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Dualismo 
 Não és bom, nem és mau: és triste e humano...  
Vives ansiando, em maldições e preces,  
Como se, a arder, no coração tivesses  
O tumulto e o clamor de um largo oceano.  
 
Pobre, no bem como no mal, padeces;  
E, rolando num vórtice vesano,  
Oscilas entre a crença e o desengano,  
Entre esperanças e desinteresses.  
 
Capaz de horrores e de ações sublimes,  
Não ficas das virtudes satisfeito,  
Nem te arrependes, infeliz, dos crimes:  
 
E, no perpétuo ideal que te devora,  
Residem juntamente no teu peito  
Um demônio que ruge e um deus que chora. 
 
Olavo Bilac 



RESUMO 
 
 
A presente tese retrata as tensões e os conflitos oriundos da composição multifacetada da pessoa 
humana em face de sua natureza biológica e metafísica, bem como da instrução do status moral 
do nascituro diante das escolhas parentais ao longo do período de gestação. Suas características 
biológica, metafísica e moral são descritas com a finalidade de concluir-se que, isoladamente, 
são incapazes de responder sobre a agência moral do ser humano tornado pessoa. O nascituro 
é investigado sob a premissa das ideias de Lucien Sève e Raquel Hogemann como realidade 
complexa, fruto da composição entre pessoa de fato e de direito, onde o valor ético lhe será 
progressivamente ascripto, dando-lhe sentido e importância moral. Também o modelo de 
pessoa tipicamente iluminista, escorado nas implicações de ser um ente consciente, conforme 
visto em Locke, e no agente autônomo kantiano, é usado como pano de fundo para a 
constituição de uma nova proposta de pessoalidade que integre o biológico e o ético, o valor 
ascripto e a potencialidade ética. Posiciona-se em favor da constituição da pessoalidade do 
nascituro em sentido forte a partir da vigésima semana de gestação enquanto que, anteriormente 
a esse período, sua agência moral estaria condicionada à ascripção de valor pela inclusão em 
projeto parental. As implicações desse conceito são analisadas também em face do Direito, 
onde, no contexto das “ações de vida injusta”, ou wrongful life action, a sensata interpretação 
da importância moral da pessoa do nascituro é normalmente vista com acentuado grau de 
dramaticidade e de relevo. São reinterpretados, sob a luz da proposta pessoalidade, o direito à 
vida, inscrito na Constituição Federal brasileira, e os direitos da personalidade do Código Civil 
de 2002, compondo-os com a delimitação dos deveres e direito de médico e paciente em face 
do tema da responsabilidade civil profissional. Sobre o tema, a jurisprudência norte-americana, 
francesa e portuguesa são visitados com a intenção de esclarecer temas difíceis, como o direito 
à não existência, o direito à vida e a responsabilidade civil do médico. Finalmente, é exposta a 
condição jurídica do nascituro em contraste à legitimidade do ato de escolha materno em função 
da admissibilidade de interrupção voluntária da gestação. Conclui-se pela necessidade de 
reinterpretação do conceito de pessoa e pela invocação de nova mentalidade no trato das 
questões que envolvem o aborto e a autonomia de escolha da mulher. 
 
Palavras-chave 
 
Status moral do nascituro; Direito à vida; Direito à não existência; Wrongful life action. 



ABSTRACT 
 
 

This thesis treats the tensions and conflicts arising from the biological and metaphysical 
definition of the human’s nature, as well as the analysis of unborn child morality and parental 
choice during the gestational period. Their biological, metaphysical and moral features are 
described in order to conclude that separately they are not able to pronounce the moral agency 
of man as a person. Under the ideas of Lucien Sève and Rachel Hogemann, the unborn child is 
investigated as a complex reality, as the structure result of person in fact and in Law in which 
the ethical value is gradually attached giving moral meaning and ethical importance. Also the 
person of Enlightenment, based on the implications of being a conscious being, as seen in Locke 
and in the Kant’s autonomous agent was used as background for the creation of a new proposal 
of personality that integrates biological and ethical meanings and the attributed ethical value 
and human’s being potential. It is believed that unborn child constitution of personality will be 
coming in the strong sense after twenty weeks of pregnancy, and before that period, their moral 
condition would be restricted by inclusion in the parental project and by value ascription. The 
legal implications of this new concept shows the requirement of doing a refined understanding 
about moral importance of the unborn person which is usually defined with great drama and 
social importance. The Brazilian Constitution’s right to life and the personality rights of 2002 
Brazilian Civil Code shall be taken according to the proposed person concept in order to define 
doctors and patients’ rights and duties in professional liability. And difficult cases such as the 
right not to exist, the right to life and the civil liability of the clinicians will be examined as 
decided by the US, French and Portuguese Courts. Finally, the thesis disserts about legal status 
of unborn child and the legal legitimacy of mother’s act of choice in abortion cases. The study 
confirmed a concrete need of person’s concept reinterpretation, one that do request a new 
attitude about treatment of issues related to abortion and women’s freedom of choice in that 
cases. 
 
Keywords 
 
Unborn child’s moral status; Right to life; Right to not to exist; Wrongful life action. 

 
 
 



RESUMEN 
 
 

Esta tesis retrata las tensiones y los conflictos que surgen de la composición de la persona 
humana en su naturaleza biológica y metafísica, así como de la instrucción de la moralidad del 
feto y las opciones de los padres durante el período de gestación. Se describen sus características 
biológicas, metafísica y moral con el fin de concluir que, por separado, no son capaces de 
responder o que es la agencia moral del hombre hecho persona. El niño por nacer es investigado 
como realidad compleja, bajo las ideas de Lucien Sève y Rachel Hogemann, como el resultado 
de la composición de la persona de hecho y de derecho, en el cual el valor ético va poco a poco 
adscrito, dándole significado e importancia moral. También la persona del modelo de la 
Ilustración, sobre la base de las implicaciones de ser un ser consciente, como se ve en Locke y 
en el agente autónomo kantiano se utilizan como fondo para la creación de una nueva propuesta 
de la personalidad que integre lo biológico y lo ético, el valor ascripto y el potencial ético de la 
persona. Se declara a favor de la constitución de la personalidad del niño por nacer en el sentido 
fuerte desde la vigésima semana de embarazo, mientras que antes de ese período, su condición 
moral estaría condicionada a adscripción de valor con vistas a la inclusión en el proyecto 
parental. Se analizan también las implicaciones de este concepto en lo Derecho e en el contexto 
de las "acciones de vida injusta", o wrongful life actions, en el cual la interpretación sensible de 
la importancia moral de la persona por nacer se encuentra generalmente marcada con gran 
dramatismo e importancia. El derecho a la vida, inscrito en la Constitución Federal Brasileña, 
y los derechos de la personalidad del Código Civil de 2002 deberán ser interpretados de acuerdo 
con el concepto de la persona propuesto, con el fin de definir los deberes y derechos de los 
médicos y pacientes sobre el tema de responsabilidad profesional. Sobre el tema, la 
jurisprudencia americana, francesa y portuguesa son analizadas con la intención de aclarar 
cuestiones difíciles, como el derecho a la no existencia, el derecho a la vida y la responsabilidad 
civil del médico. Por último, se habla sobre la situación legal del niño por nacer, en contraste 
con la legitimidad del acto de opción de la madre en función de la admisibilidad de la 
interrupción voluntaria del embarazo. Los resultados confirmaron la necesidad de una 
reinterpretación del concepto de persona invocando una nueva mentalidad del tratamiento de 
cuestiones relacionadas con el aborto y la libertad de elección de las mujeres. 
 
Palabras clave 
Estatus moral del feto; Derecho a la vida; Derecho a la no existencia; Acción de vida injusta. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
O viver humano representa o grande mote inspirador do presente estudo. A vida não 

apenas desenhada em seu aspecto mais simples, inerente à sua compreensão biológica, mas com 
todo o peso representativo de estar no mundo, presa às agruras do pertencimento histórico e 
mundano, ciente das dificuldades e das dores da existência e, por outro lado, repleta de 
esperança e confiança na capacidade humana de constante superação. O objeto maior da 
pesquisa é, assim, o Homem, vocábulo que num mundo equilibrista e chacoalhado pelo 
politicamente correto, torna-se mais bem visto como Ser Humano ou Pessoa, e assim também 
os limites bio-filosóficos da constituição do seu ser em pessoa. 

A partir da Antiguidade, quando Sócrates proclamou a máxima “conhece-te a ti 
mesmo”, apotegma que denota antiga crença insculpida no Templo de Delfos, γνωθι σεαυτόν 
(nosce te ipsum), a filosofia assume uma nova figuração na qual o próprio ser humano torna-se 
o tema central de toda e qualquer reflexão filosófica (PEGORARO, 2006, p. 19). Muito do que 
se verá, nas páginas adiante, acena para a continuidade dessa história de estudo, centrada no 
Antropos, ou seja, na espécie humana como ser complexo, capaz de superar sua animalidade 
sensitiva e ascender ao mundo da racionalidade crítica, onde perquire sobre si mesmo e sua 
vida. 

Entre o biológico e o humano, vive o Homem dividido entre as pulsões de sua 
instintividade e a responsabilidade inerente à sua capacidade de raciocínio. Está, portanto, 
particionado em dois mundos cujos governantes, a razão e o instinto, mostram-se identicamente 
tiranos, caprichosos administradores que aspiram o domínio de sua existência do início ao fim. 
Matéria, de um lado, espírito, de outro, claudica em sua estrada existencial, ora pendendo a um 
caminho, ora ao outro, mas sempre na angústia de sua própria ignorância e da busca, talvez 
infrutífera, pela Verdade.  

Esse é o esboço, resumido e sempre provisório, do principal ator deste teatro. Ator que 
ainda se vê preso às promessas de seu tempo, às ilusões libertadoras que sua inventividade 
racional cria e das quais nem sempre consegue desvencilhar-se, por delas ser parte: ávido pelo 
universalismo que espelha a si mesmo, compreende-se elemento de comunidade utopicamente 
servida por multitudes que se valem da razão individual em prol do bem coletivo, verdadeira 
“sociedade de artistas e não de cidadãos”, mas olvida os limites cognitivos e expressivos da 
espécie humana, esquece-se da diversidade e da contrariedade de opiniões e sentimentos que 
caracteriza o Homem, e pensa a razão de modo singular e reto (OLIVEIRA, 2009, p. 8).  
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Será sobre as bases complexas da constituição biológica e metafísica do Homem que se 
procurará criar a oportunidade de construir resposta aceitável sobre o dificultoso tema 
envolvendo o início da vida humana em contraste às escolhas que os pais e, em especial, a 
mulher, podem legitima e legalmente possuir em relação ao ente que é gerado e ao seu próprio 
corpo.   

Um dos debates de maior fôlego da atualidade refere-se à interrupção voluntária da 
gravidez e o status moral do nascituro. Num mundo em que Religião, Ética e Ciência estão em 
permanente conflito, a forma pela qual as pessoas podem e devem tratar seus semelhantes 
representa o objetivo maior do direito, que é a composição dos atritos sociais: Iuris pracepta 
sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (Os preceitos do direito 
são: viver honestamente, não causar dano a outrem, e dar a cada um o que é seu) (CORRAL, 
1889, p. 5). Assim, antes de ser jurídica, é primordialmente uma questão ontológica e ética 
sobre o que é ser Humano. 

Trata-se de empreita difícil e melindrosa em que se busca nova visão de si mesmo e, 
naturalmente, nova figura humana que atenda aos anseios éticos e científicos da atualidade. 
Essa tarefa não se dá de modo abrupto, ou através da imposição da maioria, ou do Estado: é e 
deve sempre ser mediada pelo debate, pelas proposições que buscam esclarecer um pouco mais 
da natureza e da construção social da espécie humana. Precisamente por isso se optou pela 
metodologia dialético-narrativa, onde o complicado embate entre a autonomia da mulher, e suas 
opções de escolha, e o status moral do nascituro, e seu eventual direito à vida, pode ser mais 
bem analisado e expandido num produtivo diálogo, ou debate, de ideias (PROUDFOOT, 
LACEY, 2010, p. 106) que visa trazer síntese aceitável sobre o assunto. No correr da história 
da humanidade muitas versões do Humano foram pensadas e muitas delas abandonadas e 
esquecidas e nunca implementadas na realidade social. Contudo, aquelas que se impuseram e 
efetivamente assumiram corpo histórico concreto não o fizeram da noite para o dia e nem sem 
sua própria dose de dramaticidade e de espanto social (LECOURT, 2005, p. 17), mas ainda 
assim, em alguma medida, se realizaram. O trabalho é árduo e encontra muitas barreiras, 
contudo, deve ser feito. 

Como marco teórico, elegeu-se duas propostas antagônicas, mas perfeitamente 
harmonizáveis, que são a proposição de Lucien Sève e Raquel Hogemann de pessoa como 
forma-valor ascripto em processo de integração no projeto parental e a pessoa como ser 
consciente, típica de estruturas iluministas de autores como Descartes, Locke e Kant. Há 
dificuldades a serem superadas, como o uso das estruturas biológicas para tentar decifrar 
conceitos que lhes são prévios, como a vida, o ser, a pessoa, ou ainda o resumo da capacidade 
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ética humana à matéria física ou psicológica que se presume conferir status moral ao ser. Há 
ainda a difícil necessidade de composição entre a ideia de pessoalidade que se baseia na 
estrutura social (Sève, Hogemann) e aquela que se foca no ser individual e em sua capacidade 
ética intrínseca (Locke, Kant). No entanto, será através da consciência como marco ético 
exponencial que se sugerirá a harmonização entre o projeto seviano e o moderno nos tons 
lockeano e, principalmente, kantiano. 

E é assim que este estudo se insere na tentativa de propor um parâmetro diferenciado do 
que vem a ser uma figura nova de Homem, melhor afirmando, de Pessoa, como uma 
necessidade do tempo atual e como um desafio já manifestado no Direito, como se verá. Para 
tanto, dividiu-se o trabalho em seis capítulos, dos quais os três primeiros representam a proposta 
de constituição ético-filosófica dessa nova pessoalidade e os três últimos inserem-se no campo 
do Direito, aplicando-se o conceito ao nascituro e expondo a respeito de seu direito à vida, sobre 
o eventual direito de não-existir, a legitimidade jurídica das escolhas parentais a respeito da 
continuidade da gestação e sobre os interesses da prole comum. 

O primeiro capítulo trata da condição biológica do nascituro e constrói-se muito mais 
como introdução ao processo evolutivo da constituição do ser humano enquanto vivente, 
fixando-se nos conceitos da Ciência, do que como desenho moralizado da pessoa. Deste modo, 
procede-se à descrição das etapas evolucionais por que passa o nascituro, desde a constituição 
do zigoma, até eventos relevantes, como o aparecimento da linha primitiva embrionária, a 
nidação e o início do período fetal, momento em que há a constituição física de órgãos e 
conexões nervosas que serão de grande relevância à presente investigação. Também são 
analisados conceitos que se situam entre a ciência e a filosofia, como é o caso da possibilidade 
de determinação da individualidade do nascituro pela constituição de novo padrão genético de 
DNA e a explicação biológica do quimerismo e mosaicismo, tudo em função de se chegar a 
uma conclusão sensata sobre a (in)capacidade de uso das premissas biológicas para responder 
sobre o início da vida humana como ser autônomo e moralmente importante.  

O segundo capítulo procura retratar a construção metafísica e moral do nascituro e faz 
uso de dois conhecidos modelos de pessoa: o grego e o da modernidade clássica, focando-se 
em Platão, Aristóteles e Kant. É o momento também da caracterização do sentido das 
expressões “pessoa”, “ser humano” e “vida humana”, visando sempre compreender o que há de 
físico e metafísico em cada uma delas e, em que pese a possível sinonímia, fixando critério de 
diferenciação que possa facilitar o seu uso na pesquisa. A premissa final do capítulo situa-se na 
explicitação das características de dois dos mais relevantes modelos de pessoa do ocidente e a 
demonstração de que ambas possuem qualidades e defeitos e, apenas por si, não são capazes de 
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articular consenso acerca da complexidade que é a vida em seu início, como é o caso do 
nascituro. A necessidade de conciliação emergirá mais à frente. 

O terceiro capítulo representa a conclusão das propostas debatidas e direciona-se à 
conformação de modelo de pessoa que busca a aliança entre o que é nela biológico e o que é 
moral e metafísico. Alvitra-se o uso de critério instrumental para descortinar o status moral do 
nascituro, deixando-se de lado as pesquisas sobre os aspectos ontológicos – materiais – para 
focar-se na Ética como instrumento de dignificação da espécie e, assim, de elevação à condição 
de pessoa. Aquele que está por nascer é compreendido como realidade, mas não qualquer 
realidade, não apenas sob a lente do microscópio ou sob a divagação intelectual pura dos 
filósofos, deverá ser vislumbrado como ser complexo que é, amalgama de matéria e valor, fruto 
do pensamento e da natureza. Duas características elementares da pessoa foram tomadas como 
referência intercomplementares: a consciência nos moldes do iluminismo e a construção social 
típica do materialismo histórico. Para isso, vários pensadores de escol, que se mostraram mais 
harmonizados às ideias propostas neste estudo, foram selecionados e instados a contribuir à 
construção de uma outra figura de Homem: Descartes e Locke, com destaque ao segundo e sua 
acepção de pessoa como ser autoconsciente; Marx, para destravar o fetiche sobre a substância 
humana e o uso da interpretação dos valores sociais para a determinação da relevância moral 
da pessoa; Sève, Hogemann e Lèvinas, os dois primeiros estruturando leitura atual sobre o 
materialismo marxista, especialmente com vistas à demonstração da relevância  moral de tudo 
que é humano, mas apontando a variabilidade de importância conforme se conjecture o que já 
é, o que é em potência e o que ainda nem em potência pode ser. Lèvinas contribui de modo a 
enriquecer a noção de projeto parental através de sua proposta de pessoalização como 
reconhecimento do Outro e, assim, de início da relação de especificação moral entre mulher e 
feto, feita a partir da aceitação da maternidade. O novo modelo, ascendente dessas ideias, 
centra-se na figura complexa do nascituro e instaura sua pessoalização através do caminho do 
discurso ético catalisador da combinação entre a valorização moral da aptidão à consciência e 
a construtividade social e respeito de tudo que é humano, principalmente, o ser em geração, em 
quaisquer das etapas evolutivas em que se encontre. Será nesse paradigma que o nascituro terá, 
nos próximos capítulos, a proteção Constitucional e legal sobre a sua existência. 

O quarto capítulo inaugura a parte jurídica da tese e concentra-se na interpretação do 
direito à vida às pessoas e, em especial, ao nascituro. O Direito e toda sua instrução interna 
multifatorial que, malgrado sua tendência ao universalismo e à normatividade, ainda assim 
revela-se um produto último de um tempo e uma cultura (DUARTE, IORIO FILHO, 
BAPTISTA, 2014, p. 285) debruça-se, agora, sobre relevantes matérias, como a 
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indisponibilidade do direito à vida, a dignidade da pessoa humana e os direitos da 
personalidade, tudo sob a sombra revisora de nova figura de pessoa humana.  

O quinto capítulo desenvolve o tema do direito à não-existência como premissa 
originalmente orquestrada pelo Direito Norte-Americano, nas denominadas wrongful birth e 
wrongful life actions, e busca sedimentar a ideia de que será na esfera da responsabilidade civil 
do médico que assuntos jurídicos e morais importantes como o início da vida, o direito à vida 
e os danos daí procedentes terão seu locus de debate privilegiado. É assim que se passa, então, 
a discorrer sobre os deveres gerais do médico para com o paciente, especialmente as questões 
éticas que tem em relação à sua atuação, e os direitos do paciente, em especial, o direito à 
informação correta sobre sua saúde e a saúde do nascituro. Casos paradigmáticos da Justiça 
Norte-Americana serão descritos e analisados comparativamente a dois emblemáticos 
decisórios das Supremas Cortes francesa e portuguesa, visando a percepção de que a quaestio 
iuris está, na verdade, inteiramente dependente do conceito de pessoa acolhido como eticamente 
aceitável e juridicamente justo. 

O último capítulo remete-se à legitimidade jurídica da decisão parental e, de modo mais 
estreito, da decisão da mulher sobre a continuidade ou não da gestação. Para tanto, aplicando-
se ao Direito brasileiro o modelo ético de pessoa indicado, estabelece-se a condição jurídica do 
nascituro e a compara com a possibilidade de conformação de seu conteúdo moral ao direito à 
não-existência. Finaliza-se com a sugestão de interpretação escalonada dos direitos do 
nascituro, em função da constituição de sua personalidade jurídica. A personificação ética que 
dá luz a nova figura de Homem serve agora de pressuposto à constituição da personalidade 
jurídica do nascituro, trabalhada principalmente sob a batuta do Código Civil de 2002, 
compreendido como locus apropriado à integração e compleição jurídica do estatuto da pessoa. 

Reconhece-se a dificuldade dos tópicos debatidos e a grande celeuma que instaura nas 
pessoas, dividindo opiniões e, infelizmente, muitas vezes, criando atmosfera de ódio e 
sectarismo popular. O aborto nunca foi e nem nunca será uma decisão fácil ou desprovida de 
importância moral a todos os envolvidos. Isso, no entanto, não deve servir de causa ao 
desestimulo ao discurso racional, à proposta de ideias e à oitiva das agruras de todas as pessoas 
envolvidas, principalmente a mulher, visando o desate mais justo e o acordo moral e jurídico 
sobre tão relevante tema. Essa é a proposta que, nas páginas adiante, se espera expor e, 
concatenadamente, chegar à conclusão que se mostre mais hábil a colocar-se frente à opinião 
ética, jurídica e popular como uma outra via a se seguir. 
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1. A CONDIÇÃO BIOLÓGICA DO NASCITURO 
 
 
A visão primária sobre os entraves que germinam da admissibilidade do questionamento 

do direito à vida aos ainda não nascidos invoca, de imediato, três noções prévias e dadas no 
corpo jurídico nacional.  

A primeira, refere-se ao nascituro, palavra usada em especial no artigo 2.º do Código 
Civil brasileiro, cujo teor adentra a teoria da personalidade civil e a extensão dos direitos 
pessoais e patrimoniais do ser ainda não nascido. A segunda, desloca a atenção à Constituição 
Federal, que expõe claramente como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito a 
dignidade da pessoa humana. E a terceira e última, alude ao direito à vida, cuja 
inviolabilidade é garantida a todos brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

As três abordagens possuem, entretanto, dimensões distintas que devem ser bem 
refletidas anteriormente à ponderação a respeito da extensão dos direitos do ser concepto. São 
termos que mesclam conhecimento jurídico, sendo, portanto, decretados pela lei, mas que, ao 
mesmo tempo, possuem importante teor filosófico e biológico, que fundamentam a extensão do 
conceito legal e que, exatamente por isso, não podem ser colocados de lado. 

O direito à vida envolve uma série de conhecimentos prévios que vão desde os estágios 
biológicos a serem sopesados ao falar-se genericamente em “nascituro”, aos limites 
ontológicos e éticos que a expressão “pessoa” admite no seio da filosofia. Isso porque não se 
pode simplesmente criar, por meio de uma norma, um fenômeno estritamente biológico como 
o começo da vida; ou, ainda, determinar-se, de modo unilateral, dado significado jurídico 
simplesmente desconsiderando as bases metafísicas que o sustentam e que podem estar mais 
ou menos presentes na vida social e política das pessoas que compõem um Estado Democrático, 
como o brasileiro. 

Às três dimensões jurídicas originalmente lembradas somam-se, então, outras três 
dimensões estruturais – porque algumas delas partem de proposições científicas e outras de 
modelos metafísicos suportados e tolerados pela sociedade –, que são a dimensão biológica, a 
dimensão metafísica e a dimensão moral do nascituro. Estas três últimas precedem em grau de 
importância as três primeiras porque constituem o fundamento através do qual as teorias 
jurídicas hão de se desenvolver. 

Podem ser consideradas como dimensões epistemológicas, pois buscam fundamentar 
objeto e sujeito do direito e, destarte, necessariamente o precedem, conformando o estudo da 
condição humana em si. Representam, também, o principal objeto de estudo da filosofia ao 
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longo de sua história, voltando-se sempre à pergunta: o que é ser um humano (ou o que é ser 
uma pessoa humana)? 

Incorrerá em erro, contudo, aquele que pensar que a condição humana é simples 
derivação de abstrações filosóficas, tais como “ser pessoa é ser moral” ou “ser pessoa é ser 
indivíduo”. Para cada razão de fundamentação da pessoa está adstrito um modelo não apenas 
metafísico e moral, mas, sobretudo, científico, afirmando igualmente um novo projeto 
epistemológico. Deste modo, a história da ciência e da filosofia humanas estão umbilicalmente 
entrelaçadas e, nelas, figuras diversas de “pessoa” se embatem, fundamentando novas ciências 
e novas maneiras de pensar o humano, o animal, a existência, os dilemas da moral, dentre outras 
questões (WOLFF, 2012, p. 11).  

Tomando por referência dois autores cuja obra é usada nesta investigação, Aristóteles e 
Descartes, é perfeitamente sentida a tensão entre as figuras de pessoa do primeiro (animal 
racional) e do segundo (substância pensante estritamente unida a um corpo) e os respectivos 
ramos da ciência que instalam: as ciências da natureza e o homem como animal vivente dotado 
de Logos, o elemento central da Ciência e modelo do ser natural, para um; e não mais o objeto 
e sim o único sujeito possível das ciências da natureza, para outro, teorizando o caminho 
necessário à Física moderna e para a crença do ser humano como ser cognoscente pelo 
pensamento (WOLFF, 2012, p. 65). 

Dessa inferência, ressalta-se a existente dualidade entre conhecimento científico e o 
postulado filosófico, não no sentido de repulsão, mas, especialmente, de complementação e de 
fundamentação, haja vista o relacionamento estreito que se enxerga entre ambos. É também por 
isso que se parte, inicialmente, do conhecimento científico e da dimensão biológica do nascituro 
para ressaltar sua dependência à fundamentação metafísico-moral, que se verá logo após, 
ressaltando-se, contudo, a importância de se conhecer as bases naturais que serão 
compartilhadas futuramente na projeção filosófica e moral da pessoa e, assim, do nascituro. 

O que é o nascituro corporifica indagação originalmente dirigida às ciências biológicas, 
responsáveis que são pela pesquisa e o estudo sobre os seres vivos que habitam o planeta, sendo 
ciência fundamentalmente empírica, esteada na experimentação dos fatos observáveis e na 
formulação de hipóteses teóricas que os afirmem ou infirmem (AMABIS, MARTHO, 1985, p. 
6). A questão não é, portando, despida de relevância e deve ser abordada preambularmente, 
como pressuposto metodológico e metafísico à interpretação das leis e da Constituição Federal 
brasileira. 
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1.1 A dimensão biológica do nascituro 
 
 
Nascituro é o ser humano já concebido e que está por nascer (SANTOS, 2001, p. 166). 

A definição é simples e conhecida da maioria das pessoas, mas não esclarece integralmente a 
complexidade biológica e filosófica que o termo admite. Isso porque, contrariamente ao que se 
pensava no passado, quando as teorias eram imaginadas em desconexão com seu conteúdo 
científico, e a carência de conhecimento e de recursos técnicos impediam a apreensão de 
verdades que pudessem corroborar, ou desbastar, as hipóteses metafísicas sugeridas, atualmente 
há suporte científico satisfatório para, ao menos, elucidar-se certos aspectos biológicos que são 
estimados e que fazem parte de diversas teorias personalistas de ontem e de hoje. 

Daí perceber-se que muitas das visões de pessoa apoiam-se em teoremas cujas bases se 
desenvolveram num momento em que a técnica ainda era precária e, exatamente por isso, fazem 
uso de conceito primitivo e muitas vezes apenas fantasiado de nascituro. “Para os humanos, o 
embrião foi muito mais imaginado do que completamente visualizado, uma vez que ninguém 
havia visto um embrião humano vivo” (MAIENSCHEIN, 2014, p. 19).  

Isso não as invalida por completo, pois são, antes de mais nada, projetos filosóficos, mas 
podem minar os pressupostos de ciências subjacentes a elas. Notadamente por isso, o estudo do 
processo de pessoalização do nascituro deve partir, inicialmente, dos pressupostos biológicos 
que o orientam. Não se coloca, no entanto, a Ciência em plano superior à Filosofia, mas procura-
se, sim, desmistificar alguns dos apotegmas que se imagina certos sobre o nascituro e que, 
mesmo sem recorrer à Metafísica, a própria Ciência é capaz de, por si só, resolver. É o caso, 
por exemplo, da individualidade instaurada pela concepção, conforme se verá mais adiante. 

 
 
1.1.1. Reflexão acerca do processo biológico 

  
 

A gênese de novo ser humano manifesta-se como processo contínuo, coordenado e 
gradual, que tem início com a fertilização do óvulo e a consequente fusão dos gametas – óvulo 
e espermatozoide – dando início à nova individualidade. É contínuo porque, uma vez iniciado, 
seu caminho normal passa pelo desenvolvimento do concepto até o momento derradeiro da 
puberdade, quando o ser humano adquire sua compleição física e intelectual adulta. 
Coordenado, pois em suas etapas de desenvolvimento encontra-se presente verdadeira sucessão 
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de atividades moleculares e celulares, cada qual importante para si mesma e para a subsequente, 
e tudo orquestrado pelo genoma humano1. Gradual, uma vez que o processo é um crescente 
qualitativo no qual cada etapa depende da anterior e se propaga na seguinte, evidenciando o 
comando interno de constante e crescente desenvolvimento (BRANDÃO, 1999, pp. 22-24). 

O estágio todo de maturação das células basais que se unirão para iniciar o processo de 
criação da nova vida individual, mostra-se bastante intricado e nem sempre acaba em sucesso 
(BOKLAGE, 2010, p. 50). Isso não significa, propriamente, que não se possa – ou que não se 
deva – simplificá-lo visando a compreensão mais fácil dos fatos que envolvem essa gênese. 

Inicialmente, a mulher produz, em seus ovários, óvulos ou oócitos (cerca de 1 a 2 
milhões deles quando do nascimento, restando por volta de 300.000 quando da puberdade), e o 
homem, espermatozoides (trilhões deles ao longo da vida) (MAIENSCHEIN, 2014, p. 4). 
Vislumbra-se já, neste momento, a fragilidade dos eventos que conduzem à concepção: 
normalmente apenas um único espermatozoide irá conseguir atingir o óvulo e, 
subsequentemente, fecundá-lo, produzindo um zigoto. Uma vez fecundado, começa o processo 
de mitose, isto é, de divisão celular, quando o zigoto se reparte em duas células, que se dividem 
em quatro e, sequencialmente, em oito e dezesseis (mórula) (SADLER, 2005, p. 32). Após essa 
etapa inicial, as células passam a segmentar-se em diferentes taxas até atingir o ponto de 100 
(cem): esse aglomerado de células é denominado blastocisto.  

Todo esse processo ocorre dentro dos primeiros cinco dias após a fecundação.  
Entre o sexto e o décimo segundo dias, deverá ocorrer a implantação do blastocisto na 

parede do útero da mulher, ocasião em que relevantes interações genéticas ocorrerão, dando 
possibilidade à transmutação do blastocisto no embrião humano propriamente dito (14.º dia) 
(MAIENSCHEIN, 2014, p. 4). A partir daí, começa o processo denominado gastrulação, com 
o estabelecimento dos três folhetos germinativos no embrião (ectoderma, mesoderma e 

  
1 O genoma humano constitui a informação basal de constituição biológica do Homo sapiens, é essencialmente formado por vinte e três pares de cromossomos que irão determinar características como o sexo, a cor dos olhos, altura e outros predicados relevantes a constituição de um ser humano. A área científica de estudo do genoma denomina-se genética, sendo denominado gene a unidade básica de transmissão das características hereditárias. Os genes podem ser descritos como instruções bioquímicas que iram orientar as células (as mais primitivas unidades de vida) no modo em que devem manufaturar certas proteínas. São essas proteínas que deverão transformar ou controlar tais características e, em última análise, são responsáveis pela própria individualidade humana. A composição química do gene reflete-se numa grande molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA ou ADN). “O conjunto completo das instruções genéticas típicas de um organismo, incluindo-se genes de proteína de codificação e outras sequências de DNA, constitui um genoma” (grifo original) (tradução livre). Texto original: “The complete set of genetic instructions characteristic of an organism, including protein-encoding genes and other DNA sequences, constitutes a genome” (LEWIS, 2010, p. 2). 
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endoderma), momento também em que se dá a formação da linha primitiva embrionária 
(SADLER, 2014, p. 45).  

Da terceira à oitava semana tem-se o período embrionário propriamente dito (ou etapa 
da organogênese), quando os folhetos germinativos originarão diversos tecidos e órgãos do ser 
em desenvolvimento. Ao fim da oitava semana, “os principais órgãos e sistemas já se 
estabeleceram, tornando as características principais da forma externa do corpo reconhecíveis 
ao final do segundo mês” (SADLER, 2014, p. 59).  

Finalmente, chega-se ao período fetal (9.ª semana ao nascimento), fase em que ocorre 
a maturação e desenvolvimento dos tecidos e órgãos do corpo. A partir desta etapa, o feto 
passará a adquirir cada vez mais tamanho, peso e características normais de um ser humano 
recém-nascido (SADLER, 2014, p. 79). 

Realmente, as etapas de desenvolvimento do ser humano mostram-se ordenadas e 
graduais, consolidando verdadeiro processo que começa na fecundação do óvulo e somente 
termina com sua separação do ventre materno. Isso não significa, entretanto, que o nascimento 
consagre a constituição do ser humano completo, adulto em sua forma física e intelectual. 
Nascido, o agora bebê, deverá desenvolver-se e amadurecer fora do útero maternal, através de 
toda sua infância, adolescência e juventude, até atingir a compleição física e intelectual típica 
de um adulto de sua espécie. 

Quatro etapas são, pois, notadamente relevantes na constituição biológica do nascituro: 
a) a primeira ocorre da concepção até por volta do décimo quarto dia, ocasião em que o 
blastocisto é implantado na parede do útero materno e espantosas mudanças passam a se operar 
no concepto; b) a segunda, diz respeito ao início da fase embrionária e se dá a partir do 
décimo quarto dia da concepção, quando aparece a linha primitiva e o embrião passa a 
desenvolver-se concatenadamente até atingir aspecto exterior e interior propriamente humano; 
c) a terceira, se dá aproximadamente após a oitava semana, instante em que o embrião 
adentra à fase fetal e já possui presentes, e em desenvolvimento, todos os órgãos e traços de 
um ser recém-nascido; d) a quarta e última, quando há o nascimento. Visando o melhor 
esclarecimento e a diferenciação de cada fase ao longo desse processo, optar-se-á doravante por 
chamá-los de pré-embrião, embrião, feto e recém-nascido, respectivamente 
(MAIENSCHEIN, 2014, p. 17). 
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1.1.2. A ciência biológica e os limites da vida do nascituro 
 
 
Essa meticulosa constituição em etapas reforça a ideia de que concepção e 

desenvolvimento do nascituro representam processo complexo e fundamentalmente científico, 
sendo a sua compreensão o primeiro passo para desanuviar o seu conceito. Mas a dificuldade 
ainda continua em questões tentadoramente destinadas à biologia, como, exemplo: quando se 
inicia, cronologicamente, a vida individual do nascituro? 

De início, atente-se para o fato que a palavra “nascituro” costuma ser usada para 
designar genericamente todo aquele que está para nascer. Engloba, assim, o pré-embrião, o 
embrião e o feto ao longo do período em que estão biologicamente ligados à genitora, dentro 
do útero materno. É um costume que nem sempre facilita a pesquisa e pode promover a incursão 
em erros de julgamento, pois desconsidera as diferenças cronológicas existentes em cada uma 
dessas etapas, acentuando ainda mais a dúvida sobre em qual momento há de ser compreendido 
como um ser humano na condição individual. 

O início da vida incorpora uma das mais antigas e mais difíceis teses que se tem notícia 
ao longo da história humana. Da hoje ultrapassada teoria da geração espontânea (abiogênese), 
que postulava a capacidade de novos seres vivos surgirem de modo espontâneo, a partir da 
matéria sem vida, até a finalmente aceita teoria da biogênese, que afirma um ser vivo só pode 
se originar de outro ser preexistente, via reprodução (AMABIS; MARTHO, 1990, pp. 5,7), o 
que se tem por certo é que a vida, em si, representa um grande mistério cujo começo ou fim 
dependem muito da acepção que dela mesma se faz. Trata-se, contudo, altercação que foge aos 
propósitos do presente inquérito. 

Entretanto, pode-se fazer a análise de modo mais simples, circunscrita apenas à espécie 
humana. Será, então, correto afirmar que um indivíduo vivo representa apenas uma unidade 
viva da espécie Homo sapiens e que é justamente essa individualidade a principal característica 
que diferencia um vivente de outro.  Através de processo de reprodução, um indivíduo pode 
gerar um outro completamente novo, com independência fisiológica e plena capacidade de 
viver por si mesmo. Será, pois, a individualidade do embrião e do feto a questão central neste 
tópico. Fala-se em individualidade do nascituro como concretização de uma nova criatura, 
geneticamente diferente de seus genitores.  

Há certa concordância (BRANDÃO, 1999, p. 25) de pensamento na biologia genética 
de que o novo indivíduo da espécie humana começa quando se instauram as diferenciações 
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biológicas que o faz único em face dos demais membros de sua espécie, isto é, quando há 
a fusão dos gametas feminino e masculino e ocorre a criação do zigoto.  

Basicamente, o processo inicia-se quando, ao preparar-se para a fertilização, a célula 
germinativa sofre duas divisões, denominada meiose, na qual o número de cromossomos é 
inicialmente reduzido a 23, a metade do número de um adulto normal. Anteriormente à primeira 
divisão meiótica, a célula germinativa deverá replicar o seu DNA ocasionando a duplicação da 
estrutura cromossomática e do conteúdo do DNA, que não deverá sofrer replicações posteriores. 
Em seguida, os cromossomos haverão de condensar-se, cada qual contendo duas cromátides 
irmãs. Os cromossomos homólogos ficarão intimamente pareados e possibilitarão a troca de 
segmentos das cromátides pelo processo denominado de recombinação (VERRESCHI, 1999, 
p. 113). 

É essa forma de arranjo do DNA do nascituro que o faz, de um lado, próximo e 
aparentado de seus familiares e, de outro, nova individualidade, virtualmente único em função 
de seu sequenciamento ímpar em toda a espécie humana. Essa diversidade de genoma 
“[...]explica porque somos biologicamente diferentes e esta diversidade é proveniente da 
reprodução sexual, através da escolha dos cromossomos ao acaso, além das recombinações do 
DNA entre os cromossomos” (VERRESCHI, 1999, pp. 113-114).  

Parece assim certo que, ao menos biologicamente, o início da vida humana individual 
se daria com a fecundação, momento em que há a fusão de gametas e quando ocorre a formação 
do zigoto. Decorrência lógica dessa ilação seria o postulado de que o concepto, ou pré-embrião, 
seria uma nova individualidade viva e, portanto, a partir desse ponto ter-se-ia por certo o início 
da vida nova. 

Mas seria essa informação plenamente verdadeira? É possível predeterminar com 
exatidão as instâncias temporais em que cada um desses eventos acontece?  

Já num primeiro momento a questão temporal mostra-se incerta e levanta o primeiro 
óbice à posição concepcional: é mesmo possível dizer em que momento ocorre a concepção?  

Partindo-se da assentada afirmação de que o desenvolvimento do ser humano, como o 
de qualquer outro organismo complexo, não se resume em um único episódio, comportando 
“[...]um processo de eventos, muitos dos quais não podem ser explicados em detalhes dentro 
dos confins daquilo que conhecemos da lei da natureza” (tradução livre)2, há de ser asseverado 
que o momento em que a vida nova se instaura será sempre impreciso.  
  
2 Texto original: “The development of any complex organism is without room for doubt not an event, but a process – a proceeding, a procession, of events most of which cannot be explained in detail in the confines of what we know of natural law” (BOKLAGE, 2010, p. 11). 



23  

Ao menos do ponto de vista cronológico, é quase impossível determinar o instante em 
que o óvulo é fecundado e ocorre a fusão de gametas, sendo certo que esse acontecimento não 
se dá logo após o ato sexual. Essa imprecisão de estende, ainda, aos marcos da nidação, quando 
o zigoto passa a ser considerado um embrião, e do desenvolvimento do estágio fetal, quando já 
possui toda a estrutura de um ser humano adulto, com a diferença que em desenvolvimento. 
Para os acontecimentos descritos, o tempo não cumpre papel de exatidão, mas tão-somente de 
avaliação aproximativa para que se tenha ideia estimada sobre cada uma dessas fases. 

São episódios que acontecem em momentos mais ou menos determináveis e, por isso, 
se estabelecem pressuposições temporais que atendem ao critério de generalidade, mas que, 
certamente, não correspondem à singularidade fática própria de cada embrião, em si um 
caminho único que cada concepto deve trilhar. Ainda assim, embora a Biologia possa trazer 
importantes informações acerca de quando o novo indivíduo humano tem início, não pode (ao 
menos não dentro de suas instâncias atuais) afirmar com precisão o instante em que tais eventos 
cruciais são completados. 

Deixando de lado o aspecto temporal, há de se perquirir também acerca da consistência 
dos argumentos objetivos sobre a constituição do sequenciamento de DNA para a formação 
de um novo indivíduo.  

A dimensão biológica do nascituro, ditada pela ciência, possui, então, concretas 
limitações. Há, no entanto, o dever de reconhecer-se que, igualmente, carreia algumas certezas 
e algumas pressuposições que são bastante verossímeis. Uma delas é que o nascituro é um ser 
humano, uma vez que representa, ao longo desse processo, o florescimento de um novo 
indivíduo da espécie humana, assim como o óvulo fecundado seria também uma unidade 
individual formativa humana. Isso tudo num sentido de individualidade e pertencimento à 
espécie, pois, como unidade de vida básica humana, tanto o espermatozoide quanto o óvulo não 
fecundado também estão vivos e são humanos. Assim como cada célula do corpo humano 
igualmente está viva.  

A segunda e sumariamente importante inferência que se faz é que o grau de certeza 
sobre os eventos que conferem identidade sequencial a esse processo é relativo, balizado por 
pressuposições temporais que, no atual estado da ciência, não podem ser desvendadas por 
inteiro. É exatamente a objetividade e a certeza sobre a identidade genômica que se analisará a 
seguir como maior prova de insuficiência da dimensão biológica a determinar o início da vida. 
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1.1.3. A insuficiência da dimensão biológica 
 
 

Orientado pela lente da ciência, o nascituro toma para si a dimensão pertencimento 
biológico à espécie humana. Mas essa identidade se obscurece, por exemplo, quando se tenta 
dimensionar tal evento sob a égide temporal de ocorrência certa. Se o pertencimento ao gênero 
se dá como certeza em nível objetivo, o momento em que a individualidade se estabelece 
mostra-se confuso e, provavelmente, nunca será desvelado por completo. 

Essa constatação não é, ela mesma, desprovida de controvérsias, já que advém de 
crenças profundamente enraizadas no imaginário de pessoas das mais diversas áreas, inclusive 
médicos e biólogos. Embora seja comum colocar as verdades da ciência em patamares positivos 
de provação e constatação, a verdade é que a “Ciência nem sempre lida com certezas, e fontes 
que clamam de fato possuir certezas a oferecer parecem nunca serem capazes de proporcionar 
nem ao menos um fundamento crível às ideias nas quais baseiam suas alegações, quiçá claras 
e reproduzíveis evidências delas” (BOKLAGE, 2010, p. 18) (tradução livre)3. 

Assim, a alegação de que o nascituro seria um novo indivíduo a partir da fusão dos 
gametas e de que este seria o momento de início da nova vida (BRANDÃO, 1999, p. 22; 
VERRESCHI, 1999, p. 113) mostra-se, igualmente, uma verdade parcial. Isso porque trabalha 
com aspectos temporais e eventos moleculares internos que não podem ser desnudados por 
completo. Sabe-se que a união dos gametas ocorrerá e que a partir daí uma nova individualidade 
deverá surgir, mas não se controla por completo o desenrolar dos eventos que consubstanciam 
esse processo. A própria afirmação de que, da fusão dos gametas, necessariamente surgirá uma 
nova individualidade é, na verdade, uma suposição baseada em dados e acontecimentos 
normalmente verificáveis nesse processo, uma pressuposição bastante crível e plausível, mas 
que a natureza poderá ainda contrariar. 

As pessoas frequentemente partem seus raciocínios de pressuposições imaginadas que 
nem sempre retratam com perfeição aquilo que realmente ocorre na esfera biológica verificável. 
Veja-se um exemplo bastante elucidativo: a hipótese de que a vida individual começa com a 
fecundação ou, em outras palavras, que um ser humano individual, com sua própria e única 
composição genética, tem início com a fusão dos gametas maternos e paternos. Pode-se dizer 
que, cientificamente, esta afirmação é completamente verdadeira? 

  
3 Texto original: “Science does not deal in certainties, and sources which do claim to have certainties to offer never seem able to provide even a credible background for the ideas on which the base their claims, let alone sound and reproducible evidence for them”. 
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A própria ciência, sem recorrer a quaisquer argumentos filosóficos, pode afirmar que 
não.  

Na verdade, nem sempre o ser humano será composto apenas de sua própria e única 
identidade genética, as chamadas quimeras (ROGERS, 2015)4 estão mais presentes no 
cotidiano da espécie humana do que aparentemente se tem notícia. 

Duas pressuposições bastante comuns tanto entre não iniciados quanto dentro de 
círculos médicos e científicos repousam sobre aspectos importantes sobre a identidade do 
nascituro: a) a primeira acena à ordinária definição de que uma quimera seria simples e somente 
duas pessoas fundidas em uma só, como o caso de gêmeos siameses ; b) a segunda refere-se à 
declaração de que gêmeos monozigóticos representam o que de mais próximo se compreende 
como duas cópias exatas de um mesmo ser humano (BOKLAGE, 2010, p. 12). Em ambos os 
casos a incerteza biológica aponta para respostas conflitantes e a própria Ciência desfaz aquilo 
que se pensava certo. 

Borges-Osório e Robinson (2013, p. 116) definem o quimerismo, de modo mais preciso 
e técnico, como a “ocorrência, em um mesmo indivíduo, de duas ou mais linhagens celulares 
geneticamente diferentes, derivadas de mais de um zigoto”. Tal condição pode ser de dois tipos, 
a) a quimera dispêrnica, quando dois espermatozoides fecundam dois óvulos, formando dois 
zigotos que se fundem e formam um só embrião; e b) a quimera sanguínea, na qual há a troca 
de células entre gêmeos dizigóticos através da placenta. 

O senso comum, ao tratar do quimerismo, imediatamente o conecta a fatos médicos 
teratológicos, como o hermafroditismo (BOKLAGE, 2010, p. 32) e a composição de gêmeos 
siameses. Mas até essa noção comum, que parecia certa, está muito distante da realidade tal 
qual vem sendo deslindada pela ciência. Isso porque o quimerismo parece ser muito mais 
frequente do que se pensava e, amiúde, leva à composição de indivíduos plenamente sadios, 
física e mentalmente perfeitos, mas que acolhem diferentes linhagens genéticas em seu corpo. 

E não apenas nas quimeras se fundamenta a variedade genética de um indivíduo. Lupsky 
(2013, p. 358) destaca que os recentes avanços na medicina genética possibilitaram a percepção 
de que um único ser humano pode ser composto por uma multiplicidade de células, cada qual 
  
4  Segundo Rogers, “Quimera, em genética, é um organismo ou tecido que contém ao menos dois conjuntos diferentes de DNA, na maioria das vezes originados da fusão de diversos zigotos (óvulos fertilizados)”. O termo é derivado da quimera da mitologia grega, um monstro cuspidor de fogo que era parte leão, cabra parte, e parte dragão (tradução livre). Texto original: “Chimera, in genetics, an organism or tissue that contains at least two different sets of DNA, most often originating from the fusion of as many different zygotes (fertilized eggs). The term is derived from the Chimera of Greek mythology, a fire-breathing monster that was part lion, part goat, and part dragon.”. 
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com seu próprio genoma, criando a condição genética denominada mosaicismo (CHIAL, 
2008)5, isto é, mutações genéticas do próprio genoma individual que causam recombinações 
diversas nas células de uma mesma pessoa. 

Então não será a criação de uma nova e supostamente única sequência de DNA que fará 
de um ser humano um novo indivíduo. Algo nesse conceito está faltando, pois existem pessoas 
com várias cadeias de DNA e nem por isso pode-se dizer que são vários indivíduos em apenas 
uma pessoa. Tanto o quimerismo quanto o mosaicismo apresentam verdadeiros desafios à 
acepção comum de individualidade e forçam a revisitação crítica de temas havidos como 
adequados, como é o caso da desnudação da identidade biológica através de exames de DNA. 

 Cita-se, como exemplo dramático, o caso de Lydia Fairchild que, sem saber que ela 
mesma se enquadrava no já visitado conceito de quimera, teve de provar judicialmente que seus 
filhos biológicos eram realmente seus, uma vez que suas linhagens biológicas eram 
incompatíveis (ABC NEWS, 2006). A mesma hipótese, demonstrando que o caso é menos raro 
do que se pensa, já houvera sido noticiada no New England Journal of Medice do ano de 2002, 
no qual uma mulher de cinquenta e dois anos de idade (Karen Keegan), com falência renal, 
descobriu a diversidade genética com os próprios filhos em razão de sua condição quimérica 
(YU; KRUSKALL; YUNIS et al., 2002, pp. 1545-1552). Ou ainda no distante ano de 1953, 
naquele que seria o primeiro caso a ser reportado de quimerismo sanguíneo envolvendo gêmeos 
dizigóticos (DUNSFORD; BOWLEY; HUTCHISON, 1953, p. 81). 

O outro fato que contesta a banal correlação entre identidade individual e identidade 
genética é a crença, errônea, de que gêmeos monozigóticos – aqueles constituídos a partir da 
divisão de um único óvulo fecundado – são geneticamente idênticos. Essa pressuposição advém 
de outra assertiva que subjaz no senso comum e que indica a diferenciação entre gêmeos 
  
5 “Como pedras em um mosaico, as nossas células podem variar. Especificamente, podem sofrer alterações durante o desenvolvimento de tal modo que um grupo de células difere de um outro grupo vizinho. Este fenômeno é conhecido como mosaicismo, e pode ser causado por mutações espontâneas de DNA, por reversões espontâneas de uma mutação de DNA existente, alterações epigenéticas no DNA cromossômico, e anomalias cromossômicas. Além disso, mosaicismo pode estar associado a alterações no DNA nuclear ou mitocondrial. Os fenótipos associados ao mosaicismo dependem da extensão da população de células em arranjo mosaico. O mosaicismo tem consequências importantes no que diz respeito a doenças humanas, e também dá causa a variações entre todos os seres humanos em nível molecular, mesmo entre gêmeos idênticos” (trad. livre). Texto original: “Like stones in a mosaic, our cells may vary. Specifically, they may undergo changes during development such that one group of cells differs from a neighboring group. This phenomenon is known as mosaicism, and it can be caused by spontaneous DNA mutations, spontaneous reversion of an existing DNA mutation, epigenetic changes in chromosomal DNA, and chromosomal abnormalities. Furthermore, mosaicism can be associated with changes in either nuclear or mitochondrial DNA. The phenotypes associated with mosaicism depend on the extent of the mosaic cell population. Mosaicism has important consequences with respect to human disease, and it also results in variations among all humans at the molecular level, even among identical twins”. 
 



27  

monozigóticos e dizigóticos: os gêmeos monozigóticos seriam aqueles formados através do 
processo de divisão de um único óvulo, enquanto que, os dizigóticos, seriam formados através 
da dupla ovulação materna. Se os gêmeos nascidos são de sexos diferentes, certamente seriam 
gêmeos dizigóticos, se possuem o mesmo sexo, podem ser monozigóticos ou dizigóticos, 
dependendo, neste caso, de comprovação. Normalmente essa prova é feita através do exame 
das membranas placentárias: se os irmãos se encontram dentro de um único cório6, conclui-se 
que o evento pelo qual estes se tornaram gêmeos não ocorreu até depois de que as células 
trofoblásticas, que se tornariam seu cório compartilhado, pudessem ter se diferenciado, 
indicando que ambos provêm de um único embrião (BOKLAGE, 2010, pp. 106-107). 

Segundo Boklage (2010, p. 107), esse conhecimento comum nem sempre induz à 
conclusão correta. Caso os gêmeos sejam do mesmo sexo e se encontrem em córios separados, 
eles ainda sim podem ser tanto monozigóticos como dizigóticos. Isso porque cerca da metade 
dos gêmeos dicoriônicos (formados em córios separados), não importando se são de fato 
monozigóticos ou dizigóticos, apresentam, no parto, suas duas placentas fundidas em uma única 
massa placentária. Assim, apenas testes genéticos mais detalhados poderão dizer com 
verdadeira precisão a “zigosidade” de cada caso particular. 

Deste modo, a caracterização da gestação dizigótica somente pode ser fielmente 
constatada pela demonstração de alguma diferença genética entre ambos os irmãos, e isso só se 
consegue por meio de teste apropriado. Já a monozigosidade de um evento gemelar somente 
poderia ser presumida, nunca absolutamente comprovada, pois, por mais que se teste, haverá 
sempre uma possível diferença oculta, não avaliada, relacionada a um marcador genético que 
não se examinou ainda. E, supondo-se que a cada exame haja também aumento da probabilidade 
de semelhança, ainda assim poder-se-á dizer que, em tese, persistiria uma pequena chance de 
dizigotizidade não aferida que, futuramente, com o avançar da tecnologia, poderia ainda vir a 
ser comprovada (BOKLAGE, 2010, p. 107). 

Mas qual é a importância dessas constatações para a identidade individual a que se 
estuda?  

Primeiramente, são importantes para afastar pressuposições baseadas em crenças que 
parecem ser lógicas e estão incrustadas no senso comum, mas que se mostram desprovidas de 
facticidade e validade científica.  

Secundariamente, demonstram que, mesmo onde a identidade humana parece ser certa 
(gêmeos monozigóticos), há ainda razão suficiente para se crer na existência de diferenças que 
  
6 Cório é a membrana que envolve exteriormente o feto e o óvulo (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2015). 
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somente podem ser aferidas através de novos e mais precisos exames genéticos. E, onde a 
dessemelhança parecia estar estatuída, (gêmeos dizigóticos), percebe-se que podem haver fortes 
razões para que haja, na realidade, muita semelhança (ou até igualdade de tecidos), haja vista a 
possibilidade de quimerismo sanguíneo (no qual há efetiva migração de células de um irmão 
para o outro através do processo de anastomose).  

Em suma, verifica-se que, em ambos os casos, haveria afinidades suficientes para que 
exista entre os gêmeos tolerância imunológica ditada pela grande similaridade genética, no caso 
dos monozigóticos, ou pelo quase certo quimerismo, em sendo eles dizigóticos (BOKLAGE, 
2010, p. 109). 

Quimeras embriônicas espontâneas são gêmeos dizigóticos em que um ou ambos 
carregam algumas células “pertencentes ao” outro gêmeo. Há, de fato, boa razão para 
supor que quimeras são mais ou menos exatamente tão frequentes quanto o são 
gêmeos dizigóticos (nas concepções, não nos nascimentos de gêmeos vivos). A 
maioria, e provavelmente todos, os gêmeos dizigóticos naturalmente concebidos são 
ao menos temporariamente quiméricos[...] (trad. livre) (BOKLAGE, 2010, p. 32)7. 
 A corriqueira correlação que se pensa haver entre a constituição do DNA de um ser 

humano e sua individualidade é, portanto, e ainda, uma relação fantasiosa e que a Ciência não 
pode afirmar por completo.  

Justamente por isso, Zimmer destaca que a própria identidade humana individual está, 
hoje, em xeque. A máxima na qual o genoma humano é o cerne da identidade individual é posta 
em severa dúvida ao se “...descobrir que – em um surpreendente patamar – nós contemos uma 
multitude genética”, isto é, que é “...bastante comum para um indivíduo conter múltiplos 
genomas”: 

Da aula de biologia ao [seriado] “C.S.I.” nos é dito repetidamente que nosso genoma 
é o coração de nossa identidade. Ler as sequências nos cromossomos de uma única 
célula, e aprender a respeito da informação genética de uma pessoa – ou, como a 
“23andme”, uma proeminente empresa de teste genético, afirma em seu Web site, 
“Quanto mais você sabe sobre o seu DNA, mais você sabe sobre você mesmo”. Mas 
os cientistas estão descobrindo que – em um nível surpreendente – nós contemos 
verdadeiras multitudes genéticas (trad. livre) (ZIMMER, 2013). 8  

O nascituro começa a mostrar toda a complexidade em que está envolto no momento 
em que a Ciência se mostra incapaz de fornecer as certezas nas quais as teorias concepcionistas 
  
7 Texto original: “Spontaneous embryonic chimeras are dizygotic twins one or both of whom carry some cells ‘belonging to’ the other twin. There is in fact good reason to suppose that chimeras are more or less exactly as frequent as dizygotic twins (in conceptions, not in live twin births). Most, and probably all, naturally conceived dizygotic twins are at least temporarily chimeric […]” 
8 Texto original: “From biology class to ‘C.S.I.’, we are told again and again that our genome is at the heart of our identity. Read the sequences in the chromosomes of a single cell, and learn everything about a person´s genetic information – or, as 23andme, a prominent genetic testing company, says on its Web site, ‘The more you know about your DNA, the more you know about yourself’. But scientists are discovering that – to a surprising degree – we contain genetic multitudes” (ZIMMER, 2013). 
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querem se firmar. A singela proposição de que o nascituro é um ser humano desde a concepção 
não basta para esclarecer e acalentar os dilemas que envolvem os problemas relativos ao direito 
de existir, à qualidade de vida e ao direito que os genitores têm (ou não tem) sobre sua vida. 
Isso porque a Ciência apenas pode dar conta de uma das faces do nascituro, a saber, sua 
dimensão biológica: a questão de seu pertencimento à espécie humana, do processo que 
envolve a maturação sexual e o intercurso reprodutivo que culmina na fecundação do óvulo e 
início de desenvolvimento de algo novo. 

No entanto, mesmo essas afirmações biológicas se despontam, na verdade, duvidosas e 
têm sua veracidade constantemente colocada à prova pelo avançar dos métodos e das técnicas 
do próprio conhecimento científico. Mostram-se, portanto, identicamente desafiadas por 
descobertas que dão origem a inéditas questões que, a seu turno, exigem constante revisão 
daquilo que se pensava certo. 

Identificar a individualidade do nascituro em um conceito biológico é, assim, laborar 
em erro, confundir a essência filosófica com a biológica e tentar buscar respostas que a ciência 
nunca poderá dar.  

Já foi ressaltado que a instância epistemológica fundamentará a figura humana de pessoa 
que molda o ser biológico e que, paritalmente, lança as bases técnicas de conhecimento 
científico adaptadas a tal figura. Tentar extrair da dimensão biológica um comprometimento 
moral é o mesmo que interpretar proposições analíticas do que é o ser humano, na condição de 
hipóteses fundadoras de métodos científicos de conhecimento da natureza e do homem, como 
se fossem proposições sintéticas, isto é, derivadas de verdades científicas que possuiriam, ainda, 
força normativa suficiente a dizer como as pessoas devem ou não comportar perante seus 
semelhantes e, também, perante aos demais animais (WOLFF, 2012, p. 299).  Há de se buscar 
uma outra via para compreender o que é pessoa. 

Essa insuficiência da dimensão biológica se dá, em resumo, em face na natureza 
filosófico-moral do nascituro ou, em outras palavras, em função da noção de pessoa que se 
esconde por detrás dos debates envolvendo a vida e a morte de seres humanos. O ser em 
desenvolvimento é, pois, realidade complexa, decerto que, acima de seu aspecto científico, se 
destaca a sua natureza metafísica, ou seja, a sua pessoalidade.  

À realidade biológica (pessoa de fato) se une a realidade conceptual (pessoa de direito): 
“Realidade de um lado, valor do outro: estes dois aspectos da noção são, não somente 
heterogéneos mas, ao que parece, discordantes. E contudo, na sua plena acepção comum, a 
pessoa humana inclui manifestamente os dois; aí está o enigma” (SÈVE, 1994, p. 19). 
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2. A CONSTRUÇÃO METAFÍSICA E MORAL DO NASCITURO 
 
 

Tendo em mente o caráter construtivista e dinâmico do conhecimento científico, no qual 
cada nova descoberta muda todo um universo passado de conhecimento, se é forçado a 
aquiescer que a Ciência e a noção fática do nascituro são insuficientes a responder perguntas 
fundadas na pessoalidade do concepto. “O conhecer modifica o conhecido. O desconhecido é 
uma bomba-relógio tiquetaqueando e pronta para implodir (ou não) o edifício do saber 
estabelecido – uma ameaça pulsando em tudo que se mantém de pé” (GIANNETTI, 1997, pp. 
60-61). O que hoje é certo, amanhã poderá ser convertido numa incerteza. Em razão disso, é 
imperioso que se vá além dessa dimensão, pautada sempre pelas descobertas deduzíveis do 
material e do que pode ser aferido, testado e percebido pela tecnologia, para atingir-se dimensão 
mais etérea e construída sobre o próprio saber da espécie humana. Mas isso não significa, 
contudo, o banimento da Ciência que, em escala derivativa, continua plenamente aplicável ao 
saber filosófico, mas apenas a consciência de que é o projeto metafísico que irá atuar como base 
epistemológica à ciência, e não o contrário. A certeza plena e absoluta não há, pena de cair-se 
num dogmatismo no qual se supõe que todo o conhecimento possível já fora alcançado – e não 
haveria o desconhecido – ou, ainda, supor que o que está para se conhecer seja “bem-
comportado”, num prejulgamento daquilo que, naturalmente, não se pode ainda conhecer. 

Por isso, questões mais agudas, como “o que é o ser humano?”, desvencilham-se dos 
aportes científicos e buscam guarida no conhecimento filosófico, terreno onde a pessoa é 
forçada a refletir sobre temas aparentemente sem respostas ou cujo teor encontra-se fincado na 
sociedade como verdade absoluta, não passível de questionamento. E a filosofia, mais do que 
apenas o que fazem os filósofos (tautologia) ou o singelo “amor pela sabedoria”, é por 
excelência atividade intelectual e modo de pensar e questionar assuntos, crenças e superstições 
que parecem certos no imaginário popular e que nem sempre (ou quase nunca) são objetos de 
reflexão crítica (WARBURTON, 2013, pp. 1-2). 

Será, portanto, a concepção metafísica e epistemológica de pessoa que fundamentará as 
ciências de seu tempo. Há, destarte, de se investigar o nascituro através de algumas dessas 
teorias antes de se propor uma figuração original. O paradigma escolhido é o de indivíduo 
racional e sua natureza essencialista que pode ser vista tanto no animal racional aristotélico 
como na substância pensante cartesiana ou no Ser consciente de si de Locke e no agente 
autônomo kantiano. Ao seu lado, coadjuvando e amalgamando um novo sentido de pessoa, 
agora desperto e opositor ao essencialismo, mas preso às amarras estruturais da construtividade 
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social, está a pessoa como revelação social, fruto dos não perceptíveis embates de classes que, 
antes de serem moldados, moldam a sua própria consciência (MARX, 2008, p.  47).  

O nascituro como individualidade racional representa construto de cunho pré-científico, 
pois a individualidade e a racionalidade nas quais a ciência se fixa são conceitos metafísicos 
que a precedem e, portanto, servem a ela como base epistemológica. O problema está, antes, 
em torno da pessoa, entidade metafísica, do que no ser humano propriamente dito, entidade 
biológica.  

A proposta sugerida, estruturada em campos diversos da metafísica da pessoa e sustida 
tanto em bases ideológicas essencialistas – a pessoa como uma essência que a ciência e a 
filosofia buscam descobrir – quanto em teorias que neguem esse essencialismo – a pessoa não 
tem a si é, antes, dominada pela vontade social que nela age ou pelos impulsos do subconsciente 
ou pelas proposições abstratas da condição de possibilidade da linguagem –, antes de buscar 
uma possível união entre essas teorias, deve compreendê-las como insuficientes para, 
isoladamente, representarem resposta adequada aos dilemas do nascituro e da mulher tais como 
são hoje apresentados. 

E é assim que se passa, portanto, a discorrer sobre duas importantes teorias a respeito 
da pessoa humana, a grega e a kantiana. A intenção é demonstrar a falibilidade destas quando 
tomadas isoladamente com vistas a decidir o problema do status moral do nascituro.  

 
 

2.1. O nascituro e a representação abstrata de pessoa 
 
 
Singer (1999, pp. 83-89) faz saliente advertência sobre a diversidade de sentido que há 

nas palavras “vida humana”, “ser humano” e “pessoa”. A primeira encontra-se normalmente 
imbuída da noção de sacralidade, no sentido de que as pessoas costumam dizer que a “a vida é 
sagrada”, representando um objeto essencial do sujeito, sua vida. A segunda, bastante usada em 
debates acerca da humanidade do nascituro, direciona-se ao sentido, ora biológico, de 
pertencimento à espécie humana, ora filosófico, referente às características abstratas que o ser 
humano possui e que o diferencia dos demais animais. Coisa parecida ocorre com a terceira, 
“pessoa”, que tanto pode ser usada para significar o indivíduo da espécie como para referir-se 
à figura metafísica e moral do ser humano. Nota-se que, na prática, há entre as duas últimas 
certa sinonímia, contudo, essa caracterização se mostra pobre e somente aconselhável em 
contexto leigo, onde a precisão dos termos não se faz necessária. Na discussão técnica, a 
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expressão “ser humano” é corriqueiramente usada nas ciências biológicas para discriminar o 
indivíduo da espécie humana e “pessoa”, nas ciências moral e filosófica, para dispor das 
características abstratas que conferem conteúdo moral e ontológico determinantes ao ser 
biológico. Eis o conceito abstrato de ser humano: a pessoa. 

A pessoa de fato, o ser biológico, se faz concreto na instância científica e se desvela nas 
palavras “vida humana” e “ser humano”. A vida é um dos maiores enigmas da natureza e, ainda 
hoje, permanece um mistério cujos detalhes estão sendo diariamente redefinidos, 
reinterpretados e reanalisados, corroborando a noção de que na ciência o conhecimento é 
sempre mutável e dinâmico. A sacralidade ou indisponibilidade da vida costuma ser 
ordinariamente estendida a todas as espécies, mas o que parece importar mesmo é o caráter 
especial que a vida humana representa aos interlocutores – humanos – do estudo científico e 
filosófico das espécies que habitam o planeta (SINGER, 1999, p. 83).  O domínio técnico do 
início e do fim da vida são tópicos que devem ser primeiramente perscrutados às ciências duras 
e, tais como hoje se encontram, são questões cujas respostas se circunscrevem aos limites dos 
avanços da biomedicina, da biogenética e dos demais ramos técnico-biológicos, ou seja, são 
demandas cujas respostas são ainda inconclusivas e variáveis. 

Restam ainda as expressões “ser humano” e “pessoa”, palavras que são comumente 
empregadas como sinônimos, mas cujos significados podem e devem ser havidos como 
distintos a fim de refinar a compreensão a respeito da humanidade e da pessoalidade do 
nascituro.  

É incontestável que o óvulo fecundado, o pré-embrião, o embrião e o feto são, de fato, 
membros da espécie humana, não importando o seu estado especial de nascido ou não, ou suas 
condições gerais de saúde e de desenvolvimento físico e mental, ou ainda se irão ter uma vida 
plena e feliz ou uma existência breve e marcada pela dor ou pelo sofrimento. O pertencimento 
à espécie é um fato e, como tal, pode ser constatado pela ciência através do reconhecimento de 
que os cromossomos de um vivente são próprios da espécie humana. 

Contudo, ao indagar-se a respeito das características que precisa agregar para possuir 
relevância moral e reconhecer que, como espécie, não leva apenas uma vida de sensações e 
instintos, descortina-se um caminho que não é mais apenas biológico e sim teórico e indagativo. 
Nesta instância, de teor mais abstrato do que concreto, é preferível que se empregue o termo 
“pessoa”, palavra historicamente portadora das qualidades que um ser precisa ter para possuir 
importância e capacidade moral. 

O uso indiscriminado das palavras “pessoa” e “ser humano”, como significantes de 
apenas um significado, mostra-se, em resumo, criticável. Apresentam, conforme a abordagem 
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que delas se faz (para a filosofia ou para o direito, por exemplo), características muito diferentes 
e que, não raro (diga-se até, frequentemente), apontarão para concepções bastante diferentes. 

Mas há uma razão ainda mais reluzente para se conjecturar que seu uso intercambiável 
se mostra falaz. Ao afirmar-se que a desavença entre aqueles que são contra ou a favor ao aborto 
centraliza-se em uma mera questão sobre a humanidade do feto, se é direcionado a inferir que 
se estaria diante de uma controvérsia acerca de fatos, melhor dizendo, sobre o fato de um feto 
ser ou não um membro da espécie humana. No entanto, a questão mais importante por trás 
desse dilema é moral, e não meramente fática. Não se pretende descobrir o que já se sabe: que 
o feto humano é humano, mas o porquê de se considerar moral e juridicamente importante a 
vida de um ser humano a partir de certo tempo de formação. O dilema versa, portanto, sobre 
princípios morais aceitos e tidos como verdadeiros na sociedade. Trata-se de enfrentamento 
que objetiva cristalizar os contornos que regem a pessoa, e não o ser humano. De maneira que 
o debate deverá “...ater-se ou sobre quais propriedades algo deve possuir para ser uma pessoa, 
em ordem de ter o direito à vida – uma questão moral – ou sobre se um feto ao tempo do parto 
de fato possui tais propriedades” (tradução livre) (TOOLEY, 1972, p. 42)9. 

Mais do que a vã representação de espécie, delegada à expressão “ser humano”, a 
palavra “pessoa” insere-se no universo da moralidade onde a própria espécie se diferencia dos 
outros animais se fazendo autoconsciente e livre, desenvolvendo-se como ser racional. E a 
possibilidade de compreensão de temas abstratos que envolvam, por exemplo, não apenas a 
autopreservação, mas sobretudo a necessidade de preservação ambiental, o compromisso com 
outras espécies, a ajuda aos desamparados e a constituição de um modelo de vida social e 
político, exigem do ser humano a transcendência do aspecto animal e biológico para a dimensão 
racional e abstrata, a única que pode caber e significar quando se fala em “pessoa”. 

Voltar-se-á, assim, ao estudo do conceito de pessoa, problema que começa a ser visitado 
com maior profundidade e sistematicidade a partir da filosofia grega, especificamente no 
momento em que Sócrates rompe a tradição que o precedera – a qual buscou a origem primeira 
das coisas e do universo: cosmogonia – para direcionar seu pensamento em busca da verdade e 
do desenvolvimento ético da pessoa. Nada mais escorreito, portanto, que se comece a discorrer 
a partir do pensamento helênico. 

 

  
9 Texto original: “If one says that the central issue between conservatives and liberals in the abortion question is whether the fetus is a person, it is clear that the dispute may be either about what properties a thing must have in order to be a person, in order to have a right to life – a moral question – or about whether a fetus at a given stage of development as a matter of fact possesses the properties in question”. 
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2.1.1. A ética da virtude e a pessoalidade do nascituro 
 
 

A ética grega adquire importância primacial através do pensamento de Sócrates, 
expresso através das obras de seu discípulo Platão; do próprio Platão, em títulos como “A 
República”; e de seu discípulo, Aristóteles, do qual se destaca a “Ética a Nicômaco”. Cada 
filósofo manifesta, guardadas certas diferenças, sua compreensão pessoal da Ética, mas todos 
se mostram inequivocamente direcionados à busca da verdade e à composição de uma 
sociedade justa e virtuosa. Para esse fim, voltam-se à configuração moral da pessoa, animal 
político e ente que irá compor e desenvolver, para o bem ou para o mal, a sociedade. 

Ressalta-se, contudo, que, escolhendo-se Platão (e o Sócrates a quem este último dá voz 
– às vezes própria, outras vezes como mero ator das ideias platônicas) e Aristóteles como 
corifeus da moralidade grega, ainda assim se percebe grandes diferenças entre o pensamento de 
cada um deles e, consequentemente, sobre a agência moral do nascituro. Como na célebre 
pintura de Rafael, “A Escola de Atenas”, que retrata Platão apontando ao alto, simbolizando a 
natureza espiritualista de sua obra, e Aristóteles a baixo, qualificando a natureza realista de sua 
filosofia10, também a pesquisa acerca da natureza da pessoalidade do nascituro em cada um 
deles irá mostrar-se surpreendentemente diversa. 

