ater-se à metáfora corpo-máquina é desconsiderar a incrível capacidade 

                                                 
105 The Belmont Report: Ethical Guidelines for the Protection of Human Subjects. Washington: DHEW 

Publications (OS) 78-0012, 1978, apud GOLDIM, José Roberto. Bioética, Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/clone.htm Acesso em 02 mai 2020. 

http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/clone.htm
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inventiva e subjetiva dos seres vivos, deixando de reconhecer que a subjetividade está inscrita 

na biologia e que ela é, por consequência, bio-lógica.  

 

 

3.3. A AMPLIAÇÃO DO PODER DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA 

 

 

As discussões éticas permeiam a sociedade não somente em relação à vida do ponto de 

vista subjetivo das pessoas, mas também e não menos importante, no que diz respeito à 

utilização das novas tecnologias genéticas que, se não forem usadas com absoluta 

responsabilidade, tendem a acarretar malefícios à sociedade, fato que torna a bioética de grande 

valia no enfrentamento e avanço de diversos aspectos e conflitos vivenciados.  

Adicionalmente a bioética se apresenta ao evidenciar a possibilidade de tradução de uma 

expressiva melhoria na qualidade de vida humana e ao mesmo tempo estabelecendo limites aos 

avanços tecnológicos, quando os procedimentos não são entendidos como eticamente corretos.  

A discussão, no entanto, reside no hiato estabelecido entre o limite ético e jurídico que 

deveriam ser impostos na permissão da realização da interrupção da gestação e, adicionalmente 

como exemplo, da utilização da redução embrionária face à autonomia da mulher em relação 

ao seu próprio corpo.  

Verificamos desse modo, um relativismo ético e até mesmo jurídico, especialmente no 

que diz respeito à interrupção voluntária da gestação, alargando o conceito legal pré-

estabelecido, considerando que a prática do aborto ressurge como tema de difícil 

equacionamento. 

Insere-se neste contexto a reflexão da pesquisa, entendendo que o enfrentamento da 

questão partirá dos conceitos e conhecimentos existentes, acrescidos dos debates da atualidade 

e seus atores, apoiados na ética dos agentes morais diretamente envolvidos, cujo referencial 

precisará estar amparado no diálogo dos diferentes entendimentos onde a bioética se apresenta 

como alternativa útil. 

Inferirmos sobre a possibilidade da mulher, com base em sua própria autonomia, decidir 

sobre a interrupção do processo vital que se desenvolve em seu útero, gera múltiplas 

interpretações.  

Nessa linha interpretativa e primordialmente, se consolidam os direitos fundamentais 

que vinculam todos os poderes estatais, bem como representam uma abertura do sistema 
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jurídico perante o sistema moral106 e funcionam como uma reserva mínima de justiça 

assegurada a todas as pessoas107. Deles resultam certos deveres de abstenção e de atuação por 

parte do Estado e da sociedade.  

Reforçando a base informacional agregada ao tema, partimos do conhecimento de que 

os direitos fundamentais passaram a ser tratados como uma emanação da dignidade humana, na 

linha de uma das proposições do imperativo categórico kantiano: toda pessoa deve ser tratada 

como um fim em si mesmo, e não um meio para satisfazer interesses de outrem ou interesses 

coletivos. Dignidade significa, do ponto de vista subjetivo, que todo indivíduo tem valor 

intrínseco e autonomia, ao logo desse trabalho já evidenciado, mormente à luz da contribuição 

do pensamento de Ronald Dworkin acerca dessa temática. 

Direitos fundamentais estão sujeitos a limites imanentes e a restrições expressas. E 

podem, eventualmente, entrar em rota de colisão entre si ou com princípios constitucionais ou 

fins estatais.  

Não esperamos supor para os defensores desta linha argumentativa que uma mulher seja 

capaz de optar pela interrupção da gestação por ausência de opção, desejo injustificável ou 

prazer, ainda ciente de que poderá ser criminalizada pela conduta. 

E aqui relembramos que há os que sustentam a vida desde a concepção, desde que o 

espermatozoide fecundou o óvulo, dando origem à multiplicação celular. Ainda outros que 

sustentam que antes da formação do sistema nervoso central e da presença de rudimentos de 

consciência – o que geralmente se dá após o terceiro mês da gestação – não é possível ainda 

falar-se em vida em sentido pleno, aspectos esses citados nos capítulos anteriores. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, de forma recorrente se posiciona em relação ao tema 

da interrupção voluntária da gestação que a opção da mulher sempre dependerá de uma escolha 

religiosa ou filosófica a respeito da vida. Porém, exista ou não vida a ser protegida, o que não 

é objeto de dúvida é que não há qualquer possibilidade de o embrião subsistir fora do útero 

materno até a décima segunda semana de vida. Resumidamente, o feto depende integralmente 

do corpo da mãe. Partindo desta premissa, outras argumentações são postas e serão tratadas na 

sequência. 

Inicialmente, cabem considerações acerca da autonomia da mulher, que corresponde ao 

núcleo essencial da liberdade individual, protegida pelo princípio da dignidade humana 

(CF/1988, art. 1º, III).  

                                                 
106 Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, 2008, p. 29. 
107 Luís Roberto Barroso, Grandes transformações do direito contemporâneo e o pensamento de Robert Alexy, 

2015. In: http://s.conjur.com.br/dl/palestra-barroso-alexy.pdf, acesso em 28 fev. 2020. 
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A autonomia, espaço legítimo e privado que contém o caráter valorativo e seus 

interesses, expressa a autodeterminação das pessoas, ou seja, contemplam suas questões básicas 

existenciais para dar conta do comando de suas vidas. Se considerarmos esses aspectos, não 

caberia ingerência externa.  

Em se tratando da interrupção voluntária da gestação, a autonomia se reveste de caráter 

ainda mais significativo. Em tempos de evolução do pensamento da sociedade, sua clara 

diversidade e busca pela convivência com as diferenças, o tema da cessação ou não da gestação 

ainda se reveste de opiniões diversas, até mesmo dentre aqueles que se posicionam sob a mesma 

ótica.  

Outro ponto que merece destaque refere-se à integridade física e psíquica da mulher. O 

direito à integridade psicofísica (CF/1988, art. 5º, caput e inciso III) protege os indivíduos 

contra interferências indevidas e lesões aos seus corpos e mentes, relacionando-se, ainda, ao 

direito à saúde e à segurança.  