Embebido do coletivismo típico da cultura helênica, Platão tratará da questão da ética 
através do uso de uma analogia entre o Estado (a composição da sociedade) e o indivíduo. Para 
o filósofo, agir moralmente é ser justo e dar a cada um o que é seu. Assim, sabendo que a justiça 
de um só indivíduo é também a de toda a cidade, o melhor caminho a seguir é partir do estudo 
da justiça em escala ampla para, depois, aplicar os conhecimentos hauridos ao indivíduo 
(PLATÃO, 2007, p. 55). 

Na sociedade justa platônica, cada pessoa deve reconhecer o seu papel na coletividade, 
de modo que a divisão de trabalho obedecerá às aptidões individuais: “Por conseguinte, o 
resultado é mais rico, mais belo e mais fácil, quando cada pessoa fizer uma só coisa, de acordo 
com a sua natureza e na ocasião própria, deixando em paz as outras” (PLATÃO, 2007, p. 57). 
  
10 De fato, Platão sugere que os seres humanos vivem num mundo concreto e imperfeito, uma espécie de espec-tro do mundo ideal (conforme bem expõe na alegoria da caverna). “[...] Platão propõe que se afirme hipotetica-mente a existência de 'formas' ou 'essências' ou 'ideias', que seriam os modelos eternos das coisas sensíveis. Essas essências seriam incorpóreas e imutáveis, existindo em si mesmas” (PESSANHA, 2005, p. 59). Em oposição realista, “Defendendo a possibilidade de uma ciência sobre o real concreto, Aristóteles afirma que é possível conhecer o que é real e mutável por meio de definições e conceitos que permanecem inalterados. Basta que para isso seja estabelecido previamente o que importa ser conhecido acerca do ser, distinguindo-o daquilo que pode ser deixado de lado por ser meramente ocasional, factual ou acidental” (FARIA, 2005, p. 69). 
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E a sociedade platônica dividir-se-á em castas, conforme as capacidades pessoais, 
sumariamente descritas como guardiões (governantes e auxiliares), guerreiros (os auxiliares) 
e trabalhadores: os primeiros são a elite da cidade, aqueles que controlam as virtudes cardeais 
com a chama-guia da razão; os segundos, os cães de guarda, deverão ter o caráter disposto à ira 
e ao combate; os terceiros, os trabalhadores, aqueles que, com o seu trabalho pessoal, proverão 
o sustento da polis. 

Platão retrata a cidade justa como aquela que agrega as quatro virtudes cardeais: a 
sabedoria, a coragem, a sensatez e a justiça (PLATÃO, 2007, p. 121). O mesmo vale ao 
indivíduo que, analogamente, deve possuir essas mesmas virtudes, bem comandadas e 
direcionadas pela razão, tencionando sempre a perfeita compleição de seu caráter.  

A sabedoria deverá conduzir a ação dos governantes, que devem sopesar sempre suas 
decisões em favor da coletividade (do Estado); a coragem deverá prevalecer no espírito da 
classe de guardiões/auxiliares (guerreiros); a temperança, ou sensatez, por seu turno, não apenas 
corresponderá à virtude de uma das classes, mas deve estar presente em todas elas, 
condimentando as virtudes e contendo os ímpetos. Uma cidade assim organizada, com cada 
qual sabendo o seu lugar e exercendo seu papel social conforme sua própria natureza, pode ser 
tida como justa, assim como, analogamente, o indivíduo que assim procede (PLATÃO, 2007, 
pp. 121-127).  

A classe governante deve, então, guiar-se pela sabedoria. Sendo ela mesma uma 
pequena minoria privada de bens e ganhos particulares, de família e de posses, deve sempre 
voltar seu anseio e sua ação ao bem-estar social. Será essa classe que, segundo a tese platônica, 
deverá ser a responsável pela capacidade de perceber, compreender e empregar de verdade a 
Justiça. Os auxiliares (guerreiros) e os trabalhadores devem aceitar seu lugar na sociedade e 
exercer com retidão de caráter e sensatez seu papel social, confiando em seus pastores. 

 A Justiça será, pois, obtida através da conjugação adequada dessas virtudes cardeais e 
por meio da divisão social conforme a aptidão natural de cada pessoa, somada ao uso da 
sensatez em quaisquer das castas. Assim cada cidadão estará bem colocado e saberá qual é o 
seu lugar na coletividade: “Logo, meu amigo, esse princípio pode muito bem ser, de certo modo, 
a justiça: o desempenhar cada um a sua tarefa” (PLATÃO, 2007, p. 128). 

Nessa sociedade, bem definida e controlada, onde cada um sabe o seu lugar e a ascensão 
social ocorre somente em raros casos (a realidade é que a busca pela mudança de status social 
sempre representa um perigo ao equilíbrio da polis), o estatuto moral do nascituro somente pode 
ser discutido, de modo coerente e de alguma maneira útil, caso se o considere inserto nessa 
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mesma base teórica. Em outras palavras, o nascituro seria considerado uma pessoa, melhor 
considerando, um cidadão, para o modelo ético em estudo? 

A resposta parece bastante óbvia, principalmente ao tomar-se por alicerce o 
envelopamento bem escalonado e minuciosamente dividido da sociedade grega. Nela vivifica-
se, indubitavelmente, uma barreira social – talvez ainda não ética propriamente dita – decerto 
que a ética grega se escora num parâmetro de consideração política do cidadão. O próprio status 
moral do indivíduo está muito mais ligado à sua capacidade de compreensão e de participação 
política nos assuntos da polis do que na sua condição de vivente da espécie humana – ou de 
haver nascido com vida ou de ter sido concebido no ventre materno ou, ainda, de sua capacidade 
de raciocínio. Mesmo dentro do universo da cidadania grega não são todos que são considerados 
cidadãos de primeira categoria, realmente independentes e capazes de ditar os rumos da 
sociedade, esse é um papel direcionado apenas a uma pequena fração. 

Mas o grande platô da ética grega surgiria em Aristóteles, fundamentador do “homem 
como ser racional” e grande inspiração até os dias de hoje para modelos éticos de cunho 
coletivista. Usando as mesmas premissas da relevância da vida política e da busca pela retidão 
de caráter através do florescimento das virtudes, Aristóteles expõe sua Ética em tom mais 
sistematizado e prático do que seu antecessor e mestre. Para o estagirita, a investigação possui 
conteúdo marcadamente finalístico (ou teleológico), sendo direcionada ao bem maior da 
espécie humana e ao desenvolvimento total das capacidades singulares da pessoa, aquilo a faz 
diferente dos demais seres viventes e que lhe permite viver plenamente suas potencialidades 
naturais e conforme à razão. 

Dentro desse mundo dos fins, é judicioso articular que “Toda arte e toda investigação, 
bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer; e por isso foi dito, não sem 
razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem” (ARISTÓTELES, 2007a, p. 17).  Aqui está 
o tom da filosofia aristotélica: todas as coisas e as ações são naturalmente direcionadas a um 
objetivo que nada mais é do que o perfeito florescimento do próprio ser. Praticadas da forma 
correta, atinge-se o objetivo ambicionado; praticadas de modo incorreto, atinge-se escopo 
diverso do almejado e, com isso, frustra-se o objetivo aspirado da perfeição pessoal. 

 Sobre o maior bem predicável ao ser humano, seguindo a mesma premissa platônica, 
Aristóteles aloca o seu estudo à ciência política e, igualmente, à noção de coletivismo no qual 
a constituição do indivíduo se determina para formação do cidadão e para a composição da 
polis. Será, assim, a ciência política que irá valer-se das demais ciências para legislar a respeito 
de temas práticos humanos, sobre as ações que se devem ou não se devem praticar, 
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compreendendo, portanto, as finalidades de todas as demais ciências. Em suma, seu objeto é o 
fim maior da ética, o bem humano (ARISTÓTELES, 2007a, p. 18). 

E qual seria esse sumo bem? Aquele verdadeiramente absoluto, querido entre os 
queridos, perseguido por si mesmo e não por outros fins que o subjazem? O bem absoluto se 
apresenta como estimado incondicionalmente:  

Ora, parece que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse 
sumo bem. Ela é buscada sempre por si mesma e nunca no interesse de outra coisa; 
enquanto a honra, o prazer, a razão, e todas as demais virtudes, ainda que as 
escolhamos por si mesmas (visto que as escolheríamos mesmo que nada delas 
resultasse), fazemos isso no interesse da felicidade, pensando que por meio dela 
seremos felizes. Mas a felicidade ninguém a escolhe tendo em vista alguma outra 
virtude, nem, de uma forma geral, qualquer coisa além dela própria (ARISTÓTELES, 
2007a, p. 26). 
 De outro lado, a compreensão do que é a felicidade ocorrerá por intermédio da 

perscrutação de qual seria função natural do ser humano diante dos três modos de vida distintos: 
a) a vida vegetativa, própria dos seres mais primitivos e que lhe permite apenas atividades de 
nutrição e crescimento; b) a vida sensitiva, regulada pelos desejos e pela percepção, típica dos 
animais em geral; e c) a vida racional, ditada pela sobrelevação da razão sobre os instintos e 
desejos, do controle de si, da determinação e domínio do destino pessoal, própria de animais 
superiores. O ser humano, enquanto espécie natural, apresenta-se incluso nesta última categoria 
(ARISTÓTELES, 2007a, p. 27), devendo agir sempre segundo a razão. 

Destacam-se, pois, os quatro elementos sobre os quais a ética aristotélica se assenta: a) 
o elemento natural, tanto o indivíduo quanto a própria sociedade são frutos da natureza, 
justificando-se a assertiva de que o homem é um animal político; b) o elemento finalístico, as 
ações humanas convergem a determinados fins, sendo a finalidade da ética o florescimento do 
ser humano através de seu comportamento social e de suas ações; c) o elemento racional, a 
razão deve ser o centro de comando das ações humanas controlando instintos, desejos e demais 
sensações que circundam a vida do indivíduo; d) o elemento externo da ética (a heteronomia 
da ética), o comportamento ético segue um padrão que vem da natureza, por isso não se escolhe 
ou se decide ser ético, se é naturalmente ético (caso se siga a natureza política humana) 
(PEGORARO, 2006, pp. 36-37). 

A agência moral aristotélica mostra-se, pois, igualmente atrelada ao desenvolvimento 
das virtudes que corporificam a pessoa adulta e integrada à sociedade. Partindo-se do 
pressuposto de que na polis grega nem todos são cidadãos e, portanto, pessoas, o nascituro 
estaria sujeito às leis que admitem práticas eugênicas, inclusive após o nascimento: 

Quanto à aceitação ou rejeição das crianças, terá de haver leis segundo as quais as 
crianças com deformidades não devem viver, todavia, quanto a um eventual excesso 
de nascimentos, caso os costumes da Cidade proíbam o abandono de recém-nascidos, 
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o costume deve ser respeitado, mas quando os casais têm excesso de filhos o aborto 
deve ser facultado, desde que ocorra na fase de gestação em que a criança ainda 
não desenvolveu os sentidos e a vida. A legalidade do aborto será determinada pelo critério de haver ou não sensação e vida (grifou-se) (ARISTÓTELES, 2007b, 
pp. 263-264). 
 O ser humano é o modelo natural de conhecimento de todos os demais animais, 

fundando-se novo projeto de ciência natural na qual se parte do indivíduo conhecido, o cidadão 
grego, animal racional, e através dele se compreende o animal, o vivente e o ser natural 
genericamente considerado, tudo atravessado pelo conceito hilemórfico segundo o qual existe 
uma forma que unifica e organiza a matéria (WOLFF, 2012, pp. 40-41). O que se deve ter bem 
judicioso ao perscrutar-se o significado da importância moral das pessoas na ética grega é o 
sentido de aproximação natural entre o ser humano e a cidade. Isto quer dizer que a pessoalidade 
do ser se dá através de um critério natural de participação social, melhor definido, de 
participação política, o que conduz a pessoa ao caminho da aproximação com o conceito de 
cidadão.  

Para Aristóteles a Cidade antecede tanto a família quanto ao indivíduo, assim como o 
todo antecede naturalmente a parte. Isso confere uma pista da natureza incompleta do ser 
humano, considerado isoladamente, expondo o status moral da pessoa através de critério 
inegavelmente coletivista, já que “[...]o homem que não consegue viver em sociedade, ou que 
não necessita viver nela porque se basta a si mesmo, não faz parte da Cidade; por conseguinte, 
deve ser uma besta ou um deus” (ARISTÓTELES, 2007b, p. 57). 

Mesmo do ponto de vista ontológico, a animação do ser humano se dá conforme estágios 
(alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional), sendo o aborto tolerado, independentemente 
das condições de saúde do nascituro, quando feito antes do desenvolvimento dos sentidos. Para 
o estagirita, o nascituro, nos primeiros meses de vida, é desprovido de alma sensitiva e, portanto, 
ontologicamente, é substância ainda não animada como o é o adulto e, eticamente, é desprovido 
de status moral no sentido forte. Sobretudo quando confrontado com o corpo social ao qual faz 
parte: sua potencialidade somente começa a desenvolver-se através da animação sensitiva e da 
possibilidade de cidadania posterior. 

Aristóteles não compreende, pois, as crianças e o nascituro (assim como os escravos e 
as mulheres) como seres com plena constituição moral. Contudo, diante da potencialidade dos 
primeiros em crescer e compor o corpo adulto da sociedade, há certo respeito quanto à 
indiscriminada disposição de suas vidas. 

O status moral mostra-se, portanto, intrinsecamente atrelado ao desenvolvimento das 
virtudes que, a seu turno, somente pode ser conquistado através da vida para a sociedade que é 
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justamente a vida política. E esta, por sua vez, como já fora afirmado, tem lugar dentro de uma 
coletividade politicamente estabelecida, a cidade, criação da natureza na qual o homem, como 
animal político, encontra igualmente a sua própria natureza e perfeição como ser e por isso “... 
o homem que, por sua natureza e não por mero acidente, não tivesse sua existência na cidade, 
seria um ser vil, superior ou inferior ao homem [...]” (ARISTÓTELES, 2007b, p. 56). 

 
 
2.1.2. A construção da pessoa em kant 
 
 
De um universo ético elitista e estruturado na diferença, caso do arquétipo grego, passa-

se agora a um modelo calcado na autonomia da vontade, na liberdade e na consequente 
igualdade que todas as pessoas passam a ter quando aceitas pela capacidade de agir segundo a 
razão.  

Se, para a ética grega os apetites devem ser controlados pela regra de ouro (o meio 
termo) e a formação humana passa pelo natural desenvolvimento das virtudes, para Kant o 
grande mal ao florescimento humano está justamente nos desejos impostos pela natureza. Estes 
sim devem ser controlados pela vontade, corretamente direcionada pela razão em busca do que 
é bom em si mesmo, independentemente dos fins cobiçados. 

Kant desloca o objeto da ética da prática habitual das virtudes para a vontade que deve 
impulsionar os atos humanos; o ser humano é moralmente relevante porquanto tenha razão, 
controle sobre seus instintos e, destarte, sobre sua natureza. Os dons que moldam a natureza e 
o caráter da pessoa pouco importam se a vontade que os impulsiona não for boa em si mesma 
(KANT, 2007, p. 21-22). O valor moral do ser humano está expresso em sua capacidade de 
ação volitiva racional, que o liberta do poder escravizador dos apetites sensíveis e dita a si 
mesma máxima de ação válida por seu próprio conteúdo, por si mesma e não em função dos 
fins que eventualmente atinge (KANT, 2007, p. 29). A obediência à regra moral não se dá mais 
como um apelo da natureza atuando sobre a pessoa, mas pela obediência ao princípio moral que 
se mostra um dever independente das consequências do ato praticado. 

A pessoa não se constitui naturalmente um ser moral. Ao contrário, é constantemente 
tentada e perseguida pelas inclinações que lhe escravizam a vontade e que, muito embora 
possam por vezes estar conforme o que é moral, não são praticadas por dever moral (KANT, 
2007, p. 27). Suas consequências podem ser tanto o acerto como o erro, já que não são pensadas 
a priori como princípio do querer guiado pela razão.  
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Para Kant, o respeito que deve pairar sob o agir está intimamente relacionado à liberdade 
que comanda a vontade do agente: só pode ser considerada mandamento a ação que se conecta 
à vontade como princípio puro da vontade de agir por dever e não a que decorre como efeito 
impulsionado por causas exteriores. A ação não deve servir às inclinações da pessoa, deve 
dominá-las e excluí-las do processo de julgamento e escolha dos atos praticados. O que sobra 
terá natureza objetiva, por dever ser praticada independentemente de fatores externos, e 
obrigará subjetivamente o autor que deverá agir por puro respeito a essa lei prática mesmo em 
seu próprio prejuízo e de suas inclinações (KANT, 2007, p. 31). 

A capacidade moral decorre desse princípio de liberdade que somente pode ser 
manifestado em agentes racionais, como é o caso do ser humano, que possam pensar a ideia 
moral abstraída de suas consequências:  

Por conseguinte, nada senão a representação da lei em si mesma, que em verdade só 
no ser racional se realiza, enquanto é ela, e não o esperado efeito, que determina a 
vontade, pode constituir o bem excelente a que chamamos moral, o qual se encontra 
já presente na própria pessoa que age segundo esta lei, mas se não deve esperar 
somente do efeito da acção (KANT, 2007, p. 32). 
 Da racionalidade presente no princípio moral deriva sua natureza universal, pois a regra 

que advém da vontade livre de inclinações vale por si e para todos e, consequentemente, possui 
teor e validade universais, atingindo todo o orbe moral de seres racionais (KANT, 2007, pp. 33, 
41-42). Seu poder não está vinculado ao cálculo das consequências que podem dela emergir, 
mas sim ao fato de ser escorada em um conceito prévio (a priori) independente dos efeitos e 
válido por si, daí constituir-se lei certa, objetiva e necessariamente vinculante para a vontade 
livre. Os agentes são muitos ou, em outros termos, as pessoas e o modo como agem são diversos, 
mas a agência moral não está localizada no indivíduo e sim na capacidade de agir racionalmente 
que é igual em todos os seres humanos e que, por isso, induz a resultados iguais. 

A edificação do status moral do ser humano está totalmente condicionada à liberdade 
que é inerente à condição de ser pensante; o ser humano, como tal, pode ditar sua ação em 
descompasso à natureza, agindo conforme a representação de uma lei que lhe é definida por sua 
própria razão: guia-se à independência dos sentidos naturais e, assim, à constituição da vontade 
livre.  

Kant parte do pressuposto de que tudo na natureza é regido por leis, mas apenas um ser 
com capacidade volitiva tem a disposição de agir segundo a representação das leis. Em outras 
palavras, por ter vontade, pode agir segundo princípios independentes, puramente alicerçados 
na razão, liberto da escravidão dos apetites sensíveis.  
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O papel da deliberação racional é central para Kant. As ações determinadas pela razão 
são infalíveis e possuem validade objetiva já que são materialmente determinadas como 
necessárias pela reflexão. Sendo necessárias objetivamente o são também subjetivamente, 
decerto que o agente que atua com verdadeira liberdade de ação, cuja vontade é liberta de 
móbiles externos, só poderia ser verdadeiramente racional se vier a seguir tais máximas 
determinantes, que agora o vinculam também subjetivamente. Caso a vontade não seja 
assentada na razão estaria ela à mercê de condições subjetivas variadas, conforme o apetite e a 
inclinação de cada indivíduo e que nem sempre coincidem com tais máximas objetivas. Isso 
derivaria na escolha de móbiles exteriores (heterônomos) para fundamentar a ação, que passaria 
de objetiva e subjetivamente necessária para objetivamente incerta e subjetivamente 
contingencial. E é nessa condição em que se encontra grande parte das pessoas. E, para que a 
ação não seja destituída de valor ético, é mister que a vontade subjetiva se guie exclusivamente 
pela lei objetiva, que se comuta em verdadeira obrigação do agente (KANT, 2007, pp. 47-48). 

Através dessa vestimenta estritamente formalista e racional, Kant desenha a expressão 
básica de seu arquétipo ético dando-lhe o nome de imperativo: um comando racional que se 
expressa através do dever e que estrutura verdadeiro mandamento da racionalidade guiando a 
vontade à lei objetiva independentemente de sua armação original subjetiva (KANT, 2007, p. 
48). O imperativo tem, assim, a função de corrigir a relação entre tais leis objetivas e a natural 
imperfeição subjetiva da espécie humana (ou de qualquer outra espécie racional). 

A estruturação dos imperativos passa, ainda, pela divisão entre aqueles que são 
categóricos e representam a “...acção como objetivamente necessária por si mesma, sem relação 
com qualquer outra finalidade” e os hipotéticos, que “representam a necessidade prática de uma 
ação possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é possível que 
se queira)” (KANT, 2007, p. 50).  

Os imperativos, sejam categóricos ou hipotéticos, mostram-se fórmulas práticas 
pensadas aprioristicamente e representam o caminho que deve ser tomado pela ação prática se 
quer atingir determinado objetivo. Se é praticada em virtude de outra coisa qualquer, diz-se que 
é apenas boa como meio e, assim, o imperativo que a fundamenta é hipotético. Sendo ela boa 
em si mesma, nada mais havendo por fim além dela mesma, é considerada então boa em si e 
representa a boa vontade, nesse caso, o imperativo que a esteia é categórico. 

Os imperativos categóricos representam o princípio básico da moralidade e devem ser 
seguidos porque não se baseiam em nenhum outro objetivo apenas na autonomia da vontade. 
Essa boa em si mesma (KANT, 2007, p. 52). Kant expõe algumas fórmulas básicas que se 
constituem em imperativos categóricos, sendo a principal a seguinte: “Age apenas segundo uma 



42  

máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2007, 
p. 59) (grifos originais). 

Através do espeque no formalismo do imperativo categórico como princípio de 
racionalidade que se universaliza e faz da razão pessoal o órgão legislador universal, Kant fecha 
seu universo moral e responde ao desafio que já havia proposto no prefácio de seu trabalho 
mais conhecido no campo da moral (Fundamentação da Metafísica dos Costumes): “Com 
efeito, a Metafísica dos Costumes deve investigar a ideia e os princípios duma possível vontade 
pura, e não as acções e condições do querer humano em geral, as quais são tiradas na maior 
parte da Psicologia” (KANT, 2007, p. 17).  

Essa vontade pura se desvela aos olhos do ser racional como um princípio a priori, isto 
é, revelado pela filosofia pura, longe de qualquer espécie de contingencialismo sensitivo. O 
padrão de universalização proposto pretende atender à máxima que antecede a causa e age na 
própria vontade do agente fazendo com que a ação moral seja de intenção boa mesmo que os 
resultados não sejam os melhores. Nessa regra está a descoberta do princípio supremo da 
moralidade, finalidade última da obra kantiana e que forja uma nova ética: “A presente 
fundamentação nada mais é, porém, do que a busca e fixação do princípio supremo da 
moralidade, o que constitui só por si no seu propósito uma tarefa complexa e bem distinta de 
qualquer outra investigação moral” (KANT, 2007, p. 19.) (grifo original).  

O imperativo categórico traduz-se também em algumas outras fórmulas diferentes, mas 
que expressam o mesmo conteúdo (formal) moral, qual seja, o princípio supremo que atribui à 
ética kantiana unicidade e sistematicidade sob o menor número de princípios morais. Embora 
Kant não tenha expressamente exposto que haja um princípio supremo da moralidade, suas 
articulações parecem justificar tal premissa, decerto que, tendo suas máximas alicerce supremo 
na razão, é forçoso reconhecer que esta sempre almeja a unidade sob a égide de princípios e, 
finalmente, uma unidade sistemática sob o controle do menor número possível de princípios 
(WOOD, 2007, pp. 342-343). Daí tantas fórmulas que, no fundo, expressam o mesmo conteúdo 
moral. 

Ao lado da determinação do princípio formal de regramento da ação humana, debruça-
se, ainda, sobre o agente capaz de atingir o discernimento racional crítico apto a fundamentar o 
agir na bondade da ação em si mesma. Sob esse foco, o imperativo categórico desloca-se do 
modelo articulado na interiorização do princípio da universalidade para estear o conceito de 
pessoa capaz de atingir tal artifício mental: o ser pensante.  E, nesse ínterim, Kant não faz 
nenhuma apologia moral à espécie humana, ao contrário, é bastante enfático ao dispor que a 
vontade livre é um atributo de seres racionais em geral, os únicos capazes de agir conforme a 
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lei moral que os faz autolegisladores e, assim, livres na melhor e mais abrangente significação 
do termo. 

Para Kant pela razão humana se consegue distinguir entre os princípios subjetivos – que 
fundamentam desejos e, por isso, assentam-se em causas móbiles – e o princípio objetivo, cuja 
revelação se dá pelo querer manifestado ante o motivo, este sim válido para todo o ser racional: 

A vontade é concebida como faculdade de se determinar a si mesmo a agir em 
conformidade com a representação de certas leis. E uma tal faculdade só se pode 
encontrar em seres racionais. Ora aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da 
sua autodeterminação é o fim (Zweck), e este, se é dado pela só razão, tem de ser válido 
igualmente para todos os seres racionais. O que pelo contrário contém apenas o 
princípio da possibilidade da acção, cujo efeito é um fim, chama-se meio (grifos 
originais) (KANT, 2007, p. 67). 

Intui-se prontamente do formalismo que permeia a ética kantiana a relevância que a 
autonomia do pensamento exerce à atribuição de importância moral ao agente. Kant chega a 
expressar que o ponto fulcral não se remete à espécie humana, demonstrando um desprezo pelo 
especismo, mas na racionalidade que deve ser respeitada em qualquer ser capaz de identificar 
e diferenciar os princípios práticos formais dos princípios práticos materiais que se escoram em 
fins determinados e que, por isso, são contingenciais. Estes últimos possuem a característica da 
relatividade, os primeiros a da objetividade e universalidade (KANT, 2007, pp. 46, 67). 

Dessa liberdade herdada da capacidade de pensar Kant explora um dos conceitos mais 
interessantes e caros da modernidade: a dignidade dos seres racionais.  

O ser humano, na condição de ser realmente livre e capaz de contrariar os móbiles do 
desejo em proveito do autorregramento imposto pela lei moral, coloca-se no mundo como 
entidade cuja existência é, em si mesma, um valor absoluto. Daí a assertiva kantiana: “O 
homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como 
meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade” (KANT, 2007, p. 68) (grifos originais). 

Nova formulação do imperativo categórico surge, mas expressando ainda o mesmo 
conteúdo já afirmado: é a mesma máxima moral, agora sob o enfoque da pessoa capaz de 
controlar a natureza através do impulso da razão. Kant teoriza, portanto, a dignidade da pessoa 
humana11. 

O agente capaz de conscientizar-se do imperativo categórico não comanda ou é 
comandado por desejos externos à sua própria vontade (heteronomia), age e se determina 
  
11 Convém ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana representa valor expresso hoje em grande parte das constituições democrático-liberais do mundo ocidental e, em especial, na Constituição Federal brasileira de 1988 e se concretiza, nas palavras de Kant, no seguinte “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como meio” (KANT, 2007, p. 69). 



44  

sempre pelos princípios que a sua razão lhe mostra como regras objetivas e, portanto, 
universais. E essa vontade é intrinsecamente livre porquanto não se submete a nenhum outro 
legislador a não ser a si mesma. O agente torna-se legislador universal porque as máximas da 
razão não se alteram de agente para agente ou de lugar para lugar, são perenes em função de 
estarem centradas na razão pura e na dignidade presente no ser racional. 

A dignidade da pessoa é a fonte e o porquê da universalidade do imperativo categórico: 
A razão relaciona pois cada máxima da vontade concebida como legisladora universal 
com todas as outras vontades e com todas as acções para connosco mesmos, e isto não 
em virtude de qualquer outro móbil prático ou de qualquer vantagem futura, mas em 
virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a outra lei senão 
àquela que ele mesmo simultaneamente dá (KANT, 2007, p. 77) (grifos originais).  

Dentro dessa equação moral, o ser humano apresenta-se como dignidade acima de 
qualquer preço e é insubstituível ou, nas palavras de Kant, dentro de um “reino dos fins”, as 
coisas possuem ou um preço ou uma dignidade: “Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr 
em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o 
preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 2007, p. 77.) 
(grifos originais). E a moralidade do ser é a condição maior para que este mesmo ser seja 
compreendido como fim em si mesmo. “Portanto a moralidade, e a humanidade enquanto 
capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade” (KANT, 2007, pp. 77-78) 
(grifos nossos). 

Há de se asseverar, contudo, que a determinação do status moral do nascituro não advém 
da simples aposição dos imperativos categóricos à sua condição. Isso porque o projeto moral 
kantiano não se reduz tão-somente à dimensão moral de pessoa impressa no imperativo 
categórico. A moralidade kantiana ultrapassa a silogística aplicação dos princípios advindos do 
imperativo categórico às situações de fato postas frente ao agente. Seu pensamento revela, na 
verdade, uma dupla realidade moral. Por um lado, minimalista e extremamente formal, é uma 
teoria que visa apurar os princípios universalmente válidos e necessariamente queridos em 
função da razão objetiva. E, 

Por outro, oferece uma fundamentação metafísica final extremamente ambiciosa para 
todos deveres morais e jurídicos (e para o único motivo permissível para cumprimento 
dos mesmos) em termos da razão pura concebida independentemente de quaisquer 
atributos e características especificamente humanos12 (tradução livre) (SIEP, 2009, p. 
77).  

  
12 Texto original: “On the other, he offers an extremely ambitious ultimate metaphysical grounding for all moral and juridical duties (and for the only permissible motive of complying with them) in terms of pure reason conceived independently of any specifically human attributes and characteristics”.  
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Deste modo, parece mais correto aquiescer que a intenção do filósofo de Königsberg 
fora antes assentar as bases gerais – críticas – sobre a compreensão do ser humano como pessoa 
do que simplesmente estabelecer uma moral escorada em máximas. O próprio Kant afirma ser 
a finalidade última da filosofia, mais do que delimitar os conhecimentos racionais a partir de 
conceitos e trabalhar os sistemas desses conhecimentos, determinar os fins últimos da razão 
humana e isso é o que confere à filosofia um valor intrínseco, absoluto, determinando-lhe 
igualmente a atribuição de dignidade (KANT, 1992, p. 41). 

Como objeto, a filosofia contempla o discernimento das seguintes questões: a) o que 
posso saber? b) o que devo saber? c) o que devo esperar? d) o que é o homem? Kant atribui a 
primeira indagação à Metafísica, a segunda à Moral, a terceira à Religião e a última à 
Antropologia, consignando, contudo, que todas podem, em suma, ser resumidas na 
Antropologia13 (WOLFF, 2012, p. 8), decerto que as três primeiras questões irão desembocar 
nesta última (KANT, 1992, p. 42), no sentido próprio que Kant dá à palavra14. 

O elemento transcendental que conferirá ao nascituro plena importância moral 
está, em resumo, no pertencimento ao mundo dos seres racionais, isto é, na capacidade de 
discernir a si mesmo como ser posto no mundo e de determinar-se com autonomia perante as 
ações cotidianas. O elemento central do projeto kantiano radica na liberdade da vontade que 
é legisladora racional de suas próprias máximas e age de modo racional, deslocando-se do 
campo do desejo para o da vontade livre.  

A proeminência conferida à liberdade não se restringe apenas à filosofia moral, também 
pode ser vista na Metafísica Transcendental kantiana, que situa a capacidade de conhecer de 
maneira subordinada às regras que permitem o conhecimento crítico, i. e., totalmente premida 
da razão pura.  

  
13 Convém ressaltar que o senso comum considera a antropologia como sendo o estudo das dimensões físicas e culturais do ser humano, embora os dicionários possam dar um conceito mais amplo: “Conjunto de estudos sobre o homem, como ser animal, social e moral. A. criminal: o mesmo que criminologia; especificamente, as doutrinas de Lombroso, criminologista italiano. A. cultural: divisão da antropologia que trata do estudo da cultura em todos os seus aspectos e utiliza métodos, conceitos e dados da arqueologia, etnologia e etnografia, folclore e linguística e, às vezes, os das ciências sociológicas e psicológicas. A. filosófica: estudo do homem como composto unitário de corpo e alma. A. física: ramo da antropologia que se ocupa primariamente com o estudo comparativo da evolução, variação e classificação da humanidade, especialmente mediante medições e observação. A. social: estudo da estrutura social de sociedades iletradas” (WEISZFLOG, 2014). 
14 Embora o uso da palavra “antropologia” possa atualmente parecer estranha quando se almeja o estudo de aspectos morais e filosóficos a respeito da pessoa, Kant toma o termo emprestado do uso em seu sentido original, comum à sua época, no sentido de estudo (Logos) focado em seres humanos (anthropos). Para Kant, portanto, a antropologia é a disciplina que busca descobrir a resposta à questão “O que é o ser humano?” (FRIERSON, 2013, p. 5). 
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A pessoalidade do nascituro passará, desta forma, não simplesmente pela indagação 
acerca da universalidade da máxima, “gostarias tu que tua genitora tivesse o tivesse 
abortado”, pois esse caso pressupõe a existência de uma pessoa futura que, caso o aborto 
tivesse sido feito, não existiria no presente, mas sim pela determinação das características 
metafísicas e morais que o nascituro possui – ou não – durante o tempo em que perdura 
a gravidez. 

Mais do que inaugurar maneira nova de pensar a atitude moral dentro da espécie 
humana, o formalismo kantiano instaura um novo paradigma de pensamento com base na 
liberdade (libertarianismo) advindo do uso autônomo da razão. O status moral do nascituro, 
assim, deverá ser avaliado com base no preceito libertário de pessoa: passa a importar quando 
e apenas se possui a qualidade filosófica e moral de pessoa.  

Muitas e perigosas interpretações podem ser hauridas disso. Tolley, explanando a seu 
modo esse paradigma, é enfático ao afirmar que a questão fundamental que permeia o aborto e 
a valoração da vida do nascituro está no desvelamento das propriedades que precisa ter para ser 
considerado pessoa e possuir um direito real à vida. Defende que o organismo precisa possuir 
concepção de si mesmo como sujeito contínuo de experiências e de outros estados mentais na 
vida, além de acreditar que é ele mesmo tal tipo de entidade de existência contínua. Em resumo, 
precisa possuir autoconsciência (TOOLEY, 1972, p. 44). 

Diante do projeto moral kantiano, a importância moral do nascituro revela-se pendente 
da possibilidade, ou não, de comunhão nessa liberdade expressa pela capacidade de decidir por 
si mesmo os princípios morais que categoricamente devem ditar a ação pessoal. Compreende-
se que não é dada, nesta perspectiva, qualquer importância ao pertencimento à espécie humana, 
aos sentimentos maternos, ou ao grau de evolução física do nascituro (aspecto biológico), 
apenas basta a determinação do conceito metafísico (liberdade) e adequação da entidade 
biológica a ele.  

Há, finalmente, de se ressaltar a interconexão, tipicamente ilustrada em projetos 
iluministas como o kantiano, da liberdade com o progresso, compreendendo-se que a primeira 
é elemento essencial para que o segundo possa realmente consolidar-se e permitir o pleno 
desenvolvimento da sociedade civil. A preservação da liberdade mostra-se condição elementar 
a impor ao ser humano o contato com sua própria autonomia de pessoa e como porta de abertura 
à vida em sociedade. Esta não se concebe como a singela reunião de homens, e sim como 
agregação de seres autônomos e livres (pessoas) que “...consentiram, no arbítrio de sua vontade 
individual, deixar um estado sem liberdade, ausente de leis, para entrar e fazer parte de um 
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mundo de leis que garantiria a liberdade não do mais forte, do mais ágil, mas a liberdade de 
todos” (CHAVES, 2009, p. 144). 

 
 

2.1.3. A insuficiência das dimensões metafísica e moral 
 
 

As listadas propostas filosófico-morais de elucidação da importância do ser humano, 
que não são as únicas, demonstram o modo peculiar de visualizar a espécie humana por 
intermédio da dicotomia total entre o ser biológico e o ser metafísico/moral.  

Através do conhecimento científico stricto senso é possível determinar as bases 
fisiológicas e orgânicas que se revelam por detrás do pensamento humano. A dimensão 
biológica pode afiançar os padrões físicos de desenvolvimento do nascituro e a constituição 
neurológica do pensamento humano, mas não consegue ir além desse esclarecimento fático. 
Não é capaz de responder por que, mesmo imerso num suposto determinismo, ainda tem a 
capacidade inata de orientar-se de modo racional, valendo-se de abstrações para motivar o seu 
comportamento e, sobretudo, de questionar-se acerca da validade moral de seus atos e da 
correição de suas atitudes perante si, seus semelhantes, as demais espécies e o mundo. De fato, 
esse é o papel da dimensão filosófico-moral. 

As diversas verificações da dimensão biológica são naturalmente constatadas e 
dependem da qualidade e dos avanços que a pesquisa científica conseguiu atingir em uma 
determinada época e em um determinado campo do conhecimento. A dimensão filosófica e 
moral, por outro lado, segue uma dentre várias acepções de conhecimento sobre a verdade, o 
comportamento prático, a beleza etc. Possui, como manifestação de seu conteúdo especulativo, 
a conformação lógica a um modelo de pensamento previamente articulado como necessário ou 
verdadeiro.  

No caso da filosofia grega, esse arquétipo circunda o modelo de felicidade e a vida 
prática se desenvolve através do comportamento regrado segundo o que se concebe como 
padrão ideal de pessoa: apela ao florescimento de seus dons pessoais. A individualidade da 
pessoa é sacrificada em prol da coletividade e o modo de pensar o ser humano passa pelo 
exemplo de perfeição de uma determinada sociedade: a ocidental greco-romana.  

Na acepção kantiana, a diluição do ser em sua individualidade em prol do coletivo cede 
lugar à salvaguarda do indivíduo e das ações centradas na plena liberdade que só a razão pode 
passar. Procura deixar de lado as aspirações modelares greco-romanas, centradas no cidadão, 
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para generalizar-se, alargando seu campo moral de incidência ao comportamento de todo e 
qualquer ser racional. Deriva, dessa racionalidade, a autonomia da vontade e, como componente 
típico de todos os seres racionais (pessoas), a universalidade da ação.  

Como adota estruturas de pensamento abstrato para responder questões que fogem ao 
biologismo factual, a dimensão filosófica/moral não se centra em constatações científicas, mas 
sim na conformação do ser a certos moldes de racionalidade e, assim, não são constatadas, mas 
decretadas conforme os cânones de cada filosofia. No primeiro caso (dimensão biológica), 
depara-se com o conceito de ser humano; no segundo (dimensão filosófico-moral), com o de 
pessoa. 

O nascituro comparte certamente ambos os aspectos dessa “pessoalidade” descritos. 
Tanto é pessoa natural, ou de fato, pois que comunga do pertencimento genético à espécie 
humana como, identicamente, é pessoa de direito, uma vez que é compreendido na sociedade 
em sentido moral e filosófico. Possui essência dupla e, ao mesmo tempo, una. É realidade e é 
também valor, mas de modo conjugado, composto em um único ser. A sua natureza dúplice, 

É possível entendê-la no sentido em que, numa certa idade, se é púbere: aqui, o verbo 
ser constata, e aquilo que é constatado é uma pessoa “de fato”, reconhecível, com suas 
capacidades, que são perscrutáveis, quer pela biomedicina quer pelas ciências 
humanas. Pode-se compreendê-la igualmente no sentido em que, por exemplo, numa 
certa idade, se é eleitor: aqui o verbo ser decreta, e aquilo que é decretado é uma 
pessoa “de direito”, definível pelas suas prerrogativas, precisadas pelos moralistas e 
pelos juristas (SÈVE, 1994, p. 21).   

Como realidade de direito, o nascituro reclama para si parte da humanidade na qualidade 
de artifício de valor sobre a qual se fundarão seus direitos e deveres. Mais que fazer parte da 
humanidade pela pertença biológica, a moralização, que está por trás da noção de pessoa, lhe 
confere participação social como sujeito livre e, de alguma maneira, apto a tomar seu lugar em 
uma sociedade igualmente livre. Aqui é percebida a dicotomia de fato e valor entre o ser 
humano e a pessoa, duas premissas que, para Kant, são impossíveis de serem conjugadas em 
virtude da necessidade de domínio, por parte da pessoa, do ser biológico e de suas funções que 
enganam e aprisionam a vontade livre. 

O conceito puramente filosófico, apartado do fato biológico que fatalmente também 
estrutura a realidade complexa que é o nascituro, revela-se, então, igualmente escasso a explicar 
e compor a pessoalidade daquele que está por nascer. Na condição de realidades 
complementares, pessoa de fato e de direito buscam a aproximação e não o distanciamento. 
Tomada apenas por si, a dimensão filosófico-moral do nascituro padece de um mal ainda maior 
do que a fragilidade da  mera constatação científica: é irremediavelmente arbitrária (SÈVE, 
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1994, p. 24) e desconectada do “ser real”, capaz de sentir e sofrer, cujas aflições e necessidades 
também devem ser levadas em consideração ao se desenhar a sua pessoalização. 

Apartado dos contigencialismos biológicos, o nascituro agora se submete ao relativismo 
filosófico-cultural, oculto sob o manto aparentemente universal e absoluto de uma teoria 
filosófico-moral da pessoa. A pessoalidade que lhe subjaz, seja sob a égide do homem racional 
grego seja sob o manto do indivíduo racionalista moderno, somente é abstrata e universal – e, 
portanto, absoluta – na esfera da especulação teórica, pois desconsidera toda a sua dimensão 
fática e mostra-se presa a modelos de pensamento e a práticas que são antes mais culturais e 
pluralistas do que universais e puros (SÈVE, 1994, p. 25).  

E, dentro desse conceito moral de pessoa está também subentendida a existência de uma 
sociedade que permite o acolhimento desses valores e atribui aos seres de fato características 
de direito. Passa-se, em suma, da realidade para a ficção legal e o conceito de pessoa na sua 
dimensão moral mostra-se jungido ao conceito jurídico de pessoa na qualidade de agente moral 
e capaz. É sobre esse lastro que se deve começar a compreender o nascituro e sua importância 
moral. 
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3. O NASCITURO COMO REALIDADE COMPLEXA 
 
 
Traçada a análise das dimensões biológica e filosófico-moral do nascituro, pode-se 

assinalar que ambas falham ao atribuir-lhe sentido absoluto.  
O nascituro transcende ao aspecto animal, à mera união de gametas e surgimento de 

nova (possibilidade) de individualidade. Isso porque a compreensão que uma pessoa tem sobre 
a outra, e sobre aquele que está ainda no ventre materno, não se resume à expressão puramente 
fisiológica do ser. Vai além do mero biologismo formando processo dialético de organização 
que também considera os aspectos morais e culturais que permeiam o conceito de pessoa.  

A dimensão biológica mostrou-se de certo modo ambígua em função de sua natural 
dependência dos avanços tecnológicos e dos modelos filosóficos que a fundamentam. Seus 
resultados podem ser auxiliares à compreensão da natureza moral do nascituro, mas mostram-
se desastrosos quando havidos como normativos e dogmáticos e não simplesmente analíticos. 
O fundamentalismo científico é tão prejudicial quanto o religioso ou o filosófico: o naturalismo 
que atualmente autores como Richard Dawkins (2006, passim) sustenta, fruto da proposta de 
compreensão do ser humano como um animal como qualquer outro, obra da adaptação e da 
evolução das espécies (WOLFF, 2012, p. 109), pode estender a proteção da pessoa às infinitas 
possibilidades que a biomedicina admite15, causando mais incertezas e dúvidas do que 
segurança conceptual que o caso exige. 

Semelhante crítica pode ser levantada a respeito da dimensão filosófico-moral. Embora 
as posições metafísicas sejam importantes para a constatação dos valores que se subjazem ao 
ser biológico, mostram-se também insuficientes se tomadas isoladamente. Ao fim, carregam-se 
de dogmatismos e carecem da profundidade do real, esvaindo-se num relativismo ético-jurídico 
produto final de uma cultura e de um tempo. Aquilo que se concebe como universal mostra-se, 
ao fim, condicionado e dogmático: inerente apenas como carimbo de um povo e de uma cultura. 
A comprovação disso advém da exemplificada variedade de concepções morais (das quais 
optou-se por deslindar apenas duas: a grega e a kantiana) que não estão mortas e influenciam 
autores ao longo do Globo16. 
  
15 Convém ressaltar que, diante dos avanços da medicina atual, uma única célula humana contém a potencialidade de desenvolvimento de um novo ser através de processos de clonagem. 
16 Para se ter uma dimensão dessa diversidade nos tempos atuais basta citar nomes como Michael Sandel (2015, passim), Ronald Dworkin (2009, passim) e Peter Singer (1999, passim), apostando cada um num modelo moral diferente para administrar as contingencialidades do conceito de pessoa: Aristóteles para o primeiro, Kant para o segundo e o utilitarismo, para o terceiro. 
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Conclui-se que a incerteza que ronda ambos os caminhos se dá em virtude de um fato 
bastante simples: o nascituro não representa apenas uma realidade moral ou uma realidade 
biológica, mas um amálgama de ambas as coisas, constituindo-se em ser composto de matéria 
e moralidade: verdadeira realidade complexa. 

É dessa realidade complexa, pessoa de fato e de direito, que se tratará nos tópicos a 
seguir. 

 
 

3.1. A instrumentalidade do conceito de nascituro 
 
 
O que faz do conceito de nascituro questão importante à sociedade, à moral e ao direito?  
O viés biológico já fora anteriormente usado para dimensionar a questão fática, 

constatável, de que nascituro é o ser humano em gestação, individualidade humana que se 
encontra em etapa de potencial desenvolvimento dentro do útero materno (ou da pessoa que se 
disponibiliza a encenar o papel materno de alocação, proteção e desenvolvimento do ser em 
constituição: hoje conhecidas como “barrigas solidárias” ou “úteros solidários”17). Mas sua 
compreensão vai muito além dessa constatação fática, transcende aos seus elementos biológicos 
para explorar igualmente a pessoa de direito que se encontra unida ao biológico. É, pois, 
realidade que compreende a noção biológica delimitadora da própria individualidade do ser e 
também a noção metafísica, ou de direito, cuja relevância espraia-se para além do si mesmo, 
atingindo o que ele significa à sua família, à sua comunidade e ao Estado. 

Pode, então, ser definido de dois modos: o primeiro, evoca as noções físicas e 
metafísicas que já foram nos capítulos anteriores ventiladas; o segundo, sobrevém do foco em 
seu substrato instrumental, válido para distinguir o que é e o que não é um sujeito para uma 
dada ordem social e jurídica. 

  
17 Ressalta-se que não apenas o conceito biológico de nascituro se faz modificar ao longo do tempo, a constituição familiar, a necessidade de coito, de união entre homem e mulher, seja in vitro ou não, ou a necessidade de material genético idêntico à pessoa que carrega em seu útero um concepto, alteram se para sempre ante às inovações tecnológicas que permitem à medicina ir muito além de seu âmbito de atuação, atingindo as barreiras da engenharia genética. Massaro reporta que “Com efeito, as técnicas de fertilização artificial fizeram com que a maternidade, a paternidade e a filiação fossem repensadas, pois o fator biológico não é mais determinante para a definição da realidade fática. Isso ocorre porque uma mulher casada pode gerar um filho com material genético de um doador diferente do seu marido; pode ocorrer ainda que uma gestante empreste seu útero para gestar um bebê em favor de um casal heterossexual infecundo ou de um casal homoafetivo composto por 2 (dois) homens” (MASSARO, 2014, pp. 4381-4382). 
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O segundo modo de interpretá-lo reflete o conteúdo valorativo do ser, seu status moral 
e representa a estratégia de priorizar a instrumentalidade do conceito de pessoa do que conduzir-
se pela ontologia pura do ser. Antes da ontologia preconiza-se, portanto, a ética. O alcance da 
instrumentalidade sublimada no conceito de nascituro representa, assim, a importância que 
possui para a sociedade e, acima de tudo, para o Direito, afinal de contas “O fim do direito é 
precisamente determinar regras que permitam aos homens a vida em sociedade” 
(GONÇALVES, 2012a, p. 17). O conceito de nascituro torna-se vinculado à delimitação do 
próprio sujeito a que se referirá o ordenamento jurídico, isto é, ao ser que cria, desenvolve e 
destrói – para depois “re-recriar” – o próprio Direito: a pessoa. 

 Não se deve, contudo, compreender o vocábulo “pessoa” apenas por sua acepção 
objetiva e material, no sentido ontológico do termo. Por ora, não se atentará em demonstrar os 
elementos fáticos (biológicos) e metafísicos (morais e filosóficos) que se encontram no próprio 
ser do nascituro, mas tão-somente o delineamento de sua importância enquanto sujeito apto a 
participar desse elemento organizador da sociedade. 

Pretende-se, ao balizar um conceito instrumental sobre o nascituro, responder à questão: 
o que lhe confere importância moral, de modo a lhe atribuir contornos de sujeito ao contrário 
do que ocorre com as coisas e outros animais não-humanos? E “Um ente tem status moral se, e 
somente se, ele ou seus interesses importem moralmente em algum grau para o seu próprio 
bem, de tal modo que possa ser prejudicado”18 (tradução livre) (AWORSKA; 
TANNENBAUM, 2013). 

E, logo de início, esquadrinhando-se o status moral da espécie humana, abrem-se duas 
possibilidades bastante distintas que devem ser sopesadas. A primeira, está ligada ao 
deferimento de importância moral ao nascituro por ser ele um membro da espécie humana, 
presença singular que se forma e que merece proteção por uma questão de irmandade entre 
membros de uma mesma espécie. A segunda, se vale da explicação metodológica de que o 
status moral de uma espécie dependerá do fato de ser ela portadora de características 
excepcionais que lhe conferirão importância em função da complexidade de ser que possui. 

  
18 Texto original: “An entity has moral status if and only if it or its interests morally matter to some degree for the entity's own sake, such that it can be wronged”. 
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A primeira hipótese dá origem ao cognominado “especismo”19, isto é, a declaração de 
que o status moral de um ser está diretamente relacionado à questão do pertencimento à mesma 
espécie (RYDER, 2005).  

Sobre o especismo, é importante afirmar que, embora pareça estranho, a realidade é que 
o ser humano possui, de início, um viés marcadamente especista. Mesmo que o interesse das 
pessoas pelas outras espécies tenha crescido exponencialmente nos últimos anos, é ainda 
correto consentir que se preocupa mais e em primeiro lugar pela irmandade de espécie:  “Se 
uma criatura é um ser humano ou não faz uma grande diferença, na maior parte do tempo, para 
a forma como tratamos essa criatura ou ao menos para como pensamos que devemos tratá-la”20  
(tradução livre) (WILLIAMS, 2006, p. 138).   

Mas é possível dizer que o especismo é um meio justo e apto a fundamentar o status 
moral do nascituro? Em outros termos, o nascituro é moralmente relevante em função apenas 
de ser um membro da espécie humana? 

Williams considera o especismo uma forma válida e lógica de argumentar a favor da 
espécie humana quando a comparação é executada em face de outros animais não-humanos. 
Quer com isso afirmar que o especismo não se iguala ao racismo ou ao sexismo porque ambas 
as formas de discriminação estão escoradas em características físicas da própria espécie 
humana, enquanto que o primeiro se determina da espécie humana para as demais. O ponto de 
vista do ser humano é o mais importante porque, por ora, é a única compreensão que realmente 
existe – ou que, de fato, se conhece –, dado que não se tem notícia de outros seres capazes de 
manifestarem-se de modo semelhante no que respeita ao Logos: 

É assim que são as coisas aqui, neste planeta, agora; é uma consequência do fato que 
mencionei anteriormente, que em termos de variedade de habilidades que controlam 
a ação, aconteceu de vivermos em um platô evolucionário. Seres humanos não têm de 
lidar com nenhuma outra criatura que, em termos de argumento, princípio, visão de 
mundo, ou o que quer que seja, possa nos retrucar de volta [...]21 (tradução livre) 
(WILLIAMS, 2006, p. 148).  

  
19 A palavra “especismo” foi primeiramente cunhada por Richard Ryder, professor e psicólogo britânico, nos anos 1970 em claro sentido aproximativo com os termos “sexismo” e “racismo”, compreendendo, em suas próprias palavras, “um preconceito com base em diferenças físicas moralmente irrelevantes” (RYDER, 2005). 
20 Texto original: “Whether a creature is a human being or not makes a large difference, a lot of the time, to the ways in which we treat that creature or at least think that we should treat it”. 
21 Texto original: “That is how it is here, on this planet, now; it is consequence of the fact I mentioned earlier, that in terms of a range of abilities that control action, we happen to live on an evolutionary plateau. Human beings do not have to deal with any creature that in terms of argument, principle, worldview, or whatever, can answer back”. 
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 Pode-se, portanto, condescender com a argumentação de que o uso de juízos 
particularmente especistas não seja uma prática tão rara quanto possa inicialmente parecer. Na 
prátiva, envolve, normalmente, o conflito entre o status moral do ser humano e o de outros 
animais não-humanos quando do uso destes em pesquisas que, na sua maioria, beneficiam única 
e exclusivamente aos primeiros.  

Cohen (1986, p. 866), por exemplo, é a favor do critério especista em função da ausência 
de capacidade volitiva moral nos animais, uma vez que “Seres humanos são auto-legislativos, 
moralmente autônomos. Animais (isto é, animais não-humanos, o senso comum da palavra) 
carecem dessa capacidade de julgamento moral” (tradução livre)22. A mesma coisa vemos em 
Ringach (2011, p. 309), que busca fundar seu especismo numa espécie de escalonamento moral 
no qual o ser humano ocupa o espaço mais alto apostando também, em última análise, em 
postura de viés racional já que  

Direitos, propriamente definidos, são reivindicações (ou potenciais reivindicações) a 
serem exercitadas contra outrem em uma comunidade de agente morais. Animais não 
podem ter direitos porque não são capazes de participar, como agentes racionais 
autônomos, de nossa comunidade moral. [...]. Minha posição localiza-se no meio 
termo desses pontos de vistas extremos. Acredito que o status moral deve ser graduado 
de acordo com as capacidades cognitivas de cada ser vivente. [...] (tradução livre) 
(RINGACH, 2011, pp. 308-309)23. 
 O que se nota é que tanto nos argumentos de Cohen como nos de Ringach e de Williams 

apelam-se, em última instância, à capacidade de projeção racional típica da espécie humana. 
Esse apego traduz-se conforme à tradição moral racionalista, porque escorada na superioridade 
do ser humano como ser capaz de pensar, reinante já desde a antiguidade.  

A reflexão remete, ainda, de certa forma, à formulação de Boécio (2015, p. 1343) de 
“pessoa como substância individual de natureza racional” (Persona est naturae rationalis 
individua substantia), emprestada muito depois por Tomás de Aquino (2001, pp. 321-322) e 
que desemboca inevitavelmente nas considerações de John Locke, fonte de inspiração de vários 
apotegmas modernos sobre o conceito liberal de pessoa: 

Sendo essa a premissa, achar em que consiste a identidade pessoal, precisamos 
considerar o que a pessoa representa; a qual, penso, é um ser pensante inteligente, que 
possui razão e reflexão e que pode considerar-se a si mesmo a mesma coisa pensante 
em diferentes épocas e lugares; algo que é conseguido apenas pela consciência que é 
inseparável do pensamento, e, tal como me parece, é essencial ao mesmo; sendo 
impossível a qualquer um perceber sem perceber que está de fato percebendo 
(LOCKE, 1824, p. 265).   

22 Texto original: “[…] Human beings are self-legislative, morally auto-nomous. Animals (that is, nonhuman animals, the ordinary sense of that word) lack this capacity for free moral judgement. […]”. 
23 Texto original: “Rights, properly defined, are claims (or potential claims) to be exercised against another within a community of moral agents. Animals cannot have rights because they are not able to participate as autonomous rational agents in our moral community. […] My position lies in-between these extreme viewpoints. I believe moral status to be graded according to the cognitive capabilities of each living being. […]”. 
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 Conclui-se que a justificativa especista não é propriamente especista, pois utiliza-se da 
concepção moral de pessoa como ser autoconsciente, ou de suas variações que remetem desde 
Boécio até Locke, Kant e outros, para justificar preconceito de espécie. Na verdade, o 
especismo mostra-se inapto a estribar critério instrumental de atribuição de status moral ao ser 
humano porque é apenas um modo de manifestação da lealdade entre iguais ou um meio de 
discriminação entre espécies com base em características físicas irrelevantes o que, de um ou 
de outro modo, representa procedimento injusto e que deve ser evitado (HOGEMANN; LIMA 
JUNIOR, 2014, passim). 

Do ponto de vista instrumental, portanto, o nascituro adquire status moral não por ser 
simplesmente um ente da espécie humana, mas por constituir-se o complexo sistema de 
formação de uma pessoa. Ente que se acredita possuir valor moral em razão de conter premissas 
morais e sociais capazes de lhe proporcionar a atenção especial do Direito e da Ética. É difícil, 
no entanto, fugir por completo da arbitrariedade desse conceito ou mesmo da confusão que 
pode surgir com a possibilidade de imiscuir-se num especismo velado. Por isso, é forçoso 
reconhecer-se que a perscrutação científica, moral e filosófica partirá sempre do ser humano e, 
assim, inegavelmente possuirá tom antropocêntrico. 

O nascituro, como realidade complexa, deve ser pensado de modo instrumental e 
material sopesando-se os conhecimentos que distinguem as fases que atravessa ao longo da 
gestação e a força moral que em cada uma delas possui. Conjugar-se-á, pois, o conhecimento 
científico ao filosófico-moral, de vez que o processo de pessoalização deverá envolver a 
graduação fática, marcada pelo desenvolvimento temporal e fisiológico (pré-embrião, embrião 
e feto), e também a aculturação valorativa, igualmente temporal, mas com viés marcadamente 
metafísico. 

 
 

3.2. A pessoalização do nascituro 
 
 
O nascituro é, pois, o conceito que se dá ao ser humano desde a concepção até as fases 

últimas da gravidez, mostrando-se, à primeira vista, noção intrinsecamente ligada à pessoa 
física ou à dimensão biológica da espécie humana. Contudo, a importância moral que possui 
decorre do reconhecimento outras qualidades, de cunho interpretativo e teórico, que fazem com 
que se atribua a ele algo mais, impondo ao Direito o grau de respeito e de preocupação.  
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O recorte metodológico preordenado neste estudo toma por mote primeiro as premissas 
ocidentais, de cunho liberal, que determinam a pessoalidade sob os caracteres da 
individualidade e da racionalidade. É difícil estabelecer um conceito de pessoa subjacente ao 
de nascituro como entidade complexa caso não se renda tributo a esses dois elementos.  

Isso porque a racionalidade é o que permite – e permitiu – ao ser humano transcender o 
mundo sensibilidade, condicionado pelos comportamentos instintivos, e ascender à capacidade 
de compreensão das coisas ao seu redor, à captação de sua autoconsciência e à formulação de 
conceitos abstratos capazes de sistematizar e organizar as leis que regem o mundo. Sem a 
racionalidade o ser humano não se reconheceria como ser humano, ou como pessoa, não teria 
capacidade de compreender o sentido que as palavras carregam e a necessidade de explicação 
dos comportamentos, das crenças e dos métodos que subjazem teorias científicas ou filosóficas. 

Ao lado da racionalidade está a individualidade, característica igualmente aproveitável 
tanto no trato científico como no filosófico. Como substantivo, o indivíduo pode ser descrito 
como uma única pessoa, a expressa unidade em relação a um grupo ou espécie; como adjetivo, 
é a característica daquilo que tem existência própria, separada e independente de outras coisas 
ou pessoas (CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE, 2015).  

A inferência à individualidade se conforma, portanto, sob dois planos: o primeiro é o do 
significado comum e relaciona-se à noção de algo de existe por si ou, nas palavras de Mori, que 
possui “...contiguidade espaço-temporal delimitada por bordas” (1997, p. 53); o segundo, 
consubstanciando-se conteúdo mais técnico e preciso, caracteriza a noção somática de 
individualidade determinada relação de subordinação das partes ao todo, uma vez que arrola o 
indivíduo à completude somática de si e em si, isto é, do ponto de vista biológico, “...deve-se 
dizer que indivíduo é aquele ente no qual as várias partes são funcionais à vida do todo e que 
vivem para o todo” (MORI, 1997, p. 54). 

Uma célula humana, por exemplo, não pode, isoladamente, ser considerada uma pessoa 
porque não se enquadra em pelo menos uma das características explicitadas. Do ponto de vista 
da individualidade, embora abranja aquilo que se compreende no senso comum como indivíduo, 
não possui existência autônoma (pelo menos não quando se trata de uma célula humana) já que 
seu existir relaciona-se ao ser complexo que é o indivíduo do qual faz parte, para quem vive em 
relação de estrita dependência. No que se refere à racionalidade, uma única célula não possui 
em si capacidade de raciocinar e nem sequer possui a latente possibilidade de pensamento 
cognitivo, razão pela qual não pode ser tida como uma pessoa. 

Da mesma forma o nascituro deve, também, ser capaz de vencer o obstáculo dessas 
definições e, ainda mais, revelar-se apto a pessoalizar-se de modo mais profundo, 
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concretizando-se no fruto real da intersecção entre a dimensão fática (a individualidade 
somática) e a dimensão filosófico-moral inerente às pessoas em um contexto de aculturação 
social tal qual o que se vive atualmente.  

O respeito à pessoa impõe, ao interprete do direito, a perscrutação de sua 
individualidade, de sua racionalidade e, mais importante, da ascripção de valor humano 
relacional. E é esse o caminho a ser percorrido nos tópicos adiante. 

 
 
3.2.1. A individualidade do nascituro 
 
 
Inicialmente, a individualidade do nascituro verificar-se-á pela comparação entre as 

diversas etapas evolutivas por que passa em face às características somáticas exigidas para dar 
contorno de unicidade ao seu próprio ser. Sua individualidade somática deve, pois, estar 
presente nos estágios de pré-embrião, embrião e feto para que possa efetivamente ser 
considerado um indivíduo único em cada um desses estágios. 

O pré-embrião, o ser em formação desde a constituição do zigoto até o momento da 
nidação, é capaz de mostrar-se, em termos celulares e estruturais, um ente com individualidade 
somática? 

O processo de constituição do zigoto caracteriza-se por sua complexidade e pelo 
desenvolvimento através do tempo. Tem início com o ato reprodutivo e pode e deve ser descrito 
em termos biológicos, pois seu conteúdo pertence à ciência pura. A mesma coisa não se repete, 
contudo, com a compreensão que se faz de indivíduo e de invidualidade que, embora aplicáveis 
à ciência, têm como fonte comum o saber metafísico que se faz da pessoa sobre o organismo. 

O nascituro em seu estágio primário, pré-embriônico, ou seja, da formação efetiva do 
zigoto até o momento final da implantação no útero materno (aproximadamente no décimo 
quarto dia após a fecundação), apresenta-se fundamentalmente como um agrupamento de 
células resultantes do processo de clivagem (divisão) do zigoto. Primeiro com apenas duas 
células, mais a frente com dezesseis (mórula) quando, decorridos já quatro dias da fertilização, 
começa a formar-se um espaço cheio de líquido (blastocele), momento em que receberá o nome 
de blastocisto. O blastocisto é formado por dois tipos de células: a camada epitelial externa, 
denominada trofoblasto, que circundará um pequeno grupo interno de células, a massa celular 
interna. A primeira, dará origem apenas a estruturas extraembrionárias, como é o caso da 
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placenta A segunda, originará o próprio corpo do pré-embrião e também algumas estruturas 
extraembrionárias (CARLSON, 2009, pp. 43-44). 

A questão central resume-se em saber se tais conjuntos celulares possuem 
individualidade somática, em outros termos, se cada uma dessas células teria potencialidade 
para dar origem a um novo embrião ou se algumas delas não possuem essa característica e, 
assim, funcionam apenas como suporte para a vida do todo.  

Mori (1997, pp. 54-55) admite como adequada a natureza totipotencial do pré-embrião 
até o décimo quarto dia. Em virtude disso, embora possa ser considerado um indivíduo no 
sentido vulgar do termo, não se constituiria individualidade somática porque cada uma de suas 
células poderia em tese dar origem a um novo pré-embrião (SCHWARTSMAN, 2014, p. a2).  

Carlson (2009, pp. 49-50), salientando a natureza assaz regulada da embriogênese 
inaugural dos mamíferos, assegura que no âmbito celular o destino das células apresenta-se 
relativo, ou seja, não é irreversivelmente fixado a um fim em particular, reforçando também a 
natureza totipotencial dos blastômeros24. Para o autor, do blastômero de um embrião com duas 
ou quatro células pode-se formar um novo embrião normal, frisando, ainda, que até o 
estadiamento de oito células todos têm potencial de desenvolvimento idêntico. Seria somente a 
partir desse momento, com a formação do blastocisto, que as células adotariam distinções 
próprias conforme se situem na borda externa ou no núcleo do pré-embrião e, assim, passariam 
a conter finalidade própria. Apesar disso, ainda assim, havendo a manipulação artificial dessas 
células, essa especialização se esvai, isto é, ao se transpor células do trofoblasto para o núcleo 
estas passariam a compor e a auxiliar essa camada celular interna e readquiririam sua natureza 
totipotente. E, de modo similar, quando células da massa interna são transpostas à camada 
epitelial, passariam a compor e a auxiliar o desenvolvimento do trofoblasto.  

Resumindo, no estágio inicial (que envolve os primeiros dias e não ultrapassa o quinto 
ou sexto dia), momento em que se está diante de uma ainda muito precoce mórula, certamente 
o que se observa é um ser com características totipotenciais, onde a individualidade ainda 
não poderia ser atestada. E, mesmo em estágios avançados, considerando-se que as células 
poderiam ser transmutadas de uma zona para outra e atingir a potencialidade característica das 
células do local em que foi transplantada, ainda estaria presente a totipotencialidade, que 
somente seria afastada com a implantação do óvulo no útero e a composição do embrião 
propriamente dito. 

  
24 “Blastômero. S.m. (Biol.) Célula não-diferenciada originária da segmentação do ovo” (BORBA: 2004, p. 186). 
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Moratalla, Santiago e Rodríguez (2011, p. 291), por outro lado, consideram apenas o 
zigoto “...única realidade unicelular totipotente capaz de desenvolver-se em um organismo 
completo...” (tradução livre)25 de vez que, iniciada a clivagem, ao invés de ter-se uma série de 
células idênticas, havidas de segmentações simétricas, o que há é o começo da determinação do 
desenho corporal do nascituro e já uma importante diferenciação nas funções e na 
potencialidade das células que o compõem.  

Pearson igualmente radicaliza a ideia, afirmando que o mundo de cada pessoa já foi 
completamente moldado nas primeiras vinte e quatro horas seguidas à concepção, momento em 
que a exata localização de cada membro, da cabeça aos pés, já estaria definida. Também para a 
autora o embrião, em seus estágios mais elementares, não pode ser compreendido como um 
mero conglomerado inexpressivo e totipotente de células, mas um projeto inteiramente definido 
desde os primeiros instantes, alegação que, claramente, destoa com a premissa adotada de que 
apenas após a implantação no útero a totipotencialidade desapareceria: 

Contudo, marcando pontos específicos em ovos de mamíferos logo após a fertilização, 
pesquisadores estão mostrando agora que mentiram a respeito de pontos previsíveis 
sobre o embrião. Em vez de ser uma ingênua esfera, parece que o óvulo recém-
fertilizado já possui definido seu eixo superior-inferior que configurará o eixo 
equivalente no futuro embrião26 (tradução livre) (PEARSON, 2002, pp. 14-15).  
 Por notarem crescimento diferenciado nos blastômeros durante os primeiros dias, 

supõem os autores que, mesmo dentro de uma unidade orgânica embrionária, existem diferentes 
ritmos de crescimento contraditando a afirmação comumente aceita (MAIENSCHEIN, 2014, 
p. 5)27 de que os blastômeros do embrião de dois, quatro, oito e dezesseis células são idênticas 
entre si e estariam em sincronia e comunicação na mórula para desenvolverem-se numa 

  
25 Texto original: “El zigoto es la única realidad unicelular totipotente capaz de desarrollarse a organismo completo siguiendo la trayectoria vital generada, que permite un crecimiento como organismo según ejes”. 
26 Texto original: “But by tagging specific points on mammalian eggs shortly after fertilization, researchers have now shown that they come to lie at predictable points in the embryo. Rather than being a naïve sphere, it seems that a newly fertilized egg has a defined top-bottom axis that sets up the equivalent axis in the future embryo”. 
27 Veja-se, por exemplo, a opinião de Maienschein, para quem “Nos estágios mais iniciais de divisão celular, todas evidências sugerem que as células estão apenas se dividindo. Em humanos, o embrião resultante não cresce muito, e as células não sofrem diferenciação. Isso Significa que, durante esses estágios iniciais, não há nenhuma evidência de expressão significativa de genes que se traduzam em características do organismo em desenvolvimento. As células meramente se dividem mecanicamente. Em humanos, depois deste ponto, o embrião tem de ser implantado no útero para continuar a desenvolver-se. Neste ponto tem início significante expressão genética” (tradução livre) (MAIENSCHEIN, 2014, p. 5). Texto original: “In the earliest stages of cell division, all evidences suggest that cells are just dividing. In humans, the resulting embryo does not grow larger, and the cells do not yet undergo differentiation. That means that during these earliest stages, there is no evidence of significant expression of genes translating into characteristics in the developing organism. The cells merely mechanically divide e divide. After this point in humans, the embryo has to become implanted in a uterus to be able to continue developing. At this point also, significant gene expression begins”. 
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unidade. E isso seria incompatível com a “...antiga noção de embrião “amorfo”, homogêneo, 
feito de elementos iguais entre si, clivável, do qual poderiam separar-se grupos casuais de 
células capazes de estabelecer em qualquer momento dois sistemas novos” (MORATALLA et 
al., 2011, p. 294).  

Em outras palavras, para os autores, a individualidade do pré-embrião somente não 
estaria estabelecida no zigoto, única célula realmente totipotencial: os blastômeros que se 
formam da clivagem não teriam, assim, o caráter totipotencial, mas pluripotencial (BERNAL, 
S. D., 2014, pp. 191-192)28 indicando que já a partir da primeira divisão o pré-embrião possuiria 
características de individualidade. 

A ideia mostra-se, entretanto, equivocada. Ocorre que o desenvolvimento diferenciado 
dos blastômeros e a possibilidade de início da determinação do eixo superior-inferior, após a 
primeira clivagem, não indicam necessariamente que antes da formação do blastocisto alguma 
interrupção no processo, como a segmentação de uma dessas células, não dê início a um novo 
pré-embrião. Pelo menos os autores reconhecem não possuir elementos para nem confirmar e 

  
28 “Os tipos de células-tronco podem ser classificados de acordo com o poder de sua capacidade funcional de diferenciar-se, i.e., sua potência. A capacidade de diferentes tipos de células-tronco de diferenciar-se (amadurecer) em várias células especializadas é classificada pelo seu potencial. Tais classificações são:  

 Células-tronco totipotentes podem diferenciar-se em todas as células de um organismo completo, incluindo aquelas necessárias para criar todas as camadas do embrião, tecidos extraembrionários e células germinativas para a reprodução do organismo. Células-tronco totipotentes são produzidas da fusão de um óvulo e de um espermatozoide. As células obtidas após as primeiras divisões do ovo fertilizado também são consideradas totipotentes. 
 Células-tronco pluripotentes são as células irmãs ou descendentes das células totipotentes. Podem diferenciar-se em quase todas as camadas de células do embrião. 
 Células-tronco multipotentes podem diferenciar-se em um certo número de células, mas tipicamente apenas aquelas famílias de células intimamente relacionadas. 
 Células-tronco oligopotentes podem diferenciar-se apenas em alguns poucos tipos de células que são mais especializadas, tais como as células-tronco imunológicas linfoides. 
 Células onipotentes podem produzir apenas um tipo especializado de célula, mas pode ter a propriedade de auto-renovação, o que as distingue de células não estaminais (e.g., células-tronco do músculo)” (Grifamos) (tradução livre). 

Texto original: “Stem cell type may be classified based upon their power of functional capacity to differentiate, i.e., their ‘potency’. The ability of different types of stem cells to differentiate (mature) into various specialized cells is classified by their potential. These classifications are: Totipotent stem cells can differentiate into all the cells of a complete organism, including those needed to create cells of all the layers of the embryo, extraembryonic tissues, and germ cells for reproduction of the organism. Totipotent stem cells are produced from the fusion of an egg and sperm cells. Cells obtained after the initial divisions of the fertilized egg also are considered totipotent. Pluripotent stem cells are the daughter cells or descendants of totipotent cells. They can differentiate into all cell layers of the embryo. Multipotent stem cells can differentiate into a number of cells, but typically only those closely related family of cells. Oligopotent stem cells can differentiate into only a few types that are more specialized, such as immune lymphoid stem cells. Unipotent cells can produce only specialized cell type but can have the property of self-renewal, which distinguishes them from non-stem cells (e.g., muscle stem cells)” (BERNAL, S. D., 2014, pp. 191-192). 
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nem para refutar tal hipótese, pois “Não há dados, ao menos por agora, que demonstrem que os 
blastômeros isolados de embriões de quatro ou oito células sejam capazes por si mesmos de dar 
origem a um organismo completo, sem o auxílio de outrem” (MORATALLA et al., 2011, p. 
293).  

Supor que as células originárias das primeiras divisões do pré-embrião já tenham o seu 
destino caracterizado desde o primeiro dia de clivagem é contrariar o princípio da regulação 
inerente ao processo de desenvolvimento embrionário. Contraria também práticas reconhecidas 
de manipulação de células troncos e de divisão dos blastômeros, fatos que sabidamente dão 
origem ao desenvolvimento de um novo organismo (CARLSON, 2009, p. 49). 

Ademais, conforme fora ressaltado anteriormente, a noção de indivíduo que se mostra 
relevante para o caso não pode ser mensurada apenas tomando por base a ciência. Seu conceito 
transcende a biologia e tem por base epistemológica o que se compreende por organismo 
unitário. Outra vez é cogente que se observe a diferença entre o uso vulgar da palavra e o sentido 
técnico (MORI, 1997, p. 53), melhor dizendo, metafísico, porque se espelha em conhecimento 
epistemológico que antecede os dados da ciência biológica.  

Que se tenha por exemplo o próprio corpo humano, dependente de vários outros 
organismos que possuem autonomia biológica, como as bactérias intestinais (conjunturalmente 
essenciais ao adequado funcionamento do aparelho digestório), que compõem o organismo e 
nem por isso perdem sua própria individualidade ou retiram a individualidade humana.  

Um silogismo pobre poderia levar ao pensamento de que o ser humano como um todo 
é um organismo mais perfeito do que cada um desses outros organismos biológicos que vivem 
nele e de fato o compõem. Trata-se, no entanto, de um sofisma porque se espelha tão-somente 
no conhecimento vulgar das características do organismo individual, fazendo supor que, por si 
só, a complexa e integrada rede de relacionamentos e interdependência entre organismos 
configuraria a marca essencial do que é um único e mais perfeito organismo (WILSON; 
BARKER, 2014). A discussão acerca da individualidade precede a natureza biológica e pode 
tomar várias outras dimensões. Diferentes potencialidades metafísicas podem surgir quando se 
coloca em questionamento um ser biológico, “Mas aqui focamos em aspectos conceituais e 
metafísicos acerca de questões tais quais as expostas tanto por filósofos da biologia como pelos 
próprios biólogos nos exemplos de fungos e recifes” (tradução livre) (WILSON; BARKER, 
2014)29. 

  
29 Texto original: “But here we focus on conceptual and metaphysical aspects of issues like those raised in the fungus and reef examples by both philosophers of biology and biologists themselves”. 
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Seguindo essa premissa, no compasso da individualidade com natureza somática, tem-
se por mais correto precisar que o pré-embrião não possui tal característica.  

Já no embrião, correspondente ao estágio pós-implantação, percebe-se distinção e 
especialização suficientes entre suas células para compreender-se que agora já não há mais 
totipotência, mas multipotência e claro nexo de interdependência celular ao organismo como 
um todo, daí estar presente a individualidade. O mesmo se dá com o feto, por razões óbvias de 
desenvolvimento. 

Assim, ao menos do ponto de vista somático, é pertinente afirmar que o pré-embrião 
não é um indivíduo e que o embrião e o feto, contrariamente, já o são. O primeiro não atende 
de imediato a primeira característica da pessoalidade que é a condição de indivíduo. Os 
segundos atendem. 

Há de ser lembrado que o termo ‘indivíduo”, assim como “pessoa”, representa noção 
que busca aportes conceptuais não apenas na ciência dura, mas também na filosofia, uma vez 
que nela está o substrato teórico adequado a conformá-lo, criando sentidos e categorias de 
pensamento nas quais a palavra atinge todo o seu significado. A afirmação de que “pessoa” ou 
“indivíduo” atestam concepções puramente filosóficas ou simplesmente biológicas revela-se 
imprópria por desconsiderar a natureza “bio-filosófica” inerente a essas palavras. As 
descobertas da biologia precisam de interpretação: devem estar situadas num contexto 
epistemológico prévio a ser compreendido junto a esses conceitos biológicos (BEDATE, 2005, 
p. 338-339). 

Por isso, a captação da individualidade do nascituro deve igualmente considerar a 
condição bio-filosófica da mulher. Especialmente em vista do aspecto relacional que se instaura 
entre ambos, decerto que o embrião e o feto não podem existir fora do útero materno e sem que 
essa primordial relação se instaure ou que haja seu acolhimento e aceitação. Esse é o contexto 
sob o qual o problema se apresenta.  

Bedate alerta ao fato de que não é possível discorrer sobre uma realidade biológica sem 
a considerar conforme o seu entorno, capaz de modificar sua natureza e destino. Estão, pois, 
nascituro e genitora, determinados e limitados por verdadeira norma de reação que produz seu 
sentido e significado conforme a conjuntura que as informa: 

Por exemplo, não se pode dizer que os genes transportem uma informação 
determinada. A informação genética depende do contexto celular em que se situa, uma 
vez que, em muitos casos, não existe uma relação linear entre a informação definida 
pela sequência de nucleotídeos e a função. Uma mesma frase, definida pela sequência 
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de nucleotídeos, pode transportar informações diferentes30 (tradução livre) 
(BEDATE, 2005, p. 339). 
 Note-se que a natureza dessa relação entre o concepto e genitora não está apoiada na 

força de um corpo sobre o outro (a pura violência da vontade materna) ou no poder que uma 
pessoa exerce sobre a outra em função de seus atributos bio-filosóficos (consciência plenamente 
desenvolvida, por exemplo)31, mas na imputação de respeito, inserindo-a estritamente no 
campo da Ética.  

A composição da individualidade humana presta tributo, portanto, também à 
necessidade de acolhimento materno. E esse amparo materno representa o momento de 
encontro inicial do ser, isto é, é o marco ético pelo qual o nascituro deve começar a ser 
considerado objeto de digressão ética. A partir dele se dá o começo de atribuição de respeito 
àquilo que, futuramente, poderá tornar-se um adulto humano. Sua individualidade como nova 
entidade bio-filosófica dependerá, assim, desse encontro inicial. 

O aparecimento e a compreensão da individualidade somática fundem-se com a questão 
da individualidade metafísica do nascituro, contexto no qual os aportes biológicos devem ser 
interpretados e ressignificados. A estruturação elementar do sistema que compõe a 
individualidade humana não está dada na partida, com a formação do zigoto, nem mesmo a 
univocidade desses elementos é certa, pois “Uma característica dos processos biológicos em 
geral e genéticos em particular é que pequenas variações produzem mudanças substanciais” 
(tradução livre) (BOLADEIRAS, 2011, p. 66)32.  

Biologicamente está tão interligado à sua genitora que sua própria individualidade 
genética se encontra o tempo todo sob a custódia de processos que refletem uma rede de 
intercâmbios e de informações epigenéticas havidas entre si e sua mãe. Um exemplo curioso 
  
30 Texto original: “Por ejemplo, no se puede decir que los genes transportan una información determinada. La información genética depende del contexto celular donde se sitúa, puesto que, en muchos casos, no existe una relación lineal entre la información definida por la secuencia de nucleótidos y la función. Una misma frase, definida por la secuencia de nucleótidos, puede transportar informaciones diferentes”. 
31 Insere-se próximo desses exemplos as justificativas que se apoiam na atribuição de direitos que estejam única e exclusivamente alicerçados em tais caracteres hegemônicos da biologia ou da metafísica do ser e que, desta forma, se distanciam do sentido moral que a questão deve observar. Dentro dessa esfera está a proposta de Judith Jarvis Thomson (1971, p. 56), para quem o direito à vida não dá a uma pessoa o direito de uso do corpo da outra, mesmo que esse uso seja imprescindível à manutenção de sua vida. É forçoso reconhecer que a esfera de ação da mulher, que é justamente a instância na qual se manifesta o comportamento prático e, assim, a moral, não é plenamente considerada em função de sua responsabilidade acerca de um processo normal de gestação. A comparação entre o feto e o violinista doente, embora interessante, não é capaz de ir além da explicação de casos que envolvam o abuso terrível do estupro, por isso sua linha de argumentação e sua solução são ainda incompletos e impassíveis de compor da complexidade da relação entre feto e genitora. 
32 Texto original: “Una característica de los procesos biológicos en general y genéticos en particular es que pequeñas variaciones producen cambios sustantivos”.   
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refere-se ao hormônio materno T4 (BOLADEIRAS, 2011, p. 65) e sua função. Antes de tê-lo 
por si mesmo, o feto recebe-o através da placenta de sua genitora. Caso esta seja deficiente ou 
não o produza em níveis suficientes nessa fase específica, o desenvolvimento de seu sistema 
nervoso será irremediavelmente prejudicado, ocasionando novo direcionamento na constituição 
de sua compleição biológica. 

Mas também no plano metafísico sua individualidade será integralmente afetada pela 
individualidade materna, através da qual o respeito deverá afluir e pela qual a significação 
somática deverá ascender ao grau de significação bio-filosófica compondo definitivamente o 
indivíduo. Ter-se-á, pois, a partir do encontro inicial entre mãe e filho, a primeira peça à 
interpretação do conceito maior que é o de pessoa, impondo à individualidade também o ônus 
de se instaurar sob a fiança da relação mãe/filho. 

 
 
3.2.2. A racionalidade do nascituro 
 
 
A racionalidade reproduz elemento antigo na composição do que o Ocidente 

compreende por pessoa.  
Na antiguidade, encerrava a percepção de que a sociedade era o ambiente natural do ser 

humano e, exatamente por isso, a pessoa somente haveria de florescer caso dela participasse. 
Na pessoa definida como Zoôn Politikón afigura-se nitidamente a primazia da coletividade e a 
natural submissão da razão individual ao aparato social. Como animal político, organicamente 
ligado à vida comunitária (Aristóteles compreende a sociedade como um construto da natureza 
e não como uma criação humana), o ser humano só pode encontrar sua verdadeira natureza 
através da atividade política (ARISTÓTELES, 2007, pp. 53, 56-57). Homem racional, o ser 
humano era ontologicamente considerado o ser vivente capaz de pensamento, característica que 
o diferenciava dos demais seres e que o fazia necessariamente agir conforme esse seu atributo. 

Sobre a motivação ética que os antigos destinavam à pessoa tendo em vista a sua 
relevância social e a vinculação da própria pessoalização ao processo estatal de cidadania, já se 
destinou todo um item (2.2.1). Nele, a respeito do nascituro, concluiu-se que em todas as suas 
quatro fases biológicas (pré-embrião, embrião, feto e recém-nascido), incluindo-se ainda boa 
parcela da infância e adolescência, não é capaz de agir conforme o Logos e nem sequer fazer 
parte da vida política. Daí a disposição sobre sua vida ser plena.  
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Mas há, no entanto, outra importante constatação a ser feita. Dada a estreita correlação 
entre liberdade individual e indivíduo e liberdade política e coletividade, sempre que a primazia 
da pessoa esteja diretamente condicionada à participação no espaço político da coletividade sua 
liberdade individual será fraca, para não se afirmar inexistente. E o inverso é procedente, onde 
a coletividade e a participação política estejam enfraquecidas, fortalece-se o sentido do 
individual e, consequentemente, da liberdade individual. Esse é o sentido da balança filosófica 
que se optara por exemplificar neste estudo através do movimento pendular entre a ética grega 
e a ética liberal esteada sobretudo em John Locke e em Immanuel Kant.  

Visível relacionamento entre pessoa e liberdade está, portanto, de algum modo presente 
nos assuntos éticos dos primórdios do pensamento ocidental até uma das figuras mais 
importantes do período moderno, Kant, para quem pessoa é o ser que possui autonomia da 
vontade e, assim, imputabilidade33 (KANT, 2007, p. 84). 

Deve-se ter em conta, contudo, que para o nascituro a racionalidade tão-somente tem na 
Antiguidade sua origem e começo de desenvolvimento. Neste estudo, foca-se num conceito de 
pessoa que em muito é herdeiro da evolução de pensamento operada após a Idade Média, mas 
que se desenvolvera a partir da reabilitação cristã de premissas éticas havidas na Antiguidade. 
Rememora-se outra vez a tradução de Boécio (2015, p. 1343), “pessoa como substância 
individual de natureza racional”, para destacar que a razão de individualidade presente nos 
viventes se concretiza de modo mais coerente e perfeito nas substâncias racionais, eis que 
dotadas de domínio sobre sua vontade e, portanto, controladoras de seu próprio agir: a pessoa 
caracteriza-se por sua liberdade e capacidade de conhecimento (CAMELLO, 2009, p. 47). 

A grande questão a ser agora discutida gira em torno da liberdade que se encontra em 
órbita ao próprio conceito de racionalidade. Em outras palavras, a importância da razão está em 
seu sentido libertador, como frisava Kant34 (KANT, 2005, p. 115;117). 

Descartes dissera, algum tempo antes, a propósito da natureza liberal sobre a qual o 
iluminismo começara a assentar seus alicerces, que “Punha no número dos excessos, 
  
33 Assim se expressa Kant: “A moralidade é pois a relação da acções com a autonomia da vontade, isto é, com a legislação universal possível por meio das suas máximas. A acção que possa concordar com a autonomia da vontade é permitida; a que com ela não concorde é proibida” (KANT, 2007, p. 84). 
34 O embrace entre a razão e a liberdade, no sentido de que o ser é livre quando segue as máximas da razão, típico do pensamento kantiano, que desaguará na constituição da autonomia da vontade, é especialmente paginado em seu excelente “Resposta à pergunta: o que é “esclarecimento” (Aufklärung)?”, de 1783, onde invoca as pessoas a sair da menoridade e ousar fazer uso da razão: “’Esclarecimento’ (Aufklärung) significa a saída do homem de sua menoridade, da qual o culpado é ele próprio. [...] Sapere aude! Tem a ousadia de fazer uso de teu próprio entendimento – tal é o lema do Esclarecimento (Aufklärung). [...] Para esse esclarecimento (Aufklärung), porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais inofensiva dente tudo o que se possa chamar liberdade, a saber: a de fazer uso público de sua razão em todos os assuntos” (KANT, 2005, p. 115;117). 
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particularmente, todas as promessas em virtudes das quais se diminui, em alguma cousa, a 
própria liberdade” (2011, p. 48). O assombro da humanidade diante da razão, que fez o filósofo 
duvidar de seu corpo, do mundo que o cerca e de tudo o mais que advém dos sentidos humanos 
para apegar-se à pureza espiritual da existência racional (Je pense donc je suis/Cogito ergo 
sum/Penso, logo existo) (DESCARTES, 2011, p. 55), tornou o nascituro paritalmente legatário 
da condição de ser pensante e, logo, um prisioneiro da necessidade de existência daí advinda.  

O existir cartesiano parte da possibilidade de dúvida sobre essa própria existência, 
fazendo a pessoa existir em essência imaterial, ou, num sentido não propriamente religioso, 
espiritual, como ser pensante que não necessita de lugar ou de qualquer coisa material para ser. 
Do humano, di-lo alma estreitamente unida a um corpo, na originalidade da composição de um 
dualismo da própria compreensão do ser no qual a complexidade da união alma/corpo faz 
admitir a possibilidade de existência tanto da substância pensante (alma) como da substância 
extensa (corpo). O caminho trilhado por Descartes é, portanto, o inverso daquele seguido por 
Aristóteles, que procurar ver no humano o objeto de estudo das ciências naturais. A eliminação 
das dúvidas cartesianas erige a figura do sujeito através de processo de generalização até ao ser 
humano genérico e fincado na essência do sujeito pensante (WOLFF, 2012, p. 49). 

Ao nascituro, no entanto, o que há de tão relevante nas premissas cartesianas? 
Responde-se apontando o caminho tomado pelo juízo humano à procura de um soi-

disant “momento mágico”, biológica ou filosoficamente constatável, que pudesse dar 
fundamento às premissas do início de existência desse ser pensante: a pessoa. O cartesianismo, 
tão logo dá conta do instrumental da própria existência do ser, passa a regrar a identidade desse 
ser com seu espírito racional, erigindo um paradigma dualista entre corpo e espírito 
(mente/razão): eu sou o ser pensante, aquilo que é imutável em mim, não o corpo, mas o espírito, 
um ser cuja essência é o pensamento35 (JAPIASSÚ, 2005, p. 107).  

O nascituro mostra-se, destarte, preso ao dilema do ser humano como pessoa e busca a 
conciliação entre o concreto, que se difere da substância pensante inerente à capacidade racional 
do indivíduo e que, tampouco, se identifica com o corpo humano, objeto das ciências biológicas, 
sujeito aos determinismos da física. Descartes, ao traçar as bases de seu sistema moral, embora 
conservador, provisório e alheio ao uso de regras de condutas universais, deduz sua moralidade 

  
35  É importante compreender que “Depois de esclarecer que ele existe, Descartes se pergunta: quem sou eu? Identifica o eu à alma, e a alma ao pensamento. Estabelece o primado do espírito, fazendo dele algo inteiramente distinto do corpo. É a tese do dualismo: a alma é uma substância completamente distinta do corpo” (JAPIASSÚ, 2005, p. 107). 
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da justa apreciação dos bens e, “Nessa hierarquia dos bens, o lugar supremo deve ser conferido 
à liberdade, não ao saber” (JAPIASSÚ, 2005, p. 109).  

A organicidade da sociedade liberal, com foco no indivíduo, mostra-se cada vez mais 
forte e seu conteúdo organizador passa a direcionar o nascituro às contingências éticas do pensar 
racionalista de fundo libertador. E o nascituro, embora humano, somente é pessoa 
indiretamente, decerto que lhe falta vontade direcionada pela razão, falta-lhe liberdade de ação.  
Despojado do espírito e não pertencendo ao universo da substância pensante, lhe restará a 
participação no universo da mecanicidade cartesiana, de modo que, aos olhos da pessoa humana 
e de Deus, inexplicáveis a partir de conceitos mecanicistas (JAPIASSÚ, 2005, p.113), seria 
correto mensurá-lo em função de seu tamanho, forma e extensão e, por que não, dominá-lo. A 
singela identidade entre pessoa e atributo psicológico da pessoa, por exemplo, a 
autoconsciência, pode causar a confusão entre o predicado (ratio cognoscendi), aquilo que 
admite o aprender, e a essência (ratio essendi), distorcendo um conceito que é antes interior e 
moral do que exterior e contingencial (CAMELLO, 2009, pp. 63-64). 

Cada pensador da modernidade que se seguiu a Descartes ocupara-se, de alguma forma, 
do problema acerca dos fundamentos metafísicos da pessoa. John Locke, pensador de natureza 
empirista36 e, portanto, opositor ao racionalismo cartesiano, ao tomar o estudo da identidade 
pessoal, define a pessoa como  

“...um ser pensante inteligente, que possui razão e reflexão, e que pode considerar-se 
a si mesmo como a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares; o que 
apenas pode ser possível através da consciência, que é inseparável do pensamento, e, 
como parece para mim, é essencial ao mesmo; sendo impossível a qualquer um 
perceber, sem perceber que ele de fato percebe” (tradução livre) (1824, pp. 264-265)37. 
 Propondo o deslinde da questão através de critérios de identidade, Locke dá passo 

definitivo rumo ao individualismo sugerindo que será justamente através da sua própria 
  
36 O empirismo pode ser descrito como “ Qualquer uma de uma variedade de pontos de vista no sentido de que tanto nossos conceitos como nosso conhecimento estão, total ou parcialmente, baseados na experiência através de nossos sentidos e da introspecção”. Enquanto que o racionalismo comporta “Qualquer ponto de vista que apela à razão como fonte conhecimento ou justificação. A razão pode ser contrastada com a revelação, na religião, ou com a emoção e sentimento como ocorre na ética, mas na filosofia é normalmente contrastada com os sentidos (incluindo a introspecção, mas não as intuições” (tradução livre) (PROUDFOOT; LACEY, 2010, pp. 115; 338). Texto original: “Empiricism. Any of a variety of views to the effect that either our concepts or our knowledge are, wholly or partly, based on experience through the senses and introspection”. “Rationalism. Any view appealing to reason as a source of knowledge or justification. Reason can be contrasted with revelation, in religion, or with emotion and feeling as in ethics, but in philosophy it is usually contrasted with the senses (including introspection but not intuitions)”. 
37 Texto original: “This being premised, to find wherein personal identity consists, we must consider what person stands for; which, I think, is a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can consider itself, as itself, the same thinking thing in different times and places; which it does only by that consciousness which is inseparable from thinking, and, as it seems for me, essential for it; it being impossible for any one perceive, without perceiving that he does perceive”. 
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identidade que certa coisa é em si ela mesma (tem identidade), e não outra qualquer. Esse 
critério é então aplicado ao ser humano para fundamentar a pessoa. Ao saber que existe em 
determinado lugar e tempo, isto é, ao ter consciência de si como o mesmo ser de consciência 
hoje, ontem e no amanhã, a pessoa passa a ter poder sobre sua identidade tornando-se, agora, 
sujeito e não mera substância pensante. “A noção de inalterabilidade é a noção de o mesmo 
consigo (falar de identidade é falar do mesmo). [...] O começo de existência individualiza 
qualquer objeto” (NODARI, 1999, p. 49), a isso dá-se o nome de princípio de individuação 
(principium individuationis) (LOCKE, 1824, p. 260). 

Seria adequado, pois, abonar que Locke se qualifica como o primeiro filósofo a 
estabelecer a questão da identidade pessoal em sintonia ao conceito de consciência (e 
autoconsciência) “...em algo como sua forma moderna – de fato, foi ele quem fora em grande 
parte responsável pela delimitação dos termos do debate como se vê atualmente, e seus pontos 
de vista na matéria continuam amplamente influentes”38 (tradução livre) (LOWE, 2013, p. 100). 
Fazendo da consciência o principal critério a assinalar a identidade pessoal, além de inspirar 
toda uma plêiade de autores contemporâneos39 (TOOLEY, 1972, p. 44), Locke mostra-se 
grande responsabilidade pela “...revolução do próprio conceito de subjetividade, tanto em 
relação à ideia aristotélica de alma individual (l´âme) como uma ‘forma substancial’, quanto 
pela afirmação cartesiana a respeito um existente e pensante ‘Eu’”40 (tradução livre) 
(BALIBAR, 2013, p. 54). 

O critério de identificação da humanidade passaria, portanto, a acomodar-se à 
consciência, o que representa um avanço caso se a compreenda como sinal da moralidade 
humana e não a simplifique como mera característica fisiológica ou psicológica da espécie 
humana (CAMELLO, 2009, p. 64). Fletcher (1972, p. 1), por exemplo, tece peculiar discurso 
sobre a obrigação de, nas questões éticas, se atentar mais à razão e ao pensamento crítico do 
que ao sentimentalismo e às escolhas viscerais. Segundo o autor, identifica-se a humanidade de 
um ser – compreendendo-se “humanidade” como o reconhecimento de status moral pleno – por 
intermédio de quinze critérios positivos (que devem estar presentes) e cinco negativos (que não 
se identificam propriamente com a pessoalidade humana”.  
  
38 Texto original: “Locke seems to have been the first philosopher to address the problem of personal identity in anything like its modern form – indeed, it was largely responsible for setting the terms of the current debate, and his views on the issue remain highly influential”.  
39 Veja, v. g., a posição já destacada de Michael Tooley. 
40 Texto original: “By making consciousness the criterion of personal identity, Locke was led, in effect, to revolutionize the very conception of subjectivity, as much in relation to the Aristotelian idea of the individual soul (l’âme) as a ‘substantial form’, as to the Cartesian claim of an existing and thinking ‘I’”. 
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A consciência e, genericamente falando, a razão teórica saltam da condição de 
identificadores éticos para a situação de características físicas. O nascituro, para enquadrar-se 
na categoria pessoal humana, deveria, pois, adequar-se os seguintes caracteres: a) Inteligência 
mínima: o ser humano que possui índice de Q.I. abaixo de 40 pontos tem pessoalidade 
questionável, sendo certo que, estando abaixo de 20 pontos, não será uma pessoa; b) 
Autoconsciência: característica ressaltada diretamente por Locke, indica a integração da 
pessoalidade à consciência de si; c) Autocontrole: controle dos impulsos animais (irracionais) 
pela razão; d) Sentido de tempo: ter ciência e perceber racionalmente o que significa a 
passagem do tempo; e) Sentido de futuridade: consequência do anterior, sentido do porvir; f) 
Sentido do passado: outro desdobramento do sentido de tempo, capacidade de perceber a 
apreender o passado; g) Capacidade de relacionamento com outrem: a pessoa tem 
capacidade de estabelecer contatos e relacionar-se com seus iguais, concretizando a sua 
natureza de zoon politikon; h) Preocupação com seus semelhantes: derivação da capacidade 
de relacionamento, é a aptidão a cuidar dos mais fracos; i) Comunicação: mais do que escrever, 
ler ou falar, indica a capacidade de interagir com outras pessoas; j) Controle da existência: 
significa a não submissão do ser humano às contingências da natureza ou de sua natureza 
psicológica instintiva, ou seja, controle, pela razão, de sua própria existência e, portanto, 
liberdade; k) Curiosidade: é da essência da pessoa humana a curiosidade, o próprio uso da 
razão ativa a curiosidade e, portanto, mais perigosa é a ignorância do que o conhecimento, seja 
ele qual for; l) Mudança e mutabilidade: trata-se da capacidade consciente de evoluir, não 
apenas biologicamente, mas, sobretudo, através da reflexão; m) Equilíbrio entre razão e 
sentimento: ser pessoa invoca conter sentimentos e razão e saber controlar e equilibrá-los 
(portanto, proeminência da razão); n) Idiossincrasia: outra vez invocando Locke, trata-se da 
identidade inerente à pessoa que se reconhece e se faz reconhecer na sociedade como um 
indivíduo identificável e nomeável; o) Função Neocortical: a presença do neocórtex (a área 
mais desenvolvida do cérebro humano, responsável pela capacidade de raciocinar) é essencial 
para a pessoalização de um ser.  

E, no sentido contrário ao que muitos pensam, não seria da natureza do ser humano: a) 
Ser não ou anti-artificial: é parte da racionalidade humana buscar e aprimorar a técnica, parte 
essencial da pessoa; b) A paternidade: o ser humano não é essencialmente paternal, sendo 
possível o pleno desenvolvimento da pessoalidade de um indivíduo sem que este venha a se 
reproduzir; c) A sexualidade: consequência do anterior, o sexo não possui lugar de 
proeminência na vida humana; d) O ser humano não constitui um fardo de direitos: não há tal 
coisa como “natureza humana”, sendo a ideia de direitos humanos relativa e imperfeita, 
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devendo ceder ante as contingências da necessidade humana; e) Espiritualidade: o misticismo 
e a espiritualidade não são essenciais à composição de uma pessoa. 

Os elementos caracterizadores do debate fletchiano mostram-se inegavelmente ligados 
ao paradigma da autoconsciência e da capacidade de raciocinar levantados por Locke e, 
portanto, são legatários da mesma filosofia. Fora da capacidade plena de reflexão não haveria, 
portanto, pessoa e, tendo em vista que o nascituro, em quaisquer das etapas biológicas já vistas, 
não possui capacidade de ligar-se a nenhum dos requisitos apurados pelo autor, não é em 
nenhum momento uma pessoa.  

Fletcher, posteriormente, reconduz o debate afirmando ser possível condensar os vinte 
elementos aventados em apenas quatro características tidas por cardeais: “a função neocortical, 
a autoconsciência, a capacidade relacional e a felicidade” (FLETCHER, 1974, pp. 4-5), sendo 
destas a primeira a mais premente a designar a humanidade do ser: 

Substancialmente, sustento que a questão aguda é o que é uma pessoa; que direitos 
(tais como o de sobrevivência) são atribuídos apenas a pessoas; que, dos vinte 
critérios, um (a função neocortical) é o principal ou é o traço humanizador diante do 
qual todos as outras características hão de curvar-se” (tradução livre)41.  

A conexão necessária entre a capacidade de raciocínio plena, isto é, considerada em seu 
sentido forte e não meramente potencial, e a constituição da pessoalidade do nascituro pode ser 
considerada uma natural decorrência do prevalecimento do pensamento liberal até os dias 
atuais. Embora reflita uma característica básica ao desenvolvimento da reflexão sobre a 
natureza ética e filosófica dos seres, o racionalismo exacerbado acaba protegendo apenas o ser 
humano cujo desenvolvimento intelectual se mostra completo e fica a dever quando se leva em 
consideração as pessoas com deficiências mentais e físicas, bem como os comatosos e as 
crianças. É o fruto que se colhe ao confundir elemento estrutural à Ética com características 
físicas. 

Nesse contexto, nenhuma pessoalidade sobra ao nascituro dando azo à ilação de que 
“[...], o feto não é uma pessoa, assim não é o tipo de entidade ao qual é apropriado atribuir 
direitos morais plenos” (WARREN, 1973, p. 1) (grifos originais). Em função disso, sua 
pessoalidade acaba tornando-se, sempre, devedora de uma lista de caracteres que denotam 
apenas a racionalidade em sentido estrito (biológico), tais como:  

1. consciência (relativa a objetos e eventos externos e/ou internos ao ser), e, em 
particular a capacidade de sentir dor; 2. raciocínio (a capacidade desenvolvida de 
resolver novos e relativamente complexos problemas); 3. atividade automotivada 

  
41 Texto original: “In substance I contended that the acute question is what is a person; that rights (such as survival) attach only to persons; that out of some twenty criteria one (neocortical function) is the cardinal or hominizing trait upon which all the other human traits hinge”.  
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(atividade que é relativamente independente de qualquer controle externo ou 
genético); 4. Capacidade de comunicar, por quaisquer meios, mensagens de uma 
indefinida variedade de tipos, isto é, não apenas com um indefinido número de 
possíveis conteúdos, mas também sobre um indefinido número de temas; 5. a 
presença de autoconceitos e de autoconsciência, tanto individual como racial, ou 
ambas (WARREN, 1973, p. 5).  

Retorna-se, uma vez mais, às bases lockianas expostas por Fletcher e assumidas também 
por Tooley e Warren. Premissas que terão por consequência a exacerbação da importância de 
características fisiológicas ou psicológicas inerentes à racionalidade, tais como a consciência 
ou a autoconsciência, e que certamente encaminharão o debate a conclusões consternadoras, 
em especial a respeito do infanticídio.  

Sendo o nascituro uma criatura desprovida de autoconsciência e incapaz de 
compreender-se como pessoa detentora de passado, presente e futuro, tanto no começo da 
gravidez quanto no fim possuirá o mesmo status moral, fato que, seguindo a mesma linha de 
raciocínio, deve estender-se também ao neonato, tendo em conta que o nascimento não importa 
em mudança substancial nas características físicas ou psicológicas do nascituro.  A 
consequência direta e silogística desse teorizar é a conclusão de que, apesar de ser verdade que 
um feto já bastante desenvolvido (por exemplo com sete ou oito meses) apresente características 
físicas e metafísicas fortes o suficiente a despertar nas pessoas um instinto protetor, comparável 
àquele exposto diante de uma criança pequena, sob tais premissas não é mais pessoa do que o 
é um pequeno embrião:  

É em alguma medida mais pessoa; pode aparentemente sentir e reagir a dor, e deve 
mesmo possuir uma forma rudimentar de consciência, na medida em que seu cérebro 
é bastante ativo. Contudo, parece seguro afirmar que não é totalmente consciente, na 
forma que é uma criança de alguns poucos meses é, e não pode raciocinar, ou 
comunicar-se através de indefinidas maneiras, não se envolve em atividade 
automotivada; e não tem autoconsciência (grifos originais) (tradução livre) 
(WARREN, 1973, p. 6.)42. 
 O modelo lockeano, estribado em atributos da racionalidade, caso levado às suas mais 

extremas consequências, pode conduzir a humanidade a um tipo de obsessão pela consciência 
e, naturalmente, como Kant deixa nítido, pela liberdade. Comina ao nascituro o pesado fardo 
de competir com o ser humano adulto, física e psicologicamente formado, único ser capaz de 
controlar sua ação através da razão e, desta forma, realmente livre.  

  
42 Texto original: “It is somewhat more personlike; it can apparently feel and respond to pain, and it may even have a rudimentary form of consciousness, insofar as its brain is quite active. Nevertheless, it seems safe to say that it is not fully conscious, in the way that an infant of a few months is, and that it cannot reason, or communicate messages of indefinitely many sorts, does not engage in self-motivated activity; and has no self-awareness.  
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Dirige, ainda, a discussão a conclusões embotadas e cujos resultados chegam a soar 
ridículos, tais como a exigência de um índice de QI mínimo a conferir a pessoalidade 
(FLETCHER, 1972, p. 1)43; ou a silogística aceitação do infanticídio sob a frágil argumentação 
de que “nem o aborto e nem a morte de neonatos são propriamente considerados uma forma de 
assassinato” (WARREN, 1973, p. 8). 

Mas o debate não se limita a esse modelo liberal verticalmente descendente do 
paradigma da consciência. Mesmo em outras vertentes, como o utilitarismo, sua força ainda 
parece estar presente.  

Considerando novamente a premissa de que somente “pessoas” possuem importância 
capital numa comunidade moralmente estabelecida, Glover (1990, p. 76), por exemplo, afirma 
que o status moral depende da presença de duas características essenciais: a) possuir uma vida 
que valha a pena ser vivida; b) possuir autonomia, em especial no sentido de desejar continuar 
a viver. 

Ambas as premissas trazem à baila um misto de consequencialismo e kantismo que 
pressupõem o abandono da visão do valor intrínseco da vida – a doutrina da santidade da vida 
– em favor de uma inversão de raciocínio alicerçada no valor da vida consciente, já que sem 
consciência seria ela destituída de valor. Em outros termos, a vida só é importante como 
condição sine qua non à consciência, “Aquele que crê na doutrina da santidade da vida pode 
aceitar que estar vivo é apenas um valor instrumental e afirmar que é a consciência que é 
intrinsecamente valiosa” (GLOVER, 1990, p. 24).  

No caso do nascituro, o segundo princípio não seria aplicável já que não é crível imputar 
a ele nem ação e nem muito menos qualquer capacidade de agir conforme desejos ou razões, 
ainda que seja o de permanecer vivo (GLOVER, 1990, pp. 77-78). E, no tocante ao primeiro 
princípio, de tom marcadamente consequencialista, seria facilmente superado ao se deparar com 
nascituro portador de condição mental ou física que lhe acarrete uma vida difícil (ou, nas 
palavras do autor, que não valha a pena ser vivida). Caso bastante ilustrativo seria o do 
anencéfalo.  

Glover, entretanto, acredita ser o mesmo raciocínio, ainda, perfeitamente aplicável ao 
nascituro sadio (e que, na concepção lockeana do autor não é ainda pessoa no sentido estrito, 
mas apenas pessoa potencial), uma vez que o princípio teria matiz impessoal e, portanto, ao 
aplicá-lo, se estaria apenas igualando o aborto à situação da contracepção. Deste modo, seria a 

  
43 Como é exigido por Fletcher, que coloca em dúvida a pessoalidade daqueles que possuem QI abaixo de quarenta pontos e para quem o ser que possui QI abaixo de vinte pontos certamente não é pessoa. 



73  

contracepção admissível, desde que haja a possibilidade de futura concepção de um novo ser. 
“Em outras palavras, fetos e bebês são, nos termos desses princípios, substituíveis” (GLOVER, 
1990, p. 78). 

Outra vez o apelo à argumentação de fundo liberal, isoladamente considerada44, induz 
a consequências absurdas, tal como a consideração da admissibilidade do infanticídio sob a 
escusa de que os bebês são perfeitamente substituíveis já que não possuem autonomia suficiente 
a fazê-los passar pelo famigerado princípio da autonomia (GLOVER, 1990, p. 91). Carentes de 
autonomia não são ainda pessoas e, dada a natureza impessoal do primeiro princípio, poderiam 
em tese ser substituídos por outros que tenham vidas que valham a pena ser vividas45. 

Mesmo diante da perspectiva de um consequencialismo mais homogêneo, como o 
relacionado ao sistema de princípios de Peter Singer, o qual confere primazia ao princípio da 
igual consideração dos interesses, vislumbrar-se-iam as mesmas aporias morais.  

Embora sua filosofia seja fruto inegável das teorias personalistas de fundo lockeano, 
Singer rejeita o uso da denominada personalidade moral46 (RAWLS, 2000, p. 21) como base 
a uma teoria social da igualdade entre as pessoas. Afirma, por um lado, que a personalidade 
moral, compreendida nos termos rawlsianos como um necessário conhecimento acerca da 
justiça, mostra-se questão que admite alto grau de variabilidade, haja  vista que algumas pessoas 
possuem maior sensibilidade e percepção crítica sobre assuntos ligados à ética e à justiça 
enquanto que outras são mais alheias a esse respeito; contudo, o mais relevante argumento que 

  
44 Tendo em vista que o feto somente é pessoa potencial, isto é, sem autonomia, ou sem consciência, não há ainda pessoa, o que garante à teoria de Glover inegável alicerce em, novamente, Locke! 
45 O autor é bastante claro quanto a isso: “A outra principal objeção direta a matar é que é errado destruir uma vida que valha a pena ser vivida. Mas esta é uma objeção ‘impessoal’, tendo a ver com o potencial. Nos termos dessa objeção, bebês recém-nascidos, como os fetos, são substituíveis. É errado matar um bebê que tenha uma boa chance de vir a ter uma vida que valha a pena ser vivida, mas, conforme os termos dessa objeção, não seria errado matá-lo se, alternativamente à sua existência, houver a existência de alguém com uma idêntica boa chance de uma vida ao menos tão digna de valer a pena” (tradução livre). Texto original: “The other main direct object to killing is that it is wrong to destroy a worth-while life. But this in an ‘impersonal’ objection, having to do with potential. In terms of this objection, new-born babies, like fetuses, are replaceable. It is wrong to kill a baby who has a good chance of having a worth-while life, but in terms of this objection it would not be wrong to kill him if the alternative to his existence was the existence of someone else with an equally good chance of a life at least as worth-while” (GLOVER, 1990, p. 90). 
46 O termo é usado por John Rawls para escorar sua teoria moral sob os auspícios de um senso de justiça inerente às pessoas. Segundo o autor, a “personalidade moral” (ou pessoa ética) é uma característica que todos os seres humanos possuem e possuem em igual medida. Está relacionada ao senso de justiça naturalmente presente nas pessoas. Ao compor sua teoria da justiça o autor faz alusão a um acordo no qual as partes se colocam em uma posição original na qual todos são iguais e, a partir desse momento, passam igualitariamente a escolher os princípios que gostariam que regesse a sociedade. Tais princípios têm por função “...representar a igualdade entre os seres humanos como pessoas ética, como criaturas que têm uma concepção do seu próprio bem e que são capazes de ter um senso de justiça” (RAWLS, 2000, p. 21). 
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invoca é o fato de que nem todos seres humanos são de fato pessoas morais, uma vez que 
crianças e adultos com deficiências intelectuais não possuem o tal senso de justiça requerido 
(SINGER, 1999, 18-19). 

Tomando como questões de fato a “personalidade moral” ou a adoção de qualquer tipo 
de hierarquia de inteligência ou racionalidade que possam adjudicar status moral ao vivente, 
Singer propõe que se a coloquem de lado, pois o que realmente importa são os interesses e, ato 
contínuo, somente pessoas poderiam ter interesses47. Fazendo uso do seguinte silogismo: “É 
errado matar um ser humano inocente”; “um feto humano é um ser humano inocente”; 
“Portanto, é errado matar um feto humano”, rejeita em especial a segunda premissa tendo em 
vista o sentido duplo da palavra “ser humano”, ponderando que “Se ‘humano’ é tomando como 
equivalente à pessoa, a secunda premissa do argumento, que afirma que o feto é um ser humano, 
é claramente falsa; pois ninguém pode plausivelmente arguir que um  feto é racional ou 
autoconsciente” (SINGER, 199, p. 150).   

Eis o paradigma de agente moral também usado por Singer: a pessoa racional ou 
autoconsciente.  

Embora com um viés utilitarista, regressa-se, uma vez mais, ao conceito de Locke que 
perpassa todo o sentido da racionalidade exposto neste tópico e do qual Singer também não 
consegue fugir.  As consequências são, como já vistas anteriormente, no mínimo, estranhas, 
pois dirigem à conclusão de que alguns animais possuem status moral superior ao feto e, pior, 
ao recém-nascido, dando azo à possibilidade de prática do infanticídio (que, para o autor, só 
não deve ser feito por razões indiretas.)  

Singer considera que, ao se avaliarem as características morais de um feto em 
comparação a de outros animais, como um porco, um bezerro ou mesmo uma galinha, percebe-
se que, no tocante à capacidade de raciocinar, ser consciente e ter autoconsciência, ter 
capacidade de autonomia e de sentir prazer e dor, os últimos são muito mais avançados de que 
o primeiro e, assim, devem estar moralmente em patamar elevado. Chega ao cúmulo de afirmar 
que “[...]se fizermos a comparação com um feto de menos de três meses, um peixe mostraria 
mais sinais de consciência” (SINGER, 1999, p. 151). 

Sugere, o autor, que não se atribua à vida do feto maior valor do que a vida de qualquer 
outro animal não-humano que possua similar capacidade de racionalidade, autoconsciência, 

  
47 Dentro desse composto, Singer elabora a premissa fundamental de sua proposta ética: o princípio da igual considerações dos interesses. A igualdade que fundamenta seu cálculo utilitarista está sobreposta à necessária consideração não da quantidade de prazer e de dor que dele resultarão, mas do sopesamento justo (com igualdade) dos interesses das partes afetadas pela ação (SINGER, 1999, p. 21). 
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consciência e senciência, concluindo enfaticamente que “Uma vez que nenhum feto é uma 
pessoa, nenhum feto possui o mesmo direito à vida que uma pessoa” (SINGER, 1999, p. 151 ).  

Quanto ao infanticídio, de modo parelho, aplica ao recém-nascido as mesmas premissas 
hauridas a respeito do feto professando que o nascimento em si não tem força fática ou ética a 
constituir-se como fronteira moral entre um e outro, de modo que 

Um bebê de uma semana de vida não é um ser racional e autoconsciente, e há muitos 
animais não humanos cuja racionalidade, autoconsciência, consciência, capacidade de 
sentir e assim por diante, excedem a de um bebê de uma semana ou um mês de idade. 
Se o feto não possui o mesmo direito à vida que uma pessoa tem, parece que o recém-
nascido também não possui, e a vida de um recém-nascido possui valor menor para si 
do que a vida de um porco, um cão, ou um chimpanzé é para o animal não humano 
(tradução livre) (SINGER, 1999, pp. 151, 169)48. 
 O uso acrítico e espelhado em caracteres físicos ou psicológicos concretamente 

manifestados (autoconsciência e racionalidade) como elementos únicos da agência moral 
desvela, pois, sérios inconvenientes. Desses, o mais importante é a imperativa admissão do 
infanticídio. Amealha, contudo, a vantagem de possibilitar a avaliação objetiva acerca do valor 
moral do ser, abalizado independentemente da espécie a que pertence (HARRIS; HOLM, 2005, 
p. 117).  

Ao nascituro, no entanto, em quaisquer das etapas de vida por que passa, esse tipo de 
interpretação de Locke acaba abandonando-o sem respostas a importantes questionamentos e, 
conforme já fora anteriormente frisado, representa apenas um aspecto de sua dimensão 
filosófica que, isoladamente, não é capaz de explicar toda a complexidade “bio-filosófica” 
representativa de sua pessoalização. 

A dura realidade da desconsideração da personalidade do nascituro (ou, ainda mais 
extremo, do recém-nascido) mostra-se, em suma, o esperado resultado do uso de critérios 
filosóficos que apenas os seres adultos possuem na inteireza (autoconsciência e racionalidade) 
para avaliar um ser cuja pessoalidade está em formação. Reflete forma incompleta e unilateral 
de compreender o nascituro, uma vez que olvida o fato de que o projeto gestacional não parte 
dele, mas de um pai e de uma mãe. E envolve também a família, a comunidade e a sociedade 
como um todo, cada qual com um interesse que compõe a estruturação do valor moral do 
nascituro. Não se espera, assim, desligar-se por completo da estrutura ética racionalista que 

  
48 Texto original: “A week-old baby is not a rational and self-conscious being, and there are many nonhuman animals whose rationality, self-consciousness, awareness, capacity to feel, and so on, exceed that of a human baby a week or a month old. If the fetus does not have the same claim to life as a person, it appears that the newborn baby does not either, and the life of a newborn baby is of less value to it than the life of a pig, a dog, or a chimpanzee is to the nonhuman animal”. 
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permeia o tema, mas busca-se a completude da compreensão através de sua solidificação social, 
fato que impõe a autoridade da realidade social do nascituro.  

 
 
3.2.3. A realidade social do nascituro 
 
 
Explicado e refutado através dos caminhos da biologia e da filosofia, o nascituro parecer 

ser mais uma pergunta sem resposta, uma aporia derivada de um conceito que se mostra, na 
verdade, inconcebível (SÈVE, 1994, pp. 39-40). Contudo, essa equivocada síntese somente se 
dará caso se considere apenas uma de suas dimensões, deslembrando-se de que ser pessoa 
sobreleva a dura e concreta realidade de pertencimento biológico à espécie humana e bem 
também não se esgota da abstração pura da construção ontológica disposta pela metafísica. A 
representação social do nascituro passará, pois, pelo filtro complexo da pessoalidade que, ao 
seu turno, mais que aporia, deve ser compreendida como una em fato e valor. 

Como se poderá atingir tal objetivo, mormente ao pesquisar-se sobre assunto tão 
delicado e que desperta as mais diversas manifestações pessoais e sociais? 

A resposta ascende de modo lógico: há de se entender e aceitar a natureza dúplice do 
nascituro. É preciso compreender que o conceito de pessoa não está fora da percepção racional, 
na realidade concreta e nominalista dos individualismos e das singularidades, mas nem 
tampouco apresenta-se “solto no ar” como produto único, transcendente e etéreo da capacidade 
de raciocínio abstrato do ser humano. Trata-se, sim, de noção complexa que tanto envolve um 
fato biológico – que se mostra um processo, que se desenvolve no tempo, que pode até certo 
ponto ser observado e medido, mensurado e recortado em estágios evolutivos, em uma palavra, 
que pode ser corretamente descrito – como também abrange um valor compreendido na esfera 
racional do ente, desenvolvido dentro de um viver essencialmente comunitário e, nesse caso 
não é constatado, mas decretado e possui também, portanto, uma dimensão normativa. Essa é 
a realidade complexa do nascituro, um amalgama entre fato e valor, conceito descritivo e ao 
mesmo tempo normativo (SÈVE, 1994, p. 41).  

Um ser cuja realidade social se coloca como elemento-chave ao deslinde da melhor 
noção afirmativa e protetiva de seus direitos. A realidade normativa, calcada na abstração 
filosófica dos conceitos lokeanos, já estudados, e na calcificação social do valor do concepto, 
adquirirá importância fundamental às escolhas jurídicas que capitanearão as alternativas 
parentais em caso de conflito entre a existência ou não da futura pessoa. Isso porque as 
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dimensões normativa e descritiva se interpenetram e fatalmente promovem alterações 
substanciais uma na outra, com especial destaque à primeira decerto que, mesmo condicionada 
pelas estruturas físicas, tem capacidade suficiente de reinterpretá-la e moldá-la num processo 
mais biográfico do que biológico (SÈVE, 1994, p. 46).  

Humanidade e animalidade são duas faces do mesmo ser. Palavras usadas para significar 
aquilo que o indivíduo tem de valoração social e aquilo que possui de realidade biológica. Ser 
humano é pertencer a duas dimensões: uma, de teor biológico, associada ao fato de que cada 
indivíduo tem suas raízes numa espécie certa. Equivale reconhecer que cada pessoa possui 
características biológicas que são determinantes para a compreensão da evolução do ser 
enquanto espécie e da pessoa enquanto categoria imaterial desse ser. A outra é a aptidão, própria 
de espécie com características genéticas únicas, como a do Homo sapiens, de desenvolver 
mecanismos e ferramentas de compreensão e armazenamento do capital de sapiência 
externamente à própria pessoa, permitindo o engenho de um mundo culturalmente elevado que 
se manifesta sob forma de progressão histórico-social. A concepção desse “mundo social” 
permitiu o deslocamento do conhecimento da esfera biológica, contingenciada pelas lentas e 
incertas modificações genéticas, para a esfera social e a subsequente capacidade de 
armazenamento do saber no mundo exterior. Criou um sistema capaz de admitir a constante 
somatória das aquisições tecnológicas, culturais e filosóficas imprescindíveis ao processo de 
evolução de uma espécie “animal” para uma espécie “humana” (SÈVE, 1994, p. 44). 

Posto de maneira diversa, ser pessoa transcende aos laços do pertencimento à igualdade 
de espécie49, busca seu conteúdo na aquisição, progressiva e mediada (pela família, pela 
comunidade, pelo Estado), de conhecimento e composição social. Assim o faz por intermédio 
de mediadores sociais, possibilitando a integração entre indivíduo e mundo naquilo que se 
denomina processo de hominização (SÈVE, 1994, loc. cit.). 

Em razão desse enlace social, cuja importância se mostra basilar à fundamentação do 
conceito de pessoa ao qual deverá adequar-se o nascituro, emerge a indagação acerca do 
conteúdo prático da hominização do vivente: seria correto pensar o ser humano como tábula 
rasa, uma folha em branco na qual a sociedade molda completamente o caráter, as atitudes, 
  
49 Kant já se apercebera bem disso, dispondo sobre a pessoa como representatividade da razão e da liberdade, atributos essenciais para a fundamentação da relevância moral de um agente ou, em outras palavras, da própria pessoalidade de um ser independentemente da espécie ao qual pertença. Daí a conclusão kantiana de que “O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade” (Kant, 2007, p. 68). Há de ser, no entanto, destacado que esse conceito de pessoa é também fruto de um dado momento histórico e de uma dada civilização em especial, a ocidental, razão pela qual se deve tomar cuidado em deslindar os aspectos sociais que apuram o que é pessoa de modo a objetivar um construto sólido e adequado ética e historicamente ao mundo social em que se vive. 
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crenças de demais caracteres que devem compor uma pessoa? (SÈVE, 1994, p. 45). Perante 
argumento que parece voltar-se cada vez mais aos elementos exteriores à formação da pessoa, 
fica ainda a dúvida se o ser humano não é apenas fruto das contingências sociais, do apelo a tal 
hominização que o transforma por completo naquilo que é hoje e que será amanhã. Nega-se, 
assim, ao humano qualquer tipo de essência. 

A resposta deve ser negativa.  
O modo pelo qual a pessoa se constrói através do uso do capital social, em contraste às 

suas limitações individuais e biológicas, demonstra sobremaneira que o processo de 
hominização extrapola aos perímetros da técnica de aprendizagem para constituir-se verdadeiro 
instrumento de composição do próprio ser. Atua de fora para dentro e permite ao indivíduo 
superar os contingencialismos da adaptação de seus caracteres hereditários às necessidades do 
ambiente para interiorizar as capacidades sociais de maneira a equipá-lo com o capital social 
mandatório para uma vida mais evoluída.  

Na espécie humana, as deduções típicas de sua própria natureza biológica e racional 
condicionam sua capacidade de desenvolvimento social, comportando-se como fator 
determinante ao alargamento dos ditos mediadores sociais. E a subordinação ao social 
estabelecerá profundas e admiráveis modificações na realidade biológica da espécie, 
transfigurando-a e fazendo-a reflexo do que se eleva como valor comunitário, tal como se 
propõe compreender o conceito de pessoa e sua aplicabilidade ao nascituro (SÈVE, 1994, p. 
46). 

A afirmação, tão comum no direito, de que a definição de personalidade civil está 
intrinsecamente conectada ao conceito de pessoa, compreendendo-se aquela como o reflexo dos 
atributos imateriais do ser humano (GONÇALVES, 2012a, p. 89), esconde a opção pelo uso de 
um modelo histórico bastante conhecido e do qual a pessoa da contemporaneidade é legatária. 
Trata-se, obviamente, do conceito latino de persona, noção que, desde há muito tempo, se 
mostra imperiosa ao direito e que se reveste de natureza pessoal, sendo o eixo fundante do jus 
latino, metamorfoseada na “verdadeira natureza do indivíduo”50 (MAUSS, 2003, pp. 369, 389).  

  
50 Marcel Mauss tece interessantes considerações acerca do caráter histórico e inacabado do conceito de pessoa, expondo que, antes de ser uma concepção inata do ser humano, representa uma noção fruto de uma história em especial (a do Ocidente) que fora, através do tempo, moldada e que ainda se encontra “flutuante, delicada, preciosa, e passível de maior elaboração”. A pessoa revela-se como categoria do espírito, por isso pensada e elevada ao nível filosófico de uma ontologia, mas representa sobretudo o resultado de uma história social e contém, assim, o caminho de desenvolvimento filosófico que fora trilhado até que se chegasse ao seu conceito atual. (MAUSS, 2003, pp. 369, 389). 
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É por essa razão que não soa estranho afirmar-se, por exemplo, que a personalidade, 
atributo qualificativo da pessoa, apresenta-se como a “...aptidão genérica para adquirir direitos 
e contrair obrigações ou deveres na ordem civil” (GONÇALVES, 2012a, p. 88), clara 
manifestação à capacidade do eu-autônomo de Kant, capaz de imputabilidade, de domínio de 
seus apetites e de controle de suas ações pela razão. Essa noção jurídica esconde, pois, outra 
que remonta à tradição lockeana de sujeito consciente e que teve grande desenvolvimento na 
autonomia da vontade kantiana. Contudo, interpretada como proposição sintética das 
características físicas e psíquicas da pessoa humana (WOLFF, 2012, p. 299), pode conformar 
as mais estranhas assertivas acerca do feto e do recém-nascido, ambos em algum grau incapazes 
de participarem desse conceito de pessoa. Daí a consequência jurídica no sentido de que “Só 
não há capacidade de aquisição de direitos onde falta personalidade, como no caso do nascituro, 
por exemplo” (GONÇALVES, 2012a, p. 90). 

Absorta de sua realidade, a pessoa emerge como fruto da compreensão abstrata das 
características materiais do sujeito racional livre (SÈVE, 1994, p. 26), isto é, pasteurizada por 
predicado que lhe fora arbitrariamente atribuído, perde-se em devaneios cujo distanciamento 
do real, da pessoa de fato, fazem dela menos certa e universal e mais impositiva e autoritária, 
mero fruto de uma cultura em particular (SÈVE, 1994, p. 25). 

Em função disso que se faz o apelo ao estudo multifacetário da pessoa, optando-se por 
vê-la como ente complexo cuja natureza transcende ao fato e vai até o valor. Valor que, por sua 
vez, atua sobre o fato modificando-o e dando-lhe diversificado contorno valorativo que somente 
pode ser exprimido pelas lentes sociais que pairam sobre as pessoas e sobre o nascituro. Não é 
a razão fática ou material, determinada pelos móbiles físicos e psicológicos que instituem a 
consciência do vivente, que determina seu valor moral. A moralidade está na consideração 
ampla do ser e, portanto, depende muito do discurso social no qual está inserido e sobre o qual 
se pode racionalmente debater. 

  
 

3.2.3.1. O paradigma da mercadoria e o valor do nascituro como pessoa 
 
 

Ser pessoa é um fato, como estar vivo também o é, assim ou se tem esse atributo (vida) 
ou não se tem, isso é constatado, é descrito, e o sujeito cientificamente identificado desse 
fenômeno da vida é o ser humano.  
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Não obstante, ser pessoa é também um valor, como dá-se comumente valores positivos 
ou negativos à vida de um indivíduo, bom ou mau, e isso varia conforme o que se compreende 
por ser bom ou mau, é normativo, decretado. Tem-se que a vida de uma pessoa na qualidade de 
“ser humano” é um fato descritível, enquanto que a vida de uma “pessoa”, como entidade 
filosófica, é um evento não factual, mas intelectual, decerto que é um conceito atribuído a 
determinados seres, é decretado.  

Também assim há de ser comensurado o nascituro. Sob um prisma, se diz dele humano 
porquanto compartilha as características biológicas de um ser humano, possui o 
sequenciamento de DNA próprio da espécie e exterioriza em seu corpo as principais 
características do Homo sapiens. Essa é a sua descrição enquanto espécie. Sob outro viés, 
concretizam-se nele predicados imateriais que lhe conferem gravidade especial dentre as 
demais criaturas, adjudicando-lhe dignidade especial e, consequentemente, valor particular e 
único. Possui em si atributo de valor, caractere que somente pode ser mensurado de modo 
impositivo, é decretado. 

Dentro dessa instância valorativa se esquadrinha a resposta sobre a pessoalidade do 
nascituro, devendo-se investigar a fonte desse valor para, depois, apurarem-se as consequências 
filosóficas e jurídicas desse fato.  

Sobre o assunto, duas linhas de raciocínio se opuseram aqui até o momento. 
 A primeira, assentada nos moldes da racionalidade do nascituro, remonta aos conceitos 

lockeanos de atribuição de importância vital à alguma medida de autoconsciência do ser 
humano e desemboca num importante construto modernista que é a dignidade da pessoa 
humana teorizada sob o valor intrínseco e genérico de todo ser racional. Seguem essa premissa 
as formulações do imperativo categórico kantiano, em especial, aquela que remete à dignidade 
da pessoa, tomada como fim em si mesma e nunca como meio ou móbile a outro objetivo.  

A segunda, determina-se a par de valor que não se encontra esgotado na espécie ou na 
abstração própria da espécie (racionalidade ou a autoconsciência, por exemplo), mas na 
construção social do valor da pessoa humana. Compreendida em dimensão que não deixa de 
lado sua racionalidade, mas a insere em construto maior e mais complexo: a hominização do 
ser e a consequente aferição do valor como fruto da compreensão social humana voltada para 
si mesma e para o seu semelhante. Será aqui que se vislumbrará a construção social do 
nascituro.  

O valor do ser pode emanar da própria substância desse ser?  
Esse é o questionamento de fundo ao procurar-se apurar a proeminência construtiva do 

elemento filosófico à composição da pessoa. Kant confere à indagação sentido duplo, uma vez 
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que, para o autor, a pessoa possui natureza dupla, material e imaterial. Dotada de sentidos 
primitivos que a igualam aos outros animais não humanos e que devem ser reprimidos, a pessoa 
kantiana identifica-se com o sentido elevado do ser que não se encontra sob o jugo da natureza 
animal, isto é, que tem capacidade de exercer o atributo que é por excelência da pessoa: a 
liberdade. O valor da pessoa está, portanto, situado na retidão de caráter, que se dá quando a 
vontade é guiada apenas pela razão, fazendo com que se aja tendo em conta exclusivamente o 
dever de agir, olvidando-se quaisquer finalidades exteriores51 (KANT, 2007, p. 29). O ser que 
assim opera é verdadeiramente livre. 

Mas, onde está a liberdade? E o que é a liberdade?  
Sève (SÈVE, 1994, p. 25) reverbera que mesmo Kant (2001, p. 426) admite serem essas 

perguntas sem respostas52. Sendo a pessoa qualificada pela razão racional como ser capaz de 
pensar moralmente, a liberdade advinda da vontade boa é fruto de certo mundo inteligível a 
respeito do qual apenas se consegue esboçar algum conhecimento. Todavia, seres limitados 
pelas faculdades do sentido e, portanto, subjugados pelo fenômeno, os humanos não podem 
conhecer plenamente a pessoa kantiana, ser de liberdade e, consequentemente, a liberdade em 
si também, como realmente é, apreendendo-se de ambos apenas o fenômeno (KANT, 2007, p. 
100).  

Já fora dito por Höffe (2009, p. 77) que o projeto moral kantiano supera a reles aplicação 
silogística das fórmulas do imperativo categórico para instituir audacioso e universalizante 
projeto moral amparado em características advindas da razão pura, abstraída de quaisquer 
predicados ou particularidades especificamente humanos. Ocorre que a liberdade, a qual Kant 
se refere como fundamento da pessoa, é um conceito transcendental que escapa à causalidade 
típica das coisas sujeitas às leis da natureza. Seu conteúdo desagua no mundo da razão pura, 
  
51 Note-se que Kant aposta seu conceito na liberdade de ação que advém de uma vontade livre de quaisquer intenções externas ao âmbito da própria racionalidade humana. Isso importa refletir que a importância moral de, por exemplo, praticar a caridade não deve estar na satisfação que a pessoa pode sentir com a ação, mas na submissão da ação ao princípio moral supremo, o imperativo categórico, e caso seja razoável agir dessa forma, que se aja conforme a máxima por dever e não tendo em vista a satisfação de um desejo exterior. Kant afirma que “...exactamente aí é que começa o valor do caráter, que é moralmente sem comparação o mais alto, e que consiste em fazer o bem, não por inclinação, mas por dever” (KANT, 2007, p. 29). 
52 Para Kant, a causalidade derivativa das leis da natureza não é a única através da qual os fenômenos do mundo se manifestam. Há de ser levada em consideração, ainda, a causalidade derivada da liberdade. Kant reconhece, entretanto, a dificuldade em idealizar uma liberdade transcendental justamente em virtude da transcendentalidade que margeia seu conteúdo que, paradoxalmente, acaba sendo compreendido justamente por aquilo que possui de empírico: o conceito da absoluta espontaneidade da ação que há de fundamentar a imputabilidade desse agir. Reconhece, portanto, que “[...]É, no entanto, verdadeira pedra de escândalo para a filosofia, que encontra insuperáveis dificuldades para aceitar tal espécie de causalidade incondicionada” (KANT, 2001, p. 426). 
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pensada a priori e, portanto, não debelada pela causação do mundo fenomenológico. Em virtude 
disso, a construção da agência moral da pessoa e do próprio conceito de liberdade e de vontade 
livre não poderiam estar conectadas a nenhuma espécie de evento físico ou empírico (fatos da 
natureza que necessariamente seguem um encadeamento causal) (MANNINEN, 2009, pp. 73-
75). Uma possível interpretação dessa ilação faz reconhecer que a pessoa não poderia estar 
presente em um ser que não possui em imediata concretude a capacidade de suster sua vontade 
livre. E seguindo essa interpretação equivocada, o nascituro não possuiria agência moral porque 
não pode participar, de modo imediato e concreto, dessa liberdade kantiana53. 

A intangibilidade do conceito de liberdade revela, de outra feita, a fraqueza e a 
arbitrariedade da escolha de elemento de cunho filosófico datado, marcadamente modernista, 
para embasar a pessoalidade dos seres humanos. O nascituro, antes de ser compreendido como 
ente de formação carnal e metafísica, passa a ser concebido apenas sob o marcador de uma 
característica atribuída, impossível de ser definida com perfeição e completude e que, 
fatalmente, irá deixá-lo à mercê da vontade daqueles que são pessoas na perfeição do conceito 
ao invés de protegê-lo e compreendê-lo como é de fato e de direito. A realidade da pessoa não 
pode abster-se da oitiva da grandiosidade do pertencimento histórico e cultural e nem, 
tampouco, prender-se apenas ao pertencimento a uma cultura em particular, a ocidental. 

Ademais, a vinculação do valor apenas à substância física (espécie) da pessoa pode ser, 
em suma, enganosa. Primeiramente, porque se coloca frente à admissibilidade do conceito 
especista onde o valor advém de características fáticas, de matizes biológicos, que não possuem 
relevância moral. Secundariamente, pois a composição do valor imaterial do ser é mais 
complexa e requer a análise multifatorial daquilo que influencia a personificação do ser 
humano. Nunca será demais lembrar-se das consequências consternadoras sugeridas por 
Fletcher, Singer, Warren e outros autores já citados, possibilitada quando se desconsidera a 
natureza analítica da proposição de Locke ou mesmo de Kant acerca da consciência e da 
autonomia e as toma como sentenças sintéticas, como se fossem verdades científicas e não 
meras proposições fundadoras de programas específicos de conhecimento da natureza ou do 
homem (WOLFF, 2012, p. 299). É verdade que não se pode negar os afluxos de uma genética 
favorável, mas é inegável que a capacidade biológica se transforma e se enriquece como o 
desenvolvimento pessoal que se dá através da interação cultural (SÈVE, 1994, pp. 47-48). 
  
53 Também pode ser naturalmente suposto que o uso de eventos da causalidade natural do nascituro como, por exemplo, a fecundação, a nidação ou o nascimento, não são aptos a constituir o elemento transcendental que funda a pessoalidade kantiana. 
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Como a liberdade mostra-se incapaz de resolver a sua própria aporia filosófica, dever-
se-á procurar outra maneira de refletir o melhor embalo ao valor da pessoa.  

Sève (1994, p. 42) usa interessante instrumental por meio do exemplo marxista (MARX, 
2013, pp. 157-160) de valoração da mercadoria54, visando identificar o cerne da avaliação social 
e cultural da pessoa e, portanto, desfazer-se de possível conceito fetichista, escorado apenas na 
substância ou somente em atributos físicos ou psicológicos da substância. Afirma, como Marx, 
que o valor provém da quantidade de trabalho social. Mas esse trabalho se incorpora à matéria 
de modo a conferir-lhe valor, característica essa que parece lhe ser própria quando, na verdade, 
é atribuída pelo trabalho social humano. Embora esse labor social não se encontre “etiquetado” 
nas mercadorias, ele ainda assim é percebido. Contudo, as pessoas parecem intuí-lo como valor 
inerente à própria substância e não como decorrente da razão social externa. Eis o fetiche! 

Como se compreende essa relação dúplice da mercadoria?  
Caso se arrisque entendê-la apenas pelo viés da natureza, sua real importância e 

conteúdo irão escapar e sua compreensão permanecerá oculta e incerta. Será através do “estudo 
das relações sociais” (SÈVE, 1994, p. 43) que se reconhecerá que a mercadoria possui natureza 
diversa da sua realidade material. Natureza essa que, aliás, não decorre dela (da substância), ao 
contrário, tem capacidade para sobrepujá-la de modo a dar-lhe novos contornos e sentido 
completamente novo, um novo valor social.  

É interessante compreendê-lo através de um exemplo. Tome-se como modelo uma pedra 
preciosa qualquer como, por exemplo, a turmalina paraíba. Gema cuja raridade e beleza tornam 
sua prospecção muito difícil e cara. É facilmente apreendido que sua preciosidade não advém 
  
54 Para Marx, a mercadoria singular representa a mais elementar forma do capital, composto intrinsecamente por uma espantosa acumulação de mercadorias. Sua forma materializa-se principalmente em sua utilidade forçando-se a vê-la sob um corte dicotômico que envolve tanto sua qualidade quanto sua quantidade. Dentro dessa distribuição, identifica na utilidade da coisa, expressa e aprisionada necessariamente no objeto externo ou na corporificação material da mercadoria, o chamado valor de uso. Na expressão quantitativa da mercadoria, compreendida pela razão segundo a qual mercadorias com dadas utilidades – valores de uso – são trocadas por outras mercadorias, tem-se o valor de troca. Mercadorias iguais possuem o mesmo valor de uso e, se idênticas na quantidade, o mesmo valor de troca, visto que representa, na verdade, um conteúdo quantitativo de valores de uso idênticos. Contudo, quando se toma por base mercadorias de diversificadas utilidades e, portanto, de diferentes valores de uso, o valor de troca irá variar conforme a quantidade que se tem de atingir para se pressupor um “algo em comum” entre as diferentes grandezas quantitativas e suas igualmente diversificadas utilidades. A esse “algo em comum” consubstancia-se em algo novo, diverso do valor de troca ou do valor de uso, representa um terceiro espaço no qual cada uma dessas medidas deve ser redutível. Consciente que se é que os valores de troca e de uso representam grandezas quantitativa ou predicativa da mercadoria, tem-se que esse terceiro termo ao qual deve-se abstrair a mercadoria não pode ter nem a natureza de um e nem de outro ou, caso contrário, estar-se-ia redundando nos conceitos de valor de troca e de uso respectivamente. Alocando-se de lado, assim, tanto a natureza quantitativa como a predicativa da mercadoria chegar-se-á ao mencionado “algo em comum” que se revela no fato de serem as mercadorias frutos do trabalho humano (MARX, 2013, pp. 157-160). 
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das características próprias de sua substância55, mas da quantidade de trabalho social que 
geralmente é empregado para sua extração. É o trabalho que lhe empresta preciosidade 
atestando, portanto, boa confiabilidade ao paradigma marxista. Ao menos no que se refere às 
coisas.  

Poder-se-á, contudo, ampliar essa concepção de mercadoria para aplicá-la à pessoa para 
que se atribua ao nascituro valor inerente a um componente histórico e cultural que lhe é 
externo?  

A resposta parece urgir a demanda positiva. 
A comparação é deveras interessante, decerto que a mercadoria e a pessoa possuem 

igual fonte de valor, a capacidade de se fazerem necessárias às demais pessoas. Isso quer dizer 
que o valor da mercadoria não representa simplesmente sua quantidade ou utilidade, mas sim, 
apoiada nesses predicativos inerentes, a quantidade de trabalho social que se dispendeu para a 
sua concretização. A fonte primeira do valor passa a ser, portanto, o labor social e, a última, a 
própria pessoa, decerto que algo se torna mais útil quando tem mais valor social.  

No caso do nascituro, o manancial de sua essência digna advém de angulação um pouco 
diferenciada: possui valor para si mesmo conforme mais consciência de si adquira, mas, 
primordialmente, é tributário de valor social que se espraia sobre seus semelhantes e sobre si 
mesmo num mecanismo dialético de interconexão entre o eu-biológico e o eu-consciente/social. 
Sua fonte de valor pessoal está postada diante do processo de labor cultural ou, conforme já 
fora dito, de sua hominização (SÈVE, 1994, p.69). 

Assim, parece correto asseverar a existência de um grande dilema entre a teoria 
modernista lockena/kantiana e a marxista, dilema de tonalidade aparentemente inconciliável. 
Esse antagonismo encontra-se traduzido exatamente no processo de atribuição de valor às 
pessoas.  

Em Kant, o valor é atributo do ser racional, adequado por si mesmo e independente de 
motivos externos à própria razão. O ser humano “...não é uma coisa; não é portanto um objeto 
que possa ser utilizado simplesmente como um meio...” (KANT, 2007, p. 70). Seu arquétipo de 
pessoa escora-se na imputação de valor em virtude de um caractere interior à própria pessoa, 
que a fundamenta de dentro para fora e cuja existência faz o ser humano, e qualquer outro ser 
racional, comungarem a mesma essência pessoal.  

  
55 Embora sua beleza deva ser levada em conta, pedras sem beleza alguma, mas com difícil prospecção, como as lunares, também possuem um elevado valor. 
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Em Marx e Sève o valor consubstancia-se num processo de hominização de natureza 
exterior, originário da sociedade e da relação entre pessoas (é na relação entre pessoas que se 
deve buscar a conciliação entre o valor kantiano e o marxista). Como a mercadoria também a 
pessoa e, via conexa, o nascituro, compreende “Unidade contraditória de naturalidade e 
sociedade[...]” que permanecerá oculta e inacessível sempre que se evite olhá-la de modo 
abstrato e não se proceda ao “...desvio pelo estudo das relações sociais...”, ambiente no qual 
adquire nova forma, independentemente de seu constituir natural e não proveniente dele, mas 
que haverá de compô-lo e modificá-lo para sempre (SÈVE, 1994, p. 43). 

 
 

3.2.3.2. A ascripção de valor e do fetiche sobre a substância humana 
 
 
O nascituro, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o jovem e o adulto participam, 

em alguma medida, dessa compreensão que foge ao determinismo puramente biológico: o 
conceito de pessoa. Através da pessoalidade atribui-se força imperativa de motivação à 
deferência pela dignidade do ser. Antes de meramente indicar as características físicas ou 
psicológicas de um ser vivo, atravessa caminho de reconhecimento de sua dignidade particular 
e, consequentemente, de atribuição de respeito, em operação apta a transcender a ordem dos 
fatos para atingir o plano especulativo mais elevado do valor (SÈVE, 1994, p. 66). 