As consequências oriundas da interrupção da gravidez para a saúde psíquica e 

integridade da mulher gestante, certamente se equiparam àquelas que se manifestam na 

manutenção de uma gravidez indesejada, transformando-a em tormento, com graves e 

possivelmente irremediáveis impactos.  

Quanto aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, incluindo aqueles sobre a decisão 

de ter ou não filhos, sem discriminação, coerção e violência, traduzem o maior ou menor grau 

possível de saúde sexual e reprodutiva.  

Lado a lado com os direitos reprodutivos, a sexualidade feminina atravessou milênios 

de opressão. E, ainda em tempos atuais, é objeto de tabus, discriminações e preconceitos. Este 

fato reforça a necessidade de um olhar cuidadoso e perceptivo para essa condição feminina. 

O que se observa no diploma legal vigente, afeta a capacidade de autodeterminação 

reprodutiva da mulher, ao retirar dela a possibilidade de decidir, sem coerção, sobre a 

maternidade, excetuadas as hipóteses legais, em manter uma gestação indesejada.  

Acrescentamos a isso, a ausência de políticas públicas permanentes e eficazes para dar 

conta da multiplicação das informações preventivas e de saúde da mulher, e outras capazes de 

auxiliar na adequada decisão do planejamento familiar. 

Intentamos, nesse momento, realçar outro fator a ser levado em consideração a respeito 

do tema, qual seja, a igualdade de gênero. A igualdade veda a hierarquização dos indivíduos e 

impõe o respeito à diversidade e a convivência com as diferenças. 

A visão histórica entre os gêneros promoveu visões excludentes, discriminatórias e 

estereotipadas da identidade feminina e do seu papel social.  
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Há, por exemplo, uma visão idealizada em torno da experiência da maternidade, que, na 

prática, pode representar um fardo para algumas mulheres. Sob este conceito, a emblemática 

ADPF-54, o voto do Ministro Carlos Ayres Britto valeu-se de frase histórica do movimento 

feminista, “se os homens engravidassem, não tenho dúvida em dizer que seguramente o aborto 

seria descriminalizado de ponta a ponta” 108. 

Não menos importante, destacamos a discriminação social que de forma avassaladora, 

potencializa os impactos percebidos pelas mulheres vulneráveis socialmente, sem acesso a 

médicos e clínicas particulares, reféns de um sistema público de saúde. 

Comumente, essas mulheres vulneráveis são levadas a clínicas clandestinas, sem 

condições de higiene e infraestrutura transformando a interrupção da gestação em problema de 

magnitude alarmante. 

Em contraponto aos conceitos expostos, temos a defesa de que o feto, apesar de não ter 

sua personalidade reconhecida no ventre materno, possui direito à vida, a sucessão e aos 

alimentos.  

Não sendo possível para a mulher, nesta ótica, dispor da vida que pertence a terceiro, 

seria a gestante tão somente hospedeira de uma vida que se desenvolve.  

Não obstante o conceito de que o planejamento familiar seja livre para qualquer pessoa, 

não se entenderia este como elemento capaz de ser utilizado como instrumento contraceptivo, 

mas sim mola propulsora na multiplicação das informações sobre as possibilidades de 

contracepção e cuidados com a saúde individual, dificultando uma gravidez indesejada.  

Maria Berenice Dias afirma, entretanto, que ao se admitir o planejamento familiar, é 

assegurado ao casal a liberdade de decidir acerca da realização do projeto parental, bem como 

quanto ao número de filhos, não sendo possível excluir o acesso a nenhum método 

contraceptivo109. Adicionalmente, que o aborto não deveria ser considerado ilícito penal, 

assegurando que os métodos contraceptivos não são infalíveis e podem aumentar o número de 

gestações indesejadas110.  

A ausência de percepção em relação à preservação dos direitos fundamentais, 

especialmente o direito à vida estabeleceria de modo imprudente uma errônea interpretação de 

que a liberdade sexual e a autonomia da mulher poderiam servir como fundamento para a 

                                                 
108 ADPF-54-MC, j. 20.10.2004. 
109 DIAS, Maria Berenice. Aborto e o direito ao lar. IBDFAM. Disponível em: <http://www.ibdfam.org. 

br/?art.s&art.=268>. Acesso em: 25 nov. 2019. 
110 Ibidem 
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prática de aborto enquanto método contraceptivo, entendendo que diversos são os métodos para 

afastar uma gestação indesejada.  

Portanto, o direito à liberdade da mulher de dispor do próprio corpo, nesta veia 

interpretativa, deveria ser exercido de forma prévia à concepção, ou seja, poderia ela 

determinar, de acordo com os seus princípios e valores, se deseja ou não engravidar. Não 

tomando as medidas necessárias para evitar a concepção, o direito à vida do nascituro deve ser 

preservado, garantindo assim a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana em 

relação àquele111. 

A estes, o Estado não deveria dar suporte para a realização do aborto de pessoas que se 

comportam de forma imprudente em seus relacionamentos sexuais, mas poderia viabilizar a 

esterilização nas redes públicas, caso essa fosse a vontade dos agentes diretos, e desde que 

devidamente orientados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes 

sociais e médicos, com o competente atesto que a decisão foi refletida, independentemente da 

faixa etária, do número de filhos e da condição socioeconômica, evitando assim um mal maior, 

o aborto clandestino.  

A mulher não poderá alegar a sua autonomia quando decide abortar, pois também deve 

ser verificada a decisão do suposto pai, que tem o direito de decidir se quer ter o filho ou não, 

formando assim uma família monoparental.  

A essa gama de opiniões juntam-se outras que entendem que, quando a mulher optar 

por interromper a gravidez, fundamentada em sua autonomia, não há que falarmos da não 

existência do crime de aborto, visto que o provocou ou consentiu que outrem o fizesse, 

utilizando-o como um método contraceptivo, quando na realidade tinha acesso a outros meios 

para evitar a gravidez ou, ainda, poderia encaminhar criança para adoção. 

Ao longo desse trabalho de pesquisa procuramos relembrar os posicionamentos 

adotados quando o tema que, de forma recorrente, volta à discussão, no que diz respeito tanto 

a vida do nascituro quanto aos direitos fundamentais à saúde, à privacidade, à autonomia 

reprodutiva e à igualdade da mulher, todos interesses constitucionalmente relevantes, que 

merecem ser devidamente protegidos.  