O exame do valor que pesa sobre a pessoa direciona seu estudo à noção de 
pertencimento ontológico como produto de natureza substancial e/ou relacional56 
(INWAGEN, 2014, pp. 202-205). Compreendida como substância, adquire contornos objetivos 
  
56 A ontologia, como o próprio nome sugere, trata do estudo da existência/realidade/natureza dos entes, podendo ser classificada dentro de dois modelos distintos: a) ontologias monocategoriais; b) ontologias policategoriais. A primeira estatui que existe apenas uma categoria ontológica primária que, naturalmente, exclui a possibilidade de agrupamento e divisão em subcategorias, professando que todas as coisas e entes pertencem a essa mesma categoria. Nessa premissa, explica-se melhor afirmando que uma ontologia monocategorial assume como certo que a classificação universal contém unidade ou uniformidade ontológica internas suficientes para alçá-la à condição de classificação natural, isto é, os entes são compostos, por exemplo, somente de coisas concretas individuais (nominalismo) ou apenas de propriedades. O modelo ontológico policategorial, por contraste, compreende que a classificação universal não possui força e unidade internas suficientes para elevá-la à situação de classificação natural. Disso resulta que, dentro do discurso policategórico, há a possibilidade de existência de duas ou mais categorias primárias. As ontologias policategoriais, ao seu turno, dividem-se em ontologias relacionais e ontologias constitutivas. As ontologias relacionais partem do pressuposto de que as coisas não possuem uma estrutura ontológica. A única estrutura que possuem tem natureza mereológica, isto é, o que importa é a relação das partes com o todo, aí se forma a estrutura ontológica do ser. Contrariamente, a ontologia constitutiva aponta que as coisas individuais têm em si uma estrutura ontológica, não importando para sua constituição as relações entre parte e o todo (como ocorre com a ontologia relacional) (INWAGEN, 2014, pp. 202-205). 
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e supostamente certos. Padece, contudo, dos limites de sua própria rigidez, tais como a 
amarração a modelos filosóficos antagônicos (ocidente versus oriente) ou o desprendimento 
diante do desenvolvimento cultural e social do gênero humano. Havida apenas como ente 
relacional, aufere particular ganho no campo da transformação humana e na capacidade de 
desenvolver-se social e historicamente. Entretanto, perde seu ponto de referência (substancial), 
padecendo da possibilidade de ver-se refém dos “...humores de um sujeito ou dos caprichos de 
uma época” (SÈVE, 1994, p. 69). 

Diante desse impasse, a melhor solução é a conformação entre ambas as qualificações 
da pessoa através de processo dialético e construtivo em prol da harmonização entre fato e valor 
presentes na pessoa. Esse processo, denominado por Sève de dialética da hominização, 
referencia a construtividade alicerçada no reconhecimento da grandeza da pessoa como 
expressão dúplice do ser, abordando tanto sua subjetividade relacional quanto sua objetividade 
substancial (SÈVE, 1994, pp. 69-70). 

Legatária da filosofia marxista, também aqui se observa a busca pela liberdade do ser 
humano em função do integral desenvolvimento de suas potencialidades (FROMM, 2013, pp. 
5-6). Nesse particular, tanto Sève como Marx mostram-se imbuídos num projeto 
eminentemente humanista e ocidental.  

Na mesma linha teórica havida como pano de fundo desde Locke, Marx, ao tratar do 
trabalho alienado, pontua que a pessoa humana se distingue do animal porque este se esgota em 
sua atividade vital e com esta se confunde de tal modo que é forçoso afirmar que ele é sua 
atividade vital. Ao passo que, para a pessoa, a atividade vital é transformada e balizada pela sua 
capacidade de autoconsciência, isto é, a determinação de seu ser passa antes pela 
autoconsciência do que pura e simplesmente por sua atividade vital. A distinção entre animal 
não-humano e animal humano está, então, no fato de que o último possui atividade vital 
consciente (MARX, 2007, p. 90)57. 

  
57 De fato, para Marx “O animal é imediatamente idêntico à sua atividade-vital. Ele não pode distinguir a si mesmo dela. Ele é sua atividade-vital. O homem faz de sua atividade-vital em si o objeto de sua vontade e de sua consciência. Possui atividade-vital consciente. [...] A atividade-vital consciente diretamente diferencia o homem da atividade-vital animal. E é simplesmente por causa disso que é um ente-espécie. Ou é apenas em razão de ser um ente-espécie que é um Ser Consciente, i. e., que sua própria vida é um objeto para ele. Apenas por isso sua atividade é uma atividade livre” (tradução livre). Texto original: “The animal is immediately identical with its life-activity. It does not distinguish itself from it. It is its life-activity. Man makes his life-activity itself the object of his will and of his consciousness. He has conscious life-activity. […] Conscious life-activity directly distinguishes man from animal life-activity. It is just because of this that he is a species being. Or it is because he is a species being that he is a Conscious Being, i. e., that his own life is an object for him. Only because of that is his activity free activity” (MARX, 2007, p. 90). 
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Diante dessa conjecturada identidade humanista, tipicamente ocidental e demarcada 
pela consciência do ser, não padeceria, a proposta marxista, das mesmas mazelas conceptuais 
vistas em Locke e Kant? Consideradas ambas motivações filosóficas lado a lado, pode-se 
pontuar que há diferenças marcantes que exigem posicionamento que tende à negação a tal 
inferência.  

Isso porque a metafísica da construção do ser inserida no marxismo somente  aproxima-
se da pessoa iluminista para constatar que sua vida plena deveria ser construída a partir da 
consciência livre e que as pessoas deveriam viver uma vida livre, não escravizada pelos 
elementos externos ao próprio ser. Representa, portanto, um protesto contra a alienação da 
pessoa, contra a perda de seu próprio ser consciente e a transformação de si em uma coisa: um 
“...movimento contra a desumanização e a automatização do homem inerente ao 
desenvolvimento do industrialismo Ocidental” (FROMM, 2013, p. 5).  

Mostrou-se que está incluso na historicidade de uma era e de uma sociedade o fato de 
que o ser humano encontra-se e enxerga-se como pessoa, basta lembrar-se da evolução da 
persona latina. A pessoa inserida nesse contexto encontra-se aprisionada e deve buscar sua 
emancipação: a consciência não representa artifício etéreo e abstrato58, mas o elemento apto a 
dar origem à possibilidade da pessoa e que fora construído pelo próprio ser humano (real, de 
“carne e osso”) influenciado diretamente por seu desenvolvimento histórico e cultural. Daí a 

  
58 Surgem na qualidade de explicação importante as palavras de Fromm sobre a dificuldade que se tem atualmente de compreender as ideias marxistas devido à ignorância do conteúdo das obras de Marx e, bem também, da confusão que se faz comumente com os modelos totalitários da antiga União Soviética e da atual China. Ambos fogem do conteúdo filosófico marxista para assumir corruptelas de um capitalismo estatal vocacionado ao totalitarismo. Além disso, há de se distinguir o materialismo do idealismo como modo de posicionar o denominado “materialismo histórico” ou “dialético” professado por Marx. As correntes materialistas ou naturalistas advogam ideais segundo as quais o principal construto do universo é a matéria em movimento, de modo que é a partir dela que os fenômenos são apreendidos e devem ser compreendidos e analisados. O idealismo, por oposição, supõe que a realidade não é constituída pela matéria em movimento, mas pelas chamadas essências incorpóreas ou, como o fez Platão, pelas formas ou ideias. Pode-se afirmar que o materialismo histórico marxista se assume materialista em seu aspecto ontológico porquanto não reclama a fundação dos fenômenos mentais e espirituais dos entes no simples encadeamento de processos materiais ou na matéria em si, contrastando com o naturalismo científico de sua época. Na verdade, Marx deposita seu objeto de estudo em algo mais complexo. i. e., nos processos econômicos e políticos que formam o substrato de uma sociedade. Em outras palavras, “...envolve o estudo da verdadeira vida social e econômica do homem e da influência do atual modo de vida humano no seu próprio pensamento e sentimento”. Descortina-se, portanto, que o materialismo marxista não se proclama uma teoria de natureza psicológica na qual o ser humano é um ente movido por desejos de ganhos e confortos máximos. Ao contrário, afirma que a forma pela qual o ser humano produz em sociedade determina o modo pelo qual pensa e deseja, daí sua grande crítica à alienação advinda do capitalismo. A economia não se mostra um ideal psíquico buscado e cuja essência está naturalmente no desejo do ser humano, mas um real modo de produção que altera o comportamento e a forma de pensar das pessoas: não se trata de um fator subjetivo e psicológico, e sim uma condição objetiva e atuante na vida humana. O ser humano é o real feitor de sua própria vida. (FROMM, 2013, pp. 18-22). 
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essência social humana determinar-se não por sua autoconsciência, mas o inverso, a 
autoconsciência é que é apurada e construída por sua essência social (MARX, 2008, p.  47). 

Seja compreendendo-se a importância moral da pessoa sob derivações materialistas seja 
pelo viés idealista, labora-se ainda em erro ao não se perceber que o foco do debate não é a 
própria substância em si, mas sim, e principalmente, as relações sociais que estão por trás de 
sua agência moral e que lhe agregarão valor e importância social (SÈVE, 1994, p. 67).  O ideal 
de transcendentalidade no qual se insere a pessoa vincula-se a certa noção de categoria como o 
marco teórico sobre o qual o conceito se expande e, no caso do nascituro, “...não pode ser 
considerada como uma característica atribuível à ‘natureza’ humana, mas como resultante de 
um processo histórico cultural, demarcado por seus componentes de ética e moral” 
(HOGEMANN, 2015, p. 50). 

O nascituro deve ser compreendido sob a lupa de sua pessoalidade, que não é atribuída 
pelo valor que possa ter em função pertencer à espécie humana ou ainda por ter uma alma ou 
um “eu-consciente”, apenas. Agir de modo diferente equivale a atribuir valor fetichista à 
substância, esquecendo-se que, comparativamente, como na pedra preciosa, seu valor não está 
simplesmente em seu conteúdo, mas principalmente na quantidade de labor (no caso da pessoa, 
de labor social/civilizatório) despendido a sua formação: no processo de hominização que está 
posto sobre ela. O mesmo caráter fetichista que hoje mina os direitos humanos os toma como 
produtos de essências como a Justiça ou a graça divina quando são, na verdade, fruto das 
“...características únicas e impostergáveis da pessoa humana...” (BARRETTO, 2013, p. 26) 

Pendendo, por exemplo, a balança à categoria da substância espiritual desembocar ia-se 
no cogito pensante cartesiano e, junto a ele, em toda a sorte de dificuldades que emergem ao 
centralizar-se no “si-pensante” o princípio de toda a experiência e capacidade de 
desenvolvimento humanos. A ética traduzir-se-ia, inevitavelmente, num construto abstrato ao 
ente real, tendente a açambarcar apenas o espectro do ser, constituído de modo externo ao si-
mesmo e distante do outro, cristalizado como substância pensante externa ao ser-pensante e, 
assim, composto ainda como se objeto fora e, consequentemente, inserido do paradigma sujeito-
objeto. 

Tornando a balança ao extremo oposto, atinge-se a categoria da substância material e, 
aceita em toda singeleza que o termo pode avocar, toca-se o perigo de sintetizar a pessoa aos 
conceitos professados pelo biologismo ou pelo relativismo sócio-cultural, por exemplo. Num 
extremo, resumir-se-ia a pessoa apenas a aspectos biológicos, abreviando a complexidade 
humana à assertiva de que “...nós, e todos os outros animais, somos máquinas criadas por nossos 
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genes” (tradução livre)59 (DAWKINS, 2006, p. 2), em flagrante desprezo à riqueza que a vida 
em coletividade pode proporcionar ao desenvolvimento civilizatório da pessoa. No outro, tem-
se o lado perigoso de advogar-se um relativismo60 cego e preso apenas às contingencialidades 
do desenvolvimento social e cultural da espécie humana (BAGHRAMIAN, 2014, pp. 268-269). 
Nele esquecer-se-á a realização dialética que ocorre entre a aptidão genética que determinou, 
no ser humano, a capacidade do desenvolvimento da linguagem e do pensamento abstrato, e a 
construção social que, embora dependente da primeira, tem força suficiente a incutir profundas 
modificações na forma de agir e de pensar humanos61. De máquina cuja sorte está predefinida 
pelos genes passa, a pessoa, a ser folha virgem livremente preenchível pelos afluxos culturais 
de um tempo, lugar e povo. Ambas as conclusões são profundamente criticáveis. 

Exatamente para compreender esse intrincado processo dialético de construção do valor 
da pessoa é que a analogia à mercadoria se mostra bastante interessante. Da mesma maneira 
que o “Valor vem à mercadoria de uma soma de trabalho social; à pessoa, vem de um imenso 
labor de civilização, de uma humanidade poderosamente constituída e constituinte – incluindo 
os antagonismos – de que ela se faz sócia” (SÈVE, 1994, p. 71).  

Na mercadoria, o valor representa duas formas de compreensão: a primeira, tendente a 
formar seu potencial de utilidade, refere-se de modo indireto à sua substância à medida que é 
a partir dela que se afere a sua utilidade ao ser humano, desta se obtém o seu valor de uso; a 
segunda, refere-se à capacidade de troca estabelecida entre mercadorias de matérias diferentes, 
  
59 Texto original: “The argument of this book is that we, and all other animals, are machines created by our genes”. 
60 Pode-se dizer que o “Relativismo epistêmico é aquele que afirma que o conhecimento é invariavelmente limitado por quadros históricos, culturais e conceituais particulares e apenas é verdadeiro ou legítimo em relação às suas condições de produção. [...] De acordo com os sociólogos construtivistas sociais da ciência, fatos científicos, e mesmo a realidade – ou aquilo que chamamos ‘o mundo’ com seus objetos, entidades, propriedades e categorias – não estão lá fora esperando para serem descobertos pelos cientistas, são antes construídos através de processos interativos regidos por normas e por práticas tais como negociações, interpretações e manipulações de dados (bem como desenvolvimentos oportunos e acidentais). As descobertas científicas e o conhecimento teórico são produtos de normas e práticas socialmente sancionadas e são guiados por projetos que são de cultural, econômica ou política importância” (tradução livre). Texto original: “Epistemic relativism is the view that claims to knowledge are invariably bound by particular historical, cultural and conceptual frameworks and are true or legitimate only relative to their conditions of production. [...]According to the social constructionist sociologists of science, scientific facts, and even reality – or what we call ‘the world’ with its objects, entities, properties and categories – are not out there to be discovered by scientists, rather they are constructed via interactive norm-governed processes and practices such as negotiations, interpretation and manipulation of data (as well as accidental and opportunistic developments” (BAGHRAMIAN, 2014, pp. 268-269). 
61 Embora o materialismo histórico marxista seja corretamente classificado como um tipo de relativismo, há de ser ressaltado que a proposta de Lucien Sève advoga, mormente quando se prende aos aspectos éticos, um novo modelo materialista que se escora na metodologia dialética para propor um conceito de pessoa novo, verdadeira amálgama entre o relativismo que se encontra por detrás do construto social de pessoa e um eventual determinismo biológico que considera também as vicissitudes e limitações do biologismo animal humano. 
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operando, de início, por meio de matemática quantitativa  e, conforme se atenta mais à sua 
natureza, mais à frente, por meio da verificação da quantidade de trabalho social que é gasto 
para consegui-la (MARX, 2013, pp. 158-161). Para que essas operações matemáticas se 
simplifiquem e facilitem o intercâmbio entre as diversas mercadorias, é imprescindível 
reconhecer que o valor de uma coisa, cuja natureza e substância foram modificadas pelo labor 
humano, deixa de pertencer à sua matéria em si e passa a ser uma coisa externa, abstraída desse 
lavor abstrato que lhe fora empregado. Assim, “Exatamente ao contrário da objetividade 
sensível e crua dos corpos das mercadorias, na objetividade de seu valor não está contido um 
único átomo de matéria natural” (MARX, 2013, p. 173). Esse valor abstrato, alheio à substância 
porque profundamente alterado pelo trabalho humano, exterioriza-se em relação à mercadoria 
e faz-se representar no papel-moeda (MARX, 2013, p. 202)62, assim como, se ousa dizer, o 
valor da pessoa se abstrai de sua natureza para ser constituído e modificado pelo processo 
civilizatório e se expressa na forma externa, objetiva e eticamente fundante da pessoa. 

Especificamente sobre a pessoa, o surgimento do valor se dá através de instâncias 
morais inerentes ao processo civilizatório, ou seja, à constituição social do ser humano às 
sombras do ponto de partida puramente animal, por meio da ascripção63  de atributos que 
constituirão o substrato moral desse novo status: representa aquilo que tornará pessoa a espécie 
biológica (RICOEUR, 2014, p. 12, 16-17; STRAWSON, 1996, p. 100).  

  
62 Explica Marx, “A forma de equivalente universal é uma forma do valor em geral e pode, portanto, expressar-se em qualquer mercadoria. [...] Agora, o tipo específico de mercadoria em cuja forma natural, a forma equivalente, se funde socialmente torna-se mercadoria-dinheiro (geldware) ou funciona como dinheiro” (MARX, 2013, p. 202). 
63 A palavra “ascripção” – proveniente de raízes tanto francesas (ascription) quanto saxônicas (to ascribe), em português também traduzível por adscrição – tem um sentido bastante peculiar na obra de Lucien Sève por comungar do sentido transcendente da mera atribuição predicativa, notada por Paul Ricoeur quando da retomada do sentido do termo havido primeiramente por P. S. Strawson, numa construção que supera o eu cogitativo cartesiano, estranho ao “outro”: “Agora, uma coisa é certa: se as coisas as quais alguém pode adscrever  estados de consciência, ao adscrevê-los a outrem, são pensadas como sendo um conjunto de egos Cartesianos aos quais apenas as experiências privadas podem, na gramática lógica correta, ser ascriptos, então tal questão é irrespondível e tal problema é insolúvel [...] Todas as experiências particulares, todos os estados de consciência, serão meus, i. e., de ninguém mais. Para resumir. Estados de consciência podem ser ascriptos a alguém apenas se alguém pode também adscrevê-los a outras pessoas. Só se pode adscrevê-los a outrem apenas caso se possa também identificar outros sujeitos de experiência. E não se poderá identificar outros sujeitos caso se possa identificá-los apenas como sujeitos de experiência, possuidores de estados de consciência” (STRAWSON, 1996, p. 100). Segundo Ricoeur, o rompimento da barreira do eu como simples enunciado locutório isolado, estranho à reflexão entre si e o outro, vai além da descrição atributiva e predicativa tipicamente postulada quando o sujeito aparece de modo externo a si e ao outro, apenas como um objeto de análise de outro sujeito: “[...] não há eu apenas logo de partida; a atribuição a outrem é tão primitiva quando a atribuição a si mesmo. Não poderei falar de maneira significativa de meus pensamentos, se não puder, ao mesmo tempo, atribuí-los parcialmente a outrem: [...] Dizer que um estado de consciência é sentido é dizer que ele é adscritível a si mesmo (self ascribable)” (RICOEUR, 2014, p. 12, 16-17). 
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A ascripção de valor opera apreciando a dialética entre animalidade e pessoalidade e 
tem como instância depositária desse valor um ente estranho ao corpo, mas que o toca e por ele 
é também, de certa forma, tocado: esse ente é a pessoa. A pessoa surge, portanto, como noção 
com emprego semelhante ao dinheiro, por certo que permanece externa ao sujeito e ao corpo, 
mas mostra-se imbuída de poder determinante por constituir-se em instância imperativa, 
vinculada a um dever ser ou a uma conduta a ser observada, o que lhe confere predicação moral: 
a pessoa é uma entidade de natureza moral. 

O nascituro precisará, ante de tais premissas, submeter-se ao crivo abalizador de sua 
plausível personalização ética para que se possa determinar o valor que haverá, ou não, sido 
ascrito a si. O mais relevante não será propriamente o corpo, a mente ou a alma, mas a conjunção 
dialética das indagações: possui um corpo? Possui corpo apto a transcender a vida biológica 
e determinar-se psiquicamente? Possui mente? Possui mente consciente? Desse jogo de 
contraposições, que busca o entalhe do horizonte ético da pessoa, as contingencialidades do 
corpo devem ser compreendidas conjuntamente às determinações da mente consciente e do 
processo de construção civilizatório, visando o ente pessoal de natureza axiológica, “Pois se o 
sujeito e a personalidade constituem singularizações psíquicas do indivíduo, a pessoa, por sua 
vez, envolve, pelo contrário, a sua universalização moral” (SÈVE, 1994, p. 73).  

Esse trabalho dialético de ascripção há de ser procedido de maneira muito cuidadosa, 
porquanto não revela, como já fora alertado por Ricoeur (2014, p. 12), a mera atribuição de 
predicados como se a pessoa fosse um simples objeto, diferente do eu de cada um e do outro, 
mas um caminho de descoberta da pessoa – ou, nas palavras de Ricoeur, do si-mesmo – 
como guardiã da conjuntividade entre o si-mesmo e o outro.  

A ascripção não se esgota apenas na atribuição de qualidades ou na descrição de um 
modo particular de existir ou de se comportar. Revela, sim, uma espécie de atribuição em 
sentido forte que somente adquire sentido ao aportar ao ser individual especificidades 
universais da pessoa, de maneira que o respeito à sua dignidade se dê por meio da ascripção 
dessa mesma dignidade a cada parte do ser humano, num processo construtivo e evolutivo 
“...pelo qual o ser individual vem a deter em-si e por-si a qualidade de associado do género 
humano”. Nela, a pessoa revela-se relação humana determinada por sua predicação ética que, 
ao mesmo tempo que pertence ao ser o ultrapassa: “[...] aquilo que, nela, me pertence ultrapassa-
me, aquilo que, nela, me ultrapassa pertence-me” (SÈVE, 1994, p. 74).  

Ao nascituro, ser em evolução, deve-se aplicar o filtro da observação dos processos de 
ascripção que se escondem em cada etapa de seu desenvolvimento orgânico e social. Diante 
dessa intrincada constituição dialética, a pessoa surge como atributo criado a partir de uma 
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história e da atuação do humano psíquico e social sobre o seu próprio corpo, ou sobre a sua 
individualidade biológica, de maneira a transformar-se além de sua natureza biológica para 
constituir-se a si mesmo historicamente (HOGEMANN, 2015, pp. 44-45). A pessoa que filtra 
a essência do nascituro deve ser, portanto, de existência total, englobando tanto o corpo como 
a sua grandeza ética ou tanto o fato como o valor desembocando no conceito Seviano de forma-
valor: “Na sua acepção ética, [...] a pessoa é a forma-valor igualmente ascrita a todos os 
indivíduos, na sua qualidade de pertencentes ao gênero humano” (grifos do autor) (SÈVE, 
1994, p. 86). 

Apenas assim se compreenderá a sua natureza pessoal para constituir, da maneira mais 
apta possível, respostas à indagação: quais são os limites da ação parental sobre a vida e o 
desenvolvimento do nascituro? 

 
 

3.3. O enquadramento filosófico do nascituro 
 
 
Tendo o nascituro a forma ontológica de um amálgama entre fato e direito, matéria e 

valor, sendo ele uma forma-valor, pode-se afirmar que a constituição de sua pessoalidade está 
adstrita ao projeto dialético que envolverá o desenvolvimento de seu ser biológico, suporte 
fático de sua existência, e seu ser pessoal, fonte de valor de sua existência. Encontra-se inserido 
num círculo de relações especiais formado e constantemente alimentado por suas 
condicionantes biológicas e éticas; as primeiras delimitam a capacidade de desenvolvimento 
pleno das segundas, mas serão as segundas que regressarão até as instâncias mais tenras do 
desenvolvimento biológico para ascrever-lhe novo e especial significado. 

A partir dos marcos cronológicos estudados (pré-embrião, embrião, feto e recém-
nascido) afirma-se que as determinantes biológicas que, mesmo em estado latente, 
possibilitarão o desenvolvimento da individualidade e da racionalidade da futura pessoa 
parecem estar presentes no recém-nascido, no feto e no embrião e, de outra feita, certamente 
ausentes no pré-embrião.  

Isso porque os primeiros atendem às básicas premissas materiais inerentes ao 
desenvolvimento de sua consciência e também de sua pessoalidade inter-relacional, enquanto 
que o último, conforme estudado, não possui certeza plena sequer de sua individualidade, quiçá 
capacidade de qualquer forma de consciência. Atesta-se, de início, uma diferenciação na 
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rotulagem entre o pré-embrião e as demais fases de desenvolvimento do concepto. Mais à frente 
esse padrão diversificado se mostrará útil, como se verá. 

Para Hogemann (2015, p. 163, 180, 183, 186) e Sève (1994, p. 105), a necessidade de 
estar inserido em um projeto parental é essencial para que o nascituro seja capaz de ascender 
de seu estado de pura argamassa biológica para a condição de pessoa. A dignidade ascrita à 
pessoa será intermediada, portanto, pela existência de um projeto parental que é a fonte social 
de valor do ser humano em gestação. A dignidade do nascituro sobrevém desse enlace dialético 
entre a sua animalidade, representativa de seus atributos fáticos/biológicos, e do 
compartilhamento entre pais e filho do elemento relacional mínimo capaz de ser a ponte entre 
o valor e o fato. 

Hogemann aprofunda o valor ontológico da pessoa condicionando-a além da 
reciprocidade estrita e solipsista que marca o Eu kantiano, estabelecido na sintonia e na 
igualdade oriundas do formalismo ético e ontológico: onde estou está o outro por comunhão de 
pensamento racional ou, dito de outra forma, como seres de liberdade que são os humanos. No 
lugar do outro como um alter ego, propõe, com Levinas, o reconhecimento relacional esteado 
na diferença, no que vai além de Sève que ancora seus pensamentos na ordem civilizada da 
pessoa e, consequentemente, no processo histórico civilizatório que se segue. Reflete, pois, que, 
enquanto “...ser-em-si ainda não é. Ele só se constitui a partir e desde o encontro com o outro. 
Aí se dá a significação ética” (HOGEMANN, 2015, p. 163, 165).  

Para Sève, o nascituro possui importância ética variável conforme o projeto parental e 
a ascripção de dignidade que lhe é adjunta: é, pois, até o estadiamento de sua viabilidade64, uma 
pessoa em potência. Já para Hogemann, o nascituro depende do reconhecimento relacional que, 
especialmente no caso de embrião in vitro descartado, ausente que, naturalmente, está do 
envolvimento em um projeto parental, é inexistente, tornando-se impossível a concretização de 
qualquer espécie de relação humana fora desse projeto comum: para a autora, o embrião in vitro 
não é pessoa (HOGEMANN, 2015, p. 170, 175)65.  
  
64 Essa ilação a respeito do posicionamento de Sève se dá razão de suas manifestações na qualidade de membro do Comitê Consultivo Nacional de Ética francês, principalmente nas mais antigas, haja a vista que a questão se tornou um pouco mais obscura nos informes mais recentes. Nas próprias palavras do Comitê “Em que fase do desenvolvimento do embrião humano se pode e deve considerá-lo uma pessoa? Esta é a forma mais frequentemente solicitada à pergunta crucial a enfrentar reflexão ética sobre o respeito pelo embrião humano. A resposta é difícil” (CCNE, 1987, p. 34). A solução proposta está na consideração do embrião como um ser humano potencial desde o princípio, não simplesmente do ponto de vista biológico, mas sobretudo como representação inaugural de um ser de natureza psicossocial, criado por e dentro de suas relações sociais. 
65 Posiciona-se, Hogemann, dentro de uma perspectiva seviana ao admitir o início da conquista da pessoalidade através da participação num projeto, considera, contudo, indo além de Sève e tocando no “ser relacional” de  
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Importa assentar que ambos comungam relevantes pontos em convergência, em 
especial, a importância do processo de ascripção na atribuição de significado ético às pessoas 
potenciais (assim como ocorre com o corpo ou partes do corpo) e a prevalência do projeto 
parental na designação final do status moral do nascituro. 

Mas em Sève, o acobertamento ético do nascituro advirá de processo gradual de 
reconhecimento dentro da instância valorativa de interesse de seus genitores que, para que a 
dignidade completa lhe seja adjudicada, deverão incluí-lo no projeto comum familiar. Em 
Hogemann, o nascituro não é pessoa porque não está apto a transcender a esfera do eu e vir ao 
encontro do outro, não possui, pois, capacidade relacional (2015, p. 171), que seria a definidora 
final da pessoa. Contudo, usando os artifícios sevianos da ascripção, insere dignidade própria 
em razão de ser ele também humano, sendo que a sua pessoalidade seria dependente da 
criação de relação intersubjetiva inaugural entre si e sua genitora.  

Outro importante marcador de confluência entre os dois autores é a alocação da 
pessoalidade no patamar de significação ética, de onde percebe-se a crescente relevância da 
percepção do ethos na composição do próprio “ser pessoa” e, consequentemente, no 
desenvolvimento da plausível apreciação instrumental da pessoa. Sua instrumentalidade 
vislumbra-se em função do pretendido descolamento das raízes ontológicas de compreensão 
para fundar, com base no respeito e na dignidade, noção independente unicamente apoiada na 
eticidade. 

Ocorre, no entanto, que ambos os autores permeiam tal instrumentalidade com 
elementos substantivos, qualificadores da opção ontológica particular do ser e que, 
invariavelmente, podem contaminar a forja de significado ético instrumental.  

Sève, como já ilustrado, faz uso da concepção marxista de pessoa como consciência de 
um dado momento histórico e pauta seu construto ético na inclusão da proteção total do ser 

  
Levinas, vital para o início dessa relação a interação inicial entre genitora e concepto, momento que o ser toma o primeiro contato com o outro (o concepto) e, assim, inscreve-o em um projeto parental. Antes desse momento compreende que não há pessoa: “Nessa linha de pensamento, é possível afirmar com convicção que o embrião humano de per si não corresponde à ideia de pessoa aqui concebida como relação humana, prerrogativa ética que vai além do sentido do ser e se revela tão somente através do outro”. De outra feita, embora pareça apenas afirmar que o embrião não é pessoa, posiciona-se de modo enfático sobre a necessidade de se olhar com respeito ao embrião e ao feto que não são pessoas atuais e sim, consequentemente, pessoas potenciais, valoração não estendida, entretanto, ao embrião in vitro: “Tal constatação, no entanto, não nos credencia a concluir que por ser tão somente um embrião venha a ser merecedor de um direito ‘embrionário’. Mais que isso, dizemos que tanto o embrião quanto o feto, ainda que não considerados como pessoas atuais, ou seja, aptos e capazes de fazer valer por si suas prerrogativas, devem ser tratados com o mesmo respeito que tratamos tudo o que diz respeito ao humano” (HOGEMANN, 2015, p. 170, 175). 
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através de seu valor social, premissa espelhada no “projeto parental” do qual depende a 
potencialidade do nascituro.  

Hogemamm vincula seu edifício pessoal a duas noções substantivas e ontológicas de 
pessoa: a) a opção relacional advinda da necessidade de encontro, reconhecimento e 
compreensão do outro; e b) à existência do projeto parental. Este último com função nova e 
mais afinada, não apenas de suporte ontológico à pessoa, mas como elo entre o que é digno e o 
que não é digno na pessoa. Faz uso do processo de ascripção para se reconhecer as primeiras 
cadeias de relações entre concepto e genitora e daí extrair significação ética. 

A mais séria consequência que se pode imaginar desse processo é a possibilidade de 
divisão tricotômica no conceito de pessoa, que passa a ter profundidade conforme o grau de 
ascripção que lhe fora atribuído.  

Chaves (2010, p. 73) retrata bem essa situação estabelecendo a existência de a) pessoas 
potenciais: o embrião e o feto; b) pessoas não atuais: incapazes, defuntos, doentes comatosos 
etc.; c) pessoa atual: aquelas capazes de fazer valer a sua dignidade (SÈVE, 1994, pp. 110-111). 
São as pessoas atuais que se responsabilizam pelas demais e que, portanto, podem reconhecer 
o processo de ascripção a cada um desses entes. Outra forma de compreender essa equação é 
perceber que a dignidade está objetivamente presente apenas nas pessoas atuais, sendo 
contingencial à ascripção e, paralelamente, às pessoas atuais, nos outros casos.  

Atrás dessa fundamentação subjaz o espectro da pessoalização em graus e, 
sequencialmente, a possibilidade de admissão de seres humanos cuja potencialidade seja 
estimada, por exemplo, como de segundo grau ou de instância inferior em relação a outrem. A 
adoção do parâmetro da potencialidade gera, de fato, pesada crítica inerente à admissibilidade 
de compreensão de respeito escalonado e, via de consequência, de pessoas com respeito de 
segunda ordem: “Como se pode perceber, a noção de pessoa potencial define um estatuto 
inédito para certos seres humanos – um estatuto de quase-pessoa ou de quase-coisa – e justifica 
o tratamento de outro ser humano como um puro meio” (BOURGUET, 2002, p. 118). 

A crítica proposta por Bourguet envolve tanto aspectos da ora defendida pessoalização 
como fenômeno complexo como aquela de matiz supostamente kantiano, defendida por autores 
como Fletcher, Tooley, Warren e Engelhardt. Isso porque se indispõe com certa leitura kantiana 
que, tomada pelo dualismo corpo/mente, impõe a pessoalidade alijada da razão prática, 
escorada num empirismo advindo da existência constatável de certas características emergentes 
no ser humano. Segundo o autor, a compreensão conforme a qual a pessoalidade humana 
exsurge num certo instante, de acordo com a constatação de certos predicados tipicamente 
pessoais, foge em muito da noção kantiana de valor intrínseco da pessoa, valor 
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incondicionalmente imputado a todos seres humanos por participarem em si e por si da 
humanidade:  

[...] não é a partir da humanidade empiricamente dada que algo como a humanidade 
enquanto totalidade moral se constitui e é conhecida, mas, ao contrário “a ideia do 
supra-sensível (compreendida na consciência da lei moral) que é o princípio da 
consciência do sensível como tal” (BOURGUET, 2002, p. 144). 
 Para Bourguet, esses autores subverteram a ideia kantiana ao buscar na dicotomia 

corpo/alma (ou corpo/consciência) lastro suficiente para separar o ser humano da pessoa e, 
assim, introduzirem-se numa versão do dualismo cartesiano na qual o ser humano sem a pessoa 
é mero corpo (no sentido cadavérico ou de entidade biológica), bem como ao substituírem a 
importância interior da espécie (dignidade do ser humano), havida em razão de participar, ativa 
ou inativamente, dessa moralidade, pela noção de emergência de “critérios empiricamente 
constatáveis” 66 (BOURGUET, 2002, pp. 143-144). E, para o autor, a pior consequência disso 
seria a instituição do gradualismo ético, segundo o qual, diante do dualismo ser 
humano/pessoa, admitir-se-ia a existência de seres humanos que não participam da condição de 
pessoa (embriões, comatosos profundos, doentes mentais), assim como de outros com 
pessoalidade restrita ou restringível, como é a posição que aceita a existência de pessoas 
potenciais, cuja pessoalidade é inferior e se submete ao projeto de vida de seus criadores. 

Adverte que a aquiescência ao preceito ético dualista, que confere maior relevância a 
determinado estado do ser biológico, anui implicitamente com antiga doutrina que admite a 
escravidão em função do estado das pessoas, como ocorre, por exemplo, em Aristóteles. 
Aristóteles busca justificar a escravidão não na relação de força e de domínio entre um 
indivíduo e outro, mas num preceito que esboça a alocação natural de cada qual segundo suas 
capacidades naturais: “Fica claro, então, que alguns homens são por natureza feitos para ser 
livres e outros para ser escravos, e que para estes últimos a escravidão é tanto útil quanto justa” 
(ARISTÓTELES, 2007, p. 62). Visando desautorizar a escravidão baseada na força e na 
convenção social, advindas da guerra e do poder do mais forte sobre o mais fraco, procura 
fundá-la no contexto da natureza, afirmando que certas pessoas são naturalmente inferiores a 
outras. Por assim serem, diante dessa natural diferença entre os indivíduos, seria benéfico ao 
escravo ser direcionado pelo senhor e a este que seja servido pelo escravo.  

  
66 Bourguet é enfático ao repisar que “O homem se sabe como pessoa ou tem a ideia de si mesmo como pessoa unicamente no fato da moralidade, a saber, do dever em si mesmo. O ‘saber-se uma pessoa’ não provém do conhecimento de critérios empiricamente constatáveis (em mim ou nos outros), ele não consiste, por exemplo, na capacidade humana de pôr ações morais moralmente boas – de cuja existência Kant duvida – mas é imanente à necessidade para mim do respeito pela lei moral” (BOURGUET, 2002, pp. 143-144). 
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Ocorre que, ao proceder desse modo, confronta a noção por ele mesmo defendida de 
que todos os seres humanos possuem alma racional que os torna humanos, Homens ou pessoas. 
Para fugir desse paradoxo (pessoas que não são pessoas), Bourguet advoga que Aristóteles teria 
sido forçado a ceder a uma ontologia progressiva, caracterizando na sociedade pessoas com 
distintos graus de importância ética (criança, mulheres e escravos), no que, “[...]mutatis 
mutandis, essa passagem corresponde àquela que nos levaria da posição dualista radical de 
Engelhardt, àquela, mais branda, do Comitê Consultivo Nacional de Ética” (BOURGUET, 
2002, p. 153)67.  

A crítica esboçada por Bourguet rebela-se face ao uso de esquema progressivo de 
atualização do status moral a justificar possível pessoalidade de segunda categoria. Direciona-
se especialmente às ideias aristotélicas referentes à escravidão e também à posição de Sève e 
Hoggeman (e, igualmente, a defendida nesta tese) por fazerem uso da noção de pessoa 
potencial.  

Poderiam tais propostas, inerente aos conceitos de pessoa atual e pessoa potencial, 
vencer as críticas levadas a efeito por Vincent Bourguet?  

A resposta, conforme adiante se clarificará, deve ser positiva.  
Primeiramente, é relevante ponderar que a própria posição de Bourguet não é isenta de 

críticas, mormente no tocante às suas conclusões. Kantiano, critica o uso da imputabilidade 
como elemento-chave para o “...reconhecimento das pessoas como tais...”, advogando seu uso 
como “condição de seu respeito e, de modo mais geral, a condição de respeito pela lei moral” 
(BOURGUET, 2002, p. 164) (grifos do autor). Propõe, deste modo, a separação da 
compreensão da pessoa em: a) pessoa como sujeito de direitos; b) pessoa como de sujeito de 
deveres. E conclui, consequentemente, que a imputabilidade é capaz de delinear o sujeito do 
dever moral, mas não o sujeito de direito, posição na qual estariam inseridas as crianças, os 
doentes comatosos e, naturalmente, o nascituro.  

Na verdade, confunde pessoalidade (constructo ético) com personalidade jurídica 
(ficção jurídica), que são coisas absolutamente distintas. E, não obstante, o próprio Bourguet 
reconhece que essa divisão no sentido da pessoa não é explicitamente operada por Kant, embora 
defenda que seja uma conclusão plausível de suas ideias (BOURGUET, 2002, p. 165).  

Há de ser considerado, contudo, que mesmo em Kant a definição da pessoa enquanto 
agente moral precede à capacidade de ser sujeito de direitos e deveres. Colocado de outra 
  
67 É importante destacar que a posição abraçada pelo Comitê Consultivo Nacional de Ética Francês é a mesma fundada por Lucien Sève, um de seus membros, e autor dos pareceres que evocam à noção de pessoa potencial, projeto parental, etc. 
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maneira, será porque o ser humano é uma pessoa que ele justamente possuirá direitos e deveres 
(conforme o dito acima, o conceito é ético e não primariamente jurídico). O critério apurado 
não é propriamente a capacidade de adjudicação de direitos ou de deveres, mas a inclusão num 
mundo ético, devido à capacidade de reconhecimento ético do ser, ou seja, de sua pessoalidade. 

Além dessa esperada anunciação da pessoa através do sujeito de direito, Bourguet ainda 
tece julgamentos acerca do uso de representações ontológicas como meio a se vislumbrar a 
pessoa. Identificando no vocábulo “pessoa” suas raízes gregas e romanas (prósopon e persona), 
aduz, com Aristóteles (ARISTÓTELES, 2010, p. 108)68, que sua representação etimológica 
mais correta é aquela que remete à face, ora compreendida como o que se vê de determinado 
ser ou, mais especificamente, como o fenômeno desse ser. Em Aristóteles apenas o ser humano 
tem face porque ela é a representatividade (ou o fenômeno) da práxis e atesta característica 
metafísica do ser humano: o Logos. 

Ocorre que, ainda em Bourguet, a caracterização da pessoa através do fenômeno seria 
incorreta porque, mais do que representar o fenômeno, o prósopon seria aquilo que subjaz ao 
ser, assim, sua representatividade longe de mostrar a pessoa faz a ocultar: “[...] a palavra 
‘pessoa’ indicaria que seu conceito é uma armadilha: a pessoa remete à face (a uma 
representação) que se mostra uma máscara (uma falsa aparência)” (BOURGUET, 2002, p. 207). 
Sobrevém dessa crítica sua dedução de que o uso de representações normativas da pessoa para 
extraírem-se os imperativos morais de respeito e reconhecimento moral revelar-se-ia incorreto 
e enganador, fugindo ao conceito de moralidade que deve estar presente no trato com o ser 
  
68 Estabelece Aristóteles ligação entre a palavra prósopon e aquilo que se encontra entre o pescoço e a cabeça, remontando, sugestivamente, à face como algo peculiar ao ser humano pelas funções que por ela exerce: “Abordámos já, praticamente, todas as partes situadas na cabeça. No ser humano, a zona intermédia entre a cabeça e o pescoço chama-se face, nome que se deve, ao que tudo leva a crer, à função que ela desempenha. É que, por o homem ser o único animal que se mantém erecto, é também o único que olha em frente e que emite, no mesmo sentido, a voz” (ARISTÓTELES, 2010, p. 108). Mais do que apenas a função de emissão da voz, a face humana parece denotar, em Aristóteles uma expressão do Logos e, desta maneira, é única do ser humano, não aparecendo em outros animais: “Aristóteles conclui PA III.1 com uma rápida discussão sobre a porção que se situa entre a cabeça e o pescoço, que é chamada de prósopon (face). Estará Aristóteles sugerindo que somente seres humanos têm essa parte do corpo porque ela é derivada da função (práxis) que exerce, de emitir a vocalização? Vale a pena notar que práxis e usada nesse contexto. Talvez haja algum deslocamento de uma noção mais geral de função (ergon) para uma noção mais idiossincrática tal qual a práxis, que somente pode ser observada em seres humanos. O Homem, na qualidade de animal portador do Logos, é a única criatura com face; os humanos são os únicos que têm uma parte do corpo que é designada ‘face’” (tradução livre). Texto original: “Aristotle concludes PA III.1 with a brief discussion of the portion between the head and neck that is called the prosopon (face). Is Aristotle suggesting that only human beings have this part because it is derivative of the function (praxis) it performs, sending forth voice? It is well worth noting that praxis is used in this context. Perhaps there is some move from the more general notion of function (ergon) to a more idiosyncratic notion like praxis, which is only seen in human beings. Man, as animal with logos, is the only creature with a face; humans are the only ones with a part that is designated ‘face’” (TIPTON, 2014, p. 121). 
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humano. A procura pelo igual (o alter ego) ou pelo semelhante (diverso nas características 
exteriores e interiores, mas semelhante na corporeidade, por exemplo), quando pautada por 
representações seculares, marcadas pela historicidade e pela comunhão com um povo ou 
cultura, configuraria, para o autor, uma violência à personalidade dando origem a distorções tal 
qual a possibilidade de seres humanos que não são pessoas. 

Propõe, em suma, uma espécie de alteridade extrema, na qual o outro é compreendido 
com força real nas representatividades-limites do ser humano, onde as dimensões biológicas e 
filosóficas do ser estão mais atomizadas e distantes, como ocorre com o nascituro em todas as 
suas fases de desenvolvimento69 (BOURGUET, 2002, pp. 208-210). Onde ainda não há voz ou 
face, aí sim, mais forte do que nunca, estaria a pessoa, plena de direitos embora carecedora de 
deveres. Eis o extrato daquilo que moralmente importa para o autor.  

A resposta para a questão “onde está o outro?”, mostrar-se-ia, então, sumariamente 
interligada à valoração da humanidade em si, como valor objetivamente considerado, 
compreendendo-se o ser humano como entidade de importância absoluta e incondicional. O 
que Bourguet pretende afirmar é que a composição do mundo moral não deve ser levada a efeito 
pela consideração das características morais da pessoa, mas pelo respeito incondicional ao 
simples fato de fazer parte da humanidade. Com Kant, aposta na humanidade como a 
sociedade de seres cuja alteridade está calcada em sua irredutibilidade a simples meio, 
tornando-a em si condição universalizante das pessoas que a integram e limite maior da 
coisificação e da transformação dos seres em meios (BOURGUET, 2002, p. 212).   

Rejeita também a proposta de Lévinas de pessoalidade cuja essência é a própria 
alteridade, isto é, é ser o outro, e busca critério objetivo para o reconhecimento da alteridade 
que, poderá, nem sempre poderia ser obscurecida pelos fenômenos. E assim o faz através do 
caminho da ética universal kantiana (BOURGUET, 2002, p. 210). 

  
69 Relativamente ao nascituro, o autor é claro ao posicionar-se a favor de uma ética que seja especialmente crítica com o senso comum e com os conceitos dados do Ser, e que se posiciona de modo especialmente refletivo a respeito de temas considerados fronteiriços, onde normalmente a humanidade ou a pessoalidade são questionadas: “Com isso salta aos olhos o papel de crítica dos costumes da reflexão moral, a qual tem a incumbência de sempre restituir o sentido da alteridade radical de outrem, a saber, o outrem  não é redutível à ideia que ‘temos’ dele; está na definição de pessoa transgredir sai designação mundana, superá-la. [...] Pois a existência embrionária também é um caso-limite: ela exibe ‘fenômenos’ que não são os da pessoa do mundo ordinário das pessoas. Ela contesta essa incoercível tendência a fazer do prósopon, das representações sociais, a condição da pessoa e do respeito. [...] O infans já é um caso-limite, que põe em questão essa ideia de que uma pessoa pode simplesmente falar. O embrião é um caso-limite que põe em dúvida que uma pessoa tenha simplesmente uma face. O zigoto é um caso-limite que perturba a evidência segundo a qual uma pessoa é necessariamente um sujeito” (BOURGUET, 2002, pp. 208-210). 
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Finalmente, identifica o mundo ético com a natureza e esta, no ser humano, com a ideia 
de humanidade como fruto objetivado dessa natureza, cujo conteúdo inteligível deve ser 
espraiado a todos. Reflete, portanto, que se o sujeito do respeito pode ser delimitado por sua 
imputabilidade, será, ao contrário, a pura posse da humanidade objetiva que irá deslindar o 
objeto do respeito, i.e., toda e qualquer pessoa pertencente à espécie humana:  

Eis a condição para que um ser humano exista. E essa condição é objetiva. Ao 
identificar a pessoa ao ser humano, Kant pretende submeter a vontade a uma ordem 
que ela não produz, a ordem dos objetos! A ideia de natureza humana exprime essa 
ideia de submissão da ação a uma ordem consistente, universal e objetiva [...]. Em 
outros termos, o que o formalismo kantiano nos faz compreender não é tanto a 
dignidade da humanidade, mas, isso estando dado, que todo ser humano é uma pessoa (grifamos) (BOURGUET, pp. 214-215). 
 Duas maiores e mais importantes conclusões podem ser retiradas da proposta de 

Bourguet: a) a pessoa passa de sujeito a objeto; e b) a pessoa é a própria humanidade.  
Ambas são passíveis de crítica e, ao contrário do que afirma o autor, não representam 

propostas unicamente apoiadas na moralidade, mas sim, e ainda, ações estribadas no conceito 
ontológico modernista de pessoa. Ao transformar a pessoa em objeto, deslocando a força do 
argumento moral do Ser como sujeito de direitos e deveres para o Ser compreendido como 
objeto de direito, presencia-se, na verdade, sua transformação em objeto e o enfraquecimento 
de seu valor enquanto pessoa, além de se deixar de lado a própria lição kantiana de dignidade 
da pessoa como algo sem preço, que não pode ser reificada. Construindo o argumento objetivo 
de valoração da pessoa na própria humanidade enquanto espécie, objetivando o ser biológico e 
não suas características moralmente relevantes, dar-se-á tons de matéria, ou de coisa, ao sujeito, 
fato que acarretará um paradoxo: como pode um ente ter natureza de objeto e, ainda assim, 
possuir mais relevância moral do que os demais entes? 

Em verdade, o argumento usado é mais bem compreendido ao tratar-se do respeito às 
pessoas. Ao tomar a humanidade em si como objeto de respeito pretende, Bourguet, criar modo 
de avaliação do ser que fuja às mazelas da imputabilidade. Intenciona, portanto, não cair nos 
mesmos defeitos dos argumentos morais vistos em autores como Engelhardt, Fletcher, Tooley 
e Warren que, diante de teoria na qual a imputabilidade só pode ser adjudicada aos seres 
completos e dotados, no mínimo, de autoconsciência, acabam retirando a importância moral de 
seres que empiricamente não comungam esses caracteres.  

Embora seja relevante a arguição de que não são as condicionantes empiricamente 
constatáveis que adicionam pessoalidade ao ser, mas a titularidade moral advinda desses 
atributos, incorre o autor em erro porque sua humanidade objetivamente considerada oculta, na 
verdade, uma petição de princípio. 
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O argumento falacioso, que invariavelmente conduz o leitor ao raciocínio tautológico, 
decorre da suposição de que Kant singelamente introduz o valor moral na humanidade em si 
mesma, isto é, quando Bourguet condiciona a relevância moral do ser humano à sua própria 
humanidade está dizendo que o simples pertencimento à espécie é o motivo fundante da 
moralidade humana. E, mais, assevera ser Kant quem o diz, ao invocar a necessidade plena de 
respeito à humanidade em uma das formulações do imperativo categórico, litteris: “Age de tal 
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre 
e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (KANT, 2007, p. 69). 

Mas a verdade é que Kant não infere da humanidade a importância do imperativo 
categórico, e sim o contrário, o imperativo categórico representa um construto moral que 
confere à humanidade status de importância único, advindo da participação num reino que não 
se subordina às leis da natureza, um reino de leis do dever ser que representam leis de liberdade. 
A inserção em mundo que foge ao determinismo teleológico das leis da natureza é a elevação 
do animal à condição de ente moral. Portanto, é a moralidade que atribuirá ao humano status 
especial e que permitirá à humanidade a fuga da reificação e da precificação: pela moralidade 
afirma-se a dignidade da pessoa humana. 

Isso Kant afirma categoricamente. Ao traçar as bases epistemológicas de sua metafísica 
dos costumes, considera-a dentro do campo do conhecimento da filosofia material por tratar de 
objetos determinados e, sequencialmente, das leis aos quais estão submetidos. Sendo a filosofia 
material dividida entre Teoria da Natureza e Teoria dos Costumes e sabendo-se que a primeira 
se direciona às leis da natureza e a segunda às leis da liberdade, insere a Ética dentro dessa 
última vertendo sua parte empírica ao estudo das leis da vontade do ser humano tal qual é 
afetada pela natureza. Num caso, reflete sobre como e porque as coisas acontecem, no outro, 
como as coisas devem acontecer. Ao tratar do estabelecimento dos princípios a priori que 
devem reger a conduta humana, sai do campo empírico material para pousar no da filosofia 
pura material, que Kant denomina “metafísica” (KANT, 2007, pp. 13-14).  

Como metafísica dos costumes, não pode, a ética, vincular-se a preceitos práticos (o que 
a afasta de ideias como a de Fletcher e Engelhardt, por exemplo) e, o mais importante, deve 
desvencilhar-se de qualquer contaminação empírica para traçar a lei moral que possua valor em 
si como necessidade absoluta. Por isso, mesmo a natureza humana em si não pode ser usada 
como móbile da ação moral, ou estar-se-ia deixando de observar a relevância da moral para 
a humanidade para se estabelecer a importância da humanidade para a moral, 
invertendo-se os papeis e o próprio sentido da ética kantiana. Sendo fim em si mesmo o ser 
humano deixa, singelamente, de ocupar lugar de destaque no mundo por ser espécie escolhida 
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ou predestinada para conquistar posto de proeminência em virtude de sua capacidade de agir 
moralmente70 (HÖFFE, 2009, p. 21, 23). 

Kant deixa sua posição bastante clara asseverando que “...o princípio da obrigação não 
se há de buscar aqui na natureza do homem ou nas circunstâncias do mundo em que o homem 
está posto, mas sim a priori exclusivamente nos conceitos da razão pura...” (KANT, 2007, pp. 
15-16). Ou, ainda, ao acrescentar, sobre a moralidade “...se não pode contestar que a sua lei é 
de tão intensa significação que tem de valer não só para os homens mas para todos os seres 
racionais em geral...” (KANT, 2007, p. 42). Ou, ainda mais claramente, como se vê em várias 
passagens de sua “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”: 

Mas aqui não se deve, como a filosofia especulativa o permite e por vezes mesmo o 
acha necessário, tornar os princípios dependentes da natureza particular da razão 
humano; mas, porque as leis morais devem valer para todo o ser racional, é do 
conceito universal de um ser racional que se devem deduzir (KANT, 2007, p. 46). 
 É, pois, forçoso concluir-se que o pensamento de Bourguet cria sua estrutura a partir da 

pura ideia de favorecimento à espécie humana, argumento que mais se assemelha ao especismo 
do que à construção moral kantiana.  

O problema envolvendo o nascituro continua, não obstante, ainda submetido às suas 
críticas inerentes à instituição de gradualismo ético. Ocorre que, ao tomar-se posicionamento 
visando a instituição de conceito instrumental de pessoa, é possível usar-se dos argumentos 
inerentes à pessoa como fenômeno complexo sem se cair nas mazelas destacadas por Bourguet.  
Utilizando-se do “projeto parental” ou da “alteridade” como elementos substanciais de 
integração e reconhecimento da potencialidade da pessoa, inevitavelmente desloca-se do ponto 
de partida da instrumentalidade do ser para, novamente, buscar em características inerentes ao 
ser atual (genitora) e em sua relação com o ser potencial (nascituro), a chave ao deslinde da 
pessoalidade em situações limites. E isso originará conceito de potencialidade de pessoa no qual 
a própria pessoalidade estará inteiramente conectada à vontade da pessoa atual, seja em virtude 
do pertencimento ao projeto parental, seja por se sujeitar ao reconhecimento de sua alteridade 
pela mãe. 

A pessoalidade não admite e nem deve admitir graduação ética, fato que Bourguet está 
certo e diante do qual o pensamento aristotélico pode ser criticado (ao estabelecer-se o paralelo 
já invocado do tratamento dos escravos, da mulher e da criança). Mas a significação ética que 
  
70 É pela capacidade de agir conforme regras de liberdade que impõe a si mesmo, como autolegislador, que o ser humano, enquanto pessoa, desperta a especial atenção de Kant. Höffe o expõe claramente ao Afirmar que “Kant vê a respectiva particularidade do ser humano no entendimento prático, a saber, na capacidade de ‘estabelecer voluntariamente fins para si mesmo’. É dessa circunstância e da afirmação adicional de que ‘na terra’ só o ser humano possui o entendimento prático que Kant deriva a primazia do ser humano” (HÖFFE, 2009, p. 21, 23). 
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se discute não está ligada à pessoa já formada e sim aos critérios morais usados para discutir o 
limite que não se encontra estabelecido no escravo, na mulher ou nas crianças. Um limite onto-
biológico que remete aos níveis mais primevos do ser humano, onde a potencialidade de se 
tornar pessoa deve ser levada a sério a ponto de não desamparar o ser que desabrocha e nem de 
tolher injustificadamente as pesquisas científicas que podem ajudar a humanidade a viver 
melhor, por exemplo. Um limite que deve ter em consideração a própria potencialidade, dada 
sua apetência natural a desenvolver-se como pessoa. 

Daí a necessidade de se apurar instrumental de potencialidade de pessoa que leve em 
consideração simplesmente a capacidade ativa e passiva de desenvolvimento da pessoalidade 
do nascituro. O processo de ascripção somente pode ser efetivamente levado a efeito 
quando a potencialidade é certa, onde não há dúvida acerca de seu caráter de pessoa em 
potência. O caso de se tratar a mulher, o escravo e a criança como potenciais pessoas mostra-
se, em si e de imediato, absurdo. Neles não há potência latente de status moral, apenas 
preconceito baseado em características físicas eticamente irrelevantes. 

O nascituro ainda não possui os instrumentais biológicos básicos de desenvolvimento 
como ser antes que ocorra a sua nidação. Isso porque, como fenômeno complexo, são as 
características biológicas que darão o suporte à valoração ética que se seguirá e, no caso de um 
ser como o pré-embrião, cuja existência sequer poderá ter sido percebida pela gestante, não 
comunga nem de individualidade e nem de qualquer suporte à vida consciente ou ao 
estabelecimento do processo de integração ascritiva entre si e sua genitora. Ainda muito menos 
pode ser “um outro”, decerto que seu potencial ativo somente se estabelece quando há a 
implantação no útero. O pré-embrião não possui caracteres que lhe garantam, portanto, a 
consideração de pessoa em potência. 

No tocante ao embrião é relevante rememorar que sua individualidade bio-filosófica 
dependerá de sua aceitação materna no entorno de projeto comum e sua racionalidade e 
consciência ainda estará em estado latente até aproximadamente a vigésima semana71. Sua 
compleição denotará, igualmente, a inexistência de pessoa potencial. 
  
71 O estabelecimento da pessoalidade do nascituro nos moldes ora propostos considera a assunção de certas características biológicas que devem ser avaliadas sob o pano de fundo filosófico do contexto da pessoa como fenômeno complexo. Em outros dizeres, para que a pessoa seja presente, deve o nascituro ter, ao menos, o suporte biológico mínimo para que a sua potencialidade seja considerada com força suficiente para suplantar a construção social que parte de sua genitora. Embora sua individualidade somática esteja teoricamente estabelecida na vigésima semana, o suporte fático para estabelecer sua racionalidade (no sentido primário de senciência, ao menos) ainda é extremamente incerto nessa etapa da gravidez.  Conquanto o feto já comece a mover-se entre a nona e a décima segunda semanas da gravidez, esse movimento ainda é imperceptível à genitora (a denominada vivificação, momento em que a mãe começa a perceber os movimentos fetais, dá-se  
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A partir da vigésima semana, como o passar do tempo releva quaisquer possibilidades 
de afastamento da individualidade somática ou bio-filosófica do nascituro e, bem também, de 
sua racionalidade, começa o caractere potencial assumir estadiamento fixo e ativo de pessoa, 
momento em que, dadas as condições normais de uma gravidez, maior peso deverá ser legado 
a preservação do nascituro, um feto com elevada potencialidade pessoal. Nesse estágio, a 
potencialidade está, com certeza, presente, momento em que maior gravidade deverá ser 
observada à conservação dos eventuais interesses do nascituro. 

Em suma, a caracterização moral do nascituro mostra-se dependente da atribuição de 
significado ético, isto é, de atribuição de respeito através de processo de ascripção de valor que 
levrá em consideração da potencialidade de pessoalidade que se mostra em cada estágio. 
Quando se está face a caso que confronte pessoa e ser humano que ainda não aponta ativa e 
plenamente à potencialidade exigida, caso do pré-embrião, do embrião e da fase inicial do 
estágio fetal (até a vigésima semana), a ascripção de valor deverá partir do reconhecimento 
materno da consequente inclusão em projeto parental. Aqui, a pessoalidade do nascituro é tênue, 
por isso a atribuição de sentido ético deve ser decretada em processo dialético que confronta as 
naturezas bio-filosóficas das partes, dando-se maior peso à conformação predicativa que parte 
da genitora. Assim, sua pessoalidade dependerá do acolhimento materno em seu ventre, 
configurando-se o primeiro reconhecimento da alteridade do nascituro e, conjuntamente, o 
primeiro ato de inclusão num projeto parental. 

Saído desse período, seus instrumentais biológicos e filosóficos assumirão contornos 
avantajados, sua potencialidade de pessoa se faz presente, de modo que ainda se submete ao 
processo dialético de comunicação de valor, mas com o diferencial de que os possíveis 
interesses do feto devem ser apreendidos com maior cuidado. O confronto entre o tempo de 
gravidez, a capacidade biológica e filosófica do feto em constituir pessoa e o projeto parental 

  
apenas após a décima sétima semana) (MOORE, 1990, pp. 37-38), e não necessariamente indica a capacidade biológica de experimentar o mínimo de consciência já que, provavelmente, reflita a mera resposta de um reflexo subcortical (inerente à parte mais primitiva do cérebro) (GLOVER; FISK, 1987, p. 796).  Compete estabelecer que não é propriamente a capacidade funcional do cérebro, pura e simplesmente, que advoga relevância moral ao feto, ou estar-se-ia advogando critério puramente biológico. Será a funcionalidade do cérebro para produzir estados mentais mínimos, como a senciência (ora havida como um estado mínimo de consciência), que será relevante ao desate da questão (STEINBOCK, 2011, pp. 45-46). A captação desse estado de consciência somente pode ser feita de modo indireto, uma vez que não se pode perquirir ao feto sobre suas sensações de consciência, devendo ser assentada no momento em que se estabelece a capacidade de transmissão dos estímulos nervosos que possibilitarão ao cérebro interpretar e, portanto, sentir, a dor. Esse momento se dá com a conexão entre o tálamo e o córtex cerebral, algo que deverá ocorrer somente no fim de processo de desenvolvimento e maturação que começa na décima sétima e termina por volta da vigésima sexta semana, a partir de quando é muito provável que o feto sinta dor (GLOVER; FISK, 1987, p. 796), o que faz do limite da vigésima semana uma escolha segura. 
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deve ser direcionado de maneira a respeitar, de modo autônomo, a aquisição (se não substancial, 
apenas instrumental) de status moral. Onde a aquisição de status moral está presente, a inclusão 
no projeto parental deve ceder lugar a preservação da potencialidade que ora se mostra efetiva. 
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4. O NASCITURO E O DIREITO À VIDA 
 
 

Analisadas as estruturas biológica e moral do nascituro e escolhida proposição 
conceitual de pessoa que lhe seja aplicável, o trabalho volta-se, agora, às dimensões jurídicas 
que devem ser interpretadas à luz dessa nova proposição.  

 A Constituição Federal brasileira de 1988 empresta especial importância à dignidade 
da pessoa humana (art. 1.º, inciso III), levada à qualidade de fundamento do Estado 
Democrático de Direito em que se funda a República, além de referir como capital o direito à 
vida, garantindo sua inviolabilidade a todos os “brasileiros e estrangeiros residentes no País”. 

O direito à vida do nascituro, somado à dignificação da pessoa humana, representa o 
momento no qual o Direito deverá servir-se das bases interpretativas e epistemológicas da 
pessoa como fenômeno complexo para determinar se o nascituro possui o direito à vida, se é 
juridicamente uma pessoa, se sua morte dolosa representa um crime, se os genitores têm 
controle total sobre o seu destino, quais os direitos o Ordenamento Jurídico lhes empresta, 
dentre outras questões relevantes que estarão diretamente relacionadas ao seu novo status 
moral. 

Variados e igualmente importantes temas de direito se levantam e clamam resposta ao 
estabelecer-se novo modelo de interpretação do que é a pessoa. Contudo, seguindo as premissas 
metodológicas abraçadas desde o início neste trabalho, optar-se-á por tratar de suas 
consequências dentro da teoria da personalidade civil da pessoa natural, em especial quando se 
avalia pleitos indenizatórios em face da própria vida (ou do possível dano que esta representa à 
pessoa).  

 
 

4.1. O direito fundamental à vida 
 
 

O direito à vida ostenta valor jurídico-social ímpar, haja vista a sua poderosa função de 
proteger a pessoa dos excessos do Estado e, em alguns casos, dela mesma e de seus pares. Sua 
origem remonta ao movimento pendular histórico havido em grande conta em razão do 
liberalismo moderno e sua natural intencionalidade de desregulamentação dos mercados, atrofia 
estatal e completa asseguração da autonomia da vontade individual. É, por isso, considerado 
pela Norma Constitucional um direito fundamental. 
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Surgem, os direitos fundamentais, na esteira do pensamento moderno remetendo-se às 
teorias positivistas que pulularam a partir do século XVI e que tomavam como fonte de razão 
o domínio estatal na vida privada, eis que a ordem jurídica surgiria a partir do Estado e de suas 
leis e comandos normativos. O fortalecimento do Estado e a subjugação do indivíduo 
incentivaram a necessidade pendular de proteção à pessoa. E os direitos fundamentais 
abrolharam, portanto, como meio de contenção às emergentes desigualdades que o capitalismo 
liberal admitia, seja sob a opressão do Estado, seja sobre a exploração do Mercado (VILLEY, 
2007, p. 2-3).  

Sua fonte mais distante remonta às históricas tentativas de compreensão da pessoa e seu 
sentido de ser na Terra, tomando por mote a tendência de buscar a igualdade entre os seres 
humanos ou a justificação de normas que protejam a condição humana como valor único, 
inerente à espécie e independente de variações temporais, sexuais, legais, cronológicas etc. 
Nesse contexto, tem a definição medieval de Boécio papel decisivo, decerto que encerra na 
substância humana racional o ponto de partida à exaltação da igualdade das pessoas. Comparato 
aloca nessa igualdade de essência da pessoa humana o núcleo universal de formação dos direitos 
humanos, alertando que não se está em frente à mero pleonasmo, “...pois que trata de direitos 
comuns a toda a espécie humana, a todo homem enquanto homem, os quais, portanto, resultam 
da sua própria natureza, não sendo meras criações políticas” (COMPARATO, 2011, p. 32). 

Juntamente às normas que delimitam a forma de Estado e o modelo econômico 
prevalecente, as normas sancionadoras dos direitos fundamentais mostram-se essenciais à 
definição do modelo constitucional de sociedade em que se vive. O Estado Democrático de 
Direito está estritamente dependente da proteção aos direitos fundamentais e vice-versa, o 
primeiro precisa garantir os segundos para poder denominar-se como tal e os segundos 
necessitam, para sua realização e promoção, estarem situados no contexto político e jurídico do 
primeiro (PÉREZ LUÑO, 2004, p. 19).  

A doutrina costuma diferenciar as expressões “direitos humanos” e “direitos 
fundamentais” tendo por base a sua fonte; estes representam os direitos das pessoas 
normativamente positivados no âmbito do direito constitucional de um Estado; aqueles, os 
direitos da pessoa havidos e reconhecidos na esfera do direito internacional, atrelados ao 
reconhecimento da condição pessoal humana como tal, não obstante estejam ou não 
previamente positivados em uma ordem constitucional (SARLET, 2012, p. 24). 

Diante desse prévio panorama explicativo, pergunta-se: o nascituro tem o direito 
fundamental à vida? 
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Outra vez mais há de se tomar precaução para não cometer o engano do uso de palavras 
com sentidos diversos como se sinônimos fossem, tal como frequentemente ocorre com as 
expressões “ser humano” e “pessoa”. Os seres humanos são individuais, biológicos e 
representam o ápice da variedade e riqueza cultural que a espécie proporciona: não são iguais 
e devem ser havidos e comparados através de suas naturais diferenças (homens e mulheres, 
crianças e idosos, altos e baixos e assim por diante). O que está em voga não é uma característica 
ética relevante, mas sim a composição do ente enquanto espécie. 

Já a “pessoa” remete à ordem do valor, isto é, conforme já estudado, representa as 
características universais que unificam o ser humano junto a projeto ético igualitário, dentro do 
qual todos são semelhantes e merecem tratamento e proteção idênticos perante os abusos 
praticados pelas outras pessoas, pelo Estado e pelas leis de mercado.  

Moraes (2004, pp. 65-66) considera o direito à vida o mais fundamental de todos os 
direitos, porquanto se conforma em verdadeiro pré-requisito à existência da pessoa e ao 
exercício dos demais direitos. Nisto vai bem, contudo, atrela o início de vigência desse direito 
aos cânones da biologia, sopesando ser o biólogo o responsável por responder ao irrespondível 
inquérito a respeito do começo da vida, sustentando que esta se iniciaria “...com a fecundação 
do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto”. 

Essa conclusão é enganosa e ainda não pode ser plenamente desvelada pela ciência. A 
incerteza acerca dos parâmetros da individualidade somática do nascituro representa exemplo 
marcante a obstar o uso único e puro da dimensão biológica para atestar definição que é maior 
do que a derivada da evolução da espécie: conceito que é moral e não biológico, o conceito de 
pessoa. Não fora destituído de sentido que o legislador constituinte garantiu o direito à vida aos 
“...brasileiros e aos estrangeiros residentes no País...” ou a proteção à dignidade da pessoa 
humana e não dos seres humanos. A opção mostra-se atrelada aos aspectos morais que 
titularizam status moral ao ser humano sob a condição especial de pessoa, e não aos aspectos 
biológicos da espécie. 

Desta maneira, ao nascituro deve ser trespassado o espelho verificador da pessoalidade 
e, conforme aventado no capítulo anterior, somente a partir do momento em que a 
potencialidade de pessoa encontre-se discernida com maior razoabilidade e força, passa ele a 
possuir o direito à vida. Antes da vigésima semana de gravidez o nascituro ainda é ser humano 
em formação cuja pessoalidade em potência está intimamente vinculada à aceitação materna e 
à sua inclusão num projeto parental que se mostre digno e conformador aos valores que 
espelham a pessoa humana. Durante esse período, o direito à vida ainda não lhe é plenamente 
deferido, pois ainda não é pessoa sequer em potência. O legislador não poderia, assim, sublimar 
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outros direitos fundamentais da mulher, igualmente prescritos e motivados na Norma 
Constitucional, visando a proteção de direito ainda embrionário e não pertencente em inteireza 
ao nascituro. 

  
 
4.1.1. A indisponibilidade da vida  

 
 

Outra paragem suscitadora de muitas dúvidas, ao se perquirir sobre o afastamento do 
direito à vida ao nascituro de até vinte semanas, é aquela que se esconde por trás da premissa: 
a vida humana tem valor indisponível? 

A razão de ser dessa indagação está no próprio sentimento de revolta que naturalmente 
emerge quando se cogita a supressão da vida de um semelhante, um ser humano como cada um 
é. Ocorre, no entanto, que esta é uma leitura equivocada. Comparar o ser humano em 
desenvolvimento à pessoa é como afirmar que um ovo já é uma galinha. A linha de raciocínio 
deve ser construída sob premissas morais que constituem o parâmetro de formação e de 
proteção da pessoa. No caso, sobre a possibilidade de atribuição de status moral ao nascituro e, 
em decorrência dessa agência moral, do direito fundamental à vida. 

Dworkin (2009, p. 25) é bastante preciso ao abordar a indisponibilidade da vida do 
nascituro. Para o autor, a questão não se estabelece sobre os sentimentos das pessoas adultas 
sobre si mesmas, sobre seus filhos e semelhantes ou, ainda, sobre a vida que o nascituro viveria 
caso sua existência não fosse obstada pelo aborto. A grande questão a ser debatida dialoga com 
a delimitação dos interesses do nascituro no momento em que o aborto será procedido, e não se 
tais interesses iriam desenvolver-se caso a técnica abortiva fosse proibida. É um caso de 
aferição de status moral estagiado no tempo e, por isso biológico, mas premido por importantes 
aportes metafísicos que irão cunhar a força moral do nascituro em contraposição ao status, 
interesse e demais afirmações morais de seus genitores e do próprio Estado. 

Propõe (DWORKIN, 2009, p. 13) a dicotomia da argumentação sobre o aborto e o status 
moral do nascituro em duas objeções: a) a objeção derivativa: segundo a qual o nascituro teria, 
desde a  concepção, direitos e deveres inerentes a todas pessoas com pleno status moral, dentre 
eles o direito à vida, consequentemente o Estado teria a responsabilidade derivativa de proteger 
tais interesses; b) objeção independente: a vida humana é sagrada ou, em termos laicos, tem 
valor intrínseco, e é marcada por sua indisponibilidade, tendo início a partir do marco biológico 
em que a vida nova se manifesta. Aqui proteção estatal não deriva dos direitos e interesses do 
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nascituro, ao contrário, é independente a esses aspectos jurídicos e representa o enaltecimento 
do valor intrínseco da vida humana. 

Vale colocar que o debate a respeito do status moral do nascituro e a possibilidade de 
abortamento não é novo e, mesmo no Brasil, um país que se proclama constitucionalmente 
laico, encontra-se marcado pela intransigência e pela truculência dos grupos majoritários. O 
fundamentalismo religioso parece ainda ser a tônica, fato que dificulta muito a solução política 
a respeito do tema72 (ARRAES, 2015). Ao indagar-se às pessoas sobre o direito à vida, é 
bastante comum ouvir que são contrárias ao aborto com esteio em argumentos que refletem 
mais o menos o seguinte: “Ele é um ferrenho lutador contra o aborto. E, como eu me tornei 
alguém que defende a vida, que é contra o aborto, fizemos um pacto, uma aliança” 
(FELICIANO, 2013, p. 4).  A manifestação mostra-se conforme o entendimento que a principal 
objeção ao aborto é o fato de este ser um atentado frontal à vida e ao seu caráter absoluto e 
intangível. Em outras palavras, à sua sacralidade. 

O debate sobre o status moral do nascituro parece, por conseguinte, também no Brasil, 
estar mais vocacionado às questões de cunho religioso envolvendo o caráter sacrossanto da vida 
do que aos direitos e interesses que paulatinamente teria durante as etapas de desenvolvimento 
intrauterino. Não se importa, sob essa perspectiva, tanto em compor seu status moral, mas em 
provar que a vida humana tem um valor em si inestimável “...e que algo intrinsecamente mau 
ocorre, uma espécie de vergonha cósmica, sempre que a vida humana em qualquer estágio é 
deliberadamente eliminada” (DWORKIN, 2009, pp. 15-16).  

Mas, o que significa em termos jurídicos, afirmar-se que a vida é indisponível na 
acepção de possuir valor único e, por isso, ser inviolável? 

  
72 Para se ter o correto dimensionamento do problema, impende destacar os acontecimentos havidos por ocasião da audiência sobre aborto havida na data de 06.08.2015, no Senado Federal, que visava debater a SUG (sugestão legislativa) 15/2014 que regulamentaria a interrupção voluntária da gravidez nas primeiras doze semanas da gestação pelo Sistema Único de Saúde. Em uma mesa formada por quatro defensores da admissibilidade do aborto e quatro opositores o que se pôde notar foi um debate marcado pelo radicalismo, pela adoção de convicções religiosas para afastar argumentos morais e científicos, além de vários atos de desrespeito aos profissionais que advogam a admissibilidade do aborto. Arraes, em artigo que traduzia um pouco o que fora discutido na audiência, é enfática ao assentir que “O clima do debate foi de intimidação, com agressões e deboches constantes [...] Entre vários amedrontamentos, duas ações intimidatórias foram especialmente gritantes. A primeira foi cometida contra Tatiana Lionço, que ao iniciar sua fala denunciou a perseguição cometida por conservadores, mas teve sua voz abafada por deboches altos. Quando salientou a necessidade de respeito, afirmando que a perseguição sofrida não era risível, um homem na plenária gritou: ‘o riso é livre’. A segunda, sofrida por Marcia Tiburi, envolveu uma grave tentativa de silenciamento por parte do deputado Leonardo Quintão (PMDB/MG), que ficou indignado com a identificação que constava na placa que exibia o nome da filósofa, onde podia-se ler que a mesma era professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie” (ARRAES, 2015). É especialmente tormentoso lidar com esse tema e, como se percebe, no Brasil não representa exceção. 
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A primeira ilação decorrente dessa linha de pensamento é que a proteção à vida não 
depende dos direitos e interesses eventualmente reconhecidos ao nascituro, sequer está atrelada 
à sua condição de pessoa ou ao reconhecimento de seu status moral. A vida adquire importância 
primária quando se pensa, por exemplo, que a sociedade deve proteger uma espécie ameaçada 
de extinção mesmo que deste fato não resulte nenhum acréscimo ou vantagem às pessoas. Não 
se coloca em discussão, com bem ressaltou Dworkin (2009, pp. 105-106), os direitos, mas o 
próprio caráter indisponível da criação, representando a perda de uma história de 
desenvolvimento que seria, por ato exclusivamente humano, destruída73.  

Aplicando-se tal raciocínio ao nascituro, os argumentos seriam ainda mais fortes, pois, 
premido por um instinto natural de sobrevivência da espécie, representaria a própria proteção à 
continuidade da raça humana, fim que parece desnudar-se na maior parte das ações políticas e 
econômicas dos governos em geral. 

A segunda ilação que se pode destacar refere-se ao conteúdo jurídico da 
indisponibilidade da vida, resumindo-se na seguinte perquirição: o direito à vida é absoluto? 

A questão remete tanto à pessoa integralmente constituída como ao ser humano sob a 
potencialidade de pessoa e ao ser humano em estágio tão embrionário cuja potencialidade ainda 
se encontra dependente de premissas morais de aceitação social que, conforme se propõe, 
provirá basicamente de sua genitora. 

O direito à vida é, sem dúvida, de inegável relevância à estrutura jurídica social, haja 
vista que de sua proteção dependem a segurança comunitária e o florescimento pessoal e 
  
73 Para Dworkin (2009, pp. 101-117), o valor da vida pode ser projetado em três esferas diferentes: a instrumental, a pessoal e a intrínseca. O valor instrumental representa aquilo que o fato de certa pessoa estar viva acrescenta à vida de outras pessoas, da comunidade e da sociedade em geral. O valor pessoal, ou subjetivo, denota a importância que a vida tem para a própria pessoa de cuja vida se está falando. O valor intrínseco representa o respeito à vida pela vida, independentemente do que ela representa para o sujeito (valor pessoal) ou para as outras pessoas (valor instrumental). A sacralidade da vida advém de seu valor intrínseco, valor este que não se aufere por associação ou designação (como ocorre com uma bandeira, v.g., que, por associação, representa o patriotismo de um povo), mas pela inerência a um processo de existência que se remete a uma história, a um modo de constituir-se. Aqui está, para o autor, a sacralidade humana. A extinção desmotivada de uma vida humana atenta contra esse caráter sacro da vida como uma história maior, como continuidade de espécie e como algo que representa uma cultura e uma história únicas. O atentado contra a vida humana atingiria, assim, o jaez criativo da natureza (considerando-se que o ser humano é um produto de um processo evolutivo natural) ou de um ser divino (tendo em vista a mesma explicação). Seria um atentado contra a própria natureza ou contra Deus. E, além disso, representaria uma afronta ao conteúdo humano que um ser representa. Em outras palavras, como na arte, o desenvolvimento da condição humana supera o natural e representa toda uma cultura e uma sociedade que se desenvolveu de modo a vencer diversas amarras da natureza. O processo de geração de um filho, além de representar um acesso ao natural e ao divino (seja por representar uma etapa da evolução que se mostra necessária, seja por atestar a vontade expressa de Deus – crescei-vos e multiplicai-vos), atesta ainda um poderoso processo de hominização que está escondido sob as decisões de planejamento de uma gravidez e da criação de um filho, é um processo cultural de concepção única e humana, pois está carregada dos desejos histórico-culturais de um povo. A dor pela perda de uma vida é, desta feita, mensurada por cada um desses elementos, todos representativos do valor sagrado da vida. 
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coletivo. É impossível às pessoas viverem em sociedades entregues à barbárie que representa a 
morte impune e injustificada de um semelhante. E o direito não é, nem poderia ser, cego a tal 
fato, daí encontrarem-se em posição de destaque as normas que protegem e advogam a vida das 
pessoas, como é o caso da penalização do homicídio.  

Mas, ainda assim, seria correto dizer que a vida é um direito absoluto?  
Responde-se que não. As regras penais que regulamentam o aborto necessário e o aborto 

sentimental são a grande prova de que, além de o nascituro não ser propriamente considerado 
pessoa pela legislação atual, também o direito à vida dos seres humanos em geral não representa 
um bem indisponível.  

Isso porque, se pessoas fossem nada autorizaria a retirada da vida um pessoa para a 
salvaguarda da vida de outra ou mesmo de muitas outras. Como poderia a legislação penal 
admitir o aborto em caso de que a vida da mulher está em risco se, em contrapartida, não 
considerasse o status moral do nascituro de alguma forma diverso do de sua genitora? A 
conclusão é ainda mais dramática e explicita nos casos de aborto em razão de estupro, nos quais 
a vida da gestante sequer está em risco e, ainda assim, a vida do nascituro é dispensável. 

Igual arremate pode ser desenhado a partir do que dispõe o art. 5.º, inciso XLVII da 
Constituição Federal, que institui a pena de morte no Brasil como regime de exceção, aplicável 
exclusivamente em caso de guerra declarada. Se a Norma máxima do país admite que, em certos 
casos e mediante determinadas circunstâncias, seja lícita a retirada da vida de uma pessoa é de 
se concluir que, embora disponha de grande importância, não é, entretanto, o direito à vida, um 
elemento jurídico absoluto ou hierarquicamente superior aos demais direitos. Apenas encontra-
se confinado às permissivas constitucionais. 

Ademais, conforme destacara o Ministro Marco Aurélio Mello na Adpf 54/DF (2012, 
p. 59), que tratara do aborto em casos de anencefalia, além de não ser absoluto, o direito à vida 
comporta gradação, sendo lícito supor que o Legislador Constitucional conferiu maior 
relevância jurídica conforme o ser humano se desenvolva em pessoa. Daí a previsão de pena de 
seis a vinte anos ao homicídio e de um a três anos no caso de aborto provocado, atestando-se 
que a vida da pessoa representa tutela jurídica variável conforme o processo de pessoalização 
do ser humano. 

A terceira e última dedução que se esconde atrás da pretensa indisponibilidade da vida 
é o caráter religioso que a premissa ostenta.  

Sendo a vida do ser humano um bem que o Estado tutela independentemente da 
constituição da pessoa (embora seja dada a esta maior importância quando da tutela de sua 
vida) e sendo o direito à vida um direito não absoluto, a tutela que lhe envolve está diretamente 
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relacionada à concepção de vida como representação de um mistério da natureza (evolução 
darwiniana) ou como um mistério divino (criação de Deus). Relaciona-se a critério 
independente e não derivativo de proteção, decerto que não advém do reconhecimento da 
pessoalidade do ser humano nos estágios mais tenros de seu desenvolvimento biológico. 
Representa o credo que a pessoa adota como fonte de religiosidade pessoal e no qual crê 
autonomamente, constituindo seu direito de crença pessoal. Seja ateu, católico, protestante ou 
muçulmano, a opção de crença pressupõe uma série de dados que são mais ou menos possíveis 
de comprovação e que, em sua maioria, são exclusivamente dependentes da fé e da crença nos 
dogmas da religião a qual optou por abraçar (ou a qual escolheu rejeitar por completo, embora 
ainda assim creia no valor inerente de certos bens, como a vida humana). O debate sobre o 
aborto e as questões que envolvem a convicção no valor intrínseco da vida humana possuem, 
inegavelmente, contornos de religiosidade. 

Carrasco de Paula (2011, p. 2) refere-se ao sagrado como derivativo de três estados: a) 
algo ligado a Deus no nível mais elevado possível; b) algo sobre o qual Deus mantém sob 
especial proteção; c) "uma entidade que, por sua própria natureza, está acima da capacidade do 
homem e foge ao seu poder”. Em todos os itens levantados e, em especial, no último, percebe-
se a ligação do valor da vida humana a um fim criador maior, testificando maneira pela qual se 
procura atribuir às vidas individuais avaliação especial e impessoal (Dworkin, 2009, p. 219). 

Muito do que se proclama sobre a indisponibilidade da vida humana decorre, portanto, 
diretamente dessa “aura sacra” com a qual é vista pelas pessoas e a respeito da qual o legislador 
e o interprete do direito devem estar cientes e conscientes para que não se deixem levar apenas 
por seus critérios. 

Conclusivamente, sobre a indisponibilidade da vida, pode-se afirmar que: a) a proteção 
constitucional à vida não depende necessariamente da atribuição de status moral de pessoa, 
pode e parece estar mais ligada à objeção independente que valora a vida como um bem 
indisponível do ser humano; b) o direito fundamental à vida, previsto no caput do art. 5.º da 
Constituição Federal, não é absoluto, admite graduação e deve ser avaliado conforme o 
processo de pessoalização; c) as questões que envolvem a sacralidade e a indisponibilidade da 
vida representam motivadores de cunho religioso e, por isso, estão representados e garantidos 
pelo direito fundamental à liberdade de consciência e crença; d) as decisões sobre o aborto 
devem ser tomadas como parte da autonomia procriativa da mulher, quando derivadas da 
objeção independente, isto é, sempre que o nascituro ainda não represente potencial de pessoa; 
e) a Constituição Federal garante maior inerência e poder ao direito à vida do nascituro que já 
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é pessoa potencial, em função dos direitos e interesses que já passa a possuir (objeção 
derivativa). 

 
 
4.1.2. A dignidade da pessoa humana na constituição federal 
 
 
O postulado da dignidade da pessoa humana completa o rol de definições jurídico-

constitucionais relevantes a embasar os direitos do nascituro e, em grau de normatividade 
superior, a sustentar a teoria da personalidade civil que visa proteger aspectos fundamentais de 
sua vida, dentre eles o direito a indenização por danos materiais e morais. 

Dentro do plano moral e filosófico, representa a fundamental peça que intermedeia a 
animalidade da espécie – o fato, consubstanciado no ser humano – ao processo dialético de 
pessoalização, onde as técnicas de ascripção reconhecerão ao ser em desenvolvimento 
importância moral crescente – o valor, concretizado na pessoa. Diante do recorte filosófico-
epistemológico proposto, duas importantes tradições e concepções morais se chocam com o fito 
de deslindar a pessoalidade do nascituro: a primeira representa o conceito kantiano de dignidade 
como algo importante em si mesma e que não pode ser precificada; a segunda, denota a 
instrumentalização do status moral da pessoa como construção moral que se dá pelo paralelo 
do reconhecimento interpessoal e a inserção num projeto parental. A dignidade do ser é a sua 
aproximação à estrutura da pessoa e revela associação ao gênero humano não apenas como 
espécie, mas como ente moral. Isso tudo já fora devidamente explicitado nos tópicos 
precedentes. 

Os passos da significação da dignidade da pessoa humana desligam-se, portanto, 
momentaneamente de suas bases metafísicas para se focarem na dimensão jurídico-
constitucional que o enunciado representa. Dentro dessa perspectiva, a primeira questão a ser 
enfrentada refere-se à natureza constitucional do postulado. Deve-se perquirir se a dignidade 
da pessoa humana é uma norma e qual a sua força no ordenamento jurídico brasileiro. 

De início tem-se por certa a sua relevância não apenas ao Direito, mas às instituições 
políticas de formação do próprio Estado Democrático brasileiro, caso contrário, não se 
consubstanciaria em um de seus fundamentos constitucionais (art. 1.º, inciso III da Constituição 
Federal). Traduz-se num dos embasamentos inafastáveis do Estado e, certamente, o mais 
relevante deles, uma vez que, a partir da correta consideração dos valores morais da pessoa, 
concretizam-se os demais fundamentos como a cidadania, a correta delimitações dos poderes 
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da soberania, a construção de sistema político econômico liberal de cunho humanista e o 
pluralismo político. 

Mas não parece correto supor que seu substrato seja apenas material, olvidando-se  sua 
natureza marcadamente valorativa e moral, como adverte Bastos (1999, p. 158). A delimitação 
dos direitos e deveres da pessoa exige fundamentação de natureza filosófico-moral do que vem 
a ser a pessoa, conceito em que a dimensão moral é imperante. A resposta assume coeficiente 
ainda mais avigorado ao se abraçar a aura kantiana que há por trás da definição de dignidade 
da pessoa humana e que, invariavelmente, é recebida com bons olhos pela doutrina nacional74 
(BARROSO, 2014, pp. 68-69). 

Alexandre de Moraes, por exemplo, é enfático ao afirmar que a dignidade da pessoa 
humana transcende a dimensão material e consolida-se em atributo inerente às personalidades 
humanas. Adotando premissa marcadamente moderna e kantiana, advoga ter, o referido 
postulado, a missão de proteger a integridade da liberdade pessoal em face do poder e da 
truculência do Estado. Para o autor, “...a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa...” (MORAES, 2004, p. 52) (grifamos), despontando a sua intrínseca conexão ao 
conceito de pessoa como ser moral, dotado de status não apenas biológico, mas, e sobretudo, 
moral75. 
  
74 Barroso dedica todo um tópico a discorrer sobre a influência do pensamento kantiano no trato de questões inerentes à dignidade da pessoa humana, referenciando que “Muitas das suas reflexões estão diretamente associadas à ideia de dignidade humana e, consequentemente, não é surpresa que ele seja o autor mais frequentemente citado nos trabalhos sobre essa matéria. [...] Apesar disso, a ética kantiana – com conceitos como imperativo categórico, autonomia e dignidade – tornou-se parte crucial da gramática e da semântica dos estudos sobre a dignidade humana (BARROSO, 2014, pp. 68-69) 
75 É conveniente destacar que, conforme já destacara Peter Singer (SINGER, 1999, pp. 83-89), deve-se tomar muito cuidado para não confundir o que se quer dizer quando toma as expressões “vida humana”, “ser humano” e “pessoa”. A primeira refere-se à natural consequência da vida de um ser humano e normalmente está interligada ao sentido de indisponibilidade da vida, a segunda refere-se ao ser da espécie humana, enquanto que a última denota o sentido moral que confere significado novo e especial aos seres da espécie. Moraes parece confundir ou simplesmente ignorar essa diferenciação, uma vez que embora afirme que a dignidade da pessoa humana represente o elemento de unidade dos direitos fundamentais da pessoa como atributo inerente à personalidade humana e que seja verdadeiro valor espiritual e moral inerente à pessoa, logo afirma, em contradição à diferenciação proposta, que a proteção aos direitos fundamentais tem o fito de não menosprezar a estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos, in verbis: “a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (grifos originais) (MORAES, 2004, p. 52). Ao afincar a importância da pessoa ao simples fato de pertencer à espécie humana e ser, assim, mais um ser humano, esquece-se das bases morais que conferem à pessoa a ascripção de dignidade diversa e, como Bourguet, faz leitura equivocada das premissas morais  
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Como norma constitucional, a dignidade da pessoa humana não está exclusivamente 
fixada sobre os pressupostos materiais e imateriais que regem a existência das pessoas, tal qual 
se dá com outros direitos fundamentais (como o direito à vida, à liberdade de religião etc.). Seu 
conteúdo moral, que adquire força normativa de modo a espraiar-se por todo ordenamento 
jurídico, representa qualidade ascripta (ou inerente) a todas as pessoas humanas e, como tal, 
não pode ser criada, concedida ou retirada, embora sua violação seja sempre possível 
(SARLET, 2011, p. 41, 43). Sua fundamentação constitucional carece, pois, de justificativa 
outra que não a própria importância à pessoa76, lembrando-se que a grande batalha dos dias 
atuais não se vincula tanto ao plano teórico, inerente às justificações dos direitos 
fundamentais77, mas ao plano político, onde se encontra a resposta à questão: como protegê-
los? (BOBBIO, 2004, p. 43). 

A partir da topografia constitucional adquire o sentido de objetivo maior do Estado. 
Contudo, seu fundamento não está no Direito propriamente dito, mas nas considerações 
filosófico-morais que determinam sua acepção e seu conteúdo. Por isso, preexiste à ordem 
jurídica e é ínsita à condição pessoal humana, razão pela qual pode ser reclamado o direito ao 
seu reconhecimento, respeito, proteção, promoção e desenvolvimento, mas não o direito 
fundamental à dignidade em si (SARLET, 2011, p. 89), pois é a dignidade a base da constituição 
dos direitos fundamentais, e não o contrário.  

A dignidade não pode ser confundida com a qualidade dos direitos que representa e que 
formam o arcabouço de proteção da condição digna de existência da pessoa. Não se confunde, 
por exemplo, com o direito à autodeterminação e à justiça, porque firma-se como base a ambos 
tendendo a responder as seguintes indagações: Por que devo respeitar a autonomia das pessoas? 
Por que devo tratar as pessoas com justiça? Seu conteúdo empreende a primordial função de 
servir de suporte à constituição dos direitos e, por isso, não importa em si num sinônimo de 
direitos (SULMASY, 2007, p. 10). 

  
kantianas, supondo que a importância moral da pessoa está no fato de ser um membro da espécie humana (postulado especista), enquanto que o filósófo de königsberg estabelece o contrário: é por ser pessoa e, assim, ter status moral, que toda a humanidade, participante desse conceito moral, possui importância única e, assim, dignidade (vide item 1.3.3). 
76 E, novamente, volta-se às suas bases morais de constituição. 
77 Embora a dignidade da pessoa humana não esteja compreendida no rol dos direitos fundamentais isso não quer dizer que sua efetividade não sofra os mesmos percalços daqueles. A verdade é que, como fundamento dos próprios direitos fundamentais, cada vez que um desses direitos é suprimido, vilipendiado, não garantido ou desenvolvido pelo Estado, é a própria dignidade da pessoa humana que é atacada. 
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Representa aquilo que Dworkin denomina direitos morais (1978, p. 197.), premissa de 
cunho ético de difícil tradução que se aproxima mais do conceito de “direito natural”, em 
contraposição à expressão “direitos legais” (ou positivados) (BOBBIO, 2004, p. 27), como 
aferidor dos direitos não positivados na ordem jurídica e que, ainda assim, permanecem 
integrados à condição humana78. O respeito e a importância à dignidade da pessoa humana 
garantem sua oponibilidade a todo tipo de ameaça ao seu conteúdo moral, inclusive e 
principalmente, àquelas decorrentes da própria ação do Estado.  

O reconhecimento de direitos contra o governo não advém de fatores etéreos e 
inexplicáveis, não atesta um presente divino, um mandamento ritual antigo ou apenas o 
resultado da vontade popular. Advém, sim, da difícil e dispendiosa necessidade estatal de 
perseguir objetivo certo e inerente ao bem-estar social, e está, destarte, assentado no 
reconhecimento da ideia “vaga, mas poderosa, da dignidade humana”. Sua assertividade 
pressupõe, na tonalidade do pensamento kantiano, “...que existem formas de tratar um homem 
que são inconsistentes com seu reconhecimento como um membro pleno da comunidade 
humana, e sustenta que tal tratamento é profundamente injusto” (DWORKIN, 1978, p. 198). 

É nítido que a dignidade da pessoa possui, neste sentido, natureza jurídica diversa a do 
direito à vida. Este é apresentado na Constituição Federal como um direito fundamental da 
pessoa humana e, embora esteja afastado seu caráter absoluto, possui inegável relevância ao 
desenvolvimento individual e coletivo por garantir a paz coletiva em função da proteção do 
indivíduo. Já a dignidade da pessoa humana, na condição de fundamento da república, possui 
caráter jurídico superior colocando-se como norma de direcionamento a todos os direitos 
fundamentais. O direito à vida, portanto, pressupõe o tratamento digno às pessoas no começo, 
no meio e no fim da vida, fato que solidifica o caráter moralmente sério com que se deve tratar 
temas como o aborto, a eutanásia e, também, as condições de vida das pessoas em geral. 

A dignidade da pessoa humana está adrede anexa ao seu conteúdo e natureza moral que 
servirão como substrato de sentido à proteção dada pela Constituição da República. Esse sentido 
moral, embora variante ao longo do tempo, na tradição ética ocidental sempre tocou a noção de 
reconhecimento de algum valor especial ao ser humano, fato que, como se propõe, transmuta o 
ser em pessoa.  
  
78 Refere-se, Dworkin, aos direitos morais que representam o caráter relevante da condição de pessoa do ser humano ou, em outros termos, atestam os direitos inerentes ao status moral da pessoa e, assim, não são criados, mas reconhecidos e necessariamente respeitados. Para o autor, “[...] se um homem tem um direito moral específico contra o governo, tal direito sobrevive à legislação e às decisões judiciais em contrário” (tradução livre). Texto original: “The argument so far has been hypothetical: if a man has a particular moral right against the Government, that right survives contrary legislation or adjudication” (DWORKIN, 1978, p. 197). 
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Quanto ao seu matiz ético, ao qual se volta outra vez, é interessante propor a autoridade 
de três acepções diversas da palavra (SULMASY, 2007, p. 12): a) dignidade atribuída; b) 
dignidade inflorescente; e c) dignidade intrínseca.  

A primeira, condiciona o valor aos atos de atribuição e, em função disso, representa ato 
criativo-constitutivo de forma convencional de valor. Adjudica-se valor a quem é 
reconhecidamente portador de certas características morais, por exemplo. A segunda, refere-se 
à atribuição de importância ao processo ou estado de coisas que se considera compatível à 
dignidade intrínseca de uma pessoa. Tem ligações claras ao modelo ético grego, no qual a 
virtude (aretê - ἀρετή) representa o valor intrínseco da pessoa e, por isso, deve ser exaltada e 
incentivada, estando, assim, conectada a certa concepção objetiva da pessoa humana. A última, 
marcadamente de jaez kantiano, refere-se ao valor de uma criatura pelo simples fato de ser o 
tipo de ser que é. A pessoa é moralmente importante por ser um ser humano79. 

É comum pensar-se a dignidade em função da pessoa humana e vice-versa, 
caracterizando dependência circular de conceitos na qual o status moral da pessoa determina a 
sua dignidade. Deste modo, um pesador kantiano compreende a pessoa como ser autônomo e, 
assim, a dignidade da pessoa como decorrência de sua inclusão no mundo da moralidade que 
somente é possível quando se pode determinar, pela própria razão, as leis que determinam a 
vontade, isto é, quando se age com autonomia. Um pensador aristotélico diria que a pessoa 
humana é um ser dotado de Logos e este representa sua característica natural, o florescimento 
da razão, o que o levaria a uma concepção ética de dignidade como a necessidade de 
florescimento dos bons caracteres do ser humano como condição natural à própria felicidade 
humana.  

Propondo-se a íntima relação entre a compreensão da dignidade e o entendimento do 
que é ser “pessoa”, não se pode olvidar que, na verdade, o que se faz é o acordo entre a 
atribuição de dignidade e determinado modelo ontológico de pessoa. Isso faz deixar de lado a 
compreensão de dignidade como algo mais “...amplo do que a que é aplicável ao humano, e 

  
79 Deve-se tomar cuidado para não confundir o conteúdo da dignidade intrínseca da pessoa humana como ente moral e a como reles ser da espécie humana, isto é, a importância intrínseca de estar incluído na espécie humana não advém de características físicas ou intelectuais do ser, mas da relevância moral de constituir-se um ser autônomo e livre. O que Kant pretende, portanto, não é dizer que a supremacia moral decorre da espécie humana, mas o contrário, a espécie humana é eticamente importante por ser naturalmente condicionada a participar do imperativo da razão prática e por constituir-se, assim, em ser com capacidade de ação moral. 
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alguns podem até alegar que algum senso de dignidade pode ser estendido aos animais também” 
(tradução livre)80 (MALPAS, 2007, p. 19), basta pensar-se na dignidade da natureza.  

E é imperativo ter consciência que, ao atrelar-se a discussão a determinado modelo 
ontológico específico de pessoa humana – como o kantiano, que é o mais comumente invocado 
ao tratar-se da dignidade – certas consequências filosófico-morais inerentes à concepção de 
dignidade como autonomia não podem ser sublimadas ou esquecidas. Uma delas é que tal 
modelo carrega consigo a noção de autonomia individual e suas relevantes implicações, como 
a tendência a priorizar o indivíduo sobre o coletivo, apostando seus parâmetros mais na proteção 
e florescimento do ser individual, e em suas capacidades e atributos, do que em concepção 
social, cultural e histórica de pessoa humana (MALPAS, 2007, p. 20). 

A fixação em exclusivamente uma das características do ser humano (a autonomia) para 
determinar o valor moral da pessoa empobrece tanto o conceito de pessoa como o de dignidade: 

Não é que a autonomia não tenha relevância à compreensão do ser humano, mas sim 
que uma grande ênfase somente na autonomia ameaça produzir uma pintura distorcida 
daquilo que o ser humano realmente é. Quem e o que somos não é apenas determinado 
por nossa existência como seres independentes, mas é, ao contrário, determinado pelo 
entrelaçamento com o ser daqueles outros com os quais nos relacionamos que nossas 
vidas são moldadas, bem como em relação ao resto do mundo com quem nossas vidas 
se chocam (tradução livre)81 (MALPAS, 2007, p. 20). 
 A conjectura da moralidade que subjaz à dignidade do indivíduo tem amparo na riqueza 

histórico-cultural que compõe a noção de pessoa. Evitando quedar-se na singeleza do conceito 
de um “outro eu” universalmente constituído e genericamente transposto aos demais 
indivíduos, sua constituição metafísica se caracteriza pela transcendência, assim compreendida 
como o desejo metafísico que não aspira ao ingênuo retorno ao eu, mas se volta para além 
daquilo o que simplesmente pode completá-lo, regressando ao Outro (LEVINAS, 1988, pp. 21-
22). Ser pessoa é, pois, mais do que a autonomia do Ser ou qualquer atributo ontológico que, 
embora presente e envolva relevante aspecto de sua constituição, não revela toda a ambiguidade 
desse fenômeno que faz emergir sua delicadeza num certo sentimento de inquietação 
(dérangement) face ao Outro (WALDENFELS, 2004, p. 63) e que irá determinar o substrato 
da dignidade humana. 
  
80 Texto original: “In respect to this latter claim – the denial that dignity has any to do with the specifically human as such – it is certainly true that there is a sense of dignity that is broader than just that which is applicable to the human, and some might even want to claim that some sense of dignity might extend the animal as well (as one might talk, for instance, of the dignity of nature)”. 
81 Texto original: “It is not that autonomy has no relevance to an understanding of human being, but rather that too great emphasis on autonomy alone threatens to deliver a distorted picture of that in which human being actually consists. Who and what we are is not determined solely by our existence as independent beings, but is instead intertwined with the being of those in relation to whom our livers are shaped, as well as with respect to wider world in which our lives are placed out”. 
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Está-se diante de um problema de conhecimento do si-mesmo e do outro. 
Conhecimento que é essencial para o desvelamento da pessoa e de sua própria dignidade. 

Davidson (2001, pp. 205-206) assevera haver três formas de conhecimento intimamente 
conectadas e inter-relacionadas e que devem ser notadas na compreensão pessoal: a) 
conhecimento do eu-mesmo; b) conhecimento do mundo; c) conhecimento do outro. Essas 
três esferas espelham o tipo de compreensão que cada indivíduo experimenta ao indagar-se 
acerca de si-mesmo, do mundo que o cerca e das outras pessoas. É de fácil atilamento a 
conclusão de que se conhece aquilo que na maior parte do tempo se pensa, se quer e se 
intenciona, bem como que se conhece boa parte do mundo exterior através das experiências de 
tamanho, largura, profundidade, ou seja, por meio de propriedades causais que exprimem os 
fenômenos pelos quais as coisas são compreendidas. E, mesmo que usando grande dose de 
incerteza e imperatividade de concepções, preconceitos e valores pessoais, é possível afirmar 
que, vez por outra, se pode saber o que se passa na mente de outras pessoas.  

O conhecimento do eu-mesmo opera-se através do conteúdo adstrito à mente da própria 
pessoa-pensante e, em razão disso, não apela inicialmente a nenhum tipo de evidência ou 
investigação. O conhecimento do mundo dá-se ordinariamente por meio da ação dos órgãos 
humanos de percepção, por isso está normalmente vulnerável a todo tipo de incertezas, 
dependente que é dos sentidos contrariamente ao que ocorre com a o conhecimento do eu-
mesmo. O último, de maior interesse ao delineamento da pessoalidade e, consequentemente, da 
dignidade da pessoa, apresenta-se com maior grau de velamento à percepção. O conhecimento 
do outro depende do acesso aos conteúdos proposicionais de outras mentes, coisa que nunca se 
mostra de imediato. Encontra-se, antes, obnubilado ao senso comum daquilo que é observável, 
uma vez que não se pode ter acesso àquilo que outras pessoas pensam e valorizam quando não 
se consegue notar o seu próprio comportamento. 

Do ponto de vista histórico, as diversas tentativas de comprovação da proeminência de 
uma dessas formas de conhecimento sobre as demais representam muito do que 
epistemologicamente se discutiu de Descartes até os dias presentes.  

Ocorre, contudo, que esta é a abordagem errônea do problema. Há bastantes evidências 
de que nenhuma dessas três formas de conhecimento pode ser reduzida a apenas uma ou duas 
delas. O caminho volta-se, então, ao conhecimento e à harmonização de seus conteúdos – ou a 
saber como compreender as três indagações: como a mente pode compreender o universo da 
natureza; como é possível a uma mente conhecer o conteúdo de outra; e como é possível 
conhecer o substrato de mente do próprio indivíduo sem se recorrer a observações ou a 
evidências (DAVIDSON, 2001, pp. 206, 208). 
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Transpostas tais ideias à questão da dignidade da pessoa humana, sua compreensão está 
necessariamente relacionada, não apenas no nível epistêmico sugerido por Davidson, mas, 
sobretudo, no nível moral (MALPAS, 2007, p. 21), à concepção que se tem de si mesmo e, 
invariavelmente, à compreensão que se tem dos outros e do mundo, já que são elas esferas 
interdependentes do conhecimento82.  

A trilha percorrida pela presente tese mostra-se, desta maneira, em aquiescência ao 
conceito inter-relacional de pessoa e, sequencialmente, à dignidade da pessoa conforme a 
acolhida em projeto parental, na forma proposta por Lucian Sève e Raquel Hogemann.  

A dignidade da pessoa humana, substrato ético que a norma Constitucional visa a 
preservar, remete à compreensão da pessoa situada além das formas “auto-encapsuladas” e 
ensimesmadas típicas dos formatos morais que tomam a dignidade como corolário do princípio 
da autonomia individual. Mais do que essa visão solipsista do eu que, embora também 
componha parte do conceito de dignidade da pessoa humana (como visto anteriormente, decerto 
que se propõe a preservação da dignidade intrínseca do ser a partir da vigésima semana), é 
insuficiente, o modelo complexo proposto exige interpretação mais sofisticada compreendendo 

  
82 Aduz o autor que “Além do mais, enquanto Davidson parece assentar o problema em termos epistêmicos, o que está realmente em questão encontra-se além do epistêmico – uma vez que quem e o que somos está ligado ao conhecimento de nós mesmos e uma vez que nosso conhecimento de nós mesmos é interdependente de nosso conhecimento dos outros e do mundo, então quem e o que somos está em si mesmo ligado ao nosso conhecimento dos outros e do mundo. [...] Mais do que ser algo de certa forma auto-encapsulado e separado, o ser humano deve ser compreendido nos termos de seu/sua particular topos – no sentido de lugar no qual ele/ela encontra ele-mesmo/ela-mesma – um topos ou lugar que é formado pelas inter-relações entre indivíduos e grupos de indivíduos, entre indivíduos e o ambiente e as coisas que os cercam, e entre indivíduos e eles mesmos. Se levarmos tal inter-relação topográfica a sério então não apenas devemos vê-la como determinante para a estrutura de nossa vida epistêmica, mas também a nossa vida ética. De fato, é forçoso afirmar que nossas relações éticas se desenrolam através das mesmas três dimensões que Davidson também identifica – relação com o eu-mesmo, com os outros e com o mundo – e que essas três dimensões de relacionamento são igualmente interdependentes uma com a outra” (tradução livre). Texto original: “Moreover, while Davidson appears to couch this in epistemic terms, what is actually at issue goes beyond the merely epistemic – since who and what we are is so much bound up with our knowledge of ourselves, and since our knowledge of ourselves is interdependent with our knowledge of others and the world, so who and what we are is itself bound up with our knowledge of others and of the world. […] Rather than being somehow self-enclosed and separated, human being has to be understood in terms of his/her particular topos – in terms of the place which he/she finds himself/herself – a topos or place that is formed through the interrelations between individuals and groups of individuals, between individuals and the environments and things that surround them, and between individuals and themselves. If we take such topographical interrelation seriously then not only must it be seen as determining the structure of our epistemic lives, but also our ethical lives. Indeed, we might say our ethical relations play out across the same three dimensions that Davison also identifies – relation to self, to others, and to the world – and that these three dimensions of relation are also interdependent with one another” (MALPAS, 2007, p. 21).   
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as inter-relações mútuas “entre indivíduos e grupos de indivíduos, entre indivíduos e o ambiente 
e as coisas que os cercam, e entre indivíduos e eles mesmos” (MALPAS, 2007, p. 21)83. 

A dignidade da pessoa humana na Constituição Federal representa não a simples 
proteção a qualquer estadiamento do ser humano, mas a essa concepção complexa de dignidade 
da pessoa, criatura ética, formada a partir de si-mesma em relação com os outros e com o mundo 
que a cerca.  

Desse modo, é recomendável interpretar e postular que o texto constitucional advoga 
dignidade e garante proteção à vida da pessoa em potencial a partir da vigésima semana de 
gravidez. Será quando se presume poder relacionar-se de modo tênue consigo mesma e com o 
mundo maternal e material que a cerca e onde, em tal momento, o projeto parental está 
consolidado e a dimensão pessoal encontra-se em especial prospecção de acontecer.  

Assim agindo, garante-se a dignidade da pessoa e o direito à vida, conforme já 
explicitado. 
 
 

4.2. Os direitos da personalidade no código civil de 2002 
 

 
Os direitos da personalidade representam importante conquista albergada pela 

Constituição Federal que encontram no Código Civil brasileiro, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, a sua principal forma de expressão jurídica nas relações intersubjetivas e uni-subjetivas 
de cunho predominantemente privado.  

Referida legislação, embora logicamente não esgote a matéria, forma a base do ramo 
doutrinário denominado Direito Civil, normas de direito privado aplicáveis sempre que não haja 
leis especiais ou disposições de vontade particulares que tenham força a constituir direitos, 
consubstanciando-se na parte geral do direito privado (ALABADEJO, 2002, pp. 37-38).  
  
83 É importante reparar que Malpas põe em destaque a composição complexa e inter-relacional da ética, estabelecendo paralelo comparativo entre o modelo ético relacional e a concepção relacional de significado e conhecimento proposta por Davidson, fundamentando concreta base ao uso de conceito relacional de pessoa, conforme se faz neste estudo. O modelo de pessoa havido das premissas propostas por Lucian Sève reflete arcabouço inter-relacional de pessoa no qual ao projeto parental é conferida a importante função de induzir, por meio do processo de ascripção, a dignidade da pessoa ao ser que ainda se mostra, quanto à sua pessoalidade, mera potencialidade. A mesma coisa é aplicável ao modelo levinasiano de reconhecimento do Outro, proposto por Hogemann, a partir do momento inaugural da aceitação da gravidez pela gestante, instante primeiro em que o projeto se inicia e que a pessoa em germe tem a primeira possibilidade de acolhimento pela mãe. Trata-se de arquétipo relacional de ética que convida a conhecer a dignidade da pessoa sob várias perspectivas, não se prendendo apenas ao viés da autonomia da pessoa, como se costuma fazer de ordinário. Esse é o fundo explicativo da proposição de Malpas e que serve de garantia ética e epistêmica ao que se propõe neste estudo. 
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Em sua origem romana, o Direito Civil possuía extensão dilatada açambarcando todo o 
direito vigente. Constituía-se no direito do cidadão romano (ius civile) inerente à Civitas, 
opondo-se, neste sentido, ao ius gentium ou direito dos povos, aplicável aos estrangeiros e às 
pessoas que não se qualificavam como cidadãos de Roma (DINIZ, 2008, p. 45). Foram, 
contudo, suas regras de direito privado, disciplinadoras das relações jurídicas entre particulares, 
que mais se destacaram no mundo românico e, devido ao refino e alto grau de desenvolvimento, 
exerceram incomensurável influência sobre o direito medieval e moderno da Europa 
(GILISSEN, 2008, p. 80) e, consequentemente, sobre o direito brasileiro. 

Levando em consideração algumas das premissas fundamentais do Direito, como a 
preservação, promoção e o desenvolvimento dos postulados da personalidade e da comunidade 
(ou do indivíduo e da sociedade) (LOTUFO, 2003, p. 30), os direitos da personalidade colocam-
se em situação topográfica privilegiada, haja vista possuírem largo espectro de atuação sobre 
todos esses aspectos. Conseguem, de fato, bem proteger e fomentar os fins substantivos das 
pessoas, permitindo a convivência mutua e o desenvolvimento e preservação comunidade como 
um todo. E, igualmente, atendem à finalidade instrumental da própria comunidade 
fundamentando direitos e deveres que considerem adequadamente a proteção à pessoa. 

A localização topográfica dos direitos da personalidade no Direito Civil brasileiro traduz 
sentido diverso daquele havido com os direitos fundamentais, dispostos na Constituição 
Federal. Nesta se aloca a fundamentação geral dos direitos tidos como essenciais, por isso 
fundamentais, ao fomento de vários aspectos da vida individual e social da pessoa humana; 
naquele, encontram-se disciplinados os direitos fundamentais de primeira dimensão que estão 
ligados intimamente à figura da pessoa humana em seu trato consigo própria, com seus pares e 
com a sociedade em que vive, espelhando principalmente aspectos privados das relações 
jurídicas intersubjetivas. A afinidade entre o público (direitos fundamentais/Constituição 
Federal) e o privado (direitos da personalidade/Código Civil) apresenta-se mais misturada e 
menos estanque do que corriqueiramente se pensa, exigindo a observância de preceitos 
constitucionais normativa e validamente aplicáveis no âmbito do Direito Civil e que, para 
alguns autores84 (TARTUCE, 2014, p. 66), instaura nova metodologia de estudo ao tema, 
formando-se o “direito civil constitucional”. 

  
84 Para Tartuce, essa forma nova de pensar e interpretar o direito civil possui raízes no pensamento do jurista italiano Pietro Perlingieri e encontra vários adeptos no direito pátrio, atraindo, além do próprio Tartuce, Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodin de Moraes, Heloísa Helena de Barboza, Luiz Edson Fachin, Paulo Luiz Netto Lôbo, Renan Lotufo e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (TARTUCE, 2014, p. 66). 
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A compreensão da Constituição Federal como mera carta política (LASSALE, 2001, p. 
27), rica em normas de cunho programático, cuja finalidade maior seria sugerir ao legislador 
ordinário certos caminhos políticos85, encontra-se superada pela concepção que lhe defere força 
normativa86 significando que seu espectro de atuação se expande de modo a atuar efetivamente 
nas relações fáticas contribuindo de modo coordenado e efetivo para a construção da realidade 
política e social (HESSE, 1991, p. 15). 

Em suma, no tocante às relações entre o Direito Civil e o Constitucional, conclui-se que 
o primeiro se encontra profundamente influenciado e interpretado pelo segundo, principalmente 
pelas normas definidoras dos direitos fundamentais e, especificamente, pela dignidade da 
pessoa humana. Assim, uma forma de cognominar as normas infraconstitucionais que dissertam 
sobre direitos fundamentais é referir-se a elas como o “Direito Civil Constitucional”, o que 
significa a atenção à interpretação conforme a Constituição que deve ser observada junto a essas 
normas. Nisso Código Civil de 2002 pode ser havido por inovador, porquanto destinou todo um 
capítulo voltado à regulação de aspectos civis inerentes aos direitos da personalidade. 

 

  
85 De fato, refere-se a ela Lassale como a lei fundamental de um país, albergando os conteúdos políticos que regerão as instituições sociais, de governo e jurídicas: “De fato, na maioria dos Estados modernos, vemos aparecer, num determinado momento de sua história, uma Constituição escrita, cuja missão é a de estabelecer documentalmente, numa folha de papel, todas as instituições e princípios do governo vigente” (LASSALE, 2001, p. 27). Sua injunção junto ao plano político afasta, o Direito Constitucional de então, de seu papel normativo e jurídico, esvaziando seu conteúdo de qualquer poder normativo e de eficácia real no plano do direito, sobrando para si a exposição dos jogos políticos e de poder que regularão o governo de determinado Estado: “Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país vigem e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social: eis aí os critérios fundamentais que devemos sempre lembrar” (LASSALE, 2001, p. 40). 
86 Lassale refere-se, acertadamente, à dicotomia entre a realidade política e Constituição escrita, referindo-se à existência de uma Constituição real e efetiva (aquela que reflete os fatores reais de poder de um país) e uma Constituição meramente escrita (LASSALE, 2001, p. 27), a qual Hesse denomina jurídica. Uma, por representar as relações de poder que dominam o Estado possui, para o autor, força e legitimidade, a outra, com tom díspar à realidade, nada mais representa do que uma folha de papel. Essa função puramente política e desconectada da efetividade jurídica faz das normas de direito privado corpo jurídico mais perene e estável do que as Constituições: “Quando num país irrompe e triunfa a revolução, o direito privado continua valendo, mas as leis do direito público desmoronam e se torna preciso fazer outras novas”. Hesse propõe uma visão integrada da Constituição como instrumento jurídico que visa conformar a realidade e as intenções do legislador (HESSE, 1991, p. 13), ou seja, nela está contida não apenas normas da realidade (o ser), mas também normas que visam condicionar a sociedade (dever ser), comportando importante instrumento jurídico de transformação social incidente sobre todas as demais normas legais: “Mas – esse aspecto afigura-se decisivo – a pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se confunde com as condições de sua realização; a pretensão de eficácia associa-se a essas condições como elemento autônomo. A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social” (HESSE, 1991, p. 15). 
 



125  

4.2.1. A natureza jurídica dos direitos da personalidade 
 
 

Os direitos da personalidade representam um dos aspectos dos direitos fundamentais 
expressos na Constituição Federal. Especificamente, direcionam-se aos direitos subjetivos da 
pessoa humana, tutelado principal, mas não exclusivamente, no âmbito de suas relações 
privadas (RÁO, 1999, pp. 602-603; GOMES, 1966, p. 43)87. Nessa concepção, apresentam-se 
intrinsecamente relacionados à noção de situação jurídica subjetiva da pessoa humana 
(PERLINGIERI, 2007, p. 106), bem como aos conceitos de direito subjetivo e objetivo. Como 
situação jurídica subjetiva, manifestam-se na qualidade base valorativa das situações 
existenciais humanas, atuando não como um direito, mas como um valor sobre o qual se 
desenvolvem diversas situações relevantes à pessoa (BARÇA, 2007, p. 2). 

A distinção entre direito subjetivo e objetivo, por sua vez, concebe modo de apartar-se 
a norma jurídica abstratamente considerada (direito objetivo) das relações jurídicas concretas 
havidas no seio social e originadas nessas mesmas noras gerais (direito subjetivo).  Wald refere-
se a direito subjetivo como a efetivação de determinado direito objetivo contido na norma em 
favor de determinada pessoa (2010, pp. 140-141).  

  
87 Afirma-se que os direitos da personalidade se aplicam às relações de direito privado porque a atenção especial da doutrina e da legislação civilista está voltada às relações privadas. No entanto, tais direitos são plenamente oponíveis ao Estado e como, nas palavras de Ráo, “todo direito pressupõe uma relação entre dois sujeitos; ora, o Estado, por ser titular de direitos perante os cidadãos, com eles mantém relações e dessas relações, consequentemente, também resultam direitos dos cidadãos perante o Estado” (RÁO, 1999, p. 604). Os direitos são subjetivos porque emanam da pessoa para as pessoas e para o Estado, sua fonte de partida é a pessoa humana e não a norma ou o poder político, parte-se da pessoa para a norma e não o contrário, da norma para a pessoa, fazendo luz que, neste sentido, tanto podem ter natureza privada como pública (RÁO, 1999, pp. 602-603). Conclusão semelhante tem Orlando Gomes, uma vez que reconhece a existência de natureza dúplice em alguns desses direitos, isto é, alguns deles são tutelados até por norma penal, mas ainda assim prefere o autor compreendê-los como basicamente de natureza privada porquanto visam essencialmente proteger aspectos físicos e morais da pessoa, rogando a sua não confusão com os direitos fundamentais postos na constituição: “cumpre sublinhar que os direitos de personalidade são direitos subjetivos privados, destinada sua proteção, como é, a assegurar o desenvolvimento e a expansão da individualidade física e espiritual da pessoa humana. No entanto, como alguns desses direitos também são públicos, vistos de outro ângulo, e outros se acham igualmente tutelados na esfera penal, necessário se torna definir, em termos claros, sua natureza privada. Não há confundi-los com os direitos do homem e do cidadão, que são realmente direitos subjetivos públicos, cuja proteção se organiza constitucionalmente para preservar o indivíduo do arbítrio do Estado” (GOMES, 1966, p. 43). A questão se torna menos tormentosa ao observar-se que, atualmente, se observa o poder normativo da Constituição Federal dando azo à sua eficácia horizontal, isto é, à plena aplicabilidade normativa de preceitos constitucionais às relações privadas. Pode-se, portanto, afirmar que os direitos subjetivos havidos na constituição como fundamentais e na legislação privada como da personalidade representam, na verdade, facetas diversas de um mesmo conceito (também previsto no direito internacional sob a rubrica “direitos humanos”): os direitos essenciais, e por isso fundamentais, da pessoa humana (direitos humanos, direitos do homem, direitos fundamentais, direitos subjetivos, direitos do indivíduo etc.). 
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Os direitos da personalidade expressam permissões próprias das pessoas que são seus 
titulares, ficando à sua disposição para agir ou não segundo seus preceitos, conforme a norma 
que os embasa e em face da sociedade em geral (DINIZ, 2008, p. 11). Sua importância à 
composição e à integridade do ordenamento jurídico é crucial. Não há Direito sem que se 
estabeleça seu amparo e prestígio: “...o reconhecimento e a proteção dos direitos subjetivos 
constituem condição essencial de legitimidade de todo e qualquer sistema jurídico” (RÁO, 
1999, p. 602). 

Conceptualmente, a personalidade da pessoa não compõe o principal objeto dessa classe 
de direitos. A personalidade é o próprio pressuposto de todos os direitos que lhes são adjacentes, 
o que lhe retira, ainda, a possibilidade crua de ser um direito em si para ter-se como meio de 
proteção a certas “manifestações especiais de suas projeções” havidas como relevantes e dignas 
de tutela jurídica (GOMES, 1966, p. 42).  

Podem ser resumidamente condensados como “...aqueles que têm por objeto os atributos 
físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais” (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2008, p. 136). Quanto às suas características essenciais são absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios e necessários.  

Absolutos porque oponíveis erga omnes e por se caracterizarem num dever geral de 
abstenção; extrapatrimoniais, uma vez que não são suscetíveis de avaliação econômica, 
podendo, no entanto, ante a impossibilidade de reparação em espécie ou restituição ao estado 
anterior (statu quo ante), ser objeto de ação reparatória equivalente ou mesmo inerente ao puro 
dano moral sofrido; intransmissíveis (ou inalienáveis), porque seu titular não pode transmiti-
los a outrem, nascendo e morrendo ope legis com a pessoa; imprescritíveis, seu uso, não-uso 
ou a inércia em sua defesa não afetam a sua titularidade e existência; vitalícios, existem 
enquanto existir a vida da pessoa que os titulariza, sendo correto afirmar que alguns sobrevivem 
até após a morte como meio de tutelar aspectos corporais de seu titular; necessários, porque 
inerentes à condição de pessoa humana (GOMES, 1966, pp. 42-43). Além dessas características 
clássicas, são ainda ilimitados, porque, como decorrentes de direitos fundamentais da pessoa, 
não se resumem tão-somente naqueles atestados na legislação ou no Texto Constitucional 
(DINIZ, 2008, p. 120). 

Finalmente, por representarem caracteres protecionais da pessoa sobre si mesma 
envolvendo aspectos materiais e imateriais de seu próprio ser enquanto pessoa, solidificam-se 
juridicamente como instrumentos de proteção às suas projeções físicas, psicológicas e morais, 
quer no seu trato exclusivamente individual, quer relativamente à vida em sociedade 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2008, p. 137). Sua natureza jurídica segue a mesma 



127  

premissa outrora levantada por Bobbio (2004, p. 43) ao tratar dos direitos fundamentais, não 
parecendo ser importante se advém do direito posto, ou se são procedentes da condição de 
pessoa do ser humano, basta reconhecê-los necessários e naturalmente dinâmicos e evolutivos 
e, principalmente, atentar-se para a questão mais frutificante e tormentosa de sua efetividade 
prática.  

Ressalta-se, contudo, que, devido à sua necessariedade e à sua natureza originaria e 
marcadamente moral, a origem dos direitos personalíssimos deve ser compreendida como 
imanente à pessoa humana, com o único cuidado de não a alocar apenas no vivente que, embora 
partilhe de importância moral e respeito insurgentes pelo processo de ascripção, ainda pode não 
ser pessoa, no sentido moral e jurídico preconizado. 
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5. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITOS DA PERSONALIDADE 
 
 

Além de expressamente qualificar os direitos da personalidade como intransmissíveis e 
irrenunciáveis, o Código Civil considera, ainda, que geram conexões obrigacionais e, 
consequentemente, em caso de ofensa, vincula-os ao regime jurídico da responsabilidade civil88. 

O instituto da responsabilidade civil exibe manifesta proeminência no Direito 
contemporâneo por importar na harmonização de situações sociais, agindo diante da violação 
de deveres legais ou contratuais para ajustá-las ao status quo ante (GONÇALVES, 2012b, p. 
21). Destaca-se como “...mecanismo de resposta ou reação a uma violação da lei ou do contrato, 
a determinada falha ou desvio de conduta humana ou uma consequência por uma lesão 
perpetrada” (WALD; GIANCOLI, 2012a, p. 34).  

Trata-se de figura jurídica não apenas relacionada, mas intrínseca ao direito das 
obrigações, já que a maior e mais relevante consequência jurídica da prática de um ato ilícito 
danoso é a subsequente obrigação de recomposição ao estado anterior, ou a reparação 
pecuniária dos danos causados (GONÇALVES, 2012b, p. 22). 

A obrigação, em sentido comum, pode ser compreendida como sinônimo de dever, 
abrangendo tanto as chamadas obrigações imperfeitas como as perfeitas. As primeiras, são 
aquelas em que não há o direito de exigir o seu cumprimento, tal como na obrigação moral e na 
de cunho religioso; as segundas, as que apresentam todos os elementos juridicamente 
tipificados na lei e, consequentemente, perfazem obrigação em sentido estrito, eis que conferem 
ao seu titular o direito de exigir seu cumprimento judicial (POTHIER, 2002, p. 7).  

O correto dimensionamento da obrigação e a determinação das regras de 
responsabilização civil representam elementos jurídicos de suma importância à determinação 
das consequências legais de seu descumprimento, genericamente falando e, em especial, para 
que se possa predizer os cuidados que o profissional médico deve observar quando do 
acompanhamento da gravidez.  

Em sentido bem restrito e técnico, a obrigação é o dever, ou a dívida, que pode ser 
exigido pelo credor em face do devedor. A dívida (ou dever) antecede a obrigação, é a sua 

  
88 Assim dispõe o Código Civil:   
“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.  
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei” 



129  

causa, por isso não pode ser com ela confundida (LÔBO, 2005, p. 23). Lembrando-se que dever, 
no sentido de dívida, pode ter as mais variadas origens (religião, moral etc.) e alguns deles não 
correspondem à formação de uma obrigação. O dever jurídico, o comando normativo de 
natureza prescritiva que impõe certa conduta às pessoas e as sanciona em caso de 
descumprimento, materializa expressão cuja abrangência conceptual supera à de obrigação. 
Enquanto esta se reflete nos direitos creditórios, ou pessoais, o dever se espraia aos direitos 
reais, direitos de família e, principalmente, no caso em exame, aos direitos personalíssimos 
(DINIZ, 2009, pp. 25-26).  

Percebe-se, em sua fórmula, a origem romana imortalizada pela definição do Título XIII 
das Institutas de Justiniano: “A obrigação é um vínculo jurídico pelo qual se é constrangido a 
solver alguma coisa segundo nosso direito da cidade” (tradução livre)89 (GARCIA DEL 
CORRAL, 1889, p. 101), tragando igualmente seu sentido específico, inerente à obrigação 
resultante de dever juridicamente tutelado90.  

Marky (1995, p. 108) destaca que, no direito romano, o inadimplemento da obrigação 
concederia ao credor uma actio in personam em face do devedor, visando forçá-lo a executar a 
prestação. Essa execução consistia no grau extremo da responsabilidade pessoal: o devedor 
responderia com seu próprio corpo. Somente mais tarde sua responsabilidade passou a ser 
patrimonial e seus bens passaram a ser a garantia da execução obrigacional. Na determinação 
da obrigação há, portanto, dois elementos marcantes: a constituição de um débito 
(schuld/debitum) e a responsabilidade (haftung/obligatio) do devedor pelo seu cumprimento. 

Lôbo (2005, p. 21) coloca-a como “...a relação jurídica entre duas (ou mais) pessoas, 
em que uma delas (o credor) pode exigir da outra (o devedor) uma prestação”, mas é Monteiro 
(1995, p. 8) quem fornece a definição mais aceita e completa, na qual desponta os principais 
elementos caracterizadores da teoria obrigacional: as partes, a relação jurídica obrigacional, a 
prestação e a responsabilidade: 

 [...]obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e 
credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, 
devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu 
patrimônio. 

  
89 Texto original: “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringirmur alicuius solvendae rei ecundum nostras civitatis iura”.   
90 É importante destacar que, embora represente a essência do que se compreende por obrigação, a definição romana é criticada por ressaltar o lado passivo da relação jurídica, por não estabelecer diferenciação entre obrigação e dever jurídico e por nada dizer acerca da responsabilidade (MONTEIRO, 1995, p. 4; DINIZ, 2009, p. 27). A ela prefere-se a exposição de Paulo: “Obligationum substantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem mostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel prestandum” (A substância da obrigação não consiste em fazer nossos um corpo ou uma servidão qualquer, mas em adstringir alguém a nos dar, fazer ou prestar alguma coisa). 
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 O profissional de medicina, ao encontra-se frente a problemas que envolvam, direta ou 
indiretamente, a vida de uma pessoa, está necessariamente preso ao dever jurídico de observar 
seus direitos personalíssimos e, também, à obrigação inerente ao contrato de tratamento pré-
natal corriqueiramente estipulado. De modo muito superficial, o que se afirma é que o médico, 
em seu ofício regular, sujeita-se à constituição de relações jurídicas de cunho contratual e legal 
(responsabilidade contratual e aquiliana), porquanto estas são, de ordinário, as causas comuns 
de suas obrigações em face de seus pacientes. Compreendem as fontes mais comuns de suas 
obrigações. 

Por fonte ou causa da obrigação considera-se tudo aquilo que a precede e que dá sentido 
prático ao dever obrigacional a ser erigido. Trata-se do fato que dá origem à obrigação jurídica, 
contudo, não se condensa em qualquer acontecimento prático, mas “...ao fato dotado pelo 
ordenamento jurídico com virtualidade o suficiente a estabelecer entre credor e devedor o 
vínculo que os une” (tradução livre)91 (LLAMBIAS; BENEGAS; SASSOT, 1997, p. 22).  

O direito romano clássico concebia originariamente, como fontes das obrigações, o 
contrato (contractus) e o delito (delictum), compreendendo as figuras mais comuns que são 
origem de obrigações até os nossos dias: o primeiro, como acordo de vontade entre dois sujeitos 
com a finalidade de criação de um vínculo obrigacional determinado; o segundo, na condição 
de ato ilícito vinculado ao pagamento de certa pena. Só mais à frente, no direito justinianeu, 
essa divisão evoluiu para uma figura quadripartida em: a) contratos; b) quase-contratos; c) 
delitos; d) quase-delitos (CORREIA; SCIASCIA, 1969, pp. 183-184), formatos incorporados 
ao direito francês ao qual Pothier ainda incluiria a lei e a equidade92 (2002, p. 11). 

De um modo geral, contudo, é acertado dizer que a lei é a fonte primária, ou imediata, 
de toda e qualquer obrigação. Compreendida em seu senso técnico de relação jurídica, é o 
direito que lhe confere sentido, trasladando o que é fato em direito (DINIZ, 2009, p. 41). Há, 
contudo, fontes mediatas assim descritas por se configurarem nos fatos aos quais o direito 
confere relevância a ponto de tornarem-se capazes de criar situações obrigacionais, tornando-
  
91 Texto original: “...el hecho dotado por el ordenamiento jurídico con virtualidad bastante para establecer entre acreedor y deudor el vínculo que los liga”. 
92 Pothier considera que “É da essência nas obrigações, 1., Que exista uma causa donde nasça a obrigação; 2., pessoas entre as quais se tenha contratado; 3., que alguma coisa tenha sido objeto da mesma”. Realçando alguns dos elementos básicos da relação obrigacional, colocando, ainda, que “As causas das obrigações são os contratos, os quase-contratos, os delitos, os quase-delitos, algumas vezes a lei ou a simples equidade” (tradução livre). Texto original: “Es de esencia en las obligaciones 1., que exista una causa de donde nazca la obligación; 2., personas entre las cuales se haya contratado; 3., que alguna cosa haya sido objeto de la misma. Las causas de las obligaciones son los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos, algunas veces la ley o la simple equidad”.  
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os fatos jurídicos. Caio Mario (2005, pp. 37-38) remete à tipificação dúplice, aludindo às fontes 
obrigacionais como decorrentes da vontade humana e da lei. A primeira atua direta e 
espontaneamente por meio de atos comissivos e/ou omissivos do agente segundo a ordem 
jurídica; e a segunda, através da obrigação estipulada diretamente pelo ordenamento jurídico, 
não dependendo da vontade do agente.  

Da legislação Civil de 1916 e de 2002 chega-se à classificação tripartida, resultando nas 
obrigações: a) do contrato; b) da declaração unilateral de vontade; c) do ato ilícito. Sendo certo 
que, ladeando as figuras basilares e remotamente reconhecidas do contrato e do ato ilícito, 
compete à doutrina ater-se à inclusão de outros atos decorrentes de fatos, atos e negócios 
jurídicos expressamente reconhecidos pelo Direito Civil (VENOSA, 2013, p. 51).  

A relação obrigacional dimana, portanto, genericamente, da lei e, mais estritamente, da 
vontade humana. E tanto em um como em outro caso existem o fato humano e o ordenamento 
jurídico agindo conjuntamente, excluindo-se da esfera obrigacional o fato jurídico stricto 
sensu93, mas expondo mediatamente suas fontes aos atos jurídicos stricto senso, os negócios 
jurídicos uni e bilaterais e aos atos ilícitos (DINIZ, 2009, p. 44). 

Os direitos da personalidade e, especificamente, o direito à vida, submetem-se ao regime 
jurídico obrigacional, pois estão previstos implicitamente, como condições mínimas a serem 
observadas, tanto nos atos bilaterais de cunho negocial havidos entre médico e paciente 
(contrato), como também nos casos emergenciais em que o médico deve agir conforme a Lex 
Artis ad doc94 inerente ao seu ofício (KFOURI NETO, 1998, pp. 158-159). Em ambos os casos, 
sua inobservância ocasiona dano ou ameaça à vida da pessoa, o que incorrerá fatalmente em 
reparação nos moldes tutelados pela responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil, então, dirige-se às consequências sanativas de determinado ato 
ilícito no qual há efetiva participação humana. Sua natureza jurídica é derivativa, isto é, parte 
de um fato jurídico genericamente considerado para constituir-se como dever jurídico 
sucessivo, verdadeira obrigação derivada deste, calcada na máxima latina neminem laedere 
  
93 Os fatos jurídicos traduzem-se nos “...acontecimentos em virtude dos quais as relações de direito nascem, bem como se modificam e se extinguem” (FRANÇA, 1999, p. 111). São ocorrências que repercutem no direito, ocasionando a criação, modificação e extinção de direitos subjetivos. O fato jurídico stricto sensu, ou fato natural, representam os acontecimentos que independem da vontade ou da ação humana, tais como o nascimento e a morte (WALD, 2010, p. 219). 
94 A Arte ou Ciência Médica (Lex Artis ad hoc) representa os critérios avaliativos da correção e adequação da conduta dos profissionais da medicina, visando o seu julgamento quanto à compatibilidade ou incompatibilidade junto aos critérios técnicos normalmente exigidos ao ato praticado, assim como à sua previsão no acervo de exigências pertinentes ao fato, tendo em vista sua eficácia e, subsequentemente, a possibilidade de responsabilização do profissional pelo resultado obtido (KFOURI NETO, 1998, pp. 158-159). 
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(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2010, p. 44). Suas consequências repercutirão de 
ordinário no patrimônio do agente ou de terceiro responsável. É importante outra vez destacar 
que o dever jurídico se refere a conceito mais amplo do que o de obrigação. É a disciplina 
jurídica das condutas externas das pessoas tendo em vista o bem-comum e vida em comunidade. 
Ao violar-se o dever jurídico nasce o ato ilícito que, corriqueiramente, produz dano na esfera 
pessoal ou patrimonial de outrem, gerando sucessivamente novo dever jurídico: o de reparar o 
dano. Há um dever jurídico primário (ou originário) e, após, um dever jurídico secundário (ou 
sucessivo)95 (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 2). 

Dessas ilações emergem os elementos formadores do dever jurídico sucessivo de 
recomposição no qual se concretiza a essência da responsabilidade civil: a) conduta humana 
ilícita; b) o dano ocorrido; e o liame entre a ação ilícita e o dano, comumente denominado c) 
nexo causal. Eis os pressupostos ordinários da responsabilidade jurídica em sua modalidade 
subjetiva, tais como previstos no art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.  

A responsabilidade civil deriva da conduta (ação/omissão) e está quase sempre 
dependente de um ato havido por ilícito, fonte da obrigação sucessiva de indenizar. A ilicitude 
do ato deve ser compreendida em seu duplo aspecto: subjetivamente (antijuridicidade 
subjetiva), quando intimamente conectada à ação humana, fato que acarreta a necessidade de 
se proceder a uma espécie de julgamento sobre seu conteúdo culposo (culpa lato sensu96); e 
objetivamente (antijuridicidade objetiva), onde não se enfoca na conduta humana, mas na 
antijuricidade geral desta com a norma jurídica, isto é, sua pura e simples desconformidade com 
o ordenamento jurídico (CAVALIERI FILHO, 2012, pp. 9-10). De cada um desses sentidos do 
ato ilícito se extrai uma espécie de responsabilidade: no primeiro caso, a regra geral da 
responsabilidade subjetiva; no segundo, a responsabilidade objetiva.  

Bem acentua Wald (2012b, pp. 101-103), portanto, ao dispor que os elementos 
essenciais da responsabilidade civil correspondem à: a) conduta do agente; b) dano sofrido; 
c) nexo causal. Exclui-se a ilicitude desse rol para incluí-la na relação de elementos especiais, 
  
95 Assim o afirma o art. 389 do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 
96 Em regra, para que haja obrigação de reparação, a singela prática do ato ilícito não se configura em fundamente suficiente. Isso porque a regra geral diz respeito à responsabilidade subjetiva, a qual está fincada na análise da culpa: “Se a atuação desastrosa do agente é deliberadamente procurada, voluntariamente alcançada, diz-se que houve culpa lato sensu (dolo). Se, entretanto, o prejuízo da vítima é decorrência de comportamento negligente e imprudente do autor do dano, diz-se que houve culpa stricto sensu (GONÇALVES, 2005, p. 490). 
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que são aqueles que aparecerão em hipóteses específicas, a saber: a) a culpa: elemento inerente 
à responsabilidade subjetiva; b) o risco: elemento inerente à responsabilidade objetiva; c) a 
solidariedade social: casos especiais em que se espraia a responsabilidade sobre a coletividade, 
como no caso de contratos de seguro. 

Deste modo, a ilicitude do ato não conforma o único foco de identificação das 
obrigações inerentes à reparação civil. Os casos de responsabilidade objetiva exigem apenas a 
demonstração do ilícito lato sensu, a mera contrariedade ao ordenamento jurídico 
(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 12), bem como há hipóteses em que o dever de indenizar 
independe da licitude da conduta do agente, como é o caso da desapropriação e da passagem 
forçada (WALD, 2012b, p. 101). Existe, ainda, a possibilidade de estabelecimento de deveres 
ressarcitórios inerentes a atos ilícitos stricto sensu (art. 186 do Código Civil) e atos abusivos 
(art. 187 do Código Civil), além de casos excepcionalíssimos em que o dever de indenizar 
advém de ato lícito (desapropriação). 

Paralelamente à mediação do ato ilícito, seja no conceito geral de antijuridicidade 
(antijuridicidade objetiva), seja no específico de ilícito subjetivamente considerado 
(antijuridicidade subjetiva), a obrigação reparatória depende, agora sim necessariamente, da 
efetiva prática de um ato. Em outras palavras, é mister a concorrência de alguma forma da ação 
humana, decerto que fatos imputáveis, por exemplo, à natureza não são capazes de, 
ordinariamente, de per se, ocasionarem a obrigação de indenizar. Daí afirmar-se que o ato ilícito 
é um fato jurídico voluntário, pois, ao lado do ato lícito, depende da vontade humana no senso 
de praticá-lo ou não, excluindo-se, contudo, de seu teor as declarações de vontade que não são 
atos propriamente ditos. A promessa de causação de um prejuízo a outrem não importa, por si 
mesma, em ato ilícito (CAVALIERI FILHO, 2012, pp. 7, 13).  

Mais relevante do que a culpa à teoria geral da responsabilidade civil contemporânea é 
a apuração do nexo de causalidade, isto é, antes mesmo se se perquirir se o autor do dano agiu 
ou não de modo culposo, há de se estabelecer a relação entre a ação e o evento danoso 
(CAVALIERI FILHO, 2012, pp. 48-49). Não é suficiente a conduta ilícita do ofensor e 
tampouco o dano sofrido pela vítima, caso não exista relação entre o dano e a conduta do agente 
não haverá obrigação de indenizar (GONÇALVES, 2005, p. 536)97. 
  
97 Quando a conduta é única e dela diretamente se chega ao resultado, poucas dúvidas são levantadas quanto ao nexo de causalidade. Contudo, sempre que há a interferência de concausas, isto é, quando há mais de uma condição concorrendo a ser a causa que origina o dano, o resultado depende da análise de várias teorias, dentre as quais destacam-se três: a teoria da equivalência das condições (teoria da conditio sine qua non), a teoria da causalidade adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos (GONÇALVES, 2005, p. 537). A primeira delas, de  



134  

Finalmente, afigura-se indispensável a ocorrência de prejuízo ou dano à parte 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2010, p. 77). O pressuposto reparatório, intrinsecamente 
presente no pleito e sob o qual se mede a extensão, a espécie e a quantia da prestação 
indenizatória devida, apresenta-se sob a forma de conserto do agravo causado à vítima. A 
intenção é sempre a restituição ao status quo ante, isto é, o completo desfazimento, se possível, 
do ato ilícito e de suas consequências nocivas. Contudo, diante da dificuldade que a maioria 
dos casos costuma apresentar para reconduzir-se ao estado original das coisas, substancial parte 
resolve-se através da compensação monetária (GONÇALVES, 2005, p. 545).  

Quanto à extensão, pode ser individual ou coletivo, conforme atinja os interesses de 
pessoa individualmente considerada ou lese de modo genérico a determinado grupo de pessoas 
ou à coletividade. Podendo ainda, ter cunho econômico ou não-econômico, conforme atinja 
diretamente o patrimônio da vítima ou prejudique aspectos impassíveis de serem mensurados 
economicamente, como é o caso dos direitos da personalidade. 

Finalmente há o dano. A responsabilidade civil mostra-se importante porque será 
através de suas consequências jurídicas que se poderá vislumbrar as grandes consequências da 
pessoalização (ou não) do nascituro. Dentro das relações estampadas entre médico, nascituro e 
genitores está, em plano subliminar, mas não destituída de importância, a mensuração dos 
direitos que envolvem a personalidade e, neste caso, o dano que se pode eventualmente impingir 
ao ser em desenvolvimento. Qualquer que seja a responsabilidade, objetiva ou subjetiva, o dano 
é essencial, pois não há obrigação de indenizar se, do ato, não adveio dano algum. 
  
larga adoção no direito penal, caracteriza-se por não distinguir entre causa e condição, de modo que sempre que várias condições concorrem à produção de determinado resultado, todas têm o mesmo valor na consecução deste. A segunda, considera que causa refere-se ao antecedente não apenas necessário, mas igualmente apto a produzir o resultado danoso, segundo um juízo de probabilidades. Dentre várias condições, é a causa aquela que for mais adequada à produção do resultado não apenas no plano concreto, mas igualmente em seu aspecto abstrato (CAVALIERI FILHO, 2012, pp. 50-52). A terceira teoria, verdadeira mescla das anteriores, sucintamente reclama que entre a ação e o dano haja relação direta e imediata de causa e efeito, excluindo-se as condições estranhas ou não necessárias ato danoso (GONÇALVES, 2005, p. 539). É possível extrair do art. 403 do Código Civil brasileiro (“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”) uma possível inclinação à teoria da causalidade direta (teoria dos danos direitos e imediatos), como o fazem Gonçalves (2005, p. 540), Gagliano e Pamplona Filho (2010, p. 135). Gonçalves afirma que, dentre as explicitações da referida teoria, a que mais se faz adequada é aquela que se remete à consequência necessária (Agostinho Alvim), no sentido de perseguir não apenas as causas cronologicamente próximas à consequência, mas àquelas que efetivamente são necessárias ao resultado danoso. Parece, deste modo, correto presumir que por “necessária” se tenha em mente a causa que é “adequada” à produção do efeito danoso, fato que leva à conclusão de que ambas teorias se equivalem: possuem o mesmo conteúdo. Deste modo, é crível presumir que o substrato da teoria da causalidade direta seja, na verdade, o mesmo da teoria da causalidade adequada, decerto que aponta para o mesmo norte: a busca das determinantes aptas a produzir o resultado, o que faz, assim, concluir, com Cavalieri Filho (2012, pp. 54-55) pela preferência doutrinária e legal à esta última teoria (causalidade adequada).  
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Compreende-se por dano a “...lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, 
vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral” (CAVALIERI FILHO, 2012, 
p. 77). O dano patrimonial (material) ofende o próprio patrimônio da vítima, compreendendo o 
dano emergente e o lucro cessante; o dano moral é, por oposição, aquele que não se dirige ao 
patrimônio do ofendido, mas aos direitos imateriais que lhe são assegurados, afetando aspectos 
interiores da pessoa, tais como o sentimento, o decoro e a honra, trazendo normalmente 
profunda perturbação na sua paz interior (NUNES; CALDEIRA, 1999, p. 1).  