Destacamos, também, que a solução legislativa prevista pelo diploma penal em relação 

ao aborto na sociedade atual, parece não mais representar, em juízo de ponderação, aos referidos 

direitos fundamentais da gestante.  

                                                 
111 MENEZES, Glauco Cidrack do Vale. Aborto eugênico: alguns aspectos jurídicos. Disponível em: 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id= 5622. Acesso em 30 março 2020. 
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Claramente, no entanto, de forma uníssona, necessário se faz a criação de mecanismos 

extrapenais para evitar a banalização dessa prática, relacionados à educação sexual, ao 

planejamento familiar e ao fortalecimento da rede de proteção social voltada para a mulher.  

Uma solução que busque amparo no diálogo das forças de mesma intensidade e direção, 

mesmo que divirjam entre si em seus fundamentos, em composição com outras não menos 

potentes, em contraponto, mas baseadas nas concepções postas pela bioética estabelecida 

poderia promover, de forma mais adequada e racional, a harmonização dos seus princípios e 

valores.  

Uma situação ao menos é fato incontroverso, um sistema que se propõe repressivo não 

consegue dar conta do excessivo número de abortos clandestinos que põem em risco a vida e a 

saúde da mulher, sem proteger, na prática, o interesse contraposto na manutenção da vida pré-

natal, aliado às políticas públicas e ações de informação permanentes à população.  

O que importa, de fato, é assumir de maneira consciente a responsabilidade e as 

consequências do processo de produção de um conhecimento bioético que se propõe a operar 

em duas dimensões, a epistemológica e a política. 

Na dimensão epistemológica, na crítica (des)construtiva e reconstrutiva dos 

conhecimentos. Na dimensão política, pela reflexão da práxis bioética e defesa das práticas 

absolutamente estabelecidas e comprometidas com a evolução da sociedade e sua realidade 

social. 

E dessa forma, a bioética se consolida como importante teoria do pensamento atual, com 

bases profundas na articulação e interação da produção do conhecimento científico e 

fundamento na consistência lógica do paradigma dos direitos humanos e na garantia de novos 

direitos. 
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4. A PROCURA DE UMA HARMONIZAÇÃO ENTRE OS ESTRANHOS 

MORAIS 

 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que os estranhos morais é uma elucubração promovida 

por Engelhardt, para considerar todos aqueles que possuem visões e atitudes morais distintas e 

não costumam se utilizar de uma argumentação racional, porque não possuem um compromisso 

comum com as pessoas ou as instituições investidas em autoridade para solucioná-las. A 

condição estabelecida por Engelhardt que se configura como o cerne de sua teoria bioética sobre 

os estranhos morais reside, pois e fundamentalmente, nessa necessidade de uma sociedade 

pluralista secular pacífica, onde os estranhos aconteçam e se encontrem. 

Essas mesmas sociedades estariam preparadas e aptas a aceitar as diversas perspectivas 

morais, e seus agentes passíveis em expor e expressar os diferentes pontos de vista sem, 

contudo, recearem a repressão ou a censura112. 

A coexistência da convivência com a diversidade, segundo Engelhardt, deve ter um 

espaço, uma instância legal perfeitamente credenciada e certa. O autor distingue, ainda, o 

conceito de comunidade como uma associação de indivíduos com base em uma visão concreta, 

comum a todos eles, do bem.  

As sociedades, no entanto, outro conceito estabelecido pelo autor, são tidas como 

associações de indivíduos que não compartilham essa visão comum do bem, mas que podem 

tentar alcançar juntos, um conjunto de objetivos importantes113. 

Nesse contexto o autor sustenta que nas comunidades concretas são produzidas as 

diversas possibilidades morais e seus referidos problemas devem ser encarnados na vida das 

pessoas reais. 

Como não existem argumentos seculares suficientes, segundo ele, para se estabelecer 

de maneira estrita e objetiva o conflito entre os diferentes tipos de visões, desde que as 

alternativas respeitem a liberdade dos inocentes, essas visões são, entre si, uma moral estranha.  

Os costumes estranhos precisam resolver suas diferenças de comum acordo, pois não 

compartilham um conteúdo moral, mas isso não significa que eles não possam entender um ao 

outro: a primeira estratégia de colaboração, quando a verdade se torna intersubjetividade, e 

                                                 
112 Engelhardt HT, Jr. Global bioethics: an introduction to the collapse of consensus. In: Engelhardt HT, Jr. editor. 

Global bioethics: the collapse of consensus. Salem: M&M Scrivener Press; 2006. p. 35 
113 Engelhardt HT, Jr. Los fundamentos de la bioética. Madrid: Paidos; 1995. p. 483 
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portanto, torna-se múltiplo, é reconhecer os procedimentos para trabalhar em conjunto nas 

divergências morais e metafísicas114. 

A supressão dos padrões no conceito de estranhos morais traz imediatamente a 

contingência de qualquer modelo ético e bioético. Engelhardt reconhece que, apesar desse 

efeito, a aspiração à universalidade existe e permanece: no entanto, ela também aspira, apesar 

da fragmentação, a um senso de secularidade que pode abranger diferentes ideologias e religiões 

e estar disponível para todas as pessoas.  

O que intentamos, portanto, é uma moralidade que consegue se fazer presente, apesar 

da condição de uma moral estranha, e que pode ser justificada em diferentes comunidades, 

mesmo que sejam baseadas em diferentes tradições, ideologias ou religiões. 

Dessa maneira, a proposta de ética universal, de qualquer tipo, substantiva ou 

processual, é formulada devido à existência de estranhos morais. Se todos fossem "amigos 

morais", esse esforço não seria necessário.  

A razão subjetiva consiste na ideia de que até estranhos têm relações entre si e 

obrigações que se baseiam nessas relações115. 

São indivíduos pertencentes a diferentes culturas e crenças e, por isso, carecem de 

conexão social, exceto pela certeza de que todos desejam projetar sua vida da maneira que 

preferirem, de acordo com seus interesses pessoais. 

Em uma de suas obras mais citadas, Foundations of Bioethics, Engelhardt Jr. tenta 

encontrar um meio pelo qual se possa chegar a um consenso ou, ao menos, a um respeito entre 

as diferentes comunidades morais existentes.  