A respeito do dano moral, é importante não confundir os estados de espírito que provoca 
na vítima (a dor, a humilhação, a angustia e o desgosto) com o dano moral em si, este sim, 
passível de ser reparado. Aqueles são aspectos subjetivos e contingentes que variam conforme 
a pessoa e o caso; este, representa lesão objetiva e efetiva a direito da vítima, representando 
concreta privação de um bem jurídico sobre o qual há efetiva tutela jurídica (GONÇALVES, 
2005, pp. 565-566). 

 Em face da Constituição de 1988, na qual a pessoa humana e seu status superior de 
dignidade encontram-se em posição destacada, o dano moral por excelência é justamente aquele 
que atinge os direitos essenciais à constituição desse estado jurídico privilegiado (de pessoa). 
Há de ser representativo da lesão aos direitos inerentes à pessoalidade humana; não possui a 
projeção pecuniária ou patrimonial propriamente dita, mas é de grande importância por 
representar proteção aos atributos do ser humano enquanto pessoa e, exatamente por isso, não 
é simplesmente outorgado, mas sim reconhecido pela ordem jurídica vigente (CAVALIERI 
FILHO, 2012, p. 88).  

A espécie de dano que mais interessa à constituição da pessoalização do nascituro é o 
dano moral, pois praticará ato danoso de cunho imaterial o profissional que atentar contra os 
direitos personalíssimos de outra pessoa. Sendo o nascituro pessoa, ou pessoa potencial a qual 
se estende os mesmos direitos personalíssimos de uma pessoa, fará ele jus à proteção jurídica 
desses direitos, como é o caso da tutela à vida. Não se trata apenas de reconhecer a centralidade 
da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico, mas especialmente na possibilidade 
de arcar com “...a proteção mais eficaz da pessoa como ser moral por excelência...” (CAHALI, 
1999, p. 18 – grifos originais), em feliz expressão acerca da importância moral da pessoa. 
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5.1. Danos materiais e morais em face à transgressão do direito à vida 
 
 
O direito à vida exprime uma das mais relevantes exterioridades dos direitos da 

personalidade. Tomado em seu sentido biológico, apresenta-se como a possibilidade da pessoa 
em desenvolver-se cronologicamente até a plenitude de sua constituição física. Representa 
também a própria garantia de que poderá continuar a existir, embora a existência como um todo 
dependa de outros aspectos inerentes à vida, tais como a sua qualidade, a proteção à identidade 
e à vida psíquica, dentre outros aspectos. O ataque à vida representa, portanto, um assalto direto 
ao bem jurídico de maior relevância da pessoa, já que seu conteúdo biológico é o suporte fático 
às suas características metafísicas, sem o qual não pode desenvolver-se como pessoa, não pode 
ter consciência, ou autoconsciência, não pode ter identidade individual ou qualquer 
manifestação ética proeminente. 

Como elementar direito da personalidade, tem à sua disposição o mesmo ementário 
jurídico dispensado aos direitos dessa natureza, qual seja: a) a indenização dos danos e 
prejuízos; b) a reposição in natura ou em espécie; c) a supressão ou eliminação do ataque 
(CIFUENTES, 1999, p. 56). Destes, no entanto, lhes serão verdadeiramente úteis e interessantes 
o primeiro e o último, representativos de medidas que poderão de fato trazer para si, ou aos seus 
sucessores, alguma compensação útil.  

A supressão ou eliminação da ameaça ao direito à vida, embora não seja o foco principal 
desta pesquisa, representa uma das mais relevantes tutelas que o Direito Civil (e o Processual 
Civil) disponibiliza à vítima em pessoa. E assim é porque, através da inibição do ato ilícito, 
conseguida por intermédio da tutela inibitória98 (SPADONI, 2002, p. 66), existe possibilidade 
real de prevenção do dano e, assim, de preservação do interesse da vítima de modo integral, 
coisa que nem sempre ocorrerá com a reparação civil. A mesma crítica pode ser feita a respeito 
da reposição em espécie, tutela perfeitamente adaptável ao caso, por exemplo, de ofensa à honra 

  
98 Qualifica-se o direito de invocar a tutela jurisdicional como fenômeno uno, sempre idêntico, tendente à concreção de mecanismos jurisdicionais capazes de proteger o direito pleiteado. A qualificação se dá não à ação propriamente dita, mas ao tipo de tutela que se pretende junto ao judiciário, esta sim adjetivável conforme a pretensão e o direito invocado. A ação inibitória representa, assim, a ação na qual a parte reporta um pedido de tutela jurisdicional de inibição de um ato ilícito: “Pode ser definida como aquela que tem por objetivo alcançar provimento judicial apto a impedir a prática futura de um ato ilícito, sua continuação ou repetição. Ela procura obstar, de forma definitiva, a violação instantânea ou continuada de um direito, já iniciada ou ainda apenas ameaçada, possibilitando que ele seja usufruído in natura pelo seu titular, tal como permite o ordenamento jurídico” (SPADONI, 2002, p. 66). 
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através de publicações e que pode ser reparada através de réplicas ou desagravos (CIFUENTES, 
1999, p. 57), mas que no caso da tutela à vida se afigura de pouco valor prático.  

A reparação do ilícito por intermédio da indenização dos danos e prejuízos, por sua vez, 
assola episódios em que não apenas haja efetivo dano à vida, mas principalmente que coloquem 
em risco ou importem em dano ao direito à vida em si, como ato direcionado contra o direito 
fundamental à vida. Não estampa, pois, efeito de maior importância à vítima e ao Estado, a 
perquirição sobre a conduta do agente, sua antijuridicidade ou, ainda, a sua culpa (muitas vezes 
pode ser responsabilizado objetivamente). Atenta-se especialmente à qualificação de fato e de 
direito do dano produzido, suas repercussões na vítima e a possibilidade de repará-lo. Essa 
mudança de foco não se mostra desprovida de sentido. Denota o deslocamento da autoridade 
posta sobre a dívida e seus caracteres para a responsabilidade do autor e, consequentemente, o 
arrasto da acentuada relevância destinada à análise dos fatos do agente (conduta, 
antijuridicidade e culpa) para a análise do crédito. Eleva-se o dano ao patamar de elemento 
central do direito reparatório e sobre-estima-se a compensação da vítima em detrimento da 
punibilidade do autor (LORENZETTI, 2002, p. 270). 

A responsabilidade civil pelo ato médico, por sua vez, pode derivar-se de atos 
comissivos ou omissivos praticados em razão de contrato (escrito ou tácito) de prestação de 
serviços, caso em será apurável sob a modalidade contratual (art. 389 e 395 do Código Civil99), 
ou em virtude de circunstâncias fortuitas do dia-a-dia, onde o profissional atua em situações de 
emergência, situação em que será apurável sob a forma aquiliana ou extracontratual, na 
tipificação do art. 186 do Código Civil100 (AGUIAR JÚNIOR, 2000, p. 5). O dano provocado, 
contudo, tem óptica de análise invertida pois, conforme alertara Lorenzetti, deixa-se de 
centralizar a importância nas suas causas para fixá-la nas consequências da ação sobre a vítima. 
“Na responsabilidade como crédito, a interrogação se faz sobre o sujeito credor” atendendo 
primordialmente ao dano como fator preponderante na relação jurídica reparatória 
(LORENZETTI, 2002, p. 270). 

Em princípio, o agravo incidente sobre a vida será sempre de cunho moral, porquanto a 
vida seja um bem que não pode ser mensurado patrimonialmente. Mas é importante 
compreender que tal prejuízo procede da lesão direta ou indireta ao próprio direito fundamental 
  
99 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
100 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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(ou a direito personalíssimo) à vida, sendo que, desta lesão, pode ou não se dar o resultado fatal 
da morte, da deformidade, da perda de consciência etc. Ou seja, o objeto tutelado é o próprio 
direito fundamental e não apenas suas consequências. Embora a perda da vida gere dor, 
insatisfação familiar, perda de arrimo, dentre outros sentimentos e consequências econômicas, 
parece correto frisar que a interpretação mais adequada fia o dano moral à lesão a um atributo 
da personalidade humana e não às suas consequências. O interesse ferido é o próprio direito, 
objeto jurídico que pode mais facilmente ser demonstrado do que as consequências econômicas 
ou emocionais dessa lesão, subjetivas e difíceis de serem mensuradas (SCHREIBER, 2011, pp. 
16-17). 

No aspecto patrimonial, o agravo ao direito à vida não atinge abertamente um bem 
tangível da vítima, o que torna difícil a cogitação sobre a sua eventual natureza jurídica de dano 
patrimonial. Ressalta-se, todavia, que a ofensa a bem personalíssimo, além do dano moral 
direto, poderá ocasionar danos patrimoniais reflexos atingindo a esfera econômica da vítima, 
de sua família, de pessoas por ela responsáveis ou por quem a vítima seja responsável. Estes 
danos conexos poderão ter cunho patrimonial, pois referem-se a pessoas diversas ofendidas em 
função do dano original à vida da vítima: não prejudicam o titular do direito personalíssimo, 
mas pessoas ligadas a ele. 

Zannoni (apud GONÇALVES, 2005, p. 566) classifica o dano moral em dano moral 
direto e dano moral indireto. O primeiro refere-se à mácula a quaisquer dos direitos da 
personalidade; o segundo, à lesão a um bem jurídico de cunho patrimonial, como a perda de um 
objeto querido (sem valor econômico, mas com valor sentimental), que representa o desprezo 
por bem extrapatrimonial e, assim, lesa indiretamente um direito personalíssimo.  

Na responsabilidade civil do tipo extracontratual, o dano moral inerente à lesão ao 
direito à vida apresenta-se corriqueiramente sob a forma de dano moral direto, porque nela se 
enquadram os casos nos quais a lesão ao direito personalíssimo se dá por culpa lato sensu do 
agressor, que age contrariamente ao dever geral de não atentar contra a vida de outrem. 
Contrariamente, o dano moral advindo da responsabilidade civil contratual, por apresentar-se 
como a quebra de um dever pactuado, origina, normalmente, um dano moral de tipo indireto, 
tendo em vista que tais negócios jurídicos têm por objeto bens patrimoniais. A exceção a essa 
regra se dá exatamente no caso de contrato de prestação de serviço médico, no qual a prestação 
não possui natureza econômica, mas notadamente personalíssima, de modo que seu 
descumprimento representa ao ofendido a insatisfação de interesse extrapatrimonial (DINIZ, 
2011, pp. 302-303).  
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Resta, destarte, caracterizado que o direito à vida, como direito personalíssimo que é, 
possui tutela prevista e sancionada não apenas pelo Direito Penal, mas também pelo Direito 
Civil, através de sua inserção no rol dos bens extrapatrimoniais da pessoa, cuja ofensa 
acarretará, ao infrator, a responsabilidade contratual e/ou extracontratual. 

 
 

5.2. A responsabilidade civil do médico 
 
 
A responsabilidade civil do médico adquire importância ímpar à temática da 

personificação do nascituro pois será em seu bojo que ocorrerão grandes debates sobre os 
dilemas éticos que envolvem o exercício da medicina e que, invariavelmente, compreendem a 
tomada de decisões sobre a saúde, o bem-estar e a vida dos pacientes.  

A medicina é o ramo da ciência que lida mais de perto com o ser humano e suas agruras 
físicas e psíquicas. Não se esgota apenas na busca pela conservação da vida ou pela consecução 
da cura, mas visa, principalmente, compreender a saúde do paciente, seus objetivos face a 
doença e a escolha do tratamento que respeite a autonomia e os interesses, tanto do paciente 
quanto do médico. Somando-se ao conservador diálogo da medicina com a preservação da 
saúde e à prevenção de enfermidades, tem-se hoje o alargamento de sua abrangência para captar 
o desenvolvimento de drogas e remédios que respondam satisfatoriamente aos males físicos e 
mentais das pessoas, a pesquisa sobre novas técnicas de diagnóstico, o desenvolvimento de 
inovadoras e mais efetivas técnicas cirúrgicas, a cura de doenças genéticas, a criação de regras 
de política pública que possibilitem a salvaguarda da saúde pública nacional e global, o fomento 
de técnicas que possibilitem o bem-estar dos doentes, idosos, gestantes e seus filhos, além de 
tratamentos voltados exclusivamente ao alívio da dor e da superação das deficiências físicas 
(JACKSON, 2014, pp. 18-19). 

O campo de atuação da medicina mostra-se deveras abrangente, de modo que, para 
apurarem-se as bases da responsabilidade civil do médico, há de primeiro compreender-se a 
importância que a medicina tem e teve ao longo de sua história de desenvolvimento para a 
pessoa e para a própria civilização humana. Um dos laivos que sempre acompanhou a prática 
médica, e que até pouco tempo determinava grandes dificuldades ao jurista imbuído da 
apuração da culpa do médico, refere-se ao caráter quase sacrossanto adjudicado ao ofício. 
Carlyle (1870, p. 228) fornece uma vívida explicitação sobre o fato:  
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[...]a profissão do médico sendo radicalmente uma profissão sagrada e conectada aos 
mais elevados sacerdócios, ou melhor sendo em si mesma o resultado e o ápice de 
todos os sacerdócios, e a mais divina conquista do intelecto aqui embaixo (tradução 
livre)101. 
 Confundindo-se com as próprias origens da civilização humana, teve início nas práticas 

ritualísticas e nos cultos que precederam sua constituição como ciência e que a ligavam mais à 
religião e à filosofia. Em seus primórdios, os deuses eram nomeados os primeiros médicos e os 
templos havidos como verdadeiros hospitais onde os doentes se abrigavam em busca de 
aconselhamento e práticas curativas por parte dos sacerdotes, os guardiões e intermediários do 
poder divino (WILDER, 1904, p.1).   

Essa procedência, entrelaçada ao divino, conferiu à prática médica aura de mistério e de 
respeito que incutia nas pessoas a sensação de que o erro era um mal necessário, inevitável e 
impossível de ser verificado, mitigando a possibilidade real de busca pela a reparação civil 
(KFOURI NETO, 1998, p. 19). 

Tal cenário não se modificaria profundamente até que houvesse a revolução científica 
na condução do saber médico. A entrada da humanidade na Renascença, por volta do final do 
séc. XIV, e experiências terríveis à saúde pública e privada havida com a Peste Negra 
proporcionariam a abertura de novos horizontes à medicina. Os assuntos médicos passaram a 
distanciar-se da Igreja e a aproximar-se do método científico que se esboçava em várias áreas 
do conhecimento, justificando a possibilidade de pensar-se numa medicina mais especulativa e 
voltada para descobertas (KELLY, 2010, p. 2-4). 

Provando novos horizontes, beneficia-se com o raiar do pensamento científico e busca 
na observação da natureza e na inspeção das causas e efeitos, a explicação para os males que 
afligem o corpo físico e psíquico das pessoas. Paracelsus, filósofo, médico, botanista, astrólogo 
e ocultista nascido em 1493 clama a libertação da medicina de seus antigos erros e de sua 
dependência ao passado, especificamente do pensamento superado dos antigos filósofos, para 
aproximá-la da observação da natureza, da prática e da experiência (KELLY, 2010, p. xiii). 

Entretanto, haveria ainda muito de se avançar antes de concreta transformação no 
pensamento das pessoas sobre a divinização da medicina. O médico e sua prática continuariam 
sendo, àquele tempo, cercados de saberes arcanos, cerrados ao conhecimento da maioria dos 
indivíduos e que, certamente, ainda propiciariam o introduzir da medicina na modernidade 
envolta num manto de mistério. O próprio Paracelsus (WEEKS, 2008, p.75), ao proclamar 
  
101 Texto original: “[...]the profession of the Human healer being radically a sacred one and connected with the highest priesthoods, or rather being itself the outcome and acme of all priesthoods, and divinest conquests of intellect here below”.  
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como fundamentos da medicina a filosofia, a astronomia, a alquimia e a virtude (reclamando à 
primeira o conhecimento sobre as coisas da terra e da água; à segunda, do ar e do fogo; à 
terceira, a preparação e o estudo das propriedades dos quatro elementos (terra, água, ar e fogo); 
e à quarta, o suporte que engloba e sustenta os outros três pilares), mostrava-se ainda 
notadamente refém de conhecimentos esotéricos e de índole ocultista. 

Apenas mais recentemente, com o advento do século XX, muitos desses preconceitos 
começaram a dissipar-se. Os médicos distanciaram-se paulatinamente da figura paternalista do 
médico de família, conselheiro e administrador supremo da vida e da morte, para a figura do 
trabalhador cuja competência tem se desmistificado conforme as pessoas conquistam maior 
acesso ao conhecimento e ao estudo. De avis rara passou a trabalhador autônomo e, de 
autônomo, à assalariado, cumprindo tendência própria da economia capitalista de exploração 
do trabalho pelo capital. 

Essa reviravolta proporcionou a mutação, ainda em alguns países tímida (como é o caso 
do Brasil), da maneira pela qual se aceita o erro médico. De mal inevitável passa agora a ser 
visto como falha grave a ser investigada, passível de causar danos quando perpetrado em 
situação de culpa e fazendo com que os olhos do Direito volvessem sobre o profissional. 

Uma das principais causas dessa correta revolução está na compreensão do ato médico. 
De ato intermediário entre os deuses e as pessoas, de conhecimento arcano e ação humildemente 
humana diante das forças e inevitabilidades da natureza, passou a ser compreendido em função 
de objetivos mais práticos, como o fruto do conhecimento científico, o qual, quando bem 
praticado, garante alguma previsibilidade de resultado. 

A perda da aura de sacralidade levou o médico e sua arte a serem avaliados de modo 
mais realista. Leva-se em consideração as consequências de suas condutas e se pensa sobre 
natural responsabilidade que as pessoas têm pelas ações que possam lhe ser imputadas. Isso não 
velou, contudo, a inegável ciência de que possui natureza complexa, fundindo-se a vários outros 
campos do conhecimento, como a ética e a filosofia, o que lhe confere complicação superior 
aos demais atos. Realmente, enquanto um artesão que fabrica bancos e cadeiras tem sua ação 
avaliada de modo mais simples, tendo em vista a funcionalidade, o material empregado e a 
execução do serviço, um médico terá sua atividade mensurada por todos esses fatores ordinários 
e, ainda mais, pelos contornos éticos que precisa respeitar e que cada vez mais se agigantam 
conforme a medicina e a tecnologia que a envolve progridem. 

O dano havido em razão do ato médico não abrange, então, exclusivamente ocorrências 
inerentes à correção ou incorreção da técnica utilizada, ao uso de equipamentos adequados, 
limpos e bem esterilizados, ao correto acompanhamento de auxiliares ou à escolha adequada de 
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medicamentos. Vai muito além, compreende paritalmente questões éticas lastreadas na própria 
conduta pessoal do clínico e em sua relação com o paciente, no respeito às crenças e convicções 
de ambos, na solução de conflitos de interesses, na perseguição do bem-comum, dentre outras 
tantas que não se fundam na técnica propriamente dita, mas ainda assim podem lesar direitos 
do paciente e, portanto, são passíveis de indenização a título de dano moral. 

Fica nítido, portanto, que, dentre todos os negócios jurídicos genericamente 
exemplificados como ensejadores de vínculo obrigacional e, sequencialmente, de 
responsabilidade civil, caracteriza-se, o contrato médico, como um dos mais complexos por 
estar lastreado nas mais variadas condutas que o profissional pode assumir quando está 
empenhado de seu ofício. A cômputo da responsabilidade segue os mesmos parâmetros 
ordinários já vistos quando do estudo do instituto, no entanto, com o gravame de situar-se com 
particularidade na delimitação da culpa médica, fato que “...constitui um dos problemas 
científicos e deontológicos, antes que jurídicos, mais antigos, objeto de debates potencialmente 
infinitos, dada a natureza particular da atividade médica” (KFOURI NETO, 1998, p. 29). 

Será nessa relação entre paciente e médico, nos direitos e deveres inerentes a essa 
complexa interação, que a vida como direito personalíssimo pode ser, das mais variadas 
maneiras, lesada. É aqui, bem nesse vórtice ético-filosófico, que a própria vida poderá, ao 
menos em tese, ser invocada como dano e o ato médico avaliado conforme a quebra de deveres 
abstratos para com o paciente e terceiros interessados envolvidos. 

 
 
5.2.1. Deveres gerais do médico 
 
 
A responsabilidade civil do médico apresenta contornos particulares, contém, como 

nenhuma outra ação humana, importantes e intricados aspectos éticos que não podem ser 
olvidados. Refere-se a atitudes profissionais que ocultam litígios cujas respostas são complexas 
e difíceis de determinar, e que, fatalmente, permearão cada tomada de decisão em um 
consultório, num hospital ou numa mesa de cirurgia. Como se apresenta sob a forma de negócio 
jurídico bilateral no qual a prestação compactuada é um fazer ou não fazer, mais 
especificamente, um agir intencional visando ao bem-estar do doente, o dano verificável 
concentra-se justamente nos pressupostos técnicos e morais que esteiam esse tipo de ação. A 
importância dos aspectos comportamentais do médico exige especial atenção à eticidade de sua 
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conduta e faz necessário a construção de normas de comportamento profissional que melhor 
espelhem a moralidade que lhe é preconizada. 

E é conveniente detalhar, conforme o corte metodológico seguido, que importantes 
questões reminiscentes à personificação do nascituro nascem no bojo da atividade médica. O 
dano moral advindo da má conduta ética é o ato selecionado como paradigma particular ao 
reconhecimento da necessidade de discutir-se a sua personalidade, tanto no plano ético como 
no jurídico. Segue a necessidade de compreensão dos enlaces morais que inspiram a confecção 
de um código de ética à profissão. 

A mais conhecida alusão aos objetivos e deveres que o médico deve observar advém do 
juramento de Hipócrates. A escola hipocrática floresceu no século V a. C. na ilha de Cós, 
situada no mar Egeu. Representa o primeiro passo favorável à separação da medicina da religião 
através da perquirição dos fundamentos racionais das doenças e do estabelecimento de normas 
de conduta ao correto exercício do ofício (REZENDE, 2009, p. 31). Trata-se de primeira 
iniciativa nesse sentido, fomentada pelo ambiente de intensa efervescência filosófica, mas que 
ainda haveria de enfrentar longo percurso até a total desmistificação da medicina, conforme já 
aventado. 

O juramento de Hipócrates exibe vívida experiência de delineação dos contornos morais 
que o profissional deve observar para o adequado exercício de sua atividade. Não se trata de 
conditio sine qua non à formação como médico, mas ainda assim está presente nas formaturas 
de novos clínicos e nos Conselhos de Medicina do país102. Seu conteúdo varia conforme 
diversos manuscritos acolhidos como verdadeiros. A versão mais difundida e aceita procede 
das traduções inglesas feitas por Francis Adams (1849) e de W. H. S. Jones (1923), e das 
francesas de Littré (1844) e de Daremberg (1855) (REZENDE, 2009, pp. 32-33)103. 

  
102 Tome-se como exemplo o site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo que, referenciando-se à missão, visão e valores da medicina, aloca em seu sítio na internet a versão mais aceite do juramento (http://cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3). 
103 Usa-se como referência a tradução de Michael Boylan (2014, pp. 65-66), por ser mais recente:  
“Por Apolo (o médico), por Asclépio (deus da cura), por Hígia (deusa da saúde), por Panaceia (deus do remédio), e por todos os deuses e deusas juntos em testemunho, eu, aqui presente, juro que irei cumprir, na medida em que for capaz e sendo fiel ao meu juízo ponderado, o presente juramento e os deveres dele advindos: 

1. Estimar, tanto quanto aos meus próprios pais, meu professor nesta arte. Tomar meu professor como um parceiro em minha vida. Cuidar de meu professor e auxiliá-lo financeiramente caso necessite. Considerá-lo como a um irmão, bem como à sua família. Ensinar à sua família a arte da medicina, caso queiram aprendê-la, sem a cobrança de mensalidades ou outras condições de serviço. Transmitir, aos meus filhos e filhas, aos filhos e filhas de meu professor e a qualquer estudante que fizer este juramento e a mais ninguém, todas as lições necessárias à prática da medicina. 
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O juramento está divido em três partes: o exórdio, os artigos que comportam o conteúdo 
da promessa e o epílogo.  

O exórdio é o elemento no qual se invoca as divindades gregas como testemunhas do 
solene ato e onde se encontra, logicamente, a promessa de fiel execução da jura. Não representa, 
ainda, o substrato comportamental que se pretende fundir no clínico. A mesma coisa pode ser 
asseverada no epílogo, onde somente há a menção às recompensas advindas do cumprimento 
do juramento – que servirá para tornar o clínico uma pessoa virtuosa e feliz, e um profissional 
respeitado – e o destaque de que a sua inobservância fulminá-lo-á com as características 
diametralmente opostas. 

Grande relevo encontra-se, contudo, nos artigos. Neles estão alojados preceitos que 
tanto englobam um código moral à medicina como os contornos inerentes a sistema de 
  

2. Ajudar os doentes conforme minhas habilidades e o meu julgamento, mas nunca com a intenção de prejudicar ou injuriar a outrem. 
3. Nunca administrar veneno a outrem – mesmo que em razão de pedido expresso. Nem sugerir modo pelo qual alguém (mesmo o próprio paciente) possa fazê-lo. Igualmente, nunca induzir abortamento. Ao contrário, sempre santificar minha vida e minha arte. 
4. Não se engajar em cirurgia – nem mesmo àquele que sofre de cálculos, declinando-se em favor daqueles que fazem esse trabalho. 
5. A quem quer que visitar, pobre ou rico, preocupar-se com bem-estar do doente. Não cometer malefícios intencionais, nem quaisquer outras ações prejudiciais tais como manter relações sexuais com os pacientes (independentemente de sua condição). 
6. O que quer que ouça ou veja em função dos deveres profissionais (ou mesmo fora do decorrer do tratamento) em respeito aos pacientes será estritamente confidencial e não se permitirá a difusão. Ao contrário, deverá ser considerado segredos sacros. 
Agora, caso cumpra este juramento e não quebre suas injunções, que possa gozar uma boa vida e constituir reputação pura e honrada por todas as gerações. Mas caso falhe e o quebre, que o contrário ocorra” (tradução livre). Texto original: By Apollo (the physician), by Asclepius (god of healing), by Hygeia (god of health), by Panacea (god of remedy), and all the gods and goddesses, together as witnesses, I hereby swear that I will carry out, inasmuch as I am able and true to my considered judgement, this oath and the ensuing duties: 1. To hold my teacher in this art on a par with my parents. To make my teacher a partner in my livelihood. To look after my teacher and financially share with her/him when s/he is in need. To consider him/her as a brother/sister along with his/her family. To teach his/her family the art of medicine, if they want to learn it, without tuition or any other conditions of service. To impart all the lessons necessary to practice medicine to my own sons and daughters, the sons and daughters of my teacher, and to my own students, who have taken this oath – but to no one else. 2. I will help the sick according to my skill and judgment, but never with an intent to do harm or injury to another. 3. I will never administer poison to anyone – even when asked to do so. Nor will I ever suggest a way the others (even the patient) could do so. Similarly, I will never induce an abortion. Instead, I will keep holy my life and art. 4. I will not engage in surgery – not even upon suffers from stone, but will withdraw in favor of others who do this work. 5. Whoever I visit, rich or poor, I will concern myself with the well-being of the sick. I will commit no intentional misdeeds, or any other harmful action such as engaging in sexual relations with my patients (regardless of their status). 6. Whatever I hear or see in the course of my professional duties (or even outside the course of treatment) regarding my patients is strictly confidential and I will not allow it to be spread about. But instead, will hold these as holy secrets. Now if I carry out this oath and not break its injunctions, may I enjoy a good life and may my reputation be pure and honored for all generations. But if I fail and break this oath, then may the opposite befall me. 
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credibilidade direcionado aos jovens médicos ainda em fase de aprendizagem. Em seu interior 
destacam-se proibições bem específicas tais como a de não manter relações sexuais com os 
pacientes ou não prescrever venenos, e princípios que servem melhor à interpretação vindoura, 
adaptando-se aos tempos contemporâneos e aos avanços da própria medicina, como é o caso 
do princípio da não-maleficência expressamente referido ao se comprometer a não prejudicar a 
ninguém (BOYLAN, 2014, p. 66).  

Frise-se, portanto, que o juramento fora escrito com o uso de expressões suficientemente 
amplas a permitir interpretação aberta, mesmo quando se posiciona frente uma de suas 
expressas cláusulas proibitivas como a do aborto ou do envenenamento. Essa intencionalidade 
se espelha em vários simbolismos apresentados ao longo do texto e que incentivam leitura 
cuidadosa e interpretação assonante aos princípios, afastando-se a mera literalidade. Mesmo no 
exórdio, onde a jura é iniciada e a promessa posta em palavras, deve-se atentar a dois maiores 
postulados, ou intencionalidades, que envolvem o texto. O primeiro, refere-se à humildade e à 
reverência que o médico deve ter na constituição de seu caráter profissional, subliminarmente 
depositada na evocação expressa aos deuses a conduzir e testemunhar o juramento. O segundo, 
despende-se da particular ordem na qual são invocados, sempre de pai para filho, denotando a 
velada intenção em manifestar a hereditariedade do conhecimento médico, fator que, 
expressamente, o documento dilata à relação entre o professor e o aluno104 (DAVEY, 2001, p. 
562).  

O tom aberto e inclinado à interpretação convida o estudioso à adaptação de suas 
palavras aos dias atuais e, de outra feita, alicerça a constituição de código de deveres gerais do 
médico que há de auxiliá-lo especialmente no trato de sua conduta moral. A técnica e a ética 
são elementos especialmente entrelaçados no dever médico, o juramento, de modo oculto, assim 
o afirma clamando aos médicos a observância de suas capacidades (técnicas) e de seu 
julgamento (a ética) no uso de suas habilidades curativas. Davey (2001, p. 562) esclarece que 
enquanto a técnica, do ponto de vista instrumental, apresenta-se como qualidade estática, pois 
é dependente da transmissão de conhecimento via relação professor/aluno, e isso ainda pouco 
mudou e pouco haverá de mudar, o discernimento, através da capacidade de julgar, mostra-se 
eminentemente dinâmico, “[...] altera-se com a experiência e com o contínuo aprendizado, 
características que requerem, aos médicos conscienciosos, esforço ao longo da vida”. 

  
104 Reflexo dessa intenção paternal, fraternal e hereditária, na qual se pretende a transferência dos conhecimentos médicos de pai para filho, como o exemplo dos deuses e como se fazia em tempos imemoriais, é a exaltação contida no primeiro artigo a tratar o professor e sua família como sendo a própria família do aluno. Revela claro intento moral de respeito ao docente e aos mais experientes na arte médica. 
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Do juramento emergem três postulados de sobrelevada importância à ética médica: a) o 
princípio da beneficência; b) o princípio da não maleficência; e c) o princípio do sigilo. Estes 
três princípios representam alguns dos deveres que o médico possui para com o paciente e que, 
de algum modo, ainda são hoje observáveis nos códigos modernos. Não esgotam o tema, 
contudo. Dentro de seu campo de atuação, o médico depara-se com deveres para com os 
doentes, deveres para com seus colegas e deveres para com a sociedade e é basicamente nesses 
aspectos que o juramento procura se fixar, inclinando-se primariamente à humanidade e ao 
paciente e, somente depois, à sociedade e ao Estado (NEVES, 2006, p. 25). 

As modernas codificações representam passo adiante na intencionalidade contida num 
juramento. O juramento, embora imerso em grande solenidade e espírito de direcionamento 
para a boa carreira, não contém a coercibilidade acentuada que um sistema codificado 
naturalmente adquire. Representa mais um compromisso do médico para com os pacientes e 
seus colegas, cujo descumprimento carreia penalidades indiretamente sancionadas pela própria 
sociedade, consequências naturalmente esperadas por uma conduta ruim. Já a codificação 
insere-se num contexto mais abrangente e organizado e prevê a cominação de penalidades 
legalmente estabelecida à quebra de seus termos, sujeitando o médico a repressões no campo 
administrativo e jurídico inerente ao exercício de sua profissão. 

A codificação de condutas atesta a qualificação daquilo que é aceito em determinada 
época e por determinado povo como sendo o padrão de procedimento correto do médico. 
Reproduz a ética médica de um tempo e lugar. Não pode ser confundida com a ética 
propriamente dita ou com a moral.  

Ao debruçar-se sobre o tema dos deveres do médico é imperativo afastar-se da confusão 
que pode ser provocada pelo uso indiscriminado das palavras “ética”, “moral”, “bioética” e 
“ética médica”. Ética e moral são termos afins e comumente tomados no mesmo sentido, como 
se fossem sinônimos, representando o comportamento correto ou bom de determinada pessoa 
ou sociedade. Um indivíduo ético ou moral é aquele que age em conformidade aos padrões de 
comportamento aceitos pela sociedade num dado tempo e lugar.  

No plano etimológico representam termos que sugerem interpretação no mesmo sentido, 
indicativa de teoria dos costumes. A palavra “ética” provém do grego ethos enquanto que 
“moral” advém do latim mos, significando basicamente a mesma coisa: costume ou hábito 
(MAYNEZ, 1944, p. 13). É bastante comum, entretanto, proceder a diferenciação entre ambas 
segundo a tradição francesa, proposta por D'Alembert e Diderot, na qual a Moral representaria 
o conjunto de costumes e valores aceites pelas pessoas de certo tempo e lugar e a Ética, o plano 
especulativo e filosófico da moral, o estudo sobre as ações e valores que as pessoas deveriam 
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acreditar e observar (COELHO, 2010). Ambas as expressões denotam costume em sentido 
forte, isto é, não se referem apenas ao hábito como singela repetição de determinadas formas 
de agir, mas, sobretudo, seguindo o sentido germânico da palavra sitten, como hábito permeado 
por nota de obrigatoriedade, ou normatividade, que lhe confere ares de moralidade positiva de 
um povo (MAYNEZ, 1944, p. 13).  

As regras de conduta profissionais que disciplinam o agir médico são, de fato, 
influenciadas pela ética e pela moral, mas não se encerram nelas. São formuladas com 
intencionalidade própria e nascem da atuação de órgãos externos ou do governo em função da 
normatização do ofício médico. 

A palavra bioética, por sua vez, nasce na década de 1970, através de artigo do 
oncologista Van Renssalaer Potter (Universidade de Wisconsin) intitulado “Bioética: a ciência 
da sobrevivência” e do efetivo uso institucional de André Hellegers visando nomear a área de 
pesquisa inerente à bioética na Universidade de Georgetown (CICCONE, 2005, p. 13). 
Corresponde, nas palavras de Potter (1970, p. 127), ao novo ramo da ciência que deverá prover 
as pessoas com o conhecimento necessário à sobrevivência da espécie humana, bem como à 
melhoria em sua qualidade de vida.  

Um marco literário que incentivaria a constituição desse campo do saber, destinado aos 
impasses morais que envolvem a medicina e os dilemas do ato médico, é o artigo “Eles decidem 
quem vive e quem morre”, publicado na revista Life, em 9 de novembro de 1962. Nele se 
descreveu o papel do comitê de ética de Seattle, composto em sua maioria por leigos, que, 
diante da alta demanda de pacientes que necessitavam de diálise face aos recursos insuficientes, 
haveria de escolher quem iria e quem não iria beneficiar-se da tecnologia salvadora (PESSINI, 
BARCHIFONTAINE, 2005, p. 26).  

Os dilemas morais do cotidiano médico inspiraram sobremaneira a configuração da 
bioética, mostrando que seu objeto se aproxima mais da ética propriamente dita do que da ética 
médica, embora não esteja restrito apenas aos seus termos. A mencionada composição laica do 
comitê de Seattle aflora o caráter notadamente multidisciplinar e matizado pela necessidade de 
compreensão ética do problema, caso contrário não se optaria pela escolha de leigos, mas sim 
de médicos. Beauchamp e Childress (1999, p. 1) destacam a necessidade de acordo sobre as 
evoluções da tecnologia, da ciência e da própria sociedade e a tomada de decisões que são, no 
fundo, morais e que por isso inspiram e exigem a reflexão ética sobre temas antes relegados ao 
alvedrio puro da autonomia médica. 

A biomédica compreende, portanto, campo de estudo mais abrangente do que a ética 
médica. Seu objeto nasce, sem dúvida, dos dilemas e questionamentos morais que o clínico 
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enfrenta no seu dia-a-dia, mas seu desenvolvimento, em compasso ao crescimento exponencial 
da tecnologia voltada às mais diversas formas de manipulação da saúde, da vida e da morte 
humana, como também do ecossistema e da vida presente no planeta, permitiram sua ampliação 
para além da relação médico/paciente. Seu modus operandi debruça-se sobre aspectos morais 
do agir humano focado em temas variados, de todas as ciências que tratam da vida 
(GONZÁLES et al., 2011, p.37). 

A ética médica, por sua vez, preocupa-se mais com o ato médico e a relação 
médico/paciente, abrangendo os aspectos morais que permeiam as ocorrências e as 
responsabilidades daí decorrentes. Apresenta-se com o predicado de ética profissional, unida 
ao ramo da Ética geral, que observa a aplicação de conceitos morais a determinadas ações 
humanas em determinada atividade especifica.  E, ao remeter-se ao sentido ético dos comandos 
nucleares da relação laboral, tem seu campo de atuação permeado pela noção de 
responsabilidade já estudada (seja ética, civil, criminal, social etc.) (BITTAR, 2009, p. 427). 

É característica comum da ética profissional ligar-se a certos problemas morais 
específicos, inerentes à profissão que disciplina, com o fito de melhor apascentar os conflitos 
daí decorrentes (SERRANO, 2010 p. 19). A ética médica atua sobre problemas bem 
abrangentes que se encontram na esteira de discussão da bioética, como é o caso do aborto e da 
eutanásia, mas também se preocupa, especialmente, com aspectos mais restritos da atuação 
profissional do médico. Atinge o modo pelo qual a medicina deve direcionar-se ao paciente. 
Reflete, conforme o exemplo da diálise citado, sobre como deve o clínico portar-se diante de 
quadros de deficiência de equipamento e escassez de recursos em contexto de alta demanda. 
Sua preocupação é estrutural e não apenas disciplinadora, papel a que se destina às codificações 
éticas. 

Ademais, seu conteúdo construtivo e reflexivo a coloca face questões difíceis como 
instrumento aberto à discussão e à acomodação daquilo que a Ética comum indica como 
possíveis soluções aos impasses sociais. Atende, ainda, a pressupostos específicos da profissão 
condicionados no binômio ciência/consciência, caracteres imanentes a qualquer delimitação 
séria dos limites morais de dada atividade profissional. No pressuposto da ciência, encontra-se 
lotado o dever moral de saber, consubstanciado na observância dos requisitos mínimos 
exigidos ao exercício da medicina. Através da consciência deve o médico portar-se de modo 
responsável, consciente e conectado aos efeitos de sua atuação profissional materializando o 
dever moral de ser.  (BITTAR, 2009, p. 435). 

A medicina, por estar naturalmente em delicado contato com a saúde, a vida e o 
sofrimento de outra pessoa, exibe-se como um dos ramos profissionais onde o dever moral 
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levanta-se de modo enfático e mostra toda a sua força. Não basta ser um bom médico, segundo 
especificações técnicas, zelar por seu próprio conhecimento e pelo conhecimento de sua equipe, 
fazer uso de equipamentos de última geração e trazer aos seus pacientes o último recurso em 
diagnóstico e tratamento. Essa é apenas uma das partes do que se define por ética médica. O 
dever técnico é necessariamente complementado pelos deveres de consciência, pelo respeito à 
pessoa humana, pela diminuição do sofrimento, pelo deferimento à autonomia e ao direito à 
informação de paciente e família.  

Enfim, a ética médica zela por todas as consequências físicas, psíquicas e morais que o 
ato pode provocar na pessoa e naqueles que a margeiam. Constrói-se no discurso livre e é na 
espontaneidade que encontra sua característica fundamental.  

Já a ética codificada, aspecto derivado dos estudos da ética médica, condiciona de modo 
claro e prescritivo os caracteres mínimos que se espera da atividade profissional. Daí ser correto 
afirmar que, quando codificada, a norma perde sua natureza essencialmente ética e adquire 
contornos administrativos nos quais sanções são cominadas (BITTAR, 2009, p. 432). Se é fato 
que a codificação projeta de modo mais fácil e claro os deveres da profissão, também o é que 
igualmente petrifica os preceitos nela contidos dificultando sua discussão e evolução. 

Mas a codificação tem o seu propósito. Decorre da necessidade de cristalização dos 
caracteres mais importantes e menos controversos da ética médica para gravar e difundir de 
modo mais fácil os principais direitos e deveres da profissão.  

É comum, outrossim, ligar o estudo dos direitos e dos deveres do médico às expressões 
diceologia (ou disceologia) e deontologia. A primeira remete-se à palavra grega dikaio (δίκαιο) 
e melhor é traduzida como sendo o estudo dos direitos. A segunda, emerge do grego deontos 
(δεόντως) significando a análise dos deveres profissionais (BOTELHO, 2012, p. 1).  

Optar-se-á, no entanto, pelo uso preferencial da expressão deveres médico em 
detrimento à deontologia médica para evitar possível confusão com a chamada “Ética 
Deontológica” (ética de deveres ou formal), interconectada à matriz kantiana. Semelhante 
artifício será empregado quanto à diceologia, decerto que, em obra jurídica, o estudo de direitos 
assume conotação mais pesada do que seu estudo no sentido primariamente vocacionado à 
moral, como parece correto pressupor no caso. 

Conforme apontado por Bittar (2009, p. 432), a preferência à codificação de regras e 
deveres mínimos de boa conduta profissional denota a atadura de determinados preceitos morais 
a um sistema de juridicização, transportando-os do campo da ética para o do direito, mais 
propriamente o do direito administrativo, no qual regras e sanções haverão de ser ditadas.  
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Vale, ainda, consignar que, de um modo geral, o movimento codificador originou-se na 
Revolução Francesa (1789) e na necessidade de superação de sociedade feudal por outra esteada 
primordialmente na liberdade e na igualdade formal perante a lei (CARONI, 2012, pp. 172-
173). Assim, visando minar e destruir as formas de ação e as instituições do Ancien Régime 
(TOCQUEVILLE, 1997, p. 56)105, a codificação traduziria o pretendido destaque à legislação 
escrita e à sua estrita interpretação, fontes remotas de quaisquer tipos de legalismos e 
codificações como hoje se compreende. 

A codificação ética revela-se instrumento com duas faces: uma positiva, posto que 
representa as regras mínimas de exercício da profissão, garantindo acesso a deveres e direitos 
e, sequencialmente, facilitando a configuração de danos na esfera ética, administrativa, civil e 
penal; e outra negativa, pois acaba engessando a compreensão da Ética, fazendo crer que seu 
conteúdo se encerra apenas nas normas codificadas, em inegável prejuízo ao aprendizado dos 
novos médicos e à evolução da disciplina ética. 

Bem ou mal, a realidade é que as codificações existem e nelas estão descritos os 
principais deveres e direitos que médicos e pacientes tem um para com o outro, e é a partir dela 
que se fundamentam boa parte dos pleitos indenizatórios na esfera civil. Será no contexto dos 
deveres médicos que uma pessoa poderá ter o direito à informação sobre seu estado de saúde e 
o estado de saúde do feto cerceado, gerando importantes consequências no processo de escolha 
e causando-lhe dano legalmente indenizável. 

Especificamente sobre a norma codificada, vige atualmente no Brasil a resolução do 
Conselho Federal de Medicina n. 1931, de 17 de setembro de 2009, que estatui o Código de 
Ética Médica, composto de preâmbulo com 6 incisos exortadores dos preceitos éticos inerentes 
à profissão e 118 artigos, distribuídos em 14 capítulos, tipificadores dos deveres e direitos 
básicos dos médicos em função de sua atividade para com o paciente, do exercício de atividades 
de ensino e pesquisa, administração e quaisquer outros assuntos que façam uso do 
conhecimento e estudo da Medicina. Conforme sua própria dicção (inciso VI, preâmbulo), estão 
contidos em seu bojo 25 princípios fundamentais, 10 normas diceológicas e 118 normas 
deontológicas, importando estas em direitos e deveres (CREMESP, 2013, p. 7). 

  
105 São palavras do próprio Tocqueville: “Como o objetivo da Revolução Francesa não era tão-somente mudar o governo mas também abolir a antiga forma de sociedade, teve de atacar-se, ao mesmo tempo, a todos os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os hábitos e esvaziar, de certa maneira, o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se assentavam até então o respeito e a obediência” (1997, p. 56). 
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Tais princípios, embora alguns deles estejam no código configurados mais como regras 
de comportamento106, expressam “...normas de conduta precisas que estabelecem como se deve 
atuar em cada circunstância...” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1999, p. 34). Seu sentido é, 
pois, abstrato e genérico, enquanto que as regras de postura assumem tonalidade restrita e 
atingem conteúdo mais específico e delimitado. 

Seguindo esse pressuposto epistemológico, no qual o princípio toma a forma de norma 
abstrata e geral, é aceite (GONZÁLES et al., 2011, p.37; BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1999, 
p. 34) que uma codificação deve expressar ao menos quatro postulados mínimos, dos quais 
várias regras podem emergir: a) princípio de respeito à autonomia; b) princípio da não-
maleficência; c) princípio da beneficência; e o d) princípio da justiça.  

O primeiro direciona-se à garantia e à instrumentalização de mecanismos que permitam 
à pessoa (médico e paciente) o exercício de sua própria vontade, isto é, de tomar suas próprias 
decisões. O segundo, posiciona-se em conjuminância ao terceiro e alerta o clínico à análise do 
custo-benefício da prática a que se dispõe, tendo em vista sempre o interesse do paciente e 
evitando-se o seu mal. O último, embora faça parte do cabedal de moralidade médica, é também 
um preceito bastante importante à bioética, pois toma em referência a alocação de recursos num 
contexto de demanda altíssima e recursos minguados. 

O reconhecimento e uso de princípios constitui, assim, ao menos desde o relatório 
Belmont (1978), a fonte considerada mais apta a discutir os dilemas éticos havidos na pesquisa 
e prática médica. O uso apenas de regras, gerais ou específicas, na forma que é comum fazer-
se em codificações, revela-se inadequado quando se é confrontado por situações incomuns, 
variantes não previstas no regramento, inerentes à complexidade da pesquisa e prática médica. 
Daí a opção pela utilização de princípios éticos suficientemente abrangentes a fundamentar, 
criticar e interpretar regras importantes ao tema (E.U.A., 1978, p. 1)107.  
  
106 Veja-se, por exemplo, o disposto no inciso II da referida resolução (CREMESP, 2013, p. 8): “O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional”. Ou, ainda, no mesmo sentido, o exposto no inciso IV: “O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade”. Em ambos os casos o princípio fundamental, de cunho genérico e abstrato, está acobertado por uma série de palavras que expressam exemplos, conferem conteúdo e significado, oferecem o tom da interpretação, mas escondem o princípio que é o princípio da beneficência/não-maleficência. 
107 A constituição, pelo Congresso Norte-Americano, no ano de 1974, de comissão tendo a específica finalidade de delinear os princípios norteadores do comportamento ético de médicos e pesquisadores no trato da pesquisa envolvendo seres humanos parece uma resposta clara aos horrores perpetrados em nome da ciência durante a II Guerra Mundial e ao caso dos pacientes negros de Tuskegee (Alabama) (não eram tratados para observar-se a evolução natural da doença) (DALL’AGNOL, 2004, p. 27). O relatório Belmont estabeleceu o uso da “...expressão ‘princípios éticos basilares’ em referência aos julgamentos gerais que servem como justificativa básica a  
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Ocorre, contudo, que os “princípios” expostos nos 25 incisos do Código de Ética Médica 
soam repetitivos e mais intencionados a exercerem o papel de regras. Seria mais relevante, 
portanto, identificar a principiologia básica orientadora da atividade e, a partir dela, 
estabelecerem-se os deveres do médico. É o que conclui da simples leitura de grande parte dos 
118 preceitos deontológicos apostos no código: todos podem ser conduzidos a um ou mais 
desses quatro princípios supracitados. 

Tome-se por exemplo o Capítulo III do Código de Ética Médica, que trata da 
responsabilidade profissional. O referido capítulo disciplina os atos que o médico tem o dever 
de abster-se porque prejudicarão os pacientes e, consequentemente, lhes causarão dano. Seu 
artigo 1.º determina ser vedado causar dano ao paciente, assim verificável por ato de comissivo 
ou omissivo impregnado de culpa stricto sensu (imperícia, imprudência ou negligência), 
apontando que a responsabilidade médica é sempre pessoal e nunca presumida (CREMESP, 
2013, p. 13)108. Representa uma regra de abstenção, mas o mais relevante é identificar o 
princípio que se oculta na referida regra. O que não é muito difícil ou complicado, tendo em 
vista que seu escopo é não prejudicar o paciente, isto é, implica num dever diretamente 
relacionado ao princípio da não-maleficência. E este é um dos postulados de legítima 
importância a este estudo, porquanto quaisquer danos infligidos ao paciente redundarão na sua 
quebra. Deduz-se, deste modo, a estreita afinidade entre a responsabilidade civil do médico e o 
princípio moral da não-maleficência. 

Mas serão os atos que importem na redução ou na desconsideração da capacidade de 
decisão do paciente e que envolvam o apropriado diagnóstico, a informação correta e a 
instrução para a tomada de decisões, que irão assoberbar vital relevância nos casos em que a 
gravidez pode ser de fato ser interrompida. A responsabilidade civil do médico, em razão do 
dano provocado pela perda da chance de abortar, nos casos em que a vida do nascituro é, de 
algum modo, um prejuízo à mulher ou a ele próprio, reportam-se não apenas ao princípio da 
não-maleficência, mas igual e principalmente ao princípio da autonomia. É na autonomia de 
decisão do paciente que se encontra o dever de orientação do médico e, contrapostamente, o 
  
específicas prescrições e ponderações éticas inerentes às ações humanas”. Tendo chegado ao desenvolvimento de três princípios: a) princípio de respeito às pessoas; b) princípio da beneficência; e c) princípio da justiça (E. U. A., 1978, p. 4). O primeiro corresponde ao princípio da autonomia, o segundo é atualmente mais bem compreendido e aplicado quando seccionada em princípio da beneficência e da não-maleficência (DALL’AGNOL, 2004, p. 28) e o último corresponde ao princípio da justiça já especificado. 
108 “É vedado ao médico: art. 1.º - Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único – A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida” (CREMESP, 2013, p. 13). 
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direito à informação do paciente, materialmente exposto no art. 24 do Código de Ética 
Médica109. 

De modo geral, é correto asseverar que todo o Capítulo III trata de deveres inerentes ao 
princípio da não-maleficência, o que não importa no esgotamento do assunto. Há ainda vários 
outros artigos que representam aspectos, ou decorrências, diversas desses princípios, bem como 
dos outros dois postulados diretamente conectados a ele (beneficência e justiça). Ambos os 
princípios da beneficência e da justiça se alocam expressamente, v.g., no inciso I, do Capítulo 
I, que aduz “A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e 
será exercida sem discriminação de nenhuma natureza” (CREMESP, 2013, p. 8), estabelecendo 
diretriz de tratamento das medidas em benefício do doente como prioridade, bem como 
atestando avaliação de justiça, ao vedar o tratamento discriminatório. 

Uma vez determinada a pessoalidade potencial do nascituro após a vigésima semana de 
gravidez e, a contrariu sensu, o direito maternal em decidir pela continuidade ou não da 
gestação até esse momento, será expresso dever ético do médico respeitar a autonomia da 
paciente e providenciar todo tipo de informação que seja relevante ao processo de escolha a que 
tem direito. A desconsideração desse dever, que se eleva sobre a Ética e constitui-se em preceito 
mandamental legalmente codificado, expõe o médico à prática de grave falta ética e 
profissional, um ato ilícito. Caso haja desse ato ilícito algum tipo de dano será, destarte, 
naturalmente indenizável. 

 
 
5.2.2. Direito à escolha e à informação 
 
 
Os direitos à escolha e à informação representam a contrapartida devida às pacientes em 

razão dos deveres médicos subsumíveis ao princípio da autonomia.  
Ao médico é vedado o cerceamento do direito de escolha do paciente em relação à sua 

pessoa e ao seu próprio bem-estar (art. 24 do Código de Ética Médica), o não-esclarecimento 
das informações relacionadas ao procedimento a ser realizado (art. 22110), a limitação ou 

  
109 “Art. 24 – Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou sem bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo” (CREMESP, 2013, p. 16). 
110 “Art. 22 – Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecido sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte” (CREMESP, 2013, p. 16). 
 



154  

supressão da vontade livremente manifestada (art. 26111), o desrespeito à vontade do paciente 
ou de seus representantes legais no caso de execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas 
(art. 31112). O médico possui, enfim, o dever de bem esclarecer e informar o paciente sobre 
diagnóstico e prognóstico, riscos e finalidade do tratamento (art. 34113) e tudo o mais que for 
necessário para que possa ser respeitada sua autonomia de vontade e para que sua escolha seja 
fundamentada e livre. 

E o respeito à autonomia da pessoa representa, dentre os postulados expostos, um dos 
que possui maior relevância ao tema revisado. Considerando os pressupostos éticos e filosóficos 
sugeridos, é direito da mulher optar pela continuidade ou descontinuidade da gravidez desde 
que o faça antes da vigésima semana, momento que o processo de ascripção perde força e o 
parâmetro de potencialidade de pessoa adquire robustez necessária a preservar sua 
continuidade. É dever do médico agir de modo a garantir os pressupostos necessários para que 
a mulher possa, naquele momento, escolher de modo realmente livre. Isso sugere, 
principalmente, a concentração de sua atenção e esforços na compilação das corretas 
informações sobre a gestação, sobre o feto e suas possíveis enfermidades, bem como a propósito 
de qualquer fato que venha a ter importância no processo de escolha. Quebrando sua autonomia 
o médico ainda desconsidera os princípios da justiça, da não-maleficência e da beneficência a 
ele correlatos. 

A autonomia da vontade é postulado de origem eminentemente kantiana, que o exorta 
como princípio supremo da moralidade. Trata-se de preceito atrelado ao conceito de liberdade 
da ação, porquanto a ação livre somente pode assim ser tipificada quando foge à heteronomia 
das causas estranhas à razão humana e age apenas em função das máximas ditadas pelo dever 
racional. (KANT, 2007, p. 85, 93, 95).  

O relatório Belmont indica que o respeito à autonomia incorpora duas proposições 
morais ao médico: a primeira que, em condições normais, as pessoas devem ser tratadas como 
agentes autônomos, isto é, capazes de autodeterminação a respeito de seus objetivos pessoais, 

  
111 “Art. 26 – Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo notificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la” (CREMESP, 2013, p. 16). 
112 “Art. 31 – Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte” (CREMESP, 2013, p. 17). 
113 “Art. 34 – Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal” (CREMESP, 2013, p. 18). 
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principalmente quanto à sua vida e saúde; a segunda, que se deve advogar especial proteção 
àqueles que possuam a autonomia reduzida, como ocorre com os portadores de deficiências 
mentais, pacientes incapacitados de manifestar sua vontade, crianças, dentre outros (E. U. A., 
1978, pp. 4-5). 

O cuidado acerca dos aspectos morais envolvendo a justiça e a autonomia do paciente 
representa novidade na dicção moral dos deveres médicos. A análise perfunctória do juramento 
de Hipócrates114 desvela que o grande mote precursor da ética médica de então estava centrada 
na instrução de comportamento paternalista, esteado na intenção em beneficiar e não prejudicar 
o paciente e no engrandecimento do ofício e da aptidão do médico em detrimento à vontade e 
opinião do doente.  

Hoje em dia, no entanto, a autonomia precede a beneficência em grau de importância. 
Duas das obras seminais à transição de um modelo esteado nomeadamente na beneficência para 
outro no qual, embora mantida, lhe são acrescidas cláusulas inerentes à autonomia pessoal, são 
os já citado Relatório Belmont e a obra de Beauchamp e Childress, “princípios de ética 
biomédica” (BEAUCHAMP, 2010, p. 36). 

Beauchamp compreende a autonomia de modo semelhante ao kantiano, isto é, como 
sendo “...liberdade face aos constrangimentos externos e a presença de capacidades mentais 
críticas, tais como a compreensão, a intenção e a tomada de decisão voluntária” (tradução 
livre)115 (2010, p. 37), no que segue igualmente o Relatório Belmont. Ambos ressaltam a 
importância do postulado e pleiteiam a existência de duas espécies de obrigações dele advindas: 
uma, de natureza negativa, proclama que as ações autônomas não devem ser objeto de controle 
por outrem; a segunda, de tonalidade positiva, ordena o tratamento adequado e respeitoso no 
intercâmbio de informações e de outros atos que possam influenciar a tomada de decisão 
consciente e concretamente autônoma. 

O dever de informar e o direito à informação representam, pois, duas facetas desse 
aspecto positivo do princípio da autonomia.  

O dimensionamento adequado dos contornos técnicos, morais e sociais da decisão 
extrema de abortar, por exemplo, somente é concretizado quando o clínico se posiciona de 
  
114 Apenas a título de exemplo, é sintomática a preocupação à exortação às qualidades preceptivas e paternais do médico, expostas no primeiro artigo do Juramento de Hipócrates, bem como a clara orientação aposta no artigo 2.º, que nitidamente condiciona o tratamento do paciente à capacidade técnica e ao julgamento do clínico: “Ajudar os doentes conforme minhas habilidades e o meu julgamento, mas nunca com a intenção de prejudicar ou injuriar a outrem”. Claras atitudes em prol da instituição de relação paternalista centrada nos cuidados (beneficência/não-maleficência) ao doente. 
115 Texto original: “Autonomy means freedom from external constraint and the presence of critical mental capacities such as understanding, intending, and voluntary decision making”. 
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modo a fornecer dados que permitam ao paciente esclarecer-se apropriadamente em relação à 
situação na qual se encontra. O direito à informação exige, pois, atuação comissiva do médico 
e não se esgota na mera não-interferência nos assuntos pessoais do doente. Muitas vezes a 
capacidade de tomar decisões verdadeiramente autônomas é obnubilada por variantes externas 
como o medo, a ignorância e as falsas crenças, fatores que somente o clínico pode afastar 
(BEAUCHAMP, 2010, p. 37). 

O momento do diagnóstico pré-natal será, para a gestante, crucial à tomada de decisão 
acerca da continuidade ou descontinuidade da gravidez. Representa medida de saúde pessoal e 
pública que deve ser disponibilizada a toda gestante, devendo ser procedido o mais cedo 
possível. Comportam-se nele variadas técnicas de investigação da saúde fetal durante o período 
de vida intrauterino, visando “...a identificação de anomalias cromossômicas, malformações, 
doenças metabólicas mendelianas e outras alterações circunstancialmente adquiridas durante a 
gestação e com repercussões sobre o feto” (BERNAL, L. M.; LÓPEZ, 2014, p. 23).  

O princípio da autonomia provoca no médico o dever de informar à mulher tudo o que 
foi diagnosticado nela e no feto, além de transportar ao clínico a necessidade fazer uso de todas 
as técnicas possíveis e recomendáveis ao caso e de veicular os dados obtidos à linguagem 
simples e acessível. 

A autonomia que se espera encontrar no paciente nos casos envolvendo os dilemas 
médicos não se resume na autonomia enquanto status moral da pessoa. A consideração do 
indivíduo como agente moralmente autônomo implica na análise de caracteres ontológicos e 
morais que desenvolvem e delimitam a própria noção de pessoa. Está conectada à liberdade da 
ação pessoal e seu conteúdo já fora bastante desenvolvido ao traçar-se, no capítulo próprio, o 
modelo de pessoalidade kantiano. 

A expressão da autonomia perquirida, ainda que decorrente daquela autonomia como 
forma de consideração da agência moral da pessoa, é mais específica e está centrada na 
avaliação do ato de escolha do paciente. A ação autônoma deve centrar-se na consideração de 
três aspectos: a) a intencionalidade do agente; b) a compreensão; e c) A ausência de controle 
externo (BEAUCHAMP, 2010, p. 83)116. Todas elas carreiam a premente necessidade da 
  
116 A intencionalidade de um ato exige “...planos na forma de representações das séries de eventos propostos à execução da ação. Para um ato ser intencional, precisa corresponder à concepção do agente a respeito do ato em questão, embora um resultado planejado possa não se concretizar como previsto”.  Isso importa conceber que existem variantes que não queridas e nem desejadas que, no entanto, podem ocorrer, como um ato de imprudência do médico. Há, ainda, de serem considerados resultados que não são queridos, mas tolerados, porque integram necessariamente a ação do médico, como é o caso de cicatrizes em eventos cirúrgicos. A compreensão que se exige do agente, por seu turno, não se trata do completo entendimento sobre a ação, fato  
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informação, já que é através dela que se pode atingir a compreensão correta do ato a ser 
praticado. Será a informação que delimitará os contornos da intenção do paciente e do médico 
e será através dela que também se conseguirá agir de modo livre, longe de qualquer tipo de 
coerção direta ou indireta. 

O processo de escolha levado a efeito pela mulher não se apresenta, portanto, uma 
decisão vazia de sentido e de pequeno teor moral. Ao contrário, qualquer deliberação 
envolvendo a gestação mostra-se difícil e dramática, seja do ponto de vista técnico seja do ponto 
de vista moral. Entretanto, é um decisório que pertence primordialmente à gestante e, assim 
sendo, é essencialmente requerido que lhe seja disponibilizada toda assessoria técnica e 
psicológica a levantar quaisquer dúvidas, visando o agir realmente esclarecido no qual se 
consiga alargar o máximo possível os elementos que fortaleçam sua autonomia (a 
intencionalidade, a compreensão e a ausência de controle externo). 

A quebra desses princípios e deveres médicos traduzem-se na provocação de dano moral 
na gestante, eis que, diretamente, atingem direitos fundamentais de sua pessoa. E podem, 
também, conforme se discutirá à frente, causar danos no nascituro, cuja existência como pessoa 
muitas vezes é vista como um mal ou um dano em si. 

 
 
5.2.3. Ações de wrongful birth e wrongful life 
 
 
As considerações sobrepostas sobre a ética médica serão de utilidade maior ao se 

revisarem as denominadas ações legais intentadas em face de nascimento ou vida prejudiciais. 
Tais pleitos representam ações indenizatórias nas quais o dano provocado é o nascimento não 
querido ou a própria vida, vista pela parte como um dano em si. Em um caso espelha o direito 
da mulher em ajuizar ação reparatória pelo nascimento de criança cujo nascimento poderia ser 
  
que exigiria demais do sujeito e seria quase um preceito inatingível e, por isso, impossível, mas da apreensão de explicações que descrevem de modo correto o ato a ser praticado e suas possíveis e previsíveis consequências. O mesmo deve ser feito quanto às consequências de sua não realização. A voluntariedade ou ausência de controle externo sobre o ato requerem do agente a tomada de decisão da influência indevida de outras pessoas. Um indivíduo pode ser influenciado de três formas: por persuasão, por coerção e por manipulação. A persuasão não envolve o controle sobre a pessoa, mas o engodo praticado sobre os fatores racionais que envolvem a tomada de decisão. Diz respeito ao uso indevido de motivadores racionais para que a pessoa tome uma decisão previamente intencionada por outrem. Nisso difere da coerção, que reflete o uso de força física ou psicológica para que a decisão se materialize de determinada forma. Seus instrumentos são a força (física ou psicológica) e a ameaça. A manipulação representa a modificação da forma como a pessoa compreende determinada situação fazendo com que aja em conformidade às intenções do manipulador (BEAUCHAMP, 2010, pp. 86-88).  
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evitado através de abortamento. No outro, assenta ação de titularidade da criança contra a 
mulher, ou contra os médicos, tendo em vista nascimento que é, em si, um prejuízo. Importa no 
reconhecimento implícito de que a vida é um dano e que seria melhor não viver a viver nas 
condições em que se fora obrigado em função do ato de nascer. 

Logicamente, o cenário jurídico em que tais questionamentos são apresentados deve 
levar em consideração a efetividade do direito da mulher em interromper a gravidez.  

É sabido que a legislação penal brasileira, nomeadamente o Código Penal, Decreto-Lei 
n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, criminaliza a prática do aborto, apenando tanto a mulher 
que o pratica em si mesma (ou consente que outrem o pratique), como aquele que, com ou sem 
o consentimento, o pratica na gestante (artigos 124, 125 e 126).  

Admite expressamente, a Lei Penal, o abortamento quando executado para preservar a 
vida da gestante (aborto necessário – art. 128, I) e quando a gestação é proveniente de estupro, 
desde que seja autorizado pela gestante ou, quando incapaz, por seu representante legal (aborto 
sentimental ou humanitário – art. 128, II). O código verbera expressamente “não se pune o 
aborto”, demonstrando que se afasta de hipóteses de aplicação de exclusão da culpabilidade, de 
extinção da punibilidade ou mesmo de escusa absolutória. São expressas causas de exclusão da 
antijuridicidade117 e, assim, operam destacando-os da esfera penal típica: descrevem 
ocorrências em que não há de se cogitar da existência de crime (JESUS, 2010, p. 160). 

Não cabe no estrito objeto de estudo deste labor a avaliação da constitucionalidade do 
direito ao aborto, pois trata-se de consequência lógica da interpretação daquilo que a 
Constituição Federal compreende por “pessoa humana”, conforme já afirmado. Ademais, é 
importante lembrar que o modelo penal brasileiro se encontra sabidamente defasado, fora 
decretado antes da Constituição Federal de 1988 e, em razão disso, deve ter sua recepção 
estudada.  

  
117 As causas excludentes da antijuridicidade, ou causas de justificação, ou causas de exclusão do crime, ou ainda causas de excludentes de ilicitude, afastam a contrariedade jurídica do fato e, assim, tornam a ação atípica ou lícita. A culpabilidade, ao seu turno, apresenta-se como elemento dogmático do Direito Penal no qual se analise aspectos essenciais da pena, justificando-se as causas e finalidades da pena. O crime apresenta-se como conduta humana que se tipifica através de sua adequação a uma norma penal apresentando-se como fato típico (conduta prevista na lei), antijurídico (não permitido) e culpável. A excludente da culpabilidade age afastando o caráter culpável da conduta do agente, sendo mensurada na imputabilidade ou inimputabilidade, isto é, na capacidade de ser ou não culpável. No primeiro caso é a tipicidade que não existe, no segundo, o agente não pode responder pelo crime. Finalmente, a extinção da punibilidade é a prescrição da pena aplicável. Não age na desconstituição do ilícito ou na mensuração da imputabilidade do agente, mas na própria pena que deixa de ser aplicada pelo decurso de lapso temporal. Não reflete elemento do crime, e sim o fim do ius puniendi do Estado (BITENCOURT, 2009, pp. 326, 352-353, 378, 765). 
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Assim, a priori, o que se tem assentado é que o abortamento, em tese, apenas poderia 
ser praticado nos casos supramencionados.  

As ações de wrongful life e wrongful birth assomam processos de reparação de ato ilícito 
que independem da punibilidade na esfera penal, mas necessitam de permissibilidade jurídica 
no tocante ao abortamento. Retratam pleitos nos quais o cerne da reparabilidade está no dano 
provocado pela perda da chance de abortar, no caso de wrongful birth, e no prejuízo intrínseco 
que virtualmente a vida pode representar para uma pessoa, na wrongful life action118. É 
necessário ficar claro, pois, que, num caso, o dano se dirige aos genitores e ao seu direito 
privado de procriação, são eles que possuem interesse e legitimidade de agir. No outro, é 
causado na pessoa nascida em condições adversas e o dano é o próprio nascimento, sendo ela 
legitimada, em tese, a ajuizar a reparação. Não é o fato de nascer com deficiências ou causas 
hereditárias que configuram o dano, mas o nascimento em si. 

 
 

5.2.3.1. As primeiras acões de wrongful birth: a experiência norte-americana 
 
 
A compreensão do conteúdo cognitivo de uma ação reparatória na qual a própria vida é 

contestada deve ser inicialmente conduzida através da experiência Norte Americana.  
Foi a partir dos anos de 1960 que as wrongful life actions começaram a ser diretamente 

pleiteadas no judiciário norte-americano, momento em que observa uma série de precedentes 
nesse sentido: Zepeda v. Zepeda (1963), onde uma criança saudável ajuíza ação em face do pai 
em função de nascer de relação adulterina; Gleitman v. Cosgrove (1967), pais e criança 
portadora de deficiência acionam o médico em razão da falha na informação das deficiências; 
Speck v. Finegold (1979), pais e criança portadora de deficiência acionam médico em função 
de esterilização e aborto malsucedidos, são bons exemplos do tema (NELSON, 1980, p. 676).  

A história do surgimento e reconhecimento da ação de reparação do tipo “wrongful life” 
mostrou-se verdadeiramente dramática e marcada por idas e vindas. Existem, de fato, grandes 
dificuldades no delineamento das causas do pedido de reparação quando o dano imputado é a 
  
118 Engelhardt usa a expressão processos de dano de vida por erro (tort-for-wrongful-life suits) em contraste aos processos de dano de concepção por erro e de dano por nascimento por erro que alocam suas atenções no dano havido por terceiros na criação de criança, sadia ou enferma, que não era desejada. Nesses processos, afirma, “...é a própria criança quem processa, por ter nascido em circunstancias prejudiciais. Em tais processos, o queixoso reclama de um dano que só poderia ter sido evitado por sua não-concepção ou por seu aborto” (2004, p. 314). 
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vida. Por isso deixar-se-á mais para à frente sua análise, focando-se, primeiramente, na ação de 
“nascimento injusto”. Nestas, há pressupostos processuais e substanciais notadamente diversos 
e mais fáceis de serem compreendidos e assimilados no âmbito da legislação.  

Começando pelo interesse processual, tem-se que a titularidade da ação pertence a quem 
se considera prejudicado em virtude do nascimento não querido. Em regra, esse direito é 
deferido aos pais da criança e está mediatamente escorado pela liberdade de procriar. O dano 
provocado é conexo a ações ou omissões que embaracem esse direito, seja por métodos 
anticoncepcionais mal executados, seja através da negligência no dever de informar quando 
existia a possibilidade de aborto. Trata-se, sobretudo, de dano infligido aos genitores.   

Mas, quando o pedido se dá em função do “dano de vida”, ainda que a informação 
adequada seja substancial ao exercício do direito, conexo, dos pais em optarem ou não pela 
continuidade da gestação, seu objetivo maior refere-se justamente à Existência como um 
prejuízo à pessoa. Primeiramente, a legitimidade ativa já não é mais dos pais, posto que se trata 
de dano cominado à própria criança nascida. Mas esse é o menor dos percalços que devem ser 
enfrentados nessas ações. Relevantes entraves surgem quando se posiciona frente às seguintes 
indagações: a vida pode ser, em si, um dano? Não seria preferível vida qualquer do que a não-
vida? É possível mensurar o valor da vida? O reconhecimento de que a vida em sofrimento é 
prejudicial levaria ao dever de abortar? 

Algumas dessas questões surgiram e foram enfrentadas na evolução jurisprudencial 
norte-americana do tema e, se não servem a dar todas as respostas, devem ser contempladas, 
analisadas e refletidas para que se concretize posição clara e mais tocada pelo bom-senso. 

A primeira ação judicial na qual a expressão “wrongful life” foi expressamente usada 
retratou pedido de indenização fundado no prejuízo de ser produto de relação fora do 
matrimônio, vale ressaltar, o dano encontra-se esteado na filiação ilegítima (FORSYTH, 1983, 
p. 439). No processo Zepeda v. Zepeda, do ano de 1963, o requerente era filho ilegítimo do 
requerido que, usando de argumentos astuciosos, teria convencido sua genitora a manter 
conjunção carnal em função de promessa de futuro casamento. Em virtude disso, o infante, 
nascido com plena saúde, pleiteava “danos pela privação de seu direito de ser filho legítimo, de 
ter um lar normal, de legalmente possuir um pai, de herdar de seu pai e dos ancestrais de seu 
pai e por ser estigmatizado como um bastardo” (tradução livre)119 (ILLINOIS, Corte de 
Apelação, 1963).  
  
119 Texto original: “The plaintiff seeks damages for the deprivation of his right to be a legitimate child, to have a normal home, to have a legal father, to inherit from his father, to inherit from his paternal ancestors and for being stigmatized as a bastard” (ILLINOIS, Corte de Apelação, 1963). 
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A demanda foi, no entanto, negada sob a argumentação de que encorajaria outras 
pessoas, nascidas sob circunstâncias subjetivamente desfavoráveis, a ajuizar o mesmo tipo de 
ação, buscando a indenização por conta da cor, raça, por ter nascido com certa doença 
hereditária ou em uma família pobre ou de má reputação (ILLINOIS, Corte de Apelação, 1963).  
Conclui, o julgado, “[...]que o interesse social está tão envolvido e a ação necessária a redefinir 
a responsabilidade civil poderia assumir alcance tão vasto que a política estatal deveria ser 
declarada pelos representantes do povo” (tradução livre)120 e não pelo judiciário. 

Note-se que essa experiência inicial não refletiu ainda sobre os dilemas morais e 
filosóficos envolvendo a vida do nascituro. Escorou seus fundamentos nos impactos legais e 
sociais que emergiriam da autorização a qualquer pessoa, com base em condições que ela 
própria considere adversas, ajuizar indiscriminadamente ações indenizatórias. Fato que se 
tornaria ainda mais preocupante levando-se em consideração o crescente controle da natureza 
pelo ser humano (HENSEL, 2005, p. 153). 

Episódio semelhante se dera no precedente Nova-iorquino Williams v. State, de 1965, 
onde mulher recolhida em instituição mental foi estuprada e seu filho ajuizou ação postulando 
danos pelo nascimento ilegítimo. Tratam-se de casuísticas muito próximas, ambas pleiteando o 
dano de vida injusta. Contudo, essa similitude é apenas aparente. A primeira, retrata pedido 
ajuizado em face do próprio pai da criança, enquanto que, na segunda, a ação se dirige contra o 
Estado de Nova Iorque, em razão da negligência estatal em zelar e proteger a integridade física 
de mulher que se encontrava sob sua custódia. Num caso, a ilegalidade ocorreu em função de 
falsa promessa; no outro, por conta da negligência do Estado no gerenciamento da instituição 
de saúde (ST. JOHN’S LAW REVIEW, 1965, pp. 116, 118).  

A reparação foi denegada sob a mesma argumentação apresentada em Zepeda v. Zepeda. 
O Tribunal afirmou que o nascimento sob certas circunstâncias subjetivas não configura dano 
judicialmente reconhecível e acionável (FORSYTH, 1983, p. 440). 

Há de ser reparado que ambas as ações foram propostas por crianças saudáveis e 
estavam escoradas no dano causado pela ilegitimidade da filiação.  

O uso da wrongful life action para demandar direitos de criança nascida com problemas 
de saúde somente viria a ocorrer em 1967, no Estado de Nova Jersey. Trata-se do precedente 
Gleitman v. Cosgrove (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967), no qual uma gestante, 

  
120 Texto original: “The interest of society is so involved, the action needed to redress the tort could be so far-reaching, that the policy of the State should be declared by the representatives of the people” (ILLINOIS, Corte de Apelação, 1963). 
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tendo contraído rubéola no primeiro trimestre da gravidez, recebeu o conselho médico de que 
a doença não afetaria a saúde física e mental do feto.  

Confiando em várias assertivas feitas pelo médico ao longo da gestação, sempre 
negando a possibilidade de danos ao nascituro, Sra. Gleitman findou por dar à luz, em 25 de 
novembro de 1959, um garoto com sérios problemas de saúde, surdo, mudo, quase cego e com 
grandes chances de apresentar algum tipo de retardo mental. Diante dos pedidos de genitor, 
genitora e filho, o Tribunal decidiu majoritariamente pela improcedência de todas as rogativas 
sob a alegação de que a) seria impossível quantificar os danos oriundos do valor da vida ou da 
paternidade/maternidade; e b) contrariaria a política pública norte-americana, que presta 
suporte à preciosidade da vida (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967)121. 

O caso Gleitman v. Cosgrove representa importante antecedente judicial porque nele 
estão reconhecidos, pela primeira vez, dois requisitos básicos que rodeiam a reparação civil por 
dano de vida: a) o reconhecimento de que é dever ético e legal do médico prestar todas as 
informações necessárias à tomada de decisão da paciente, agindo de modo negligente aquele 
que assim não procede, seja caso tenha simplesmente omitido dados, seja porque deixou de 
apurar todas as informações possíveis em função de ato ou por omissão culpável lato sensu122; 
  
121 De fato, o tribunal deixa muito claro a opção pela separação entre o problema legal, pois reconhece que há situação danosa, e o filosófico e moral, decerto que pontifica ser impossível à Corte mensurar valores tais como a vida saudável, a vida com deficiências e, ainda, a não-vida. Estendendo, igualmente, o dilema aos valores da paternidade/maternidade: “[...]A forma comum de mensuração dos danos em ações de reparação civil é a compensatória. Os danos são quantificados através da comparação entre a condição na qual o queixoso estaria, caso os réus não tivessem sido negligentes, com condição defeituosa em que se encontra em função da negligência. O infante queixoso teria de fazer com que avaliemos a diferença entre sua vida com defeitos e o vazio absoluto da não-existência, mas é impossível concretizar tal determinação. Este tribunal não pode sopesar o valor da vida com deficiências em face da não-existência da vida em si. [...] Embora sintamos solidários com a infeliz situação em que esses pais se encontram, acreditamos firmemente que o direito de seu filho de viver é maior e preclui os direitos dos pais em não suportar prejuízos emocionais e financeiros. Decidimos, portanto, que os segundo e terceiro pedidos do postulado não são acionáveis porque a conduta queixosa, mesmo se verdadeira, não dá razão ao surgimento de danos aceitos pelo Direito; e mesmo se tais direitos fossem aceitos, seu pleito estaria precluído em razão da política pública compensatória que apoia a preciosidade da vida humana” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 
122 Tal inferência é concluída através da opinião do médico experto do requerente de que há o dever médico de informar, no que é seguido pelo próprio experto dos réus: “O médico expert do requerente, Dr. Louis Fraulo, firmou sua opinião de que a condição de Jeffrey está, em relação de causalidade, relacionada à doença viral da rubéola que a Sra. Gleitman tivera em março. Dr. Fraulo atestou que mulheres que contraíram rubéola durante o primeiro trimestre da gestação iriam gerar crianças com deficiências num percentual que varia de 20 a 50 por cento dos casos. Dr. Fraulo afirmou ainda que quando um médico se depara com um caso de gestação em que há histórico de rubéola deve informar sua paciente da probabilidade de nascimento com deformidades. Respondendo uma questão hipotética baseada no testemunho da Sra. Gleitman, Dr. Fraulo afirmou que os requeridos se desviaram dos padrões médicos geralmente aceitos ao não informar à paciente grávida da probabilidade de nascimento com deformidades. Uma paciente de tal modo esclarecida, testemunhou Dr. Fraulo, poderia então decidir se teria o filho ou se optaria pelo término da gestação através de um abortamento” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 
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b) o reconhecimento de que, na wrongful life action, o ato danoso não é a doença ou a 
deficiência com que se nasce, mas sim a própria vida deficiente que é vista como insuportável 
ao ponto de preferir-se a não existência. 

Portanto, conforme alerta Kasper (1983, p. 83), já há nesse precedente inegável 
tendência a reconhecer-se a existência de dano resultante da negligência médica, fato que se 
mostra visível no voto dissidente do Juiz Jacobs: “Embora o Direito não possa retirar a mágoa 
ou desfazer o dano, pode admitir o pagamento de alguma medida razoável de compensação 
visando aliviar os encargos financeiros” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967).  

Embora a ideia de vislumbrar-se a vida como um dano ainda se mostre bastante 
estarrecedora aos Tribunais, altamente vinculados a conceito de sacralidade da vida, a 
existência de prejuízo impune já não passa despercebida. Seu não reconhecimento pelo Direito 
caracterizaria, pois, a existência de ato ilícito profundamente danoso sem nenhuma 
possibilidade de reparação, criando problema duplo pois, além de não aliviar as consequências 
da injuria, ainda “[...] não fornece nenhum impedimento à irresponsabilidade profissional e não 
é nem justo ou compatível à expansão dos princípios da responsabilidade no âmbito da 
responsabilidade civil” (tradução livre)123 (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 

Duas outras decisões merecem consideração. A primeira, remete-se à decisório da 
Suprema Corte Estadual de Nova Iorque no caso Park v. Chessin, de 1977; a segunda, ao 
decidido em 1979 pela Suprema Corte Estadual de Nova Jersey no caso Berman v. Allan.  

Em Park v. Chessin (NOVA YORK, Tribunal de Apelação da Suprema Corte Estadual, 
1977), tem-se o episódio do nascimento de uma criança com séria doença hereditária em virtude 
de aconselhamento errôneo dos médicos responsáveis pelo acompanhamento pré-concepcional. 
Após dar à luz o seu primeiro filho, em 1969 com a doença hereditária e progressiva 
denominada rins policísticos (polycistic kidney disease), criança que sobrevivera por apenas 
cinco horas, Hetty Park e seu marido procuraram novo posicionamento médico acerca da 
probabilidade de terem outros filhos com a mesma enfermidade. Tendo recebido de seus 
médicos a afirmação de que a probabilidade de terem outro filho com a mesma condição era 
praticamente nula e de que a doença não era hereditária, conceberam nova criança, nascida em 
julho de 1970, com a mesma enfermidade e que sobreviveu até os dois anos e meio de idade. 
Inconformados com o aconselhamento errôneo, procuraram a reparação civil dos danos 

  
123 Texto original: “While the law cannot remove the heartache or undo the harm, it can afford some reasonable measure of compensation towards alleviating the financial burdens. In declining to do so, it permits a wrong with serious consequential injury to go wholly unredressed. That provides no deterrent to professional irresponsibility and is neither just nor compatible with expanding principles of liability in the field of torts”. 
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causados a si mesmo pelo nascimento não desejado (wrongful birth action), bem como em 
nome do filho em razão do dano de vida errada (wrongful life action). 

A posição judicial, tomada majoritariamente, em Park v. Chessin apresenta a 
particularidade julgar pleito no qual enfermidade muito grave, cuja consequência na época era 
a morte certa e precoce, já inicialmente identificada no primeiro filho, fora errônea e 
negligentemente descartada pelos médicos. Não se tratava, pois, de evento isolado e 
imprevisível que dependesse de profundo conhecimento da condição genética de genitor e 
genitora da criança, mas um caso de aconselhamento pré-concepcional especificamente sobre 
enfermidade que já se manifestara anteriormente e que os médicos deveriam saber que é 
hereditária. O ato médico negligente está bem estabelecido. E também o dano causado ao 
infante que, segundo o voto vencedor e mesmo consciente da notória aversão dos tribunais em 
reconhecer a vida em si como injúria, seria o direito dos pais de não ter um filho em tais 
condições e da criança em “...nascer como um ser humano completo e funcional” (NOVA 
YORK, Tribunal de Apelação da Suprema Corte Estadual, 1977).  

É também importante destacar que essa decisão se dera após o advento do caso Roe v. 
Wade, no qual o aborto efetivado no primeiro trimestre de gestação passara a ser direito 
constitucionalmente garantido à mulher. A justificativa para o reconhecimento do dano de vida 
aos pais e ao direito à vida plena ao filho se dera, assim, através da consideração de que a 
revogação da legislação que proibia o aborto inferiria na igual modificação das regras da 
política pública vigentes. Do paradigma público escorado no valor sacro da vida se advogaria, 
agora, a evolução das regras de política pública em prol da abrangência do direito da mulher 
em abortar e, assim, escolher entre dar ou não dar continuidade à gestação de prole com ou sem 
deficiência. Afirmara-se que esse seria o modo no qual se conciliaria do problema jurídico às 
grandes revoluções tecnológicas, econômicas e sociais da época. 

Contudo, embora se esboçasse a cognoscibilidade de possível direito à indenização por 
dano de vida imprópria, a verdade é que o decisum fora ferozmente atacado em voto dissidente 
e teve vida muito breve, sendo sobrepujado um ano depois pelo decidido em Becker v. Schwartz 
(FORSYTH, 1983, p. 442)124.  

  
124 Em Becker v. Schwartz há casuística parecida com aquela vista em Berman v. Allan, na qual a negligência médica consubstanciada na não execução do exame de amniocentese, ocasionara o nascimento de criança com Síndrome de Down. A reparação civil fora indeferida com esteio em argumento semelhante ao visto em Gleitman v. Cosgrove, isto é, na incapacidade de se mensurar o valor da existência humana plena e sadia em comparação à vida com deformidades e deficiências (FORSYTH, 1983, p. 442). 
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A dissidência ancorou-se em argumento colhido do já estudado precedente Williams v. 
State que dissera: “Ter nascido sob um conjunto de circunstâncias, em vez de outro ou possuir 
um par de pais em vez de outro, não é um dano acionável, reconhecível pelo tribunal” (tradução 
livre)125 (NOVA YORK, Tribunal de Apelação da Suprema Corte Estadual, 1977). No entender 
dissonante, a questão deveria ser relegada ao Poder Legislativo126. 

O segundo exemplo, Berman v. Allan, ocorreu em função da atuação negligente dos 
médicos de Paul e Shirley Berman que, como responsáveis pelo acompanhamento pré-natal, 
ignoraram o fato de que a idade de trinta e oito anos da gestante constituía fator de risco ao 
nascimento de criança com síndrome de Down e deixaram de aconselhar a feitura do exame de 
amniocentese. A atuação dos clínicos à revelia da leges artis constituíra, segundo o pedido de 
reparação, dano concreto aos genitores e à criança, motivando as petições de reparação civil 
por dano de nascimento errado e por dano de vida errada. Como se sabe, o acompanhamento 
pré-natal constitui procedimento vital à saúde da gestante e do feto, sendo possível a 
investigação diagnóstico e tratamento de doenças que podem afetar a saúde e a vida de ambos 
(LOUREDO, 2016). Embora a tecnologia médica do presente tenha ampliado sobremaneira o 
rol de tratamentos e soluções que se pode disponibilizar à gestante e ao feto, no ano de 1979 já 
se sabia da importância do exame e acompanhamento pré-natal, reconhecido no acórdão como 
capaz de identificar “...aproximadamente de 60 a 90 defeitos metabólicos, incluindo a doença 
de Tay-Sachs e a Síndrome de Down” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). Outra 
vez o ato negligente dos médicos impinge danos nos pais e na criança. 

O precedente judicial, obtido doze anos antes em Gleitman v. Cosgrove, foi posto à 
prova e importantes avanços foram atingidos, embora o direito à wrongful birth action tenha 
sido mais uma vez negado. Em Gleitman a recusa ao reconhecimento da reparação civil esteou-
se na dificuldade na mensuração dos danos quando se tem como ilícito a vida: como comparar 
e avaliar a existência em condição deficiente com a completa não-existência? A posição 

  
125 Texto original: "Being born under one set of circumstance rather than another or to one pair of parents rather than another is not a suable wrong that is cognizable in court". 
126 “Na falta de precedente judicial, de alguma regra de direito comum, ou de promulgação legal clara sobre a qual basear a conclusão de que a ‘wrongful life’ deve agora estar conforme a aprovação judicial, a maioria justifica tal infundamentada e sem precedentes extensão da responsabilidade civil em uma declaração simplista, a saber: ‘casos não são decididos em um vácuo, mas sim, o direito decisório deve acompanhar o ritmo de expansão das mudanças tecnológica, econômica e social’” (tradução livre). Texto original: “Lacking judicial precedent, some common-law rule, or a clear statutory promulgation on which to base its conclusion that ‘wrongful life’ should now be accorded judicial approbation, the majority justifies this unwarranted and unprecedented extension of tort liability on a simplistic declaration, to wit: ‘cases are not decided in a vacuum; rather, decisional law must keep pace with expanding technological, economic and social change’)” (NOVA YORK, Tribunal de Apelação da Suprema Corte Estadual, 1977). 
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majoritária em Berman v. Allan, por sua vez, reconheceu insuficiência argumentativa em 
apoiar-se tão-somente na dificuldade de mensuração do dano para negar-se o direito do menor 
ao pleito reparatório: considerou que tanto no tribunal de Nova Jersey como em outras 
jurisdições tal justificativa mostrava-se verdadeira “[...] perversão dos princípios fundamentais 
de justiça a qualquer tipo de alívio à (parte) lesada, mitigando o transgressor de proceder a 
qualquer tipo de reparação por seus atos” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). 

Mas o direito à wrongful life action ainda não iria se estabelecer, pois a Corte avançou 
sobre outras premissas para denegar o direito à reparação por vida danosa. Aferiu que o menor 
falhou em demonstrar que possui causa judicial não em razão da problemática em torno do 
cômputo dos danos, mas em virtude de compreender que sua existência, não importa em qual 
condição, não se configura em ilícito admitido pelo direito. Trabalhou argumento em torno da 
sacralidade da vida, afirmando: “Uma das mais profundas crenças em nossa sociedade é que a 
vida – seja experimentada com ou sem maior deficiência física – é mais preciosa que a não-
vida” (tradução livre)127 (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979).  

Remetera-se, ainda, à interpretação de que vários documentos legais parecem coadunar-
se ao princípio da santidade da vida, tal como a Constituição Norte-Americana, que caracteriza 
a vida humana como direito fundamental do qual nenhuma pessoa pode ser privada sem o 
devido processo legal (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979)128. 
  
127 Texto original: “One of the most deeply held believes of our society is that life, whether experienced with or without a major physical handicap – is more precious than non-life”.  
128 A Corte é bastante enfática em afirmar sua opção em escorar-se na sacralidade da vida, compreendendo que a vida nunca pode ser caracterizada por um dano, já que as vantagens ordinárias da vida superam as aflições da vida com deficiência física. Em outros termos, afirma que a criança será amada e poderá amar, além de experimentar em alguma medida sentimentos que são relevantes à existência humana, tais como o prazer e a felicidade: “Nenhum homem é perfeito. Cada um de nós sofre de alguma enfermidade ou deficiência, maior ou menor, que de algum modo torna impossível a participação em algumas das atividades que o mundo pode nos oferecer. Mas nossa vida não se torna, por isso, menos preciosa do que a vida daquelas cujas deficiências são menos profundas ou severas. Reconhecemos que, como criança mongoloide, as habilidades de Sharon serão mais circunscritas do que as das demais crianças normais e saudáveis e que ela, diferentemente destas, deverá experimentar maiores quantidades de angústia e dores física e emocional. Simpatizamos com sua condição. Não podemos, contudo, afirmar que ela estaria melhor caso não tivesse sido trazida à existência. Apesar de sua aflição em função da Síndrome de Down, Sharon poderá, em razão de ter nascido, ser capaz de amar e ser amada e experimentar a felicidade e o prazer – emoções que são a verdadeira essência da vida e que são maiores e mais disponíveis do que o sofrimento que deverá suportar. Decidir de modo contrário nos obrigaria a repudiar o pressuposto básico no qual nossa sociedade está fundamentada. E isso não podemos fazer” (tradução livre). Texto original: “No man is perfect. Each of us suffers from some ailments or defects, whether major or minor, which make impossible participation in all the activities the world has to offer. But our lives are not thereby rendered less precious than those of others whose defects are less pervasive or less severe. We recognize that as a mongoloid child, Sharon's abilities will be more circumscribed than those of normal, healthy children and that she, unlike them, will experience a great deal of physical and emotional pain and anguish. We sympathize with her plight. We cannot, however, say that she would have been better off had she never been brought into the world. Notwithstanding her affliction with Down's Syndrome, Sharon, by virtue of her birth, will be able to  
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Melhor sorte teve, entretanto, o pleito de wrongful birth formulado pelos pais. 
Superando a posição consolidada em Gleitman v Cosgrove, a Corte compreendeu que os 
motivos de outrora, a saber, a dificuldade da mensuração dos danos e a existência de política 
pública contrária ao aborto, não mais subsistiam naquele momento. A argumentação acerca da 
dificuldade de cômputo dos danos não ofereceu proposições novas e seguiu idêntica premissa 
pela qual esse mesmo tribunal já houvera concordado que a denegação da wrongful life não 
poderia ser sustentada nesse óbice. A questão da política pública, por outro lado, correspondeu 
a um dos mais relevantes aspectos da decisão que, mesmo não influindo no resultado da ação 
por dano de vida, iria, futuramente, ser de grande impacto ao primeiro provimento autorizador 
desse tipo de ação. E, para essa alteração, de grande valia foi o julgado em Roe v. Wade, como 
se verá adiante. 

Afirmou, o tribunal, que o precedente aberto em Roe v. Wade reconheceu à mulher, 
especialmente durante o primeiro trimestre, o direito constitucionalmente garantido de decidir 
se prosseguirá ou não com a gestação, pouco importando o estado de saúde do nascituro. 
Destarte, a política pública norte-americana agora, ao invés de se mostrar contrária ao aborto, 
deveria prestar suporte à garantia do direito da gestante em prosseguir ou não com a gestação 
(NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). Direito esse que fora determinantemente 
mitigado pela conduta negligente do médico, mormente quando se há a expressa manifestação 
de que a saúde de criança interferiria no processo de escolha da gestante. 

Em tempo, de suma relevância foi o voto dissidente do magistrado Handler, no sentido 
de que o menor deveria ter seu direito à ação reparatória reconhecido. Em suas palavras, 
destacou expressamente a natureza moral da questão, bem como atestou o inequívoco dano que 
o ato médico provocou ao afastar a possibilidade de decisão informada e consciente dos pais 
(NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). E seria essa quebra de dever profissional 
que ocasionaria o dano tanto nos genitores, que foram impedidos de decidir adequadamente o 
difícil problema moral, quanto no neonato, que fora lesado indiretamente pela conduta médica 
que lhe diminuíra as condições de sua infância129. 
  
love and be loved and to experience happiness and pleasure — emotions which are truly the essence of life and which are far more valuable than the suffering she may endure. To rule otherwise would require us to disavow the basic assumption upon which our society is based. This we cannot do” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). 
129 É interessante notar que o argumento utilizado não se filia à tese de que a vida se constituíra no dano, mas de que a lesão que a criança sofrera se dera em virtude da “diminuição de sua infância”, no sentido de diminuição provável de sua qualidade de vida durante esse período. Isso ocorreria como consequência de ter nascido de pais mantidos na ignorância a respeito de sua condição especial e que, assim, não tiveram tempo para aceitar e assumir de modo integral suas responsabilidades parentais. Assim adota um critério diverso, mais afastado do  
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Deste modo, embora se conclua que as wrongful life actions tenham sido utilizadas 
como veículo das mais diversas pretensões, desde pedidos de crianças saudáveis não-queridas 
a filhos ilegítimos e legítimos nascidos com deficiências físicas ou cognitivas (FORSYTH, 
1983, p. 435), é notável que, de fato, existiu tendência progressiva em favor da liberação da 
ação quando presente o dano advindo da negligência médica, mesmo que não se perquira, de 
imediato, sobre a natureza ética do problema. Em outras palavras, o nascimento de criança com 
grave deficiência em virtude de conduta médica contrária a legis artis passou a sensibilizar a 
jurisprudência, fato que a filiação sadia não-querida ou espúria não o fizera. 

E a aceitação da teoria de dano por vida errada somente se daria no precedente 
Curlender v. Bio-Science Laboratories, julgado no ano de 1980 pela Corte de Apelação da 
Califórnia.  

Tratou-se de ação de reparação baseada no dano causado pela negligência do réu em 
proceder corretamente aos exames que poderiam atestar a existência da doença de Tay-Sachs 
no feto. Diante de informações equivocadas, os genitores não souberam que o nascituro era 
portador da doença e, consequentemente, não houve qualquer chance de exercício do direito de 
escolha por parte da mulher. Como resultado, em 10 de maio de 1978, nascera Shauna Tamar 
Curlender acometida com a enfermidade, com expectativa de vida de quatro anos e padecendo 
de graves deficiências físicas e mentais (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

A primeira providência tomada pelo tribunal foi delimitar bem o âmbito de incidência 
da wrongful life action, assentando seu confinamento aos casos em que a criança pleiteasse 
reparação em função de conduta ilícita responsável pelo seu nascimento. Isso incluiria, 
inicialmente e em tese, tanto o caso de criança nascida com deficiências e enfermidades como 
  
dano normalmente alegado nas causas de vida danosa, pois o dano é mais reflexo daquele produzido nos genitores do que algo sofrido diretamente pelo nascituro. Seria a mácula na capacidade de ser pai e de ser mãe, afetada pela negligência médica, que prejudicaria e se revelaria dano ao nascituro. Embora reconheça essa natureza derivada, é preciso reconhecer que o magistrado não oferece razões suficientes a garantir força no argumento de que seria um dano direto ao infante. E nisso o argumento parece ser fraco, verbis: “Não é fácil compreender e apreciar a relutância em compensar a criança que tenha sido privada do cuidado, companhia e educação de sua mãe, ou para essa mesma matéria, de seu pai, por negligência do réu. Trata-se, certamente, de lesão genuína e grave, que recebeu muito mais simpatia da doutrina jurídica do que dos juízes. Há, naturalmente, *** o problema de se evitar a dupla indenização ***, uma vez que a criança irá, em certa medida, beneficiar-se de qualquer quantia recebida pelo genitor lesionado; mas é evidente que isso não vai e não pode recompensá-lo por tudo aquilo que perdeu” (tradução livre). Texto original: “It is not easy to understand and appreciate this reluctance to compensate the child who has been deprived of the care, companionship and education of his mother, or for that matter his father, through the defendant’s negligence. This is surely a genuine injury, and a serious one, which has received a great deal more sympathy from the legal writers than from the judges. There is of course the *** problem of preventing double compensation ***, since the child will to some extent benefit by any sum recovered by the injured parent; but it is quite evident that this will not and cannot recompense him for all that he has lost” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979). 
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aqueles nascidos sadios. Não obstante, criticou, ainda, a posição majoritária em Gleitman v 
Cosgrove que, para rejeitar o direito de ação, houvera se baseado na impossibilidade de cálculo 
dos danos e em critérios de política pública.  Elogiando o voto vencido em Gleitman v 
Cosgrove, destacou que a negação à reparação de danos à criança implicaria no reconhecimento 
de grave injúria sem reparabilidade (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

Em Curlender v. Bio-Science Laboratories desfez-se o mito de que a dificuldade na 
apuração dos danos admitiria o afastamento do direito de ação. Para isso, foi expressamente 
citado o decidido em Story Parchment Co. v. Paterson Co., julgado em 24 de fevereiro de 1931 
pela Suprema Corte Norte-Americana (E.U.A., Suprema Corte Norte-Americana, 1931)130. A 
premissa invocada pela mais alta corte é bem conhecida e remete a princípios básicos do direito 
à reparação civil: a dificuldade no estabelecimento dos valores compensatórios do dano não 
importa na inexistência do dano em si. Explica didaticamente que “A regra que impede a 
recuperação de danos incertos aplica-se aos casos cujo resultado não advêm com certeza do ato 
lesivo, não aos danos que são definitivamente atribuíveis ao ato e que apenas são incertos em 
relação à sua quantidade” (tradução livre)131 (E.U.A., Suprema Corte Norte-Americana, 1931).  

A alegada impossibilidade de mensuração do valor da paternidade/maternidade, ou da 
vida com deficiência em face da vida plena e sadia, não é motivo apto a afastar a reparabilidade 
do dano. Nesses casos, o ato negligente do médico afeta diretamente o direito da mulher em 
escolher a continuidade ou descontinuidade da gestação e, consequentemente, ocasiona o 
nascimento de criança com graves lesões. Ambos os fatos são imputáveis a ato ilícito praticado 
pelo clínico e, portanto, dano há tanto para os pais como para a criança: 

Onde o delito é, em si, de tal natureza que obsta a determinação precisa do montante 
da indenização, seria uma perversão dos princípios fundamentais de justiça negar-se 
qualquer alívio à situação do lesado e, deste modo, dispensar o malfeitor de proceder 
a qualquer emenda por seus atos. Em tal caso, embora os danos não devam ser 
determinados por mera especulação ou palpite, isso deverá bastar caso as evidências 
revelem a extensão dos danos como questão de justa e razoável inferência, embora o 
resultado seja apenas aproximado (E.U.A., Suprema Corte Norte-Americana, 1931) 
(tradução livre)132. 

  
130 Trata-se, no caso, de ação na qual se pretendia indenização em razão de conspiração para a formação de monopólio na exploração do comércio interestadual de papel vegetal. O pedido referia-se à desconsideração da fixação de quantia em função da dificuldade em estabelecer a extensão do dano, uma vez que seria ele esteado em conjecturas e especulações. A Suprema Corte negou que a dificuldade no dimensionamento do dano afetaria sua existência e, assim, a sua estipulação pelo júri. 
131 Texto original: “The rule which precludes the recovery of uncertain damages applies to such as are not the certain result of the wrong, not to those damages which are definitely attributable to the wrong and only uncertain in respect of their amount” (E.U.A., Suprema Corte Norte-Americana, 1931).  
132 Texto orginal: “Where the tort itself is of such a nature as to preclude the ascertainment of the amount of damages with certainty, it would be a perversion of fundamental principles of justice to deny all relief to the injured person, and thereby relieve the wrongdoer from making any amend for his acts. In such case, while the  
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 Além de reconhecer, como outros decisórios o fizeram, a importância da 
permissibilidade constitucional do aborto no primeiro trimestre gestacional, fruto do já 
comentado decisum em Roe v. Wade, o Tribunal aderira, ainda, à premissa já ventilada anos 
antes em Gleitman v. Cosgrove, em voto vencido, no tocante à quebra de dever médico e da 
concreta existência de dano sem reparação. Naquele caso, conforme já visto, explicitara o juiz 
Jacobs que, ao avisar seu médico particular que era portadora de rubéola, Sra. Gleitman havia 
de imediato criado situação na qual seu dever era avisá-la das consequências que o fato poderia 
provocar no nascituro. Ao negligenciar tal informação, o clínico causara dano real em sua 
paciente que, segundo sua argumentação, embora não possa ser desfeito, exige alguma forma 
de compensação (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 

Supera, também, o decisório de um ano antes, 1979, de Berman v. Allan, no tocante à 
opção de se negar o direito de agir com base no interesse público. A Corte de Nova Jersey 
apoiara-se na santidade da vida e na leitura de que a política pública vigente ampararia sempre 
o viver e a existência, não importa sua condição e natureza; já a Corte californiana, tomando o 
mesmo rumo do percebido em Park v. Chessin, 1977, percebeu que a constitucionalização do 
direito ao aborto acarretou inversão no sentido das políticas públicas, revelando que o direito à 
vida já não se configurava mais valor supremo a ser alcançado não importa a qual preço. 
Entonando palavras na mesma direção da dissonância apontada em Berman, compreendeu, 
antes de qualquer coisa, que o nascituro tem o mesmo direito da mãe de receber tratamento 
conforme à praxe técnica e o médico o dever de agir nesse sentido. Essa conclusão emergiu da 
necessidade de se oportunizar aos pais o direito de decidir sobre de sua futura prole optando 
por sua existência ou não (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

Embora considere a ação reparatória sobre dano de vida errada pedido no qual se discute 
o nascimento de uma pessoa, não importando seu estado de saúde, acena, a decisão, ao fato de 
que a vida em si mesma considerada não poderia ser havida como dano. O dano advém de 
condições físicas que interferem na normalidade de seu fruir e que, assim, a tornaria mais como 
um encargo ao seu portador do que um presente supranatural, pleno e repleto de proveitos.  

Reportou-se à evidente dessemelhança de sentido e de encargo ao nascituro ser filho 
ilegítimo ou, ainda, ser o décimo filho do casal e, por isso, não ser querido, mas ainda assim 
possuir saúde e plena capacidade de viver uma vida normal e, por outro lado, nascer com graves 
anomalias que lhe encurtariam a expectativa de vida e, ao contrário de lhe trazer proveito, lhe 
  
damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence show the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate”. 
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legariam apenas tempo de dor e sofrimento na Terra. Voltando-se a Zepeda v. Zepeda 
compreendeu que o prejuízo que atinge o status familiar ou social do nascituro não concretiza 
dano indenizável “...porque um elemento necessário ao estabelecimento de qualquer direito de 
agir em reparação civil está faltando, a injúria, e os danos consequentes dessa lesão” 
(CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

A respeito do argumento da santidade da vida influindo no interesse público, afirmou, a 
Corte Californiana, que os votos dissidentes denotam não haver aceitação unânime sobre o fato 
de que a metafísica, ou a religião, antes do próprio Direito, é que deveria(m) responder a tais 
questionamentos sobre a vida do nascituro. Além dessas complexas questões metafísicas, 
morais e religiosas há de se ter em mente que o interesse público deverá abranger, sobretudo, 
preocupações com o bem-estar social tal qual “...é afetado por meticuloso aconselhamento 
genético e pelos procedimentos médicos” (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). A melhor 
resposta ao interesse público decorre, portanto, do correto aconselhamento genético, 
amealhando o maior número possível de informações à gestante para que possa exercer seu 
direito à escolha de modo independente e esclarecido. 

Enfim, conferindo os contornos finais à primeira ação em que o nascimento é 
considerado um dano, esclareceu que a deficiência física não é a causa do dano, mas sim o 
nascimento com dada deformidade e este sim constituiria a lesão evitável caso o direito materno 
não fosse negligenciado. O nexo de causalidade encontra-se, resumidamente, entre a 
negligência médica – ou, genericamente considerando, o ato médico – e o nascimento com 
graves deficiências que ocasiona o dano, in verbis: “A realidade do conceito de ‘wrongful-life’ 
está no fato de que o requerente existe e sofre em função da negligência de outrem. E não nem 
é justo e nem necessário recuar-se até a meditação acerca dos mistérios da vida”, para percebê-
lo (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

Através dessa decisão, os Estados Unidos passaram a vislumbrar de modo concreto a 
possibilidade de ajuizamento (ao menos em alguns de seus Estados) de ações indenizatórias nas 
quais o dano representa a existência. O fato deu azo a críticas (Nelson, 1980, p. 679) 133 e 
também a conclusões pouco ortodoxas, tal como aquela que o próprio tribunal sinalizou ao 

  
133 Exemplificando, Nelson (1980, p. 679) afirma veementemente: “Esta análise e tratamento do dano conduzira o tribunal a distinção errônea daquilo que fora decidido em Stills, a uma questionável conclusão na causalidade, e na declaração judicial de que a não-vida é preferível à vida com defeitos” (grifo nosso) (tradução livre). Texto original: “This analysis and treatment of the injury led the court to a n erroneous distinction of Stills, a questionable conclusion on causation, and a judicial declaration that nonlife may be preferable to a life with defects”.  
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afirmar que os responsáveis pelo dano poderiam ser os próprios pais, quando, aconselhados a 
abortar, decidissem continuar com a gestação134. Mas o certo é que novo caminho se 
descortinava de maneira a influenciar decisões mundo afora, algumas das quais importantes ao 
presente estudo. 

Atualmente, embora se vislumbre mais tribunais admitindo a possibilidade de ação por 
vida errada, a verdade é que a maior parte dos Estados Norte-Americanos ainda encontra 
dificuldade em aplicar essa teoria. Até mesmo a admissibilidade constitucional do aborto vem 
sendo constantemente colocada em risco, diante da edição de leis estaduais que criam medidas 
de restrição e que tornam o acesso da mulher à prática mais difícil135. Isso se deve muito ao fato 
de que a verdadeira quaestio emergente não se resume diferença entre a vida sadia e a vida 
marcada pela deficiência, mas sobre a difícil ponderação entre a existência e a não-existência 
  
134 São as palavras explícitas do relator: “Um dos receios expressos na decisão é que, uma vez que seja determinado que tais crianças têm direitos reconhecidos pela lei, nada os impediria de ajuizarem processos contra seus próprios pais por terem permitido seus nascimentos. Em nossa opinião, tal receio não tem fundamento. A ação ‘wrongful-life’ com a qual nos preocupamos está baseada em falha por negligência ocasionada por alguém que age sob o dever de informar os potenciais pais acerca de fatos importantes à concretização de escolha consciente em não se tornarem pais. Em um caso no qual, não obstante o devido cuidado tomado pelo profissional médico na transmissão dos avisos necessários, ainda assim os pais fizerem a escolha consciente pelo prosseguimento da gestação, com total conhecimento de que uma criança seriamente prejudicada nasceria, essa escolha consciente proporcionaria um ato de intervenção da causa próxima do dano de maneira a excluir a responsabilidade, na medida outros requeridos além dos pais estariam envolvidos. Em tais circunstâncias, não vemos qualquer interesse público sólido advogando proteção aos pais na responsabilidade pela dor, sofrimento e miséria que ocasionaram à sua prole” (tradução livre). Texto original: “One of the fears expressed in the decisional law is that, once it is determined that such infants have rights cognizable at law, nothing would prevent such a plaintiff from bringing suit against its own parents for allowing plaintiff to be born. In our view, the fear is groundless. (4) The "wrongful-life" cause of action with which we are concerned is based upon negligently caused failure by someone under a duty to do so to inform the prospective parents of facts needed by them to make a conscious choice not to become parents. If a case arose where, despite due care by the medical profession in transmitting the necessary warnings, parents made a conscious choice to proceed with a pregnancy, with full knowledge that a seriously impaired infant would be born, that conscious choice would provide an intervening act of proximate cause to preclude liability insofar as defendants other than the parents were concerned. (5) Under such circumstances, we see no sound public policy which should protect those parents from being answerable for the pain, suffering and misery which they have wrought upon their offspring”. 
135 O último capítulo desse embate se deu na importante decisão da Suprema Corte Norte-Americana, datada de 27.06.2016. O caso ganhou repercussão mundial porque confirma a majoritária tendência da Corte em preservar o direito constitucional ao aborto inserido no precedente Roe v. Wade. Tratou-se de ação contra lei de 2013 do Estado do Texas que, dentre outras restrições, exigia que as clínicas de aborto seguissem os padrões de hospitais, com centros cirúrgicos, além de impor aos médicos vínculo com hospitais próximos às clínicas. Mesmo com sua composição desfalcada pela recente morte do conservador juiz Antonin Scalia (13.02.2016), a grande maioria (5 x 3) dos magistrados compreendeu que a legislação era inconstitucional, pois, nas palavras do relator, juiz Stephen Breyer, “Estamos de acordo com o Tribunal Distrital em compreender que a exigência de centro cirúrgico, bem como a de privilégios de admissão, fornece poucos, se é que fornece algum, benefícios de saúde às mulheres, representando um obstáculo substancial a aquelas que procuram abortar, constituindo-se num ‘encargo excessivo’ ao seu direito constitucional de fazê-lo" (tradução livre). Texto original: "We agree with the District Court that the surgical-center requirement, like the admitting-privileges requirement, provides few, if any, health benefits for women, poses a substantial obstacle to women seeking abortions, and constitutes an "undue burden" on their constitutional right to do so" (VOGUE, KOPAN, BERMAN, 2016). 
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(DOERR, 2009). Posto de outro modo, a aceitação dessa teoria exige imiscuir-se no problema 
ético e filosófico subjacente, pois, nesse tipo de ação, o objeto principal em litígio é, sobretudo, 
o eventual direito a não-existir. 

 
 

5.2.3.2. A experiência francesa ante o Caso Perruche 
 
 
O Caso Perruche mostra-se particularmente interessante devido à comoção pública 

originou em França e por se tratar de um exemplo colhido em país cujo direito se afilia à 
tradição136 da Civil Law, assim como o Brasil.  

O exemplo Norte-Americano foi importante por estabelecer os primeiros passos daquilo 
que se compreenderia por wrongful birth e wrongful life actions. No entanto, na qualidade de 
nação cujo direito filia-se à tradição da Common Law, suas avaliações jurídicas se deram 
primordialmente no âmbito jurisprudencial, onde as leis proibitivas do aborto, o direito inerente 
a abortar e a possibilidade de reparação civil por vida errada eram questionados e avaliados à 
luz da Constituição e dos princípios equitativos próprios do direito costumeiro. 

Em França, contrariamente, tem-se modelo no qual a relevância da lei é extremada, mais 
até do que em países como o Brasil, onde a Constituição Federal assume proeminência jurídica 
irradiando efeitos inclusive e primordialmente no corpo legislativo, que lhe é totalmente 
dependente. A possibilidade de um tribunal contrariar dispositivo legal é muito pequena, pois 
acanhada é também a margem de manobra que o direito aplicado possui perante a legislação. 
Essa característica é comungada pelo Brasil, ao menos em parte, pois o judiciário é sempre 
convocado a interpretar as leis e a Constituição Federal num claro comprometimento com essas 
fontes primárias do Direito. 

Basicamente, o Caso Perruche refere-se a julgamento proferido pela Suprema Corte 
francesa na data de 3 de novembro de 2000 admitindo o direito à reparação civil em função 
  
136 Opta-se pelo uso do termo “tradição” em vez de “sistema” jurídico devido à amplitude de significado inerente ao primeiro, como fazem alertar Streck e Abboud (2013, p. 14). Merryman (1980, p. 13-15) reporta-se a sistema jurídico como sendo “...o corpo operacional de instituições, procedimentos e normas jurídicas” de determinado Estado. Já a tradição jurídica não se vincula apenas a normas e procedimentos judicantes comuns, está essencialmente conectada aos aspectos mais estruturais da compreensão, interpretação e aplicação desses procedimentos jurídicos.  Reporta-se ao “...conjunto de atitudes profundamente arraigadas e historicamente condicionadas a respeito da natureza da lei, sobre a função do direito na sociedade e na forma de governo, sobre a organização e operação apropriadas de um sistema jurídico e sobre o modo como o direito deve criar-se, aplicar-se, aperfeiçoar-se e ensinar-se. A tradição jurídica relaciona o sistema jurídico à cultura, da qual é uma expressão parcial”. 
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vida errada (wrongful life). O problema tivera início no ano de 1982 quando Josette Perruche, 
gestante, viera a contrair rubéola, doença benigna para adultos, mas que, como já se vira em 
vários outros exemplos, é fator de altíssimo risco para o nascimento de criança com graves 
sequelas físicas e mentais. Consultado o médico da família a respeito dos riscos da gestação e 
sobre a possibilidade de aborto, após vários testes, este acabou afirmando que a criança não 
seria e nem teria sido afetada pela deficiência, isso tudo dentro do prazo legal para o aborto, 
ocasionando a continuidade da gestação e o consequente nascimento de Nicolas Perruche, em 
13 de janeiro de 1983. O infante nasceu com “...graves distúrbios neurológicos, surdez, doenças 
da retina e acometimento cardíaco”, motivando o já mencionado pedido de reparação civil 
(BENKIMOUN, 2003, p. 1). 

Em 13 de janeiro de 1992 Nicolas Perruche, representado por sua genitora, obteve 
decisão favorável perante o Tribunal de Evry, que reconheceu a negligência médica. Em 17 de 
dezembro de 1993 o Tribunal de Apelação de Paris confirmou a ação negligente do médico, 
mas inadmitiu a existência de lesão na criança em função do argumento, conhecido, de que a 
causa de suas sequelas foi a enfermidade que sua própria genitora lhe transmitiu ainda no útero 
e não a má conduta médica. Em 26 de março de 1996, submetida a recurso perante a primeira 
Câmara de Direito Civil do Tribunal de Apelação, a decisão do Tribunal de Apelação de Paris 
foi anulada e os autos remetidos ao Tribunal de Apelação de Orleans que, em 1999, também 
rejeitou o direito da criança à indenização. O julgamento definitivo da causa se deu apenas no 
ano de 2000, perante a Suprema Corte francesa, quando o plenário decidiu pelo reconhecimento 
do dano praticado em face do nascituro e da negligência médica em corretamente informar sua 
genitora que, nesse caso, teria tempo a optar pela interrupção da gravidez e, consequentemente, 
deixaria de haver a existência danosa de Nicolas Perruche (BENKIMOUN, 2003, p. 1). 

De início, deve-se apontar que quaisquer decisões que pairem sobre as ações de 
wrongful life são tormentosas e naturalmente despertam posições antagônicas. Isso não foi 
difícil de ser observado no direito norte-americano e na penosa e lenta evolução de sua 
jurisprudência sobre o tema. Tal dificuldade ocorre em função de três aspectos essenciais que 
pairam sobre o assunto: a) o tema da possibilidade de abortar; b) a distinção do nexo de 
causalidade entre a negligência médica e o dano causado; c) o reconhecimento da vida – ou da 
existência – como um dano. Para cada um deles há de ser desenvolvido um argumento de jaez 
diferenciado, pois, embora todos possam ser interpretados sob a premissa jurídica, há de se ter 
em mente que a questão central remete a tema metafísico e ético, inerente à opção compreensiva 
de pessoa que se tem em determinado povo e em determinado tempo. 
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A respeito da primeira dessas premissas, o Direito francês admite a interrupção 
voluntária da gravidez desde a edição da denominada “Loi Veil”137, no ano de 1975. Dita 
legislação estabelece, auspiciosamente, em seu artigo primeiro que “A lei garante o respeito a 
todo ser humano, desde o início da vida. Esse princípio não pode ser violado, exceto quando 
necessário e de acordo com as condições definidas por esta lei” (tradução livre)138 (FRANÇA, 
Assembleia Nacional, 1975). Destaca-se que, embora haja a exaltação ao respeito pela vida 
humana, a legislação francesa não aborda o direito à vida como um dogma absoluto. Ao 
contrário, exige respeito, mas estabelece claramente que, havendo motivação e sob os 
condicionantes legais, referido direito pode ser violado. 

A lei Veil alterou igualmente o Código Sanitário francês visando estabelecer regras ao 
procedimento de interrupção voluntária da gestação (Interruption volontaire de la grossesse), 
termo que preferiu utilizar em detrimento à palavra “aborto”. Incluindo onze artigos na Seção 
I, do Capítulo III, do Título I, do Livro II do Código Sanitário (arts. 162-1 usque 162-11), 
passou expressamente a admitir a interrupção da gravidez quando efetuada antes da décima 
semana de gestação: “art. 162-1. A mulher grávida, sob condição angustiante, pode pedir a um 
médico terminar sua gravidez. Esta interrupção pode ser realizada antes do final da décima 
semana de gravidez” (tradução livre)139 (FRANÇA, Assembleia Nacional, 1975). Impunha, 
ainda, a necessidade de duas consultas médicas: na primeira, o médico deveria informá-la 
acerca dos riscos que o procedimento poderia apresentar para si mesma e para suas futuras 
gestações, assim como os direitos, ajuda e benefícios disponibilizados pelo Estado em prol da 
maternidade e também a possibilidade de adoção da criança a nascer; a segunda, deveria ser 
  
137 Denominação usada em homenagem à Simone Veil, Ministra da Saúde francesa que se tornara famosa por defender o projeto de lei despenalizando o aborto em França. É mundialmente reconhecida como a grande defensora dos direitos da mulher: “Simone Veil é sem dúvida a maior responsável pelo avanço dos direitos legais das mulheres na França no século XX e, agora, no século XXI. É, certamente, aquela cujo nome aparece, na maioria das vezes, a cada vez que a lei que leva seu nome é mencionada, lei que propôs e em favor da qual lutou no Parlamento francês, a lei que legalizou o aborto e que entrou em vigor em 17 de janeiro de 1975. Atualmente, mesmo quando não cientes de suas inúmeras realizações, as mulheres lembram de seu nome sempre que o aborto ou outros direitos contraceptivos são discutidos” (tradução livre) (HOTTELL, 2009). Texto original: “Simone Veil is arguably the one person most responsible for advancing women’s legal rights in France during the twentieth century and now into the twenty-first century. She is certainly the one whose name comes up most often, each time the law that bears her name is mentioned—the law that she proposed and fought for in the French Parliament, the law legalizing abortion that went into effect on January 17, 1975. Today, even if women are not familiar with her numerous accomplishments, they remember her name every time abortion and other contraceptive rights are discussed”. 
138 Texto original : “La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi”. 
139 Texto original: “Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse” 
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feita após consulta perante instituição própria, visando o aconselhamento familiar acerca do 
aborto e os temas que o circundam, comprovada por atestado público. Nessa segunda consulta, 
o médico haveria de solicitar comprovação por escrito do interesse na interrupção da gravidez, 
sendo impedido de aceitar tal declaração antes de decorrida uma semana da primeira consulta, 
instituindo, desta forma, um “período de reflexão” à gestante. 

Atualmente, após diversas revisões nos anos 2000 – e mesmo recentemente – o Código 
Sanitário francês, de 1953, passou a regular a interrupção voluntária da gravidez através do 
disposto no Livro II, de sua Segunda Parte, intitulada “Direitos de saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres e proteção da saúde da criança”, composto de dois títulos e dezenove artigos 
(FRANÇA, Legifrance, 2016).  

Tendo em vista a importância da lei na criação do direito e na condução da 
jurisprudência francesa, o legislador teve o cuidado de especificar bem o conteúdo de cada 
procedimento previsto, especialmente quando envolvia a mitigação de direitos de elevada 
prioridade, como é, sem dúvida, o caso do direito à vida. Por isso, em suas disposições iniciais 
(arts. 2211-1 e 2211-2), assentada está a integração ao artigo 16 do Código Civil francês cuja 
redação é inteiramente reproduzida e cujo conteúdo muito se assemelha ao artigo primeiro da 
Lei Veil: “A lei assegura a primazia da pessoa, proíbe qualquer atentado à sua dignidade e 
garante o respeito ao ser humano desde o início da vida” (tradução livre)140. O art. 2211-2141, 
por seu turno, repete a compreensão de que tal princípio deve ser respeitado ao extremo e 
somente pode ser violado nas causas e mediante as condições expostas na lei. 

Dentre as modificações, importa especialmente citar a dilação do prazo no qual se 
admite a interrupção voluntária da gravidez de 10 semanas para 12 semanas de gestação, 
revelado no art. 2212-1, direito este cuja execução a gestante pode escolher entre um médico 
ou uma parteira142. A necessidade de aconselhamento prévio e de nova consulta apenas após o 

  
140 Texto original: “Article L2211-1. Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : ‘La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie’”. 
141 Artigo L2211-2. Não poderá haver violação do princípio mencionado no artigo L. 2211-1, exceto quando necessário e sob as condições definidas por este título (tradução livre). Texto original: “Article L2211-2. Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre”. 
142 A inclusão da parteira (apenas para o aborto com uso de medicamentos) é novidade introduzida pelo art. 127, da Lei n. 2016-41, de 16 de janeiro de 2016: “Artigo 2212-1. A mulher grávida que não quiser continuar a gravidez poderá pedir a um médico, ou a uma parteira, a interrupção de sua gravidez. Esta interrupção poderá ser realizada antes do final da décima segunda semana de gestação” (tradução livre). Texto original: “Article L2212-1. La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage- 
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período de reflexão também foram abolidos, facilitando a consecução do aborto e diminuindo 
o estigma que o procedimento costuma representar às mulheres. Sendo capaz, o aconselhamento 
é apenas sugerido (sendo obrigatório para as menores de idade). Ao médico é exigido, apenas, 
após a consulta inicial (ou da entrevista, caso seja obrigatória) e observado o prazo de dois dias, 
a confirmação do pedido por escrito143. Não obstante, foi ainda abandonada a necessidade de a 
mulher estar em “estado de angústia” para requerer o abortamento até a décima segunda semana 
de gestação, reafirmando o compromisso da lei em facilitar o acesso à medida e em diminuir a 
exposição social comum nesses casos. 

Em suma, o que se pode asseverar sobre o aborto em França é que, desde a lei Veil de 
1975, existe forte intenção em facilitar a medida e em desonerar a mulher das obrigações 
justificatórias que são comumente exigidas para o abortamento. O Caso Perruche, como se verá, 
foi julgado sob os auspícios de legislação mais antiga e um pouco mais exigente, no entanto, é 
destaca-se que essa situação pouco alterou a conclusão do caso, pois o núcleo de compreensão 
e de condicionamento para a interrupção voluntária da gravidez permaneceu pouco modificado.  

Outra conclusão relevante é que a solução francesa se fez no campo jurídico, impondo 
direitos e obrigações para a feitura do procedimento e, deste modo, não adentrou na questão 
tormentosa da pessoalidade do nascituro. Nisso, seguiu o exemplo norte-americano, que 
também tratou da situação sem levar em consideração aspectos religiosos, metafísicos ou éticos 
que envolvem o ser humano, a pessoa e a existência como um dano. 

E essa solução, eminentemente jurídica, sem tocar com profundidade nos enlaces éticos 
da pessoalidade do nascituro, foi, de fato, o caminho trilhado pelo Supremo Tribunal francês 
no Caso Perruche. Dentre as espécies de aborto contempladas pela Lei Veil, considerou, o 

  
femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse”.  
143 Artigo 2212-4. Será rotineiramente proposta, antes e depois ao aborto, à mulher maior de idade, consulta com pessoa que possua formação qualificada em aconselhamento matrimonial ou com qualquer outra pessoa qualificada em instituto de informação, consultoria ou aconselhamento familiar, centro de planejamento ou de educação familiar, serviço social ou outro organismo legalmente aprovado. A consulta preliminar inclui entrevista particular na qual serão oferecidos a assistência ou o aconselhamento adequados à situação da requerente. Tal consulta prévia é obrigatória em caso de menor não emancipada, sendo emitido, pelo instituto, certificado de consulta (tradução livre). Texto original: “Article L2212-4. Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés. Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation.”. 
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tribunal, que se encaixava muito facilmente no caso de interrupção voluntária da gravidez 
porque teria sido possível o abortamento dentro do prazo de dez semanas, então previsto em 
lei, caso a negligência médica danosa não houvesse ocorrido. Consignou, ainda, que mesmo 
considerando-se a hipótese de ultrapassagem do prazo preclusivo, teria igualmente o direito ao 
aborto terapêutico (Artigo 162-12144) bastando, para isso, o laudo autorizativo de dois médicos, 
haja vista tratar-se de doença incurável e com terríveis sequelas à criança (FRANÇA, Supremo 
Tribunal de Justiça, 2000). 

Compreendeu também, malgrado as críticas à constitucionalidade da Lei Veil145, que 
seu conteúdo, seja concedendo à mulher o direito subjetivo de sentir-se em “estado de angústia” 

  
144 Artigo L162-12. A interrupção voluntária da gravidez pode ser realizada, a qualquer momento, caso dois médicos certifiquem, após análise e discussão, que a continuidade da gestação colocará em grave perigo a saúde da mulher ou que há forte probabilidade de que o feto sofra de doença de particular gravidade reconhecida como incurável no momento do diagnóstico (tradução livre). Texto original: “Art. L. 162-12. L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic” (FRANÇA, Assembleia Nacional, 1975). 
145 Cita o acórdão as conclusões havidas no julgado Lahache em 1980, no qual um marido, inconformado com o direito a abortar de sua esposa, argumentara que a instituição de saúde deveria ser condenada em função de não se encontrar, a mulher, em verdadeiro estado de angústia, legitimador da permissibilidade da interrupção voluntária de sua gravidez. Tal afirmação fora rebatida sob o pretexto de que tal estado de angústia é um sentimento de sofrimento sobre o qual a mulher retém poder soberano, isto é, somente ela, em sua esfera privada, pode dizer se está ou não em aflição autorizativa do abortamento, in verbis: “Um marido, cuja esposa teve um aborto em um hospital público, argumentou que a instituição de saúde cometeu um erro porque, segundo ele, sua esposa não estava presentemente em um estado de angústia que legitimasse o uso de I.V.G. Por conseguinte, o marido apoiou-se na tese, defendida por alguns, de acordo coma qual deveria existir um controle estatal sobre o estresse invocado pela mãe. M Genebra, apoiado especialmente em análise rigorosa dos textos e trabalhos preparatórios, defendeu fortemente a ideia de que ‘o sofrimento mencionado na lei de 1975 refere-se à noção puramente subjetiva, sob a qual a mulher goza poder de apreciação soberana, a menos que seja solteira e menor de idade. As consultas exigidas pela lei, seja ela a de um médico exigido pelo artigo L 162-3 ou de um organismo com finalidade social, prevista no artigo L 162-4, destinam-se a informar a mulher sobre o alcance de sua escolha, e não para substituir sua decisão pela de terceiro’. E, o acórdão do Conselho de Estado decidiu claramente que pertence somente às mulheres adultas ‘apreciar por elas mesmas se a situação justifica a interrupção da gravidez’" (tradução livre).  Texto original: “Un mari, dont l’épouse avait fait interrompre sa grossesse dans un hôpital public, soutenait que cet établissement de santé avait commis une faute car, selon lui, sa femme ne se trouvait pas dans un état de détresse légitimant le recours à une I.V.G. Le mari soutenait donc la thèse, défendue par certains, suivant laquelle il devait y avoir un contrôle de l’état de détresse invoqué par la mère. M Genevois, s’appuyant notamment sur une analyse rigoureuse des textes et des travaux préparatoires, a défendu fermement l’idée suivant laquelle ‘l’état de détresse mentionné dans la loi de 1975 est donc une notion purement subjective que la femme apprécie souverainement, sauf s’il s’agit d’une femme mineure non mariée. Les consultations organisées par la loi, qu’il s’agisse de celle d’un médecin exigé par l’article L 162-3 ou de celle d’un organisme à vocation sociale, qui est prévue par l’article L 162-4, sont destinées à éclairer la femme sur la portée de son choix mais non à substituer sa décision à celle d’un tiers’. Et dans son arrêt le Conseil d’Etat a clairement décidé qu’il n’appartenait qu’à la femme majeure ‘d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse’". 
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de modo a autorizar o abortamento antes da décima semana146, seja através da comprovação de 
enfermidade incurável que inflija graves sequelas no nascituro, comprovada por dois laudos 
médicos, representava importante manifestação do direito à liberdade, visto pelo tribunal como 
“...inalienável, discricionária e estritamente personalíssima da mulher em decidir se deve ou 
não terminar sua gravidez” (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000).  

E, a esse respeito, destacou também a constitucionalidade da Lei Veil, pronunciada pelo 
Conselho Constitucional em 15 de janeiro de 1975, que se manifestou em função das 
reclamações efetuadas por alguns parlamentares alegando que a lei houvera infringido os 
tratados internacionais firmados pelo Estado Francês e a Declaração dos Direitos dos Homens. 
Sobre o primeiro tema, o conselho pronunciou-se incompetente, mas, sobre o segundo, afastou 
as reclamações argumentando que, primeiramente, a liberdade das pessoas em efetuar a 
interrupção voluntária da gravidez tinha sido observada; e, secundariamente, que a legislação 
não violou o princípio de respeito a todo ser humano, que pode ser mitigado quando 
estritamente preciso e sob as condições e limitações previstos em lei (FRANÇA, Supremo 
Tribunal de Justiça, 2000).  

É importante, por fim, deixar estatuído que o uso da argumentação em torno da liberdade 
de escolha da mulher refletiu o tom eminentemente jurídico e liberal pelo qual o Supremo 
Tribunal de Justiça francês contemplou o tema. 

A segunda característica em destaque no Caso Perruche é a aferição do nexo de 
causalidade entre a conduta médica e o dano causado ao nascituro.  

É pertinente notar certa tendência em cingir a ação/omissão médica ao fato da doença 
ou deficiência congênita que atinge o nascituro concluindo-se – e sob esse foco, há razão – que 
um acontecimento não tem ligação imediata com o outro. Realmente, a contaminação pela 
rubéola não se deu em função de negligência médica e, tampouco, não seria o ato médico 
diretamente responsável pelas enfermidades e deficiências do menor. Ao contrário, o contágio 
ocorreu em virtude do natural enlace entre nascituro e sua genitora, esta sim infectada pela 
doença, e suas deficiências advieram em razão da infecção em tão tenra idade, durante o 
processo mais primevo de sua formação biológica e, em tese, nada poderiam ter feito, os 
médicos, para minimizar ou evitar esse desfecho.  

  
146 É importante rememorar que, atualmente, a legislação em vigor em França não mais faz a exigência desse alegado “estado de aflição” ou de “angústia”, por parte da gestante. Basta que seja de sua vontade que ela tem liberdade plena de decidir pela interrupção voluntária da gravidez, desde que feita até a décima segunda semana, outra inovação legal. 
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Essa linha de raciocínio foi expressamente suscitada no Tribunal de Cassação de 
Orleans, alertando que os clínicos eram estranhos ao contágio e que a interação destes com a 
requerente se deu após a concepção, assim “qualquer terapia realizada no início da gravidez 
não poderia remover ou limitar os efeitos da rubéola sobre o feto”. Analisado desta forma, o 
Caso Perruche não se revelaria desafiador e a resposta ascenderia de modo fácil: não importa 
qual a ação tomada ou indicada pelos médicos o certo é que, continuada a gestação, a criança 
“[...] nunca tivera a chance de vir ao mundo perfeita ou com menos deficiência, só poderia ter 
nascido com as dolorosas consequências atribuíveis à rubéola sobre a qual a atuação dos 
médicos é alheia”. A contrapartida que restaria ao nascituro, em resultado daquilo que 
constituiria a conduta médica adequada, diga-se, a correta informação de seu estado aos 
genitores, seria a sua não existência como implicação lógica da manifestada intenção de sua 
genitora em abortar em caso de contaminação sabida do feto. Portanto, tem-se “Que a única 
consequência em liame causal com o dano dos médicos é o nascimento da criança” (tradução 
livre)147 (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). 

O nexo de causalidade entre a ação/omissão médica e o dano produzido, a vida com 
deficiência, seria, segundo reconhecimento expresso do Tribunal de Orleans, o próprio 
nascimento. E o dano far-se-ia materializado, como se é esperado em ações do tipo, sobre a 
vida injusta e não querida do próprio infante.  

Idêntica conclusão se obtivera nas já citadas causas norte-americanas, das quais se 
rememora o decidido em Gleitman v. Cosgrove que, em episódio muito semelhante, envolvendo 
também a negligência médica em informar a mulher a respeito da rubéola, mostrara todo seu 
pioneirismo ao compreender que o dano se constatava com o nascimento indevido, propiciado 

  
147 Texto original: “Pour estimer ce préjudice non établi la cour d’appel d’Orléans, après avoir constaté, comme celle de Paris, que Mme X... avait ‘clairement manifesté la volonté, en cas d’atteinte rubéolique, de procéder à une interruption volontaire de grossesse’ et que les fautes commises ne lui avaient pas permis d’y recourir, a énoncé que: - ... dès lors que le dommage peut avoir une autre cause que la faute constatée, cette faute ne peut être censée constituer la condition sine qua non de la perte de chance ( il s’agit de la perte de chance d’éviter les conséquences de la rubéole contractée par la mère en début de grossesse, mais on notera que la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 1996 ne s’était pas fondée sur le concept de perte de chance pour prononcer une cassation); - il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission à la mère de la rubéole; ils ne sont intervenus qu’ après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait plus être évitée la conception de l’enfant; - une thérapeutique quelconque pratiquée en début de grossesse n’aurait pu supprimer, voire limiter les effets de la rubéole sur le fœtus; - Nicolas, qui n’avait aucune chance de venir au monde normal ou avec un handicap moindre, ne pouvait que naître avec les conséquences douloureuses imputables à la rubéole à laquelle la faute des praticiens est étrangère , ou disparaître à la suite d’une interruption volontaire de grossesse dont la décision n’appartient qu’à ses parents et qui ne constitue pas pour lui un droit dont il puisse se prévaloir; - que la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l’enfant;” (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). 
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especialmente pela má conduta informativa dos médicos (NOVA JERSEY, Suprema Corte 
Estadual, 1967)148. 

Ocorre que a aceitação da vida como dano consubstancia dogma difícil de ser discutido 
e juridicamente problemático, principalmente caso se o analise exclusivamente através de seus 
contornos jurídicos, evitando-se adentrar no âmbito filosófico e ético do problema149. Em 
função disso, mesmo diante de legislação que admite a mitigação do direito à vida, como já o 
fazia a Lei Veil, optou o Tribunal de Cassação por seguir a arguição segundo a qual o 
nascimento não poderia ser causa aos direitos que já lhe são natos, culminando com a lógica de 
que “assim, o seu nascimento, ou a supressão de sua vida, não podem ser vistos como uma 
oportunidade ou como a perda de uma oportunidade da qual se pode tirar consequências legais” 
(tradução livre)150 (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). 

A isso soma-se a inserção, feita pelo Supremo Tribunal de Justiça, de que a 
jurisprudência francesa, tanto do Conselho de Estado, como do próprio Supremo, por certo 
tempo seguiu a convicção de que o nascimento em si não poderia ser interpretado como dano. 
Corroborando sua convicção foram citados os acórdãos de 1983 do Conselho de Estado no caso 
“Dell R.” e do caso “Mme. K.”, de 27 de setembro de 1989, este levado a julgamento perante 

  
148 Neste assunto o tribunal norte-americano é extremamente direto e claro em atribuir o nexo de causalidade do dano de vida injusta ao próprio nascimento, embora posteriormente negue o pleito indenizatório com base na impossibilidade de avaliação do valor da vida perfeita e da vida imperfeita: “No presente caso, não há controvérsias sobre o fato de que qualquer coisa que os réus pudessem ter feito poderia decrescer a probabilidade de que a criança nascesse com deficiências. A conduta dos réus não fora a causa da condição da criança reclamante. O requerente menor é, portanto, obrigado a afirmar não que não deveria ter nascido com deficiências, mas que sequer deveria ter de fato nascido. Nos termos do direito reparatório diria: contudo, se não fosse pela negligência dos réus, não haveria de nascer apenas para sofrer em um corpo deficiente. Em outras palavras, clama que a conduta dos réus impossibilitou sua mão de obter o aborto, fato que teria terminado sua própria existência, e que sua própria vida é injusta” (tradução livre). Texto original: “The infant plaintiff is therefore required to say not that he should have been born without defects but that he should not have been born at all. In the language of tort law he says: but for the negligence of defendants, he would not have been born to suffer with an impaired body. In other words, he claims that the conduct of defendants prevented his mother from obtaining an abortion which would have terminated his existence, and that his very life is ‘wrongful’” (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 
149 Esse aspecto mais denso e problemático do Caso Perruche fora reconhecido e citado expressamente pelo Supremo Tribunal francês, para quem “Este debate é de rara dificuldade pois, além da problemática jurídica acerca do nexo de causalidade entre a falha médica e o dano produzido e as querelas teóricas, para não dizer escolásticas, a respeito do tema, há a questão ontológica do ser humano e a questão ética de dignidade e respeito pela pessoa humana” (tradução livre). Texto original : “Cette discussion est d'une rare difficulté car, au-delà de la problématique juridique du lien de causalité entre une faute et un dommage et des querelles théoriques, sinon scolastiques, le concernant, se pose la question ontologique de l'être humain et la question éthique de la dignité et du respect de la personne humaine” (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). 
150 Texto original: “- que si un être humain est titulaire de droits dès sa conception , il n’en possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre; qu’ainsi sa naissance ou la suppression de sa vie, ne peut pas être considérée comme une chance ou comme une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques;”  
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o Supremo Tribunal em 1991, nos quais há identidade de propósito a respeito da negação de 
qualquer possibilidade de reparação civil em razão de nascimento indesejado se ausente dano 
específico (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000), importa ressaltar, caso motivado 
apenas pelo fato do simples nascimento. 

As primícias de alteração dessa matéria surgiriam especialmente no acórdão de n. 155, 
de 26 de março de 1996 (1.ª Câmara do Tribunal de Apelação), que estabeleceu que a perda da 
oportunidade gerada por diagnóstico falho, motivador da impediência do aborto ou da opção 
pela abstenção concepcional, espraiava danos inclusive sobre a própria criança (FRANÇA, 
Supremo Tribunal de Justiça, 2000). Reconhecendo o liame entre a ação médica e o dano, 
condenou nesse caso, o Tribunal de Apelação, o médico reparar o dano pessoal tanto dos pais 
quanto da criança nascida com deficiência.  

Em sentido contrário, no entanto, viria a decisão de 14 de fevereiro de 1997, do 
Conselho de Estado francês. Referido decisório criticou a existência de nexo causal entre a ação 
médica e a condição congênita, quando há falha no diagnóstico de nascituro com Síndrome de 
Down, reformou a decisão administrativa de primeiro grau e motivou dissidência entre Tribunal 
e Conselho de Estado (FRANÇA, Conselho de Estado, 1997). 

A solução às diversas controvérsias que se apresentavam até o momento nos tribunais 
franceses e no Conselho de Estado haveria, então, de ser proposta pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, contudo, sem a necessidade de análise profunda das diversas teorias que buscam a 
melhor interpretação do nexo causal.  

Rememorando as diversas teses aventadas pela doutrina sobre o assunto (teoria da 
equivalência das condições, da proximidade das causas e da causalidade adequada), destacou 
que tanto os tribunais inferiores, quanto a corte administrativa, depositaram suas argumentações 
na denominada “causalidade adequada”, assim sustida pela doutrina administrativista como 
sendo decorrente das consequências normais de determinada ação (FRANÇA, Supremo 
Tribunal de Justiça, 2000). Segundo essa forma de pensar, a causa do nascimento em condições 
de extrema deficiência seria o liame natural de transmissibilidade da rubéola entre filho e mãe, 
relação para a qual a conduta médica negligente não concretizaria nenhuma relevância direta. 

Na compreensão da Corte Suprema, contudo, a questão mais importante a ser 
respondida envolve outra forma de pensar o imbróglio: há de ser perguntado se, caso a 
negligência médica fosse evitada, o dano ainda persistiria?  

E a resposta é clara, embora invada a perturbadora conclusão de que o nascimento seria, 
em si, um dano. Com a informação correta, a requerente já se manifestara no sentido de abortar, 
daí segue necessariamente que, ausente a vida, ausente o dano.  
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Sem adentrar-se nos problemas morais, compreendeu, a Corte Suprema, que o caso 
abarcaria as decorrências esperadas do contrato entre as partes e o médico, avença esta que 
deveria ser cumprida seguindo a legis artis da medicina, sob pena de responsabilização 
profissional. No caso de suspeita de rubéola, o mote principal do contrato seria o correto 
procedimento visando à colheita das informações necessárias a disponibilizar à requerente 
subsídios suficientes a exercer seu direito personalíssimo de continuar ou não com a gestação. 
Nesse ponto, o clínico falhou e, dessa falha, surgiu a quebra contratual que culminou num 
nascimento indevido, numa existência deficiente que, seguida as vias corriqueiras, teria sido 
evitada (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000).  

Sendo o nexo causal a atadura entre a ação praticada e o dano causado, tem-se que o 
prejuízo havido deveria ser, diretamente ou como consequência previsível, visto como fruto da 
mencionada ação ilícita. Sem a negligência médica a vida do nascituro não seria concretizada, 
decerto que seria interrompida sua gestação e o dano afastado. Para existir o nexo de 
causalidade, portanto, basta que se verifique que, sem a ação, o dano não se concretizaria 
(DINIZ, 2011, p. 300).  

Deste modo, o nexo de causalidade estaria estabelecido e bem configurado, decorreria 
da negligência médica na prestação de informações à paciente, ocasionando a perda de seu 
direito de escolha:  

E o exercício dessa escolha, expressão de sua libertação pessoal e discricionária, foi 
impedido pelo erro. A deficiência da criança apareceu logo após o nascimento sendo, 
portanto, resultado direto da falta cometida pelo médico e pelo laboratório, uma vez 
que, sem a falha, não teria havido nenhuma deficiência (FRANÇA, Supremo Tribunal 
de Justiça, 2000) (tradução livre)151. 
 Embora tenha havido grande debate e controvérsia nos tribunais franceses sobre o nexo 

causal, onde se apontavam que o dano existia em função da doença e não do ato médico, o 
Supremo Tribunal francês pacificou a questão afirmando, corretamente, que o dano é a própria 
existência marcada pela dor e pela dependência. É verdade que, se a Sra. Perruche não tivesse 
se contaminado com a rubéola, não a teria transmitido ao feto e este, provavelmente, nasceria 
sadio. No entanto, sabendo-se de seu direito à interrupção voluntária da gestação, era dever 
ético do médico informá-la das consequências que a enfermidade acarretaria ao nascituro e, 
portanto, a ela dar a oportunidade de escolha. Desse ato negligente, surgiu a ausência de 

  
151 Texto original: “Et l'exercice de ce choix, expression de sa liberté personnelle et discrétionnaire (cf supra n° 25 in fine), a été empêché par l'erreur commise. Le handicap de l'enfant apparu peu après sa naissance est donc bien la conséquence directe de la faute commise par le médecin et le laboratoire puisque sans cette faute il n'y aurait pas eu de handicap”. 
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deliberação consciente e autônoma sobre a gravidez e, da vida com deficiências, surgiu um 
dano. Assim, corretamente decidiu o tribunal. 

Chega-se, enfim, ao terceiro aspecto do debate que, ordinária e sabidamente, é o mais 
difícil nas ações de reparação civil por vida injusta (ou indevida): o reconhecimento da vida – 
ou da existência – como um dano.  

E o maior argumento que pesa sobre essa inferência direciona-se ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, decerto que é a vida de um ser (pessoa) que se encontra em xeque 
ao fundamentar-se uma ação indenizatória no dano existencial. E isso o Supremo Tribunal de 
Justiça francês reconheceu e foi enfático porque “[...] a eliminação dos riscos das consequências 
da rubéola necessariamente implica na remoção do feto” (FRANÇA, Supremo Tribunal de 
Justiça, 2000). 

O limite ético atingido pela altercação no Affaire Perruche foi especialmente 
circunscrito à aceitação de práticas eugênicas que a admissão da vida deficiente suscitaria ao 
tê-la como dano indenizável. As palavras da Comissária do Governo, Sra. Valérie Pécresse, 
apostas no processo administrativo que originara o supramencionado acórdão do Conselho de 
Estado, citadas pelo Supremo Tribunal, são claras e visavam atingir o preceito da vida como 
dano, verbis: 

[...]uma criança não pode queixar-se de ter nascido da forma como foi concebida por 
seus pais, mesmo que seja afetada por doença incurável ou de defeito genético, uma 
vez que a ciência médica não oferece tratamento para a cura no útero. Afirmar o 
contrário seria julgar que há vida que não vale a pena viver e impor à mãe à obrigação 
de recorrer, em caso de diagnóstico alarmante, à interrupção da gravidez. Isso iria 
contra todos os princípios que fundamentam o direito no campo da biomedicina 
(tradução livre)152 (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000).  