Uma sociedade justa insiste Rawls e os libertários, é uma sociedade de máxima 

liberdade. Conceito este precípuo em uma sociedade justa, pois que representa o fundamento 

da própria estima.  

Engelhardt, por sua vez, intitula de estranhos morais o pluralismo da sociedade 

personificado em seus indivíduos. 

A busca pelo consenso, segundo o bioeticista, consubstancia o princípio da permissão e 

ao princípio da beneficência. Este último, no entanto, não é exigido para cada problema de 

coerência do mundo moral da bioética. O princípio da permissão, primordialmente, se traduz 

na tentativa de união entre os estranhos morais em um princípio comum no pluralismo moral. 

“Este princípio proporciona o marco formal vazio que possibilita o consenso mútuo em um 

                                                 
114 Engelhardt HT, Jr. Op. cit.; 1995. p. 106 
115 Loewy EH. Moral strangers, moral acquaintance and moral friends: connectedness and its conditions. New 

York: State University of New York Press; 1997. p. 35 
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âmbito secular e pluralista” (BARRERA, 2001, p. 84). Trata-se, portanto, de um princípio 

básico, pois nele se insere a base de todos os outros. É um princípio neutro, a partir do qual as 

diferenças morais podem chegar a um consenso ou permissão entre os indivíduos, tornando-o 

um denominador comum entre as comunidades.  

A teoria aqui explicitada e desenvolvida por Engelhardt Jr. tem sua base formulada 

diretamente na teoria de John Rawls, em que este apoia a justiça ligada estritamente à liberdade 

individual, como um dos marcos da teoria libertária.  

Nesse prisma, Engelhardt une o conceito de liberdade com o conceito kantiano de 

autonomia utilizada por Rawls116 em suas formulações na obra Theory of Justice e, a partir 

disso, constrói a concepção do princípio de permissão. 

Utilizamos aqui uma análise dessa teoria sob a ótica do tema central do estudo sobre a 

permissão da interrupção da gestação, em que pese a possível ampliação do conceito pré-

estabelecido. 

Pela teoria de Engelhardt, o princípio de permissão seria dominante e alicerce para as 

novas interpretações e visões contemporâneas. Partindo da hipótese do alargamento do 

entendimento e consequente ampliação da permissão, caso seja do desejo da gestante a sua 

interrupção e, considerando-se que nesta teoria, o feto não possui ainda uma racionalidade que 

lhe permita exercer sua autonomia, se configuraria como um objeto do ponto de vista da moral 

secular.  

Sendo assim, o suposto aborto seria realizado sem uma concepção ética, pois haveria 

concordância prévia do Estado, ou seja, a gestante não estaria ferindo um princípio bioético de 

Engelhardt. Pelo contrário, estaria agindo de acordo com o contrato social, não sendo 

necessária, neste aspecto, a discussão do eticamente correto ou incorreto. 

Não há nada em comum nos seres humanos, exceto o esforço para seguir seus próprios 

interesses e desejos. Os indivíduos são os que autorizam ou permitem as estruturas sociais e é 

                                                 
116 A teoria da justiça de Rawls aplica-se a sistemas de regras coletivos – instituições, partindo de uma concepção 

de justiça fundada nos bens sociais primários, a saber: riquezas, liberdades, base do auto respeito etc., norteada 

por princípios operacionalizadores, pelos quais tudo que é importante deve ser fornecido. 

Estes princípios partem de duas premissas básicas, pelas quais, em primeiro lugar, cada um deve ter um direito 

igual, implicando em igual liberdade e restrições coletivas a essa liberdade, configurando um lexicalmente 

prioritário. As liberdades só podem ser limitadas em função da própria liberdade. Em segundo lugar, as 

desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas de acordo com o princípio da diferença e o princípio 

da poupança justa. 

Dessa forma um sistema social que se pretenda justo dever estar estruturado de um modo tal que a distribuição da 

cidadania, ou seja, da liberdade de consciência, de pensamento e política seja equânime entre os membros da 

sociedade. (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, Tradução de Almiro Piseta e de Lenita Maria Rímoli Esteves. 

3. ed. São Paulo: Martins Fontes. 2008.) 
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por isso que, segundo o autor, a moralidade que liga estranhos morais teria ou deveria ter um 

caráter inevitavelmente libertário117. 

Este fato, reafirma em sua obra, é consequência da impossibilidade de confiar em 

autoridades transcendentes para formular premissas e princípios morais, como Deus ou razão 

objetiva. 

A base de cooperação entre os estranhos morais deve se pautar na busca de uma estrutura 

neutra, de modo a perceber o que possuem em comum.  

A partir desse ponto, cada indivíduo será capaz de pautar a sua vida pelos valores e bens 

pessoais, sem que a moralidade secular interfira com a materialidade de suas crenças, mas, tão 

somente, uma acomodação baseada num acordo. O entendimento, portanto, de uma obrigação 

universal que valorize a liberdade e o reconhecimento da liberdade do outro.  

As considerações sobre autonomia emitidas por Engelhardt, de alguma forma, não 

permitem que governe em sentido absoluto o campo da bioética, haja vista a possibilidade de 

que fossem perpetrados comportamentos tidos como imorais ou, ainda, ilícitos, fundamentados 

na pretensa autonomia de seus atos. 

No entanto, estabelece que todas as pessoas devam ser livres para realizar qualquer ato 

que desejem, mas capazes de distinguir se uma ação é correta ou não. Ressaltamos que essa 

afirmativa não se prende ao fato de que os indivíduos devam apenas realizar ações corretas, 

mas porque uma determinada ação correta pode ser racionalmente estabelecida e nortear outras 

futuras. 

Mais uma vez, o que se apresenta estruturalmente é a compreensão de determinado 

assunto com base na sua fundamentação adquirida, frente às diversas opiniões e pensamentos, 

onde o princípio da autonomia se estabelece como o cerne da teoria estabelecida por Engelhardt, 

e onde se fundam os demais direitos. 

O princípio da permissão de Engelhardt traz, portanto, uma base mais filosófica, 

partindo de Kant, passando pelo contratualismo de Locke e tomando sua forma final no trabalho 

de Rawls, mormente no que pertine à questão de um sistema social que se pretenda justo, dever 

estar estruturado de modo que a distribuição da cidadania, ou seja, da liberdade de consciência, 

de pensamento e política seja equânime entre os membros da sociedade. 

Disso, depreendemos que os estranhos morais se constituem em elementos necessários 

para o alcance da paz entre os homens, garantindo que disputas e diferenças entre indivíduos 

                                                 
117 Engelhardt HT, Jr. Global bioethics: an introduction to the collapse of consensus. Salem: M&M Scrivener 

Press; 2006. p. 6. 
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não levem a um confronto, mas sim a um processo de acordo não vinculante ao problema que 

se apresenta. 

A bioética se insere sob um ângulo diferente, deixando de lado o conteúdo substancial 

de uma ética universal, para se interessar pelas condições de possibilidade de uma ética que 

permita a convivência de diferentes perspectivas morais. 

O que intentamos é a busca pela solução de controvérsias, sustentada por diferentes 

visões morais, ainda que por concepções distintas, e não simplesmente por meio de argumentos 

racionais lógicos, nem apelando a uma autoridade moral reconhecida por todos118. 

 

 

4.1. UMA RELEITURA SOBRE O CONFLITO BIOÉTICO E A POSSIBILIDADE DE 

ENFRENTAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA 

 

 

A bioética, como visto ao longo do presente trabalho de pesquisa, se apresenta como 

uma teoria consistente em sua fundamentação teórica e permite assegurar a aceitação da 

dimensão prática no estudo de comportamentos humanos, como eixo aglutinador do paradigma 

dos direitos humanos. 

Ao se comportar como uma ponte entre os sujeitos (cidadãos), a sociedade e o Estado, 

assume forte caráter social. De maneira consistente e responsável, ainda assume um relevante 

papel na consolidação de conhecimento ético, cuja dimensão epistemológica, por meio da 

crítica, (des)constrói saberes. Politicamente, estabelece as reflexões em defesa das práticas que 

estejam comprometidas com a transformação de uma injusta realidade social. 

No caso que nos serve de móvel objetivo, a implantação de políticas públicas destinadas 

ao tema da interrupção voluntária da gestação em casos diversos daqueles amparados 

legalmente, parece estar centrado como fator diferencial a ser inserido na equação que deve 

levar em conta o gasto financeiro do Estado com a manutenção de ações de saúde para mulheres 

que recorrem à prática do aborto clandestinamente e seu consequente impacto na qualidade de 

vida posterior, bem como o número expressivo de óbitos pela prática em condições precárias, 

em contraponto a ausência de percepção e aprofundamento pela ampliação do entendimento 

por parte do Estado e pela sociedade em geral, a fim de desvendar se há uma compensação, sob 

                                                 
118 Engelhardt HT, Jr. Op. cit.; 1995. p. 107 
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o prisma de uma análise econômica, tanto das pessoas diretamente envolvidas como pela 

estrutura governamental.  

Nesse contexto, na ausência objetiva de dados estatísticos oficiais, cabe uma abordagem 

conceitual. 

A combinação entre direito, política e economia se apresenta com força no mundo 

ocidental, em meados do Século XX, com roupagens de embasamento lógico para operadores 

do direito pós-positivistas, e vem sendo aplicada como meio de solução de conflitos nos quais 

a norma jurídica não se demonstra efetiva para o fim a que se destina. Porém, necessita de um 

embasamento ético. 

A eficiência é um conceito-chave para essa união. Direito e política, enquanto ciência 

não podem estabelecer julgamentos e obrigações de índole moral. Nesse ponto, a bioética 

consubstancia-se enquanto campo rico e útil, ocupando-se do enfrentamento de questões 

conflituosas que a maioria das pessoas, desconhecendo o método aplicado, ignora.  

O encargo da metodologia de uma equação que levasse em conta valores econômicos 

capazes de neutralizar o campo emocional teria o condão de antever as consequências das 

decisões judiciais, políticas, ou simplesmente, humanas.  

O direito é um aparato essencial para organizar as condutas da vida em sociedade. Os 

recursos materiais são limitados e os seres humanos podem desenvolver inúmeras formas 

diferentes de organização e distribuição desses recursos.  

A tomada de decisões das pessoas, o funcionamento do mercado, do governo, e das 

políticas públicas não ocorre de maneira aleatória em absoluto: a todo momento há incentivos, 

positivos e negativos, e que levam gestores públicos e privados a se inclinarem por um 

determinado caminho. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado em políticas públicas que auxiliem no 

enfrentamento das questões conflituosas e que demandam interesse da sociedade.  

A complexidade da questão envolve um processo multidisciplinar amplo, que vem em 

resposta a um problema público. E este não é qualquer problema.  

Trata-se de um dilema que atinge expressivo número de mulheres com repercussões 

sobre a efetividade de seus direitos. Bucci119entende que as políticas públicas são respostas 

governamentais e instrumentos capazes de efetivar os direitos sociais, ou seja, direitos 

fundamentais de segunda dimensão.  

                                                 
119 BUCCI. Op. Cit. pp.89-93. 
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A despeito do mérito em aliar, no Brasil, com pioneirismo políticas públicas ao direito, 

entendemos que o conceito pode ser ampliado, especialmente para resolução de questões de 

difícil enfrentamento, como a cautela na ampliação do entendimento da interrupção da gestação, 

problema público de impacto social claramente identificado. 

Problema público é o caminho a ser percorrido entre o status quo e uma modificação na 

realidade factível. Trata-se de um conceito intersubjetivo, entretanto, pois tende a incomodar 

uma quantidade específica de atores sociais, muito embora a coletividade tenha e manifeste 

veementes posicionamentos. 

Há que materializarmos a questão com instrumentos concretos, como, por exemplo, atos 

normativos, legislações, programas, campanhas, prestações de serviço, subsídios, impostos e 

taxas, decisões judicias, dentre outros.  

Considerando o mesmo raciocínio metodológico para o enfrentamento de grandes 

conflitos da sociedade, têm-se questionamentos de difícil resposta e intentamos tratar, como o 

exame das decisões tomadas, bem como os caminhos seguidos para a resolução do problema, 

e o estabelecimento ou não da diminuição do impacto na sociedade e a possível ampliação do 

entendimento da questão. 

No tocante ao enfrentamento do conflito tratado neste trabalho de pesquisa quanto à 

possível ampliação do entendimento em relação à permissão para interrupção da gestação, o 

método selecionado para responder a esses questionamentos foi a percepção sobre os 

fundamentos estabelecidos preteritamente, especialmente aqueles utilizados na permissão para 

interrupção da gestação em casos de fetos anencéfalos, através da análise das decisões 

notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria, acrescidos da importante 

contribuição da bioética no entendimento de Engelhardt, tendo por base a harmonização dos 

princípios constitucionais e garantia de novos direitos. 

O que verificamos no decorrer da pesquisa foram fundamentos com prismas distintos, 

de importância semelhante, assim compreendidos: um deles positivo, estabelecido pelas teorias 

jurídicas que levaram em conta os princípios constitucionais da dignidade humana em ambos, 

mãe e feto, da autonomia, como base de justificação para a permissão legal. Outra roupagem 

sob a qual a questão se apresentou foi a normatividade, que precisava ser capaz de abarcar um 

dispositivo legal capaz de dar conta da exceção, do mesmo modo que promovemos uma análise 

descritiva das questões relativas ao argumento da sacralidade da vida humana e ao seu valor 

intrínseco. 



89 

A análise estabelecida demonstrou consistir em um critério suficiente de avaliação de 

justiça, ou seja, não punir a gestante fadada ao inevitável, dada a ausência de possibilidade de 

vida extrauterina. 

Conclui-se pelo critério ético e justo de tomada de decisão.  

O que se apresenta nesse momento deverá partir de conhecimento prévio, acrescido das 

contribuições da atualidade e neste momento realçamos o pensamento de Amartya Sen120, que 

pesquisando o Estado de bem-estar social, concluiu que cabe a este frear as desigualdades 

sociais, uma vez que o outro elemento, por si só, não se mostraria como suficiente para fazer 

cumprir tal objetivo.  

Desse modo, os serviços prestados pelo Estado deveriam garantir a construção de uma 

boa sociedade por meio de políticas públicas de educação, de saúde e de resguardo das minorias.  

O triunfo sobre as mazelas de uma sociedade é primordial para se atingir o 

desenvolvimento. Sen destaca, ainda, a ação individual nesse sentido, desde que o agente seja 

livre para alcançar sua escolha, tornando a ação individual válida.  

Sobre o conceito difundido por Amartya Sen121, tem-se o livre agir vinculado às 

oportunidades sociais, políticas e econômicas. O aumento da liberdade seria a chave-mestra 

para o alcance do desenvolvimento, e, ao mesmo tempo a sua finalidade, pois um país só pode 

ser considerado desenvolvido se os seus cidadãos forem livres.  

Nesse ponto, estabelece que a implementação de políticas públicas de educação, saúde 

e direitos civis como fatores de promoção da liberdade seriam constitutivas e instrumentais. As 

denominadas constitutivas seriam as liberdades substantivas, relativas às capacidades primárias 

como a capacidade de se expressar, de evitar privações e de ter participação política. As 

derradeiras condizem com a liberdade de viver sob o aspecto privado, ou seja, a 

autodeterminação do indivíduo de viver sua vida da maneira que lhe aprouver. 

Assim, parece-nos oportuna a discussão e a relevância do estudo pormenorizado de uma 

política pública específica ao apoio às ações de saúde e voltada a uma parcela expressiva da 

população, merecedora de atenção.  

Torna-se imperativo que o fulcro das ações voltadas ao enfrentamento da questão 

tormentosa sobre a interrupção da gestação seja o respeito aos direitos fundamentais 

constitucionalmente estabelecidos, a melhora da qualidade de vida e a sua integração de 

maneira cada vez mais significativa.  

                                                 
120 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.p. 16 
121 SEM. Op. Cit. p. 19. 
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A premissa de que o exercício dos direitos pressupõe muitas vezes um embate encontra 

amparo na dificuldade enfrentada pelo Estado de prover, com eficiência, as necessidades de 

atendimento com suporte social, minimizando os riscos, em respeito às singularidades e 

diversidade. 

Diz Engelhardt: 

 

 

As comunidades divergentes, dentro da abrangência das associações, sociedades e 

políticas de grande escala, fazem-nos lembrar dos limites das autoridades moral 

secular de tais políticas. As democracias limitadas são moralmente neutras por 

omissão. Elas não podem ter autorização para estabelecer uma visão, religião ou 

ideologia moral particular. Afinal de contas, considerando o fracasso da razão em 

descobrir a visão moral, racional, canônica, essencial, o estabelecimento de uma 

moralidade ou ideologia como moralidade ou visão concreta do governo não tem mais 

autoridade ou plausibilidade moral do que teria o estabelecimento de uma religião 

particular. 122 

 

 

Ainda ressalta o autor que “nascem da noção de moralidade o respeito mútuo”, isto é, o 

que deve ficar em evidência em meio às macro políticas e diversas comunidades morais, é que 

apenas com o respeito se atingirá o bem social. 

Com base neste aspecto, a bioética de Engelhardt assume importante papel, pois entende 

que esta não deve se limitar a não respeitar as demais visões morais, já que a preocupação é 

justamente o bem estar da vida. 

Igualmente não lhe cabe fazer justiça, mas sim minimizar o impacto das políticas da 

modernidade nas relações humanas e sociais. 

Estabelecer princípios à vida que contemplem a dignidade é, acima de tudo, estabelecer 

o respeito às singularidades e diversidades. Cabe, portanto, a não submissão a uma única visão 

pré-concebida, mas a sustentação de um mecanismo através do qual as diferentes visões morais 

possam dialogar e minimizar os impactos danosos à vida de forma geral. 

 

 

4.2. REFLEXÕES PROPOSITIVAS NO ÂMBITO BIOJURÍDICO EM TORNO DA 

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO 

 

 

O trabalho de pesquisa procurou destacar que o tema diz respeito não apenas à vida da 

pessoa humana, mas à vida de toda a sociedade e sua compreensão sobre algo que diz respeito 

                                                 
122 ENGELHARDT. Op.Cit. p.225. 
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à concepção, nascimento, estabelecimento da vida, realçando que uma sociedade democrática 

necessita se imbuir de um pensamento tolerante quanto às distintas compreensões, livre 

exercício das liberdades individuais e de pensamento, em convivência harmoniosa em respeito 

às convicções alheias. 

A temática da permissão da interrupção da gestação perpassa não somente pela 

racionalidade dos conceitos postos, mas, além disso, daqueles em franca evolução, não obstante 

àqueles arraigados, sedimentados culturalmente, cuja reflexão custa um profundo exame de 

consciência. 

Se por um prisma encontra-se demonstrado que o aborto produz um grau elevado de 

restrição aos direitos fundamentais das mulheres, por outro ainda confere uma proteção sofrível 

ou quase inexistente, aos direitos sexuais e reprodutivos, à autonomia, à integridade psíquica e 

física, e à saúde da mulher, com reflexos sobre a igualdade de gênero e impacto desproporcional 

sobre aquelas mais vulneráveis. 

Acrescentamos a isso, o fato de que os elevados custos sociais impactam o sistema de 

saúde e leva todos os anos milhares de mulheres a se submeterem a procedimentos inseguros, 

com aumento da morbidade e da letalidade.  

Importante destacar que o sistema penal brasileiro ao punir o aborto nos casos diversos 

daqueles protegidos pelos dispositivos legais não dá conta da estrita proteção dos direitos do 

feto, uma vez que não tem sido capaz de reduzir o índice de abortos, cujo número significativo 

aumenta a cada ano.  

Ressalte-se neste contexto que, reconhecidamente, foi atribuída estatura constitucional 

ao interesse na preservação da vida do feto, aumentando progressivamente na medida em que 

avança a gestação.  

Por essa razão, não obstante às variações nas soluções alinhadas, admitimos que nas 

legislações mais modernas nesta matéria é um ponto de equilíbrio entre os direitos humanos 

das gestantes, e, do outro, a proteção à vida do embrião ou feto.  

No caso brasileiro perseguimos caminho semelhante, uma vez que a proteção de direitos 

fundamentais da mulher correlacionados à sua saúde e autonomia reprodutiva encontram-se, 

lado a lado, com aqueles referentes à proteção da vida do nascituro, muito embora com 

intensidade distinta. 

Parece notório que o peso concreto do direito à vida do nascituro varia de acordo com o 

estágio de seu desenvolvimento na gestação. Varia o grau de proteção constitucional, ampliado 

na medida em que a gestação avança e que o feto adquire viabilidade extrauterina, aí sim, com 

significativa concretude. 
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Neste hiato entre a fase inicial da gestação e o efetivo reconhecimento da concretude da 

proteção constitucional enquanto nascituro situa-se o debate atual, percebendo a necessidade 

de ampliação do entendimento adquirido preteritamente no sentido de equilibrar a não violação 

dos direitos fundamentais das mulheres e os interesses e direitos do feto. 

Anotamos, ainda, que países considerados desenvolvidos e democráticos tratam a 

questão da interrupção da gestação durante a fase inicial sem incriminar a conduta. 

Essa afirmação pode parecer em contradição com a ideia fundamental nas democracias 

de que, inviável o consenso, as normas jurídicas devem expressar as convicções das maiorias. 

Mas a contradição é apenas aparente. Isto porque, o princípio básico subjacente à democracia é 

o de que as pessoas devem ser tratadas com igualdade123.  

Para o alcance da igualdade, no entanto, o Estado precisa ser capaz de observar a todos, 

com a mesma consideração e respeito. Elementos esses que precisam estar presentes de modo 

racional, discutidos publicamente, com debate franco onde as pessoas possam rever suas 

posições originais, convencidas pelas razões invocadas pelo outro.  

Daí a importância da perspectiva bioética, intrinsecamente relacionada à perspectiva 

jurídica, aqui inserida, conferindo aos atos estatais, leis, decisões judiciais, argumentos e 

fundamentação que possam ser aceitos pelos atores do debate, ainda que para alguns o resultado 

poderá se mostrar adverso.  

Percebemos, de forma crescente, a intensa participação de indivíduos que compõem a 

categoria de sujeitos da sociedade civil enquanto coletivos e organizações não governamentais. 

Nesse contexto, considerando que emanam de espaços representativos da sociedade o 

intuito de uma mudança e transformação da atual legislação há, também, clara resistência face 

ao cenário de novas propostas para a discussão.  

Apesar de seu caráter constitutivo, isso não exclui a necessidade dos atores envolvidos 

de invocarem e fundamentarem discursos da ordem dos dispositivos jurídicos, médicos e 

científicos, pois as mudanças advém da evolução das sociedades modernas e de sua capacidade 

de tratar temas de elevado interesse como aquele que envolve a ampliação do entendimento 

sobre a permissão da interrupção da gestação e suas formações discursivas, para concretizar um 

novo cenário com vistas a promover a bio-regulamentação do Estado. 

A concepção trazida pela perspectiva do bioeticista Engelhardt poderia ser traduzida 

como um esforço capaz de estabelecer a possibilidade de uma visão ética global, diante de um 

universo moral igualmente capaz de reconhecer, entender e aceitar a diversidade de uma 

                                                 
123 DWORKIN, Ronald. The Moral Reading of the Majoritarian Premise. In: Freedom\u2019s Law. 

Cambridge: Harvard University Press. 1996. 
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sociedade, atrelada ao seu multiculturalismo, mesmo entre os pares que possuem uma visão 

próxima. 

A relevância de sua contribuição reside, substancialmente, no caráter abstrato de 

percepção sobre a matéria que, contraditoriamente, busca a solução para o problema concreto. 

Mais uma vez, destacamos a fragmentação como ferramenta na análise do conflito 

bioético posto, garantindo que elementos muitas vezes inconscientes possam ser agregados 

àqueles já compreendidos, mas que sejam suficientemente robustos para o propósito a que se 

destina. 

Isso porque, diante do reconhecido pluralismo que impera nas sociedades 

contemporâneas caracterizadas pela complexidade das relações intersubjetivas, a limitada 

capacidade de racionalidade para a resolução de conflitos é notória. 

A moral secular consiste na tentativa de fornecer uma estrutura pela qual indivíduos 

pertencentes a diferentes comunidades morais possam se considerar ligados por uma estrutura 

comum; e a partir disso, estabelecer uma ética global124.  

Nesse contexto, Engelhardt aceita os parâmetros ditos pós-modernos125 considerando os 

fatos (fragmentação e diversidade), mas propõe estruturas formais de concordância. Sua 

intenção não é puramente de um pensador pós-moderno, mas a reação de um pensador moderno 

que se declara crente em uma realidade transcendental que, sob sua ótica é o fundamento de 

todos os costumes, mas capaz de ceder à configuração épica dos padrões morais, aceitando, por 

assim dizer, a situação posta. 

  

                                                 
124 Engelhardt HT, Jr. The search for a global morality: Bioethics, the culture wars and moral diversity. In: 

Engelhardt HT, Jr. Editor. Global bioethics: the collapse of consensus. Salem: M&M Scrivener Press; 2006. p. 

19. 
125 O pensamento filosófico pós-moderno é aquele pelo qual a ideia de um futuro baseado no iluminismo, com a 

transformação da sociedade ocidental pela razão e pelas ciências, falhou, mormente pós-Segunda Guerra 

Mundial. Figuram nesse quadro o niilismo, que viu o mundo como desprovido de todos os significados ou 

valores; existencialismo, com seus temas nauseantes e obsessão com o absurdo; e, a desconstrução de pontos de 

referência tradicionais, como corpo e espírito, masculino e feminino, homem e animal, e tantos outros. 



94 

CONCLUSÃO 

 

 

A relativização do papel dos indivíduos exercido na sociedade contemporânea 

admitindo suas ideias como relevantes, pensamentos e manifestações para além das 

configurações conhecidas é o primeiro, mas não o único passo a ser percorrido para a 

formulação de uma nova configuração do discurso, até então oficial na seara dos direitos 

humanos. 

Seguindo essa linha de raciocínio, há que se permitir a reflexão crítica sobre as 

diferentes vertentes dos conhecidos discursos, através de seus fundamentos teóricos. 

E esses fundamentos que compõem o horizonte de pré-compreensão sobre os direitos 

humanos envolvidos na temática da interrupção da gestação têm, invariavelmente, encontrado 

espaços para amplas discussões e sugere, por vezes, que a reflexão acerca do objeto poderia ter 

se esgotado, não carecendo novas contribuições. 

Suas respectivas concepções e bases informacionais a respeito da proteção dos direitos 

envolvidos nesta seara, não raro, desnudam alicerces em premissas de difícil contestação, 

especialmente quando invocado o direito fundamental à vida de um indivíduo. 

De modo semelhante, esses mesmos direitos como observados ao longo deste trabalho 

de pesquisa, se representaram um desdobramento consequente do pensamento contemporâneo, 

também deixam clarividente suas ideias de liberdade e igualdade. 

Sobretudo, representam como característica principal a valorização do indivíduo, em 

sua luta permanente pela concessão de direitos decorrentes da autonomia e do livre exercício 

de sua vontade, decorrentes de sua racionalidade. 

A reconsideração profunda sobre os direitos humanos poderia resinigficar a concepção 

daqueles adquiridos a partir de um verdadeiro desenvolvimento global, onde os partícipes 

comunguem suas ideias num ambiente inclusivo e plural, e atores sociais pertencentes à 

sociedade possam conviver harmoniosamente. 

A citada pluralidade, cultural, social, econômica precisará, neste contexto, reconhecer a 

necessidade de uma maturidade cognitiva capaz de transcender as limitações morais 

individuais. 

Os direitos então conquistados precisam de interpretação à luz de uma nova perspectiva 

ética que compreenda a reciprocidade e o significado do equilíbrio existencial e social, no 
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sentido de oferecer a permanente capacidade de alcançar novas e necessárias soluções aos 

conflitos da sociedade contemporânea. 

A forte e poderosa dimensão religiosa sempre presente nas acirradas discussões sobre o 

polêmico e tormentoso enfrentamento tema da interrupção da gravidez encontra amparo, muitas 

vezes, na suposta ideia de justificar uma ética e uma bioética dotadas de capacidade indiscutível 

de proteção à vida.  

Na sociedade contemporânea e instigante por premissa básica, já não se constitui mais 

como um intocável argumento. 

A contribuição trazida na perspectiva bioética presente na teoria de Engelhardt opta por 

formular um caminho de unidade intersubjetiva, com base nos pontos comuns que podem ser 

observados entre os estranhos morais, considerando aquilo que é direito e digno da condição 

humana. 

Ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se exige uma interpretação condizente 

com as exigências sociais. De forma mais ampla, um alargamento do entendimento pretérito 

quando apreciada a questão da permissão da interrupção da gestação de fetos anencéfalos, agora 

considerada a possibilidade até a décima segunda semana de gestação, contexto atual em 

debate. 

Esse tema reflete em grande medida o drama humano e representa o resgate de valores 

intrínsecos fundamentados na igualdade, na singularidade, ultrapassando os limites do direito 

escrito ou mesmo de sua ausência transitória.  

Ao considerar, portanto, o estabelecimento de uma visão capaz de trazer para o presente 

as consequências de uma gravidez não desejada ou fadada ao insucesso, do ponto de vista extra-

uterino, a emblemática permissão para interrupção da gestação no caso de fetos anencéfalos 

fincou suas bases nas questões sociais, científicas, morais e ideológicas, mas, sobretudo, 

afetivas. 

Os argumentos à época, ao serem invocados, perpassaram pelo individualismo, o direito 

de escolha, a proteção à vida do feto quase como um dogma, mas também o direito indelével à 

interrupção digna de uma gravidez e a sua não criminalização como direito social. 

Asseguraram, portanto, a repersonalização do direito privado estabelecendo um importante 

espaço para ampliação do entendimento firmado. 

A diversidade, o aspecto democrático, bem como o estabelecimento de um arcabouço 

para que a partir deste acontecimento possam emergir novos e necessários contornos foi, 

devidamente, iluminado. 
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A visão estabelecida, acrescida das interpretações atuais mais condizentes com as 

exigências sociais, em outras palavras, propicia uma análise legal amplificada, podendo se 

socorrer da perspectiva bioética que construa um pensamento acerca do tema transdisciplinar, 

de abordagem sociológica, com suporte jurídico em campo específico, cujo conflito bioético 

ganha relevo, mas insurge com capacidade plena de superação. 

O estabelecimento pleno do debate atual, participativo e plural, acrescido de 

contribuições do campo acadêmico sobre o conflituoso tema é questão extremamente necessária 

e deve ser perseguida amplamente, pois que imprescindível para o usufruto do conhecimento, 

assim como para o redimensionamento no alcance de soluções para os conflitos 

contemporâneos. 

Apostar no desenvolvimento, por certo, demonstra a capacidade do crescimento da 

sociedade, e o trabalho apresentado buscou colaborar na construção das novas conexões no 

universo de informação que se mostre propulsor e apto ao estabelecimento de novas trajetórias. 
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