Embora o trato das questões de fundo sobre a eugenia seja de jaez ético, a verdade é que 
o tribunal preferiu refutá-las sem adentrar-se diretamente na questão do valor da existência.  

Concordou com as críticas que conduzem o caso à quebra do princípio da dignidade 
humana, afirmando ser eticamente problemático afiançar que uma pessoa possa demandar 
contra a outra exatamente por ela ter lhe concedido sua própria existência. E afirmou que essa 
dificuldade ética poderia configurar motivo apto a impedir a indenização de dano ligado 
indivisivelmente à existência (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). Considerou, no 
entanto, que o debate sobre a eugenia se encontrava esmaecido pelo uso de retórica falaciosa e 
  
152 Texto original: “un enfant ne peut pas se plaindre d'être né tel qu'il a été conçu par ses parents, même s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'un défaut génétique, dés lors que la science médicale n'offrait aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer l'inverse serait juger qu'il existe des vies qui ne valent pas d'être vécues et imposer à la mère une sorte d'obligation de recourir, en cas de diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. Ce serait aller contre tous les principes qui fondent le droit en matière biomédicale”. 
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demagógica, exposta em afronta à Lei Veil, que conduzia o intérprete à desconsideração da 
situação difícil e solitária em que é exposta a mulher no caso do aborto. Esclareceu que o debate 
interpretativo sobre a eugenia deve desenvolver-se, estruturalmente, sob a dimensão coletiva, 
sendo eminentemente de natureza criminal, enquanto que a interrupção voluntária da gravidez 
envolve direito subjetivo da mulher garantido por lei, inerente à esfera de sua intimidade, onde 
terá de resolver, sozinha e por si mesma, acerca da escolha em prosseguir ou não com a 
gestação. Ignora-se que não é o objetivo da lei impor o aborto, mas admitir a sua possibilidade 
como direito personalíssimo da mulher até certo tempo da gestação, repousando sua 
justificativa em situação de estresse subjetivo e pessoal da gestante153. 

Sobre a reparabilidade da “vida injusta” debruçou-se, o tribunal, outra vez mais, não 
sobre os seus aspectos éticos e sim sobre a necessidade jurídica de trazer conforto monetário à 
situação difícil da criança, cujo nascimento ocorreu em função de ato negligente que impedira 
o seu abortamento. Citando Savatier154, a Corte Suprema matizou o problema ético com 
pinceladas genuinamente jurídicas, afirmando que, mesmo no caso de tratamento médico em 
que os benefícios superam os malefícios, caso as maleficências possam ser imputadas à ação 
do clínico, haverá quebra de dever contratual gerando dano e, por isso, necessidade de reparação 
(FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). Percebe-se, neste momento, toda a 
configuração jurídica e marcadamente contratualista que a Corte abraça em sua argumentação. 

E, desta forma, sem adentrar-se no problema ético da vida como um dano, compreendeu 
que o dano existia e que o Direito não poderia deixá-lo sem reparação. 

  
153 Vale chamar a atenção ao fato essa orientação prevalecera naquele tempo, porque agora não há mais necessidade do “estado de angústia”. 
154 O Supremo Tribunal de Justiça francês mostra que não pretende julgar sob premissas de cunho ético e, de modo habilidoso, fixa sua palavra final no direito contratual que autoriza a equiparação de quebra de dever médico em caso se paciente são à quebra de dever que se dera à genitora de Nicolas Perruche e, sequencialmente, a ele próprio que igualmente teria o direito a ter tratamento a par da práxis médica. Quando o médico deixa de informar a genitora da doença impede-a de fazer escolha voluntária e corretamente consciente sobre a continuidade ou não da gestação e esse ato cria dano nela e também no nascituro. Não importa que o nascimento seja mais benéfico do que não nascer, o tribunal compreende que o dano não é o nascimento, mas há dano apesar do nascimento e, por isso, deve ser reparado. É nesse sentido que cita as palavras de Savatier: “O médico que salvou o paciente, deixando-o aleijado por sua culpa, não pode recusar-se a indenizar o paciente sob o pretexto de que, a preservação de sua vida ante a morte, representa benefício muito superior ao dano causado por sua culpa. Não é porque, de fato, tenha parcialmente satisfeito o contrato médico que se pode dispensá-lo de reparar o dano causado pela violação parcial do contrato” (tradução livre). Texto original: “Le médecin qui a sauvé le malade, tout en le laissant infirme par sa faute, ne saurait refuser d'indemniser le patient, sous prétexte qu'en le préservant de la mort il l'a gratifié d'un bienfait très supérieur au dommage dû à sa faute. Ce n'est pas, en effet, parce qu'il a satisfait pour partie au contrat médical qu'il peut se dispenser de réparer le dommage causé par la violation partielle de ce contrat” (FRANÇA, Supremo Tribunal de Justiça, 2000). 
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A decisão no Caso Perruche gerou uma série de protestos. Principalmente de órgãos 
representativos dos direitos dos deficientes que consideraram que o decisório representou forma 
de diminuir o valor da vida das pessoas portadoras de necessidades especiais (BBC, 2001).  

Entre a doutrina, houve quem se manifestou pelo repúdio à decisão simplesmente por 
considerá-la conflitante com o princípio da dignidade humana que, contraditoriamente, dizia a 
Suprema Corte preservar ao admitir a indenização (AMANN, 2002, p. 127). Vale lembrar que 
a dignidade, como se espera, transborda os limites da discussão jurídica e comporta-se dentro 
do campo do debate da pessoalidade do nascituro, tese que se espera dar algum lume no presente 
trabalho. 

Mas a solução final, ao qual a França se curvaria, representou mais uma imposição 
social, talvez mais bem caracterizada por uma reivindicação da maioria, que não se preocupou 
em individualizar e discutir o conteúdo ético e filosófico que envolve a pessoa e o ser humano. 
O fim do entrave nascido pelo Arrêt Perruche se deu através da imposição legislativa, ato que, 
em países submetidos à tradição da Civil Law, como a França, tem o poder de mitigar a força 
interpretativa da jurisprudência.  

Assim, em 4 de março de 2002, veio à vigor a Lei n. 303, cuja ementa a alocou na 
qualidade de disciplinadora dos direitos dos enfermos e relativa à qualidade do sistema de 
saúde. Seu artigo 1.º deitaria fim à controvérsia asseverando que “ninguém pode reclamar danos 
pelo simples fato de seu nascimento” (FRANÇA, Assembleia Nacional, 2002). A partir dessa 
data, à exceção dos casos em que as crianças tenham nascidos antes da referida lei (FEUILLET, 
2011, p. 148)155, os pedidos de wrongful life foram legalmente impedidos pelo Direito francês.  

A controvérsia de fundo, entretanto, tema deste labor e cujo significado fez importante 
o estudo de casos nos quais mais dramaticamente desponta, foi deixada de lado, nada se fez 
para deslindar o status moral do nascituro. E, pensa-se, a saída dada pelo tribunal provocou 
intenso debate justamente porque não houve a preocupação em dispor de modo direto sobre o 
problema moral que envolve indenizar em função de suposto direito a não existir. Por isso o 
tema é gritante e eminentemente coligado à pessoalização do nascituro. 

 
 
 

  
155 Faz-se referência ao fato de que, mesmo com a edição da lei, a jurisprudência Perruche ainda seguiria parcialmente em vigor, pois o Conselho Constitucional francês compreendera, em junho de 2010, que a legislação nova era constitucional, mas não poderia ter aplicação retroativa. Isso equivale a dizer que, apoiados na decisão Perruche, os nascidos antes de 07 de março de 2002 (data em que a lei entrou em vigor) tinham ainda direito de agir em face de dano por vida injusta (FEUILLET, 2011, p. 148). 
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5.2.3.3. A experiência portuguesa 
 
 
Em Portugal, como ocorre na atualidade com a grande parte dos países europeus, a 

prática abortiva é admitida por lei, sem a necessidade de qualquer justificativa, quando 
requerida até a décima semana da gestação.  

A matéria é tratada no artigo 140 do Código Penal português, que impõe pena de 2 a 8 
anos ao aborto praticado sem consentimento da gestante e de até 3 anos para quem o pratica e 
para a mulher, quando consentido. Regrando a descriminalização do aborto, o Código Penal 
também prefere tratá-lo sob nova alcunha, como “interrupção da gravidez não punível”, forma 
gravada em seu artigo 142, estabelecendo cinco justificativas, cada qual com seus requisitos de 
fato e de tempo: a) interrupção da gravidez terapêutica ou necessária: quando constituir o único 
meio de afastar o perigo (corporal, físico ou psíquico sobre a saúde da mulher), podendo ser 
realizada a qualquer tempo; b) terapêutica, quando for apenas indicada e, portanto, não se 
constituir o único meio de afastar o perigo e desde que realizada dentro das doze primeiras 
semanas de gestação; c) voluntária por motivo de doença do feto, quando exista segura 
pressuposição de que o nascituro irá sofrer, de modo incurável, de grave doença ou 
malformação congênita, desde que realizada nas vinte e quatro primeiras semanas de gestação 
ou a qualquer tempo, quando o feto for inviável; d) sentimental, quando a gravidez for resultado 
de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual da mulher, desde que efetivado dentro 
das primeiras dezesseis semanas; e) interrupção voluntária, quando, independentemente de 
motivação, for realizada por escolha livre e personalíssima da mulher, desde que dentro das 
primeiras dez semanas de gestação (PORTUGAL, Código Penal, 1995). 

Em rápida comparação com o Direito brasileiro, cujo Código Penal é extremamente 
restrito nas hipóteses de aborto, o diploma português mostra-se mais adequado à compreensão 
que predomina em boa parte da Europa e nos Estados Unidos da América, países que, de algum 
modo, compreendem a interrupção da gravidez como direito da mulher, embora façam a 
imposição de lastro temporal no qual a escolha deve ser feita. Como na França e nos Estados 
Unidos da América, a mulher portuguesa tem o direito de exercer livremente a escolha sobre a 
manutenção ou não da gravidez, direito que corresponde ao dever médico de, quando do 
procedimento pré-natal, informá-la do modo mais completo possível acerca das variantes que 
possam interferir nessa escolha.  

É oportuno, destarte, admitir que o Direito português reconhece bem o laço existente 
entre a necessidade ética de atuação dentro da legis artis, o dever de informação que o médico 
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possui para com o paciente e a produção do dano tanto na mulher como no nascituro. Raposo 
(2010, p. 65) assevera que, em casos tais, o prejuízo não advém tão-somente do nascimento de 
criança enferma, mas também do óbice à escolha reprodutiva e à violação direito parental à 
informação. 

Na experiência jurisprudencial, o Direito português observou seu primeiro caso de dano 
por vida injusta em processo decidido em última instância em 19 de junho de 2001 pelo 
Supremo Tribunal de Justiça. Nos autos, o menor André Filipe, representando por seus pais, 
pleiteava ação indenizatória em face do médico responsável pelo pré-natal de sua genitora e de 
clínica radiológica que “[...] não actuaram com a diligência necessária, não a informando das 
malformações do feto, retirando-lhe assim a possibilidade de optar pela interrupção da 
gravidez” (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 372). 

O caso apresentou-se como uma gravidez de alto risco porquanto a gestante possuía 
malformação congênita denominada “útero septado”, consistente na imperfeita fusão dos dutos 
müllerianos provocando a completa divisão do útero por um septo (FERREIRA et al., 2007, p. 
133). Tratava-se de condição conhecida pelo médico que já a assistira em anterior gravidez. O 
médico notou, ainda, que o volume uterino não estava compatível à idade gestacional, fato, 
entretanto, que não lhe despertou a necessidade de requisitar novos exames que poderiam 
melhor diagnosticar a condição de saúde do nascituro (medições embrionárias, v.g.) 
(PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 373). 

Em função da citada negligência, corroborada por ecografias que não reportaram a 
existência de anomalias evidentes, o menor nasceu em 29 de outubro de 1996 portador de graves 
e incuráveis malformações nas duas pernas e na mão direita. Estivesse sua genitora ciente do 
fato, segundo ela mesma declarou nos autos, teria exercido seu direito à interrupção da gravidez. 
Ocorre que a ação negligente do profissional a impediu de exercer seu direito de escolha, 
gerando dano pela perda da chance e, subsequentemente, prejudicando também a criança que 
nasceu com graves sequelas. Em função disso, pedia, o menor, indenização face ao dano que 
lhe fora produzido pela negligência médica (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 
373). 

O resultado da demanda foi desfavorável ao requerente.  
Ambos os réus foram absolvidos em primeira instância por sentença que foi igualmente 

confirmada perante o Tribunal de Relação, dando azo a recurso ao Supremo Tribunal de Justiça 
de Portugal que, na mesma esteira, negou provimento sob as seguintes argumentações: 

[...]III – Em bom rigor processual-formal, não há, no caso concreto, conformidade 
entre o pedido e a causa de pedir, pois o autor invoca danos por si sofridos mas assenta 
o seu eventual direito à indemnização na supressão de uma faculdade que seria 
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concedida à mãe (ou aos pais); IV- Dentro da lógica de argumentação do autor, o 
pedido de indemnização deveria ser formulado pelos pais e não por ele; V – 
Relativamente aos pais, os réus terão violado a práxis clínica no que toca à 
informação, e por isso os pais do menor só terão tido conhecimento da malformação 
deste aquando de seu nascimento (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 
371). 
 A interessante inovação exsurgida do acórdão está no uso de argumentos 

exclusivamente processuais para inadmitir o pedido indenizatório do menor.  
Utilizando-se da análise dos elementos da ação, compreendida no sentido corriqueiro de 

direito de requerer ao Estado o uso da ação jurisdicional visando a solução de um caso concreto 
(SANTOS, 2008, p. 170), arguta e sofisticamente conclui que o agente propõe pedido que não 
se coaduna com a causa de pedir. Sendo os elementos da ação as partes, o objeto e a causa de 
pedir, entre estes dois últimos deve haver um liame particular, responsável pela adequação entre 
os fatos e direitos alegados e aquilo que se pede em juízo156. Em outros termos, não se pode 
exigir a indenização (pedido) por um fato (causa de pedir) que não atingiu o autor e sim à sua 
genitora: concluiu, pois, a Corte, que o dano provocado no menor não se produziu em razão da 
supressão do direito de escolha de sua mãe e, seguindo esta lógica, negou-se o direito à 
indenização civil. 

A linha de raciocínio não é desprovida de nexo, certamente a doutrina e a legislação157 
portuguesas compreendem que, em regra, só terá direito à reparação aquele que é titular do 
direito lesado e não o terceiro que reflexa e indiretamente foi atingindo pelo dano (ALMEIDA, 
2010, p. 2).  

Mas será mesmo essa a correta interpretação de um tema que já foi bastante discutido, 
o nexo de causalidade? 

Pensa-se que não. Parece que o tribunal glosou a tese de modo exageradamente simplista 
e restritivo.  
  
156 É conveniente refletir que existem duas teorias a respeito da causa de pedir. A primeira, denominada teoria da individualização, advogada que a causa de pedir encontra-se materializada justamente na natureza do direito invocado, pouco importando os fatos. A segunda, chamada de teoria da substanciação, para compor a causa de pedir deve-se atender à exposição da natureza do direito e também aos fatos que originam esse direito (VECHIATO JÚNIOR, 2002, p. 9). 
157 O Código Civil português disciplina, como regra geral, que “Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação” (art. 483) estatuindo, expressamente, que a indenização a terceiros em caso de morte ou de lesão corporal se dará na forma do art. 495, in verbis: “1. No caso de lesão de que proveio a morte, é o responsável obrigado a indemnizar as despesas feitas para salvar o lesado e todas as demais, sem exceptuar as do funeral. 2. Neste caso, como em todos os outros de lesão corporal, têm direito a indemnização aqueles que socorreram o lesado, bem como os estabelecimentos hospitalares, médicos ou outras pessoas ou entidades que tenham contribuído para o tratamento ou assistência da vítima. 3. Têm igualmente direito a indemnização os que podiam exigir alimentos ao lesado ou aqueles a quem o lesado os prestava no cumprimento de uma obrigação natural” (PORTUGAL, Código Civil, p. 118-120). 
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Analisando-se o encadeamento fático que necessariamente faz parte da causa de pedir 
nas ações de wrongful birth e wrongful life, repara-se que sempre estará presente o ato médico 
ilícito atingindo dois interessados: o primeiro é a própria mãe, tolhida da informação e do direito 
de escolha; e o segundo, o feto, que haverá de viver vida acompanhada de muita dor e 
sofrimento (embora haja ainda de ser deslindada a questão de sua pessoalidade). Assim, em 
virtude de uma só ação culposa se atingiu duas vítimas, já que o dano de nascer injustamente 
não é imputado à escolha da mãe, mas sim, igualmente, à negligência médica que suprimiu 
qualquer possibilidade dessa opção ocorrer. 

A relação causal entre dano e conduta acabou sublimada pelo artifício processual usado, 
já que sua configuração deve ser delimitada pela ciência de que o dano não decorre nem da 
conduta materna, viciada pela má informação médica, e nem da doença do feto, mas do próprio 
nascimento levado a cabo em função do agir médico fora de parâmetro. É precisamente por isso 
que esse tipo de pleito costuma vir acompanhado de pedido da mãe. E, onde há ação que causa 
dano de vida injusta, há igual e necessariamente causa de pedir pelo nascimento injusto: um só 
ato ilícito gera dois resultados prejudiciais e passíveis de reparação. 

Esse complicado liame relacional envolve o direito à interrupção da gravidez e o dever 
ético e legal do médico em garantir que os pais possam usufruir de toda a capacidade volitiva 
para decidir a respeito do futuro de sua própria prole. Essa junção de deveres e direitos, que 
consubstancia o dano e o ato médico, ou o pedido e a causa de pedir, foi bem explorada pelas 
decisões norte-americanas para quem, convém relembrar,  

Tendo consciência da presente legalidade dos abortos praticados dentro do primeiro 
trimestre, a dissidência percebera um dever por parte dos médicos em garantir que, 
dentro de certas circunstâncias, os futuros pais tenham a oportunidade de decidir sobre 
o futuro de sua criança – é a existência ou a não-existência. Negar tal oportunidade – 
de fato, o direito – aplicando seus próprios valores morais para fulminar tal decisão (a 
respeito do futuro da criança), configura um dano sério e irreversível (tradução 
livre)158 (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 
 Nesse sentido, os tribunais norte-americanos foram mais percucientes com o direito em 

tela e mais sensíveis à situação da criança, inegavelmente quem haverá de viver com as 
dificuldades proporcionadas pelo ato danoso.  

O cerne do problema giraria, então, em torno de saber se a quebra do dever de informar 
configuraria a causa imediata de um dano indenizável. E essa injúria não se concretiza na 
  
158 Texto original: “Taking cognizance of the present legality of abortions in the first trimester, the dissent perceived a duty on the part of medical practitioners to ensure that, under certain circumstances, parents-to-be had the opportunity to decide the future of this child – its existence or nonexistence. To be denied the opportunity – indeed, the right – to apply one’s own moral values in reaching that decision (concerning the child’s future), is a serious, irreversible wrong”. 



191  

particular deficiência, mas justamente pelo nascimento de pessoa com tal característica. É o ato 
médico faltoso que dá origem ao dano em ambos, mãe e criança, diretamente e não como reflexo 
próximo ou distante. É, enfim, da própria natureza da wrongful life que essa criança “[...] existe 
e sofre, devido à negligência alheia” (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 

A análise isolada do nexo de causalidade para supor a inexistência de conectividade 
entre pedido e causa de pedir revela-se, portanto, um desvio, ou um artifício processual, para 
evitar a pergunta que emerge nesses casos: terá a criança o direito a não existir?  

Porém, não é possível afirmar que o Tribunal português deixou a temática passar em 
branco. Houve, de fato, discussão sobre o direito de não existir. No entanto, tal debate se dera 
ad argumentandum tantum, uma vez que a decisão final se embasara apenas na discrepância 
processual entre o pedido e a causa de pedir. 

Ao textualmente apontar que o que se está a controverter é justamente o direito à não-
existência, propôs o tribunal que nessas ações o dano se dá exatamente pela vida, ou seja, pelo 
nascimento, ou pela existência que é em si prejudicial e não querida. Alvitrou, mesmo que de 
modo inconsciente, o debate sobre a pessoalização do nascituro e a consequente possibilidade 
de se perceber reparação por dano gerado em razão de negligência sobre a própria existência 
da pessoa, de pessoa potencial ou de um ser humano. 

Nesse jaez, a posição tomada pela Corte adquiriu especial relevância à presente tese, 
pois tentou fazer ligação entre o direito, a filosofia e a ética. Através do seríssimo tema do 
direito de não existir se é levado a ponderar a respeito dos limites do ser e da pessoa humana. 
E será especialmente nas causas em que a própria vida é explicitada como um dano, levando ao 
paradoxo da invocação de direito a não existir, que se observa mais nitidamente perceptível a 
necessidade de tomada de posição ética. 

Essa discussão teórica, de cunho mais metafísico e moral do que jurídico, não foi, 
contudo, devidamente aprofundada pela corte. Em seu lugar, tomando a premissa de que ao 
pedido do autor subjaz a afirmação de que este não queria existir e, existindo em função da 
negligência médica, pretende indenizar-se desse infortúnio, surgiu interessante desenlace 
jurídico que merece melhor compreensão. Sobre eventual direito de não-existir, o qual o 
tribunal atesta não haver consagração na lei portuguesa, assevera que, mesmo em face de seu 
hipotético acolhimento, tratar-se-ia de direito exercitável apenas pelo próprio autor, quando de 
sua maioridade, haja vista somente ele ser capaz de avaliar se sua vida é ou não é merecedora 
da existência (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 377). 

Sobre os pais e sua capacidade decisória, aduziu, o acórdão, que não possuem 
legitimidade a decidir tais questões em nome filho, seja porque o alvedrio sobre a existência da 
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nova pessoa não se encontra inserto nos poderes-deveres inerentes ao poder parental, seja 
porque a representação legal que exercem é insuficiente a decidir sobre tais assuntos. No Brasil, 
temas como a delimitação dos poderes-deveres da tutela parental sustentam-se primordialmente 
no princípio constitucional da paternidade responsável, albergado no artigo 226, § 7.º, da 
Constituição Federal, preordenando-se no sentido de regrar o planejamento familiar e a 
obrigação inerente a “[...] responsabilidade individual e social das pessoas do homem e da 
mulher que, no exercício das liberdades ínsitas à sexualidade e à procriação, podem gerar uma 
nova pessoa humana[...]” (GAMA, 2009, p. 3) sobre a qual são responsáveis. Há de se ter em 
mente, portanto, também o poder de decisão dos pais sobre a reprodução e a prole comum, fato 
que o tribunal compreendeu não ser albergado pelo Direito português. 

A corte portuguesa foge também da análise ética da pessoalidade do nascituro e propõe 
outra resposta de cunho marcadamente jurídico sobre o tema do direito à não-existência, 
compondo-o à luz da ilegitimidade dos pais em responder sobre a vida ou a morte do nascituro. 
Esse é o ponto fulcral do próximo capítulo, momento em que a tese da pessoalização do 
nascituro se mostrará firme ao enfrentamento mais racional da tese. 
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6. A OPÇÃO PARENTAL E A DENSIFICAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
DO NASCITURO 

 
 
Postos em debate os aspectos estruturais da pessoalização do nascituro e o locus jurídico 

onde tais inferências se mostram mais traumáticas, as ações por vida injusta, passa-se a discorrer 
sobre as suas consequências frente sua personalidade civil e as opções juridicamente admitidas 
aos seus genitores.  

Neste derradeiro espaço, destacam-se os aspectos de direito que envolvem a 
aplicabilidade do conceito proposto de pessoalização do nascituro à constituição de sua 
personalidade jurídica e ao poder de decisão que os pais possuem sobre sua prole, quer na 
atuação processual em nome do nascituro, quer na delimitação de novas perspectivas aos 
deveres parentais. 

 
 

6.1. A condição jurídica do nascituro 
 
 
O Direito como ciência atende a um pressuposto bem específico que é a disciplina das 

relações sociais. Isso importa no reconhecimento de que as pessoas praticam certos atos na 
esfera social que inevitavelmente interferirão em seu patrimônio, em suas relações familiares, 
na política e em diversas áreas de sua vida pública e privada. Esses fatos e, de modo mais 
relevante, os atos humanos, poderão revestir-se da aura do direito e, assim, tornar-se-ão relações 
jurídicas representativas não de qualquer tipo de interação social, mas daquelas que agrupem 
em si os pressupostos objetivos expressos na ordem jurídica vigente (REALE, 2001, p. 198). 

De modo um pouco mais restrito, a relação jurídica interpreta o vínculo existente entre 
duas ou mais pessoas, em razão do qual uma delas pode exigir algo a que a outra está obrigada 
(CIFUENTES, 1999, p. 99).  Entre os elementos que necessariamente irão compor essa relação 
mostra-se com especial destaque os agentes, denominados sujeitos de direito, que deterão em 
si a titularidade de direitos e que terão, em tais relações, a possibilidade de invocar o Estado a 
seu favor. 

Rodrigues (2007, pp. 6-7) destaca que o fenômeno jurídico há, assim, de ser entendido 
sob dois aspectos: o primeiro infere-se ao direito objetivo, compreendido como o “conjunto de 
normas que a todos se dirige e a todos vincula”; e o segundo, inerente à faculdade humana de 
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agir segundo as normas permissivas de direito, isto é, ao direito subjetivo, chamado de “norma 
da ação humana” porque encara o fenômeno conforme a faculdade que a norma jurídica defere 
à pessoa de invocá-la em seu benefício, tutelando atos e interesses. O direito à vida e seu 
consectário, o eventual direito a não existência, representam tutelas jurídicas que a Constituição 
Federal confere às pessoas que, tecnicamente, materializam-se em verdadeiras expressões da 
norma agendi ou do direito objetivo. Seus destinatários são os sujeitos de direitos, aqueles que 
se identificam como pessoas. 

Há, pois, rigoroso relacionamento entre os conceitos de sujeito de direito e de pessoa. 
Sendo o ser humano o destinatário final da norma, sua versão jurídica deve ser o ponto de 
partida ao estudo da pessoalização de direito do nascituro, i.e., a pessoa natural (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2008, p. 79). 

O Código Civil brasileiro, como era de se esperar, não conceitua abertamente o que vem 
a ser “pessoa”, mas concede importantes pistas acerca do processo interpretativo que se deve 
observar para conceituá-la.  

Essa opção se mostra pertinente porquanto “pessoa”159 (DINIZ, 2012, pp. 99-100; 
WEISZFLOG, 2014) não se revela ente de natureza puramente biológica ou filosófica ou, ainda, 
uma imposição – um decreto – de natureza normativo-jurídica. É conceito que parte da filosofia 
e dialoga com elementos sociais, culturais e morais, tendo, o Direito, a principal função de 
agasalhar e blindar essa argamassa sócio-filosófica-moral e servir como locus onde o valor 
ascripto há de ser observado e juridicamente protegido.  

Assim como as definições de direitos humanos, de direitos fundamentais e de direitos 
da personalidade mostraram-se multifocadas e ativas, do mesmo modo a pessoa representa 
conceito histórica e moralmente em desenvolvimento, marcado igualmente pelo dinamismo em 
figuração adjuvada à formação da compreensão e do pensamento humanos.  

Doutrinariamente, qualifica-se como natural (pessoa natural) o ser humano na qualidade 
de sujeito de direitos e deveres (DINIZ, 2008, p.144), em oposição às pessoas jurídicas, assim 
denominadas por apresentarem-se como a “...união moral de pessoas reunidas com o objetivo 

  
159 Diniz (2012, pp. 99-100) destaca a importância da evolução do processo de composição legislativa do artigo 1.º do Código Civil que, originalmente, mantinha a disposição do Código Civil de 1916 afirmando que “todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”. A expressão “homem”, comumente tomada em sua acepção mais generalizada de “Ser humano em geral; o homem é um mamífero bípede, dotado de inteligência e linguagem articulada” (WEISZFLOG, 2014), isto é, de indivíduo da espécie humana, contém forte conotação machista, tendo sido proposto o uso da palavra “ser humano” e, posteriormente, em acato a opinião de Miguel Reale, a palavra pessoa, considerada de melhor conotação técnica e social. Veja-se que a intenção não fora acostar o conceito de personalidade ao de espécie, mas sim ao de pessoa, entidade cuja definição foge aos parâmetros jurídicos. 
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de alcançar um fim comum e reconhecida pelo ordenamento como sujeito de direito” 
(FRANÇA, 1999, p. 60 – grifos originais). 

O nascituro comparte a primeira pré-qualificação para que seja pessoa natural, ou seja, 
é ser humano, pertencente à dimensão biológica da espécie que, reconhecidamente, possui 
status moral e para a qual o direito fora criado e aperfeiçoado. Mas isso ainda não basta para 
que seja considerado pessoa, em toda a potencialidade jurídica que o termo carrega. 
Corroborando a compreensão que neste estudo se faz sobre dessemelhança entre as acepções 
de pessoa e ser humano, aduz o artigo 1.º do Código Civil que “Toda pessoa é capaz de direitos 
e deveres na ordem civil”, complementando, em seu art. 2.º, que “A personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro” (grifou-se). 

Nesses comandos legais estão presentes dois importantes institutos jurídicos que se 
revelam na análise da titularidade versus a capacidade de exercício de direitos, expressas no 
primeiro artigo e, subsidiariamente, na teoria da personalidade jurídica, composição dependente 
de aportes de conhecimentos estranhos à teoria jurídica (filosofia, biologia e à ética). 

Tratam-se de atributos conexos e que devem ser considerados em conjunto, pois a 
titularidade de direitos é predicado da pessoa e esta, para ser capaz de direitos no sentido de 
titularidade, tem de possuir status moral e, sequencialmente, personalidade jurídica reconhecida 
e protegida pela ordem jurídica.  

O artigo 1.º do Código Civil parece asseverar pouca coisa de relevante à compreensão 
do que vem a ser a pessoa natural. Repete, tautologicamente, a afirmação constitucional de que 
o Direito é erigido em função da pessoa e, assim, que as pessoas são formalmente iguais na 
titularidade de direitos e deveres na ordem privada. Porém, de sua compreensão a contrariu 
sensu, é possível afirmar que a atribuição de proteção jurídica máxima, que não se reveste tão-
somente da promoção e do resguardo de bens que são de uso e utilidade das pessoas, não é 
anegada aos seres humanos indistintamente, mas às pessoas. Ou seja, ser pessoa é importante 
para a ordem jurídica. 

Sendo o ser humano, em tese, capaz de ser titular de direitos e deveres, é ainda mister 
delimitar-se sua capacidade de exercício desses direitos e deveres. Num caso, tem-se a 
capacidade de direito, no outro, a capacidade de fato. 

Tratando-se de pessoas e de seus estados de titulação e exercício de direitos, o direito 
brasileiro, legatário histórico do direito continental europeu e, por agremiação ainda mais 
longínqua, do direito romano, estabelece classificação de certa forma semelhante àquela que os 
romanos denominavam por status ou caput.  
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Ao direito quiritário, a capacidade era seccionada em geral e civil. A primeira, também 
chamada natural, reverbera na pessoa capaz de possuir direitos em virtude de ser o tipo de ser 
moral que é, de ter nascido com vida e não possuir forma monstruosa. A segunda, distribuída 
em diversos status, importava na distinção entre as pessoas conforme escala de limitação de 
seus poderes sobre si mesmas. Representava, portanto, contrariamente ao que se advoga 
hodiernamente, a admissão de pessoas com graduações de direitos diferentes, estabelecendo 
discriminação odiosa sobre seres humanos que tinham, segundo os parâmetros atuais, pleno 
status moral de pessoa. Esses estados consistiam na condição de ser uma pessoa livre (status 
libertatis) e, assim, pressupõe a possibilidade da escravidão; na capacidade de titularização e 
exercício de direitos políticos e civis (status civitatis), inerentes à cidadania romana; e no 
pertencimento a uma família (status familiae), referindo-se ao grande poder exercido pelo pater 
familiae e à diminuição de capacidade relegada àqueles que estão a eles subordinados, como os 
filhos e a mulher (MAKELDEY, 1844, pp. 76-77). 

Embora os institutos romanos contrariem a forma na qual se projetam hoje os direitos 
subjetivos da pessoa – mormente quando se pensa neles como inatos, essenciais aos indivíduos 
independentemente de sua qualificação jurídica – há com eles certa paridade com relação à 
admissibilidade de que a titularidade geral de direitos não pode ser suprimida e representa 
característica moral e jurídica própria da pessoa humana (a capacidade geral, para os romanos; 
e a capacidade jurídica, ou titularidade, para o direito contemporâneo) e sobre a possibilidade 
de supressão do exercício direto de alguns desses direitos, instaurada hoje sempre em proveito 
próprio da pessoa a quem se dirige.  

Ruggiero fala em capacidade jurídica como a idoneidade para ser sujeito de direitos e 
capacidade de agir como a idoneidade da pessoa em realizar atos jurídicos e diretamente 
exercitar seus direitos (1929, pp. 338-339). Rodrigues (2007, p. 35, 39) afirma que ter 
personalidade significa a mesma coisa que ter capacidade para ser titular de direitos. E ter 
capacidade de gozo e capacidade de exercício significa ter maturidade jurídica para exercer 
pessoalmente esses direitos, apontando que essa restrição se dá em proteção a essas pessoas e 
nunca em prejuízo.  

Assim, a capacidade jurídica da qual se fala divide-se em capacidade de direito e 
capacidade de fato. A primeira é a expressão inerente da pessoa e atesta a aptidão de ser sujeito 
de direito. A segunda representa a medida da primeira e está diretamente relacionada à 
capacidade de exercício desses direitos do qual se é titular.  

No diagrama jurídico ora exposto, pessoa é o sujeito (ou titular) de direitos dotada de 
personalidade jurídica e, para tanto, deve nascer com vida. Além de titularidade de direitos, 
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ainda se submete às limitações inerentes à capacidade de exercício desses direitos. Caso não 
preencha os requisitos legais inerentes à capacidade jurídica (arts. 3.º e 4.º do Código Civil)160 
não perde sua personalidade, mas será considerada incapaz, devendo ser assistida ou 
representada no exercício de seus direitos. Preenchendo esses requisitos, será classificada como 
capaz na total acepção jurídica do termo, momento que adquire condição similar ao homo sui 
juris romano que, em poucas palavras, não depende de ninguém (MAKELDEY, 1844, p. 77).  

Mais importante ao nascituro, no entanto, é saber quando passa a ser sujeito de direito 
e, assim, a titularizar, como pessoa natural, direitos e deveres na esfera jurídica. E, no direito, a 
pessoa determina-se por critérios normativos condicionados pelos juízos metafísicos que 
informam sua própria pré-compreensão como ente ético.  

O outro elemento jurídico ao qual está ligada a definição de pessoa é a personalidade 
jurídica. De fato, o direito não afirma o que é pessoa, apenas assevera que toda pessoa é titular 
de direitos e deveres, sendo o início de sua projeção na órbita jurídica marcado pela constituição 
de sua personalidade. O reconhecimento da personalidade jurídica equivale à instituição do 
sujeito de direito e, assim, da própria pessoa natural. Refere-se, portanto, ao momentum no qual 
se passa do ser biológico para o jurídico: do ser humano para a pessoa natural. 

GONÇALVES (2012a, p. 88) reconhece o umbilical liame entre pessoa natural e 
personalidade ao consentir que esta tem início com o nascimento com vida e é “...qualidade ou 
atributo do ser humano”. A personalidade completa a projeção jurídica da pessoa 
reconhecendo-a como tal, sendo correto afirmar-se, de modo superficial, que é atributo de seres 
humanos161. 
  
160 Atualmente, a Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, alterou os artigos 3.º e 4.º do Código Civil brasileiro, limitando os casos de incapacidade absoluta ao critério cronológico, importando afirmar que somente são absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos. Quanto à incapacidade relativa, viu-se igualmente diminuído seu espectro de atuação ao ser retirado de seu texto as inclusões objetivas de deficientes mentais com discernimento reduzido e excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Em substituição, passou a tutelar a figura mais genérica daqueles que, de forma permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
161 Afirma-se superficialmente porque a definição jurídica depende de prévia compreensão metafísica, esta sim capaz de fornecer o substrato moral e ontológico dos seres que podem ser definidos como “pessoa”. Diz-se que a personalidade é atributo do ser humano não porque todos os seres humanos são pessoas pelo simples fato de pertencerem à espécie humana, mas sim porque as definições metafísicas aceitas na sociedade açambarcam apenas os seres humanos dentro desse conceito. O direito, constituído para reger relações jurídicas entre pessoas, está assim sujeito ao conceito metafísico que o irá informar acerca daquilo que é pessoa, hoje os seres que se compreende possuírem tais atributos são os humanos. É neste sentido que se parece justificar a posição de Gonçalves, mormente porque, mais adiante, afirma não ser o nascituro pessoa por ainda não haver nascido, sendo certo que, embora não seja pessoa, é ainda um ser da espécie humana e, por isso, “ser humano”: “A privação total de capacidade implicaria a frustração da personalidade: se ao homem, como sujeito de direito, fosse negada a capacidade genérica para adquiri-lo, a consequência seria o seu aniquilamento no mundo jurídico. Só não há capacidade de aquisição de direitos onde falta personalidade, como no caso do nascituro, por exemplo” (GONÇALVES, 2012, p. 96). 
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O Código Civil brasileiro estabelece expressamente que a personalidade jurídica da 
pessoa natural começa com o nascimento com vida, mas coloca a salvo os direitos do nascituro. 
Juridicamente expondo, existem três teorias de pensamento que buscam explicar o início da 
personalidade civil da pessoa natural: a) teoria natalista; b) teoria da personalidade condicional; 
c) teoria da concepção. Sua compreensão faz-se necessária à composição do que vem a ser a 
pessoa e para a resposta acerca do enquadramento do nascituro nessa categoria jurídica. 

A teoria da natalidade, considerada clássica, que compreende autores como Silvio 
Rodrigues (2007, p. 35), Sílvio de Salvo Venosa (2004, p. 160), Carlos Alberto Gonçalves 
(2012a, p. 89), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2008, p. 81), advoga que a 
existência jurídica começa apenas com o nascimento com vida, isto é, do desligamento fático 
do nascituro do corpo materno. Antes desse evento, os direitos que lhes são resguardados 
constituem-se em meras expectativas de direitos (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2008, 
p. 83). 

A teoria da personalidade condicional, como bem adverte Gonçalves (2012a, p. 93), 
representa mais um desdobramento da teoria natalista do que uma terceira teoria e tem seu 
fundamento na proposição de que a aquisição da personalidade se encontra sob a subordinação 
de condição suspensiva, o nascimento com vida. Monteiro (1966, p. 37) explana que, para o 
feto, há apenas expectativa de vida humana sendo, portanto, pessoa condicional. Faz uso, para 
qualificar essa circunstância excepcional que lhe confere a aquisição plena de seus direitos, da 
expressão cunhada por Planiol, antecipação da personalidade. Compartilha também esse 
entendimento Wald, para quem o nascituro, embora não seja sujeito de direito, merece proteção 
jurídica no âmbito civil e criminal, “...pois há nele uma personalidade condicional que surge, 
na sua plenitude, com o nascimento com vida e se extingue no caso de não chegar a viver” 
(2010, p.150). 

Finalmente, a Teoria concepcionista afirma que a proteção ao nascituro se dá desde a 
concepção, professando que o nascimento não representa condição de existência da 
personalidade, mas apenas a consolidação da capacidade jurídica da pessoa (WALD, 1999, p. 
45). Beviláqua (2001, p. 120-124) defende a teoria elencando a diversidade de proteção jurídica 
estabelecida na legislação civil e penal em favor do nascituro, tais como a criminalização do 
aborto, a posse em nome do nascituro e o reconhecimento de filhos ainda por nascer. Embora 
reconheça a predominância da teoria natalista, compreende que a existência se mede a partir da 
concepção e, assim, seria lógico e racional que, a partir desse momento, seja também o nascituro 
considerado pessoa natural e, portanto, sujeito de direitos. Maria Helena Diniz parte da 
aquisição dos direitos da personalidade para afirmá-los inatos e consagrados ao nascituro no 
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instante da concepção (2008, p. 120), momento que passa a ter a aptidão genérica a adquirir 
direitos e contrair obrigações. Divide a personalidade jurídica em formal e material. A 
primeira, deferida ao nascituro e ao embrião humano de vida extrauterina, representa a 
aquisição imediata dos direitos da personalidade. A segunda, dirige-se aos direitos patrimoniais 
e obrigacionais e estão dormentes, em estado de potencialidade, até o nascimento com vida, 
momento em que tais direitos patrimoniais pertencerão de fato e de direito ao concepto (DINIZ, 
2008, p. 198).  

Ainda sobre a teoria da concepção, é importante destacar o pensamento de Silmara Juny 
de Abreu Chinelato e Almeida (2003/3004, pp. 91-92) para quem o artigo 4.º do Código Civil 
de 1916 (correspondentemente ao artigo 2.º do Código vigente) expressamente se refere a 
“direitos do nascituro” e não a “expectativas de direitos”, conferindo-lhe diversos estados 
especiais de personalidade, como o estado de filho, o direito de ser reconhecido antes do 
nascimento, a curatela, representação e o direito a ser adotado, abonando, assim, a premissa de 
que seria pessoa desde a sua concepção. Para a autora, a personalidade do nascituro não é 
condicional, mas encontra-se submetida à condição resolutória (nascimento com vida). Isto é, 
possui plena titularidade de direitos personalíssimos desde o nascimento, contudo, alguns 
desses direitos, de cunho patrimonial, submetem-se à condição resolutória de eventual 
nascimento sem vida (CHINELATO E ALMEIDA, 2003/2004, p. 93). Na mesma direção 
parece apontar também Lotufo (2003, p. 90). 

Todas as três correntes espelham tentativas notadamente jurídicas de interpretação das 
palavras do legislador, expostas principalmente no artigo 2.º do Código Civil. As três também 
parecem ser uníssonas em assentir que a legislação não define expressamente o que é pessoa, 
mas dialoga implicitamente com a doutrina para que esta possa interpretar o direito de modo 
adequar os parâmetros mínimos listados na norma jurídica com os fatos que pretende 
disciplinar. Deste modo, de acordo com as suas próprias intencionalidades e preferências 
pessoais, cada autor busca argumentos na lei e na interpretação legal que possam sufragar o 
entendimento particular defendido. É inegável que existem argumentos bons em todas as 
direções, caso contrário, a controvérsia sobre o assunto não seria tamanha.  

Mas esse não parece ser o caminho correto para a solução da celeuma. 
Conforme já foi muitas vezes dito, a definição jurídica de pessoa encontra-se não apenas 

subjacente, mas diretamente dependente de seu conceito metafísico-moral de pessoa. 
Exatamente por isso, o legislador não definiu o instituto. A intenção não é engessar o conceito, 
mas abalizar os parâmetros mínimos de proteção jurídica que o termo precisa conter e convidar 
a doutrina a tecer considerações acerca da compreensão ética do que é a pessoa. Somente assim 
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se poderá chegar a um consenso que respeite os limites mínimos pretendidos pela norma no que 
concerne ao começo da vida e que também possa preservar as bordas protetivas de direitos das 
pessoas já plenamente havidas como tal. Exposto de outra forma, o conceito ético de pessoa 
precisa considerar que a norma visa proteger certos aspectos da formação do ser humano em 
pessoa e, igualmente, garantir outros direitos das pessoas como a autodeterminação, a liberdade 
de consciência e, particularmente no caso da mulher, o direito de escolha sobre seu próprio 
corpo.  

Pensa-se, pois, que, no Direito Civil, encontram-se positivados os caracteres 
elementares de projeção da personalidade humana. Ao afirmar-se, agora, personalidade 
humana, não se atém apenas aos aspectos técnicos que reproduzem sua personalidade jurídica, 
mas principalmente ao desenvolvimento de vários atributos exteriores e interiores, psicológicos 
e morais, da própria personificação humana. Na relação jurídica, no ato de disciplina da vida 
das pessoas no seio social, o Direito Civil reconhece, altaneiramente, a relevância da 
preservação da autonomia da pessoa para a completude de seu ser biológico, moral e social e, 
assim, para a completa proteção de sua personalidade. Essa autonomia, nos melhores termos 
kantianos, reproduz a liberdade de exercício dos poderes e/ou faculdades de que se é titular, 
conformando os interesses próprios aos interesses de terceiros e da própria sociedade (MOTA 
PINTO; PINTO MONTEIRO; PINTO, 2005, p. 58).  

Nesse mesmo liame está o direito da mulher, pessoa, sujeito de direito, titular de direito, 
em face do nascituro que, até a vigésima semana, ainda não é pessoa e, portanto, sequer 
encontra-se subordinado plenamente às normas que lhe garantiriam o respeito à autonomia ou 
ainda ao direito à vida. 

Duas pessoas na plena acepção ética do termo não podem livremente dispor de suas 
próprias vidas e tampouco atentar contra a vida uma da outra. Mas, onde a dimensão ética, o 
status moral, ainda não se encontra instalado, nem mesmo em tom de potencialidade, há de ser 
reconhecida que pessoa não há e, portanto, a interpretação dos direitos existentes entre um ser 
e outro deverá subordinar-se à vontade e à primazia jurídica de quem é pessoa integral. Mutatis 
mutandis, o direito do nascituro até a vigésima semana, interpretação que este trabalho propõe, 
deve subordinar-se por completo ao alvedrio materno, precisamente porque ali não há ainda 
pessoa. 

A tentativa de interpretação da pessoa e, via conexa, do nascituro, apenas com base em 
elementos de sua condição biológica, ou de sua condição jurídica, aproxima o interprete de um 
positivismo tal qual propôs Kelsen, onde a pessoa, despida de sua condição moral, fora 
resumida apenas na “...unidade de deveres e de direitos que têm por conteúdo a conduta de um 
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indivíduo” (KELSEN, 1999, p. 121). 
Será a partir desse parâmetro ético de constituição do conceito de pessoa que o artigo 

2.º do Código Civil deverá ser interpretado.  
 
 

6.2. O direito a não existência 
 
 
O direito à não existência, conforme visto, fora inicialmente bradado em ações nas quais 

a vida é considerada tão cheia de dores e sequelas que melhor seria o seu fim, isto é, a pessoa 
volta-se contra a própria vida tomando-a como intrinsecamente danosa. Alega-se, então, uma 
vez que vive contra seu interesse, o merecimento de compensação pecuniária pelo tormento de 
uma existência catastrófica.  

O direito a não existência seria, portanto, a nêmese do direito à vida e encontraria 
igualmente amparo no ordenamento jurídico, garantindo, assim, a possibilidade de reparação 
civil caso seja desrespeitado. 

Embora sejam deduções bastante convincentes não parecem, contudo, comportar pleno 
albergue do Direito. 

De início, convém rememorar que o direito à vida não se apresenta de maneira absoluta 
e é albergado de modo mais efetivo e supremo às pessoas. Canotilho (1993, p. 533) esclarece 
que o direito à vida, eis que se conforma como direito subjetivo, assumirá verdadeira concepção 
trilateral entre seu titular, o destinatário e o objeto de direito. Assim, ao protegê-lo, está, a 
Constituição Federal, admitindo que a pessoa tem o direito em face do Estado de não ter sua 
vida ceifada e, igualmente, que o Estado tem o dever de não atentar contra a sua vida. E, da 
mesma forma, que a pessoa tem o direito a viver perante as demais pessoas que devem, 
contrapartida, abster-se de atentar contra sua vida. 

Igualmente, eventual direito a não existência deverá relacionar-se entre seu titular, o 
objeto e os destinatários. Admiti-lo seria o mesmo que acolher, então, que uma pessoa tem o 
direito de não existir perante o Estado e este, a seu turno, o dever de não praticar atos 
atentatórios contra ações da pessoa contra sua própria existência. E, perante as demais pessoas, 
que haveria o direito de que estas respeitem seu direito a não existir e, lateralmente, que a elas 
seja imposto o dever de não praticar ações que atentem contra a não existência de outrem. 

Nessas conclusões há inegável grau de absurdo e incompatibilidade às finalidades do 
Estado e do Direito. Tomadas por verdadeiras, seria o Direito forçado a abolir quaisquer tipos 
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de proibições legais contra a morte de uma pessoa, admitindo que a vida pode a todo tempo ser 
tolhida, desde que seja de acordo com a vontade ou o interesse de seu titular. Seria a positivação 
da desordem social e o completo desvirtuamento dos propósitos do Direito, certamente 
culminando com o esfacelamento da coletividade e a completa ruína do conceito ético e 
filosófico de pessoa. 

Ademais, o artigo 5.º da Constituição Federal brasileira garante a inviolabilidade do 
direito à vida, e não o seu contrário, por mais factível que pareça ser tal direito ao se analisá-
lo sob a óptica de ações do tipo wrongful life. Com acerto, afirma Freire (2011, p. 19) que “Seria 
uma incoerência se os homens criassem um direito para não protegê-los integralmente ou, pelo 
menos, para não respeitá-los ao máximo”. A assunção de direito à não existência conflitaria ao 
máximo com os fins estruturais do Direito e, portanto, não pode subsistir. 

João Pires da Rosa (2013, p. 48), magistrado português, sustenta a admissibilidade da 
não existência retratando-a como um aspecto do direito da mulher em interromper a gestação. 
Afirma que o nascituro é imensamente prejudicado porque, em caso de ação por dano de vida 
injusta, está-se na realidade diante de alguém que poderia não ter nascido se não fosse a conduta 
negligente do médico e que, por isso, nasce em condição insuportável que não lhe permite o 
direito à vida como um direito à vida com qualidade. Compreende que a vida que vale ser 
vivida e que o Direito tutela não é a vida abstratamente considerada, mas vida em sua plena 
concretude, aquela que a pessoa de fato desfruta com qualidade.  

Diante da dificuldade de mensuração do dano pela não existência, haja vista ser 
escorreito afirmar que não se pode medir o que nunca existiu e que mais vale existir com graves 
deficiências do que sequer existir, esclarece que o contraponto a ser considerado para 
verificação do quantum indenizatório é a existência com ou sem qualidade e não a não 
existência (ROSA, 2013, p. 49). Sendo assim, o direito à não existência seria “...a outra face, 
tem o mesmo valor do direito à existência, e estão ambos colocados com igual juridicidade, nas 
mãos dela, da mulher grávida” (ROSA, 2013, p. 50). O direito de existir e seu contrário – o de 
não existir – seriam sempre direitos próprios da mulher enquanto o nascituro não nascer, 
momento em que, nascendo com vida, esse direito se autonomiza e passa a ser propriamente 
seu, uma nova pessoa (ROSA, 2013, pp. 50-51). 

Embora envolvente, o argumento mostra-se em seu bojo sofístico e mais configura 
tentativa de justificação da indenização do que a compreensão do sentido ético e jurídico da 
existência e da não existência. 

Isso porque o direito à vida tem um titular certo e este é, na essência, a pessoa natural. 
O nascituro que ainda não tenha atingido sua personalidade jurídica não possui a relevância 
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moral e jurídica suficiente a suplantar a vontade da mulher com relação a seu destino. Naquele 
momento, por não haver densificado sua personalidade pela ascripção de valor, é um ser 
humano em início de desenvolvimento cuja existência como pessoa ainda não é cabalmente 
garantida pelo Estado: não possui ainda direito seu, próprio. Os únicos direitos que terá nesse 
ínterim deverão ser-lhe adjudicados através da mulher que, como mãe, tem a autonomia sobre 
o seu corpo e sobre o feto. Se não há direito a existir, não há igualmente direito a não existir. 

Na verdade, quando se fala em dano pela não existência está-se procurando no elemento 
errado o fator jurídico permissivo à indenização pela vida sem qualidade do nascituro. O ato 
ilícito que gera a vida indevida é a negligência médica que inicialmente atinge a mulher e faz 
com que ela perca a chance de praticar, convenientemente e de modo esclarecido, um 
procedimento de escolha. É precisamente essa perda de chance que irá alcançar o nascituro 
causando-lhe danos indenizáveis, não porque não deveria existir, mas porque privou sua 
genitora de um direito que, reflexamente, irá atingi-lo.  

Embora se defenda a mitigação do direito à vida do nascituro até a vigésima semana, é 
importante, contudo, esclarecer que não se advoga que sua vida seja por isso destituída de valor. 
O direito à vida advém da condição ética humana e, como tal, abraça de modo genérico todo o 
ser humano. Entra-se novamente no dilema kantiano levantado por Bourguet e que, 
incorretamente interpretado, faz pensar que a moralidade fundacional da pessoa advém da 
humanidade. O tema já fora devidamente discutido e se concluíra que Kant pretendeu afirmar 
que o seu princípio da autonomia, indicador da liberdade e da condição de dignidade, está 
manifestado na espécie humana porque ela é racionalmente portadora dessa aptidão moral. 
Assim, não é porque se é humano que se tem status moral e sim porque o humano é 
naturalmente capaz de agir conforme o princípio de moralidade que a espécie transcende a 
condição biológica até a moral. 

O direito à vida é, assim, variável no ser humano e na pessoa, não se apresenta estático 
porque mostra-se  

[...]um dado cultural que se converte em direito. Mas o conteúdo do direito à vida é 
fruto de cada cultura e de cada povo em cada momento histórico. Daí porque a 
Constituição deixa em aberto a dimensão desse direito fundamental e do qual e para 
o qual todos os outros se voltam. O conteúdo desse direito é, pois, dinamizado 
segundo o conceito de justiça havido em cada sociedade. E os conceitos mudam, como 
a vida muda (ROCHA, 2009). 
 O direito à não existência não é, portanto, admitido pelo ordenamento jurídico e nem 

mesmo causa dano já que da inexistência nada pode surgir além da própria inexistência e, assim, 
por essa razão, prejuízo não há. 
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6.3. A densificação da personalidade jurídica do nascituro e a legitimação do ato de 
escolha materno 
 

 
O nascituro, conforme visto, terá o desenvolvimento e a consolidação de sua 

personalidade jurídica interligados à projeção ética de sua pessoalização. Isso significa que a 
pessoa natural estará diretamente dependente da pessoa moral, ou seja, da aquisição de status 
moral de pessoa.  

Do ponto de vista ético, duas proposições foram tomadas por parâmetro para a 
delineação da personalidade moral do nascituro. A primeira, refere-se diretamente ao princípio 
da autonomia, de jaez kantiano, e informa que onde há fortes indícios de capacidade de 
consciência, há de se preservar, sempre que possível, a potencialidade de pessoa que já se 
projeta com força de autonomia individual. A segunda, encontra amparo nas lições de Sève, 
Levinas e Hoggeman e sugere a ascripção de conteúdo moral ao ser que ainda não é pessoa, 
ficando sua concretização subordinada ao projeto parental, principal canalizador de assunção 
de valor ético ao ser. 

Estudou-se, também, que o processo de ascripção de valor se dá de modo dialético, pela 
consideração social e legal de várias atitudes por parte da família e, primordialmente, da mulher, 
que irão conformar e consolidar o status moral em um ser que ainda não representa 
potencialidade moral de pessoa162.  

Será nesse ponto que ética e direto deverão relacionar-se de maneira mais explicita, 
conduzindo a interpretação do processo de ascripção de valor até a concretização da 
personalidade moral e jurídica da pessoa. Ao Direito caberá o papel de criar normas que 
explicitem e delimitem a interpretação desse procedimento dialético, de modo a auxiliar a 
mulher, e a sociedade como um todo, na condução do complexo processo de aquisição de 
integração moral do concepto. 

E, para esse fim, optou-se, como recorte metodológico, pela análise do tema sob a óptica 
do direito civil ou, mais precisamente, das relações jurídicas estatuídas a partir da constituição 

  
162 É importante refrisar que a potencialidade da qual se fala está relacionada à constituição ética da pessoa e não ao processo de desenvolvimento biológico do ser humano. Para esse último é certo que desde a concepção já se pode falar em potencialidade de ser. Afirma-se em tese, porque, como visto, biologicamente nem sempre de uma concepção ter-se-á um embrião, falar em potencialidade de ser. O que se busca aqui é a configuração moral da pessoa e esta somente está potencialmente concretizada se houver o processo de ascripção ou se, passada a vigésima semana, não houver qualquer manifestação da mulher acerca da intenção em interromper a gestação. 
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da personalidade civil do nascituro, considerando, ainda, a responsabilidade civil por danos em 
razão de vida injusta. A última questão a ser dirimida vocaciona-se, portanto, ao estudo da 
legitimação parental, especialmente da mulher, sobre o grande mote que se retira das ações de 
reparação civil estudadas, a escolha entre a continuidade ou não da gestação. 

A mulher tem legitimação a decidir sobre a interrupção da gravidez? 
Essa análise deve, agora, partir do ponto de vista jurídico, eis que os aspectos morais da 

personalidade já foram delimitados no capítulo 3. 
Está-se, indubitavelmente, diante de caso em que determinado ato jurídico pretende ser 

praticado pela mulher. Esse ato jurídico seria a interrupção voluntária da gravidez e deve levar 
em conta especialmente os pressupostos referentes à capacidade das partes e à licitude do 
objeto.  

O ato de abortar é um procedimento médico cujo resultado natural é a finalização 
precoce da gestação e a interrupção da vida do nascituro. Sua licitude ou ilicitude está 
originalmente subordinada à interpretação jurídica da Constituição Federal, de onde se destaca 
o princípio da dignidade da pessoa humana, e das normas de direito civil que regulamentam a 
configuração da vida privada das pessoas. Tal interpretação há de ser feita através da análise do 
caso concreto, ou seja, a instância definidora do direito deverá surgir na casuística, ocasião em 
que os princípios constitucionais e as regras próprias do direito civil deverão atuar com força 
para fazer emergir o direito aplicável. 

Embora a regra jurídica despontada dessa intricada compreensão de normas somente 
seja completamente desvelada frente à imparidade do caso concreto e, notadamente, 
considerando toda a sua riqueza situacional, pode-se ao menos vislumbrar aquilo que seria a 
interpretação viável em face dos problemas elencados neste estudo.  

Há de reconhecer-se que o ato em questão quer revestir-se de natureza jurídica e, assim, 
produzir mais do que seus efeitos naturais. Pretende-se que seja considerado uma resposta 
válida do ordenamento jurídico e, portanto, verdadeira réplica do direito às questões de fato 
suscitadas. Será, pois, elevado à categoria de ato jurídico para que possa gozar da 
transcendência capaz de modificar os efeitos das relações de fato preexistentes tornando-as 
novas situações, ora juridicamente albergadas. Essa nova circunstância, que Betti define como 
situação jurídica, pode “...consistir, sobretudo, em determinadas qualificações que as normas 
atribuem a pessoas, coisas ou atos” (BETTI, 2000, p. 7) traduzindo-se em normas de 
organização, ou de configuração, como ocorre com as regras que determinam a constituição da 
personalidade civil, da capacidade e da legitimação da pessoa. 
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O ato de interrupção voluntária da gravidez mostra-se complexo no tocante à sua 
constituição jurídica, pois trata de ação requerida ao médico que tem por objeto a vida de outro 
ser. Mas há ainda um outro complicador. Investiga-se se esse “outro ser” (é importante destacar 
que não se usa ainda a palavra “pessoa”) também pode ter interesse no resultado do ato (sua 
morte) e se é lícito à mulher, como sua representante, decidir sobre esse tema (objeto).  

A investigação deve, então, considerar a capacidade geral da mulher em decidir em 
nome do nascituro, de vez que é certo que ele não apresenta capacidade de fato para fazê-lo. E 
também se deve avaliar se a vida de uma pessoa e de um ser humano pode ser objeto lícito de 
tal deliberação. Isso tudo com mote nas premissas éticas esposadas na presente tese. Mostra-se, 
portanto, necessária a análise dos pressupostos do negócio jurídico163 em questão. 

A respeito do negócio jurídico, há de ser repisado que a produção dos efeitos queridos 
pelas partes dependerá logicamente da adequação aos pressupostos que norteiam sua adequação 
perante o Direito. Seus caracteres estão divididos no plano de existência, de validade e de 
eficácia do ato. No plano de existência encontram-se os elementos capazes de deflagrar a 
situação jurídica. No plano da validade encontram-se os requisitos para a perfeição do negócio 
jurídico. E, no plano da eficácia, as circunstâncias inerentes aos estados, situações ou 
condições das coisas ou pessoas em dado momento. Para compreendê-lo, há de partir-se do 
plano da existência para, depois, atingir-se a validade e, finalmente, a eficácia (LOTUFO, 2004, 
pp. 203-204).  

Nos negócios jurídicos, ato no qual a ação humana é determinante, grande relevância 
terá o postulado da autonomia da vontade que, em seus termos mais comuns, compartilha o 
mesmo conteúdo da autonomia da vontade kantiana, já estudada. Embora hoje o interesse 
coletivo tenha muita importância e até força normativa, mormente com a Constituição Federal 
de 1988 e o Código Civil de 2002, repletos de preceitos legais de ordem pública minando a 
  
163 Trabalha-se com a concepção doutrinária sob a qual o negócio jurídico se apresenta como modalidade do gênero fato jurídico. Este se direciona aos fatos que importam ao Direito e, por isso, ganham relevância e repercussão na esfera jurídica. De um modo geral, fato jurídico é “...qualquer tipo de acontecimento capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir a relação jurídica” (PINTO, 2014, p. 211). O fato jurídico pode, ainda, ser natural ou humano. O primeiro, também chamado de fato jurídico stricto sensu, reproduz-se com os fenômenos naturais nos quais a vontade humana é irrelevante. Podem ser descritos como ordinários, aqueles decorrente do nascimento e da morte, por exemplo, ou extraordinários, quando alusivos à força maior e ao caso fortuito, v.g. O fato humano é aquele cuja perfeição depende da vontade humana. Divide-se em: voluntário, quando produz exatamente os efeitos jurídicos dimensionados e queridos pelos agentes; involuntário, quando dele advêm consequências jurídicas díspares à vontade do agente, como é o caso do ato ilícito. O fato humano voluntário, chamado também de ato jurídico em sentido amplo, dividir-se-á em: a) ato jurídico em sentido estrito, quando tem por mote a mera concretização da vontade do agente (exemplo, confissão); b) negócio jurídico, quando objetiva a instauração de regras com força normativa para regular interesses das partes, por exemplo, um contrato de compra e venda (DINIZ, 2011, p. 73). Vale ressaltar, ainda, a importância do elemento vontade na perfeição dos atos jurídicos em sentido amplo. 
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autonomia da vontade das partes, é certo que o negócio jurídico ainda é essencialmente balizado 
pela vontade das partes e, assim, pelo princípio da autonomia. Daí firmarem-se, por exemplo, 
o direito maternal à escolha informada, o direito ao respeito de sua decisão quanto a tratamentos 
e métodos etc. Betti refere-se à autonomia como atividade e poder de autorregulação de 
interesses e relações dos próprios agentes e, na esfera privada, materializa-se “...como 
pressuposto e fonte geradora de relações jurídicas já disciplinadas, em abstrato e em geral, pelas 
normas do ordenamento jurídico” (2000, p. 52). 

Deste modo, é natural que se comece pela análise do agente.  
Tal tarefa subdivide-se em duas perquirições inevitáveis: a primeira, direciona-se ao 

nascituro e visa responder à pergunta sobre o momento de concretização de sua personalidade 
jurídica; a segunda, refere-se à mulher e à validade jurídica que o ato de decisão pela interrupção 
da gestação com base numa decisão que é só sua, como direito seu, e outra que é na qualidade 
de representante dos interesses do nascituro. 

O primeiro e mais importante elemento do negócio jurídico é a vontade humana, dado 
que se trata, fundamentalmente, de um ato de vontade manifestado através da declaração 
(RODRIGUES, 2007, p. 171). Sem o poder volitivo de decisão próprio da pessoa humana, livre 
de coerção e de vícios de vontade, não há, em essência, negócio jurídico, fulminando qualquer 
possibilidade de concretização da própria realidade do fato no plano do direito. Daí terem, a 
vontade, e necessariamente o agente capaz de expressá-la, a sintonia capaz de qualificá-lo como 
elemento constitutivo, ou pressuposto de existência, do negócio jurídico. Sem sujeito de direito 
não há relação jurídica, importando consentir que não há negócio jurídico entre animais, por 
exemplo.  

A Constituição Federal eleva às graças de fundamento do Estado Democrático de 
Direito o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) e garante aos brasileiros e 
estrangeiros no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5.º, caput), mas, quanto ao último, 
deixa claro que não se trata de direito absoluto, vez que comporta exceção, admitindo-se a pena 
de morte em caso de guerra declarada (art. 5.º, XLVII). Por demais, conforme salienta Gama 
(2009, p. 2) temas que afetem de algum modo o direito de família, como é o caso, devem ser 
também sopesados em face de nova principiologia, da qual se destacam o princípio da igualdade 
(art. 5.º, caput e art. 226, § 5.º da Constituição Federal), o princípio da solidariedade (art. 3.º, 
inciso I da Constituição Federal), o princípio da tutela especial à família, não importando a 
espécie (art. 226, caput da Constituição Federal), o princípio do pluralismo das  entidades 
familiares (art. 226, §§ 3.º e 4.º  da Constituição Federal ), o dever de convivência familiar e a 
proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, caput da Constituição Federal), o 
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postulado da isonomia entre filhos (art. 227, § 6.º da Constituição Federal) e, principalmente, o 
já citado princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7.º da Constituição Federal).   

O tema já foi revisado no capítulo 4, mas ainda permite algumas elucubrações. 
Primeiramente, é importante deixar bastante claro que o direito à vida é um dos mais 

caros à espécie humana. Junto a seus desdobramentos comuns, como a proteção ao meio 
ambiente, às demais espécies, à qualidade de vida etc., representa o mínimo que o Direito 
precisa garantir para o florescimento da espécie e, por isso, é um dos seus objetivos maiores.  

Em segundo lugar, apenas do fato de o direito à vida não ser absoluto não se deve inferir 
que o jurista pode sempre criar exceções ao seu conteúdo, albergando problemas sociais e 
familiares que, em seu bojo, deveriam antes estar protegidos do que vilipendiados em nome de 
intepretação imprópria da norma. A própria principiologia citada constitui importante barreira 
normativa em face desse tipo de abuso. Em situações normais, dito postulado tutela a vida – e, 
sob outra denominação, a existência, de todas as pessoas submetidas ao ordenamento jurídico. 
Isso significa que a morte de uma pessoa é um ato de extrema gravidade, punido tanto na esfera 
penal quanto na cível e administrativa, e representa o lado mais abjeto e repulsivo da espécie 
humana. 

Dessas considerações é permitido concluir que o nascituro é amplamente protegido pelo 
direito fundamental à vida? 

A resposta é não. 
Inicialmente, deve ser ressaltado que o Direito não se criou sozinho, é produto de uma 

espécie particular, a humana, e, como criação, foi moldado segundo seus interesses e sua 
compreensão de mundo. Por isso não consegue escapar da maneira como os seres humanos 
percebem os fenômenos do mundo e da interpretação que se fez e se faz ao longo da história 
daquilo que se pode chamar categorias essenciais de estudo, como a vida, a verdade, a 
existência, o tempo, dentre tantas outras. Não se pode, pois, furtar-se ao projeto filosófico e 
ético que escoram a constituição da sociedade historicamente situada. 

Apenas para citar dois exemplos já estudados, para Aristóteles a pessoa humana era 
essencialmente o Logos constituindo-se em Zoôn Politikón, animal cuja essência está no 
desenvolvimento social. Kant, Locke, e tantos outros citados, focaram a atenção na capacidade 
volitiva da própria razão como conformadora da liberdade humana: antes de existir na essência 
coletiva era a pessoa indivíduo livre, autônomo em sua manifestação de vontade, consciente e 
autoconsciente. Extraem-se desses grandes exemplos algumas coisas em comum: a inerente 
procura pela característica exclusiva do ser humano, aquela que o diferencia das demais 
espécies, e a dedicação de maior importância ética a tal predicado. Em ambos os exemplos se 
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percebe que a vida em si não é característica exclusiva do humano e, embora importante, cede 
espaço a algum tipo de manifestação da racionalidade. Num caso, na constituição do ser 
político, voltado à comunidade, no outro, no indivíduo, dotado de razão livre.  

Por trás dessa intensa procura está o modelo de consideração ética do ser humano e seu 
transporte do reino animal para o reino da pessoa, e a consequente busca pelo atributo que a 
transcenda de um nível a outro. Já se argumentou ao longo desta pesquisa sobre a inadequação 
do uso exclusivo do viés biológico, ou metafísico, ou da ético, para construir respostas que são 
fundamentalmente interconectadas a todas essas dimensões e que nascem primeiro no 
pensamento humano sendo, assim, epistemologicamente filosóficas. 

Seja usando o argumento que neste trabalho se propõe, seja utilizando-se de qualquer 
outro, é certo que se busca a consideração correta e aceitável do que vem a ser “pessoa” na 
sociedade e no Direito. Isso o legislador constitucional e civil deixou transparecer pela 
literalidade de suas palavras: sempre invoca a proteção à pessoa. É a dignidade da pessoa 
humana que é o centro do Direito e não a dignidade do ser humano (o que não significa que o 
ser não tenha dignidade, esta é-lhe atribuída antes mesmo de sua pessoalização pelos processos 
de ascripção, como ocorre, por exemplo, com a doação de órgãos, sangue etc.). 

Por isso, a resposta à pergunta anteriormente formulada é mais complicada e não transita 
apenas no polo da bipartição entre a afirmação ou a negação. A importância do nascituro 
dependerá de sua pessoalidade o que, no plano jurídico, ocorrerá por dependência da aquisição 
no plano moral que será a instância de fato que permitirá ao Direito atribuir-lhe significação. É 
oportuno lembrar-se, com Betti (2000, p. 6), da antiga parêmia jurídica ex facto oritur ius, 
importando consignar que a lei em si não poderá jamais dar origem a novas situações jurídicas, 
caso não se verifiquem alguns fatos por ela previstos. No caso em tela, esses fatos não são de 
ordem puramente biológica, mas sim essencialmente éticos e consubstanciam-se na ascripção 
de qualidade moral ao nascituro até a vigésima semana de gestação e, após, à própria eticidade 
inerente à potencialidade de consciência que o ser passa a ter. 

Em função disso, é despropositado e errado tratar apenas de teorias de direito para 
interpretar a situação da personalidade do nascituro. As teorias vistas (natalista, concepcionista 
e da personalidade condicional) visam interpretar puramente a norma sem, antes, dedicar maior 
peso ao teor moral que as fundamenta. Deste modo, como estão “soltas” em relação ao seu 
precedente epistemológico ético, todas possuem aparentemente o mesmo poder de persuasão, 
todas parecem ser justificáveis, todas parecer ter algum albergue na lei, mas a verdade é que 
são apenas interpretações de normas desprendidas de seu conteúdo fático (moral) e, assim, 
podem ser conduzidas a qualquer rumo. 
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Como elemento de existência do negócio jurídico há de ser presente, portanto, a pessoa. 
A potencial personalidade jurídica do nascituro somente se estabelece a partir da vigésima 
semana, momento em que seus direitos personalíssimos devem ser interpretados como se de 
pessoa fossem, haja vista do estadiamento ético mais relevante que possui a partir desse marco 
temporal. 

Não sendo pessoa, o negócio jurídico, sob a forma de interrupção voluntária da gravidez, 
não pode considerar a vontade do feto quando feito até a vigésima semana porque tal vontade 
não existe nem em suposição. Não há direito que não deva canalizar-se pela mulher e os 
processos de ascripção de valor que dela partem. Onde não há agente, ou sujeito de direito, não 
há também declaração de vontade. A vontade da pessoa nascida não tem o poder de retroagir 
para conferir alguma espécie de efeito jurídico à sua situação no tempo em que não era pessoa.  

Tratada a questão sob o prisma materno, aprecia-se a possibilidade jurídica da mulher 
agir como representante do nascituro prevendo, por exemplo, uma vida danosa e que não vale 
a pena viver, para terminar sua gravidez em nome dos interesses do feto. E, também, a eventual 
ação de interesse da própria mãe, independentemente de quaisquer interesses futuros do 
nascituro, em vistas a terminar a gestação por vontade e motivos exclusivos seus. 

A mulher, não possuindo em tese nenhuma incapacidade de fato, é pessoa, sujeito de 
direitos, pois já nascida com vida, e plenamente capaz de participar de relações jurídicas na 
comunidade em que vive (art. 70 do novo Código de Processo Civil164). Para proteger direito 
alheio em seu próprio nome deverá possuir capacidade de representação jurídica de outra 
pessoa. No caso do nascituro, essa legitimação decorre do disposto no artigo 71 do novo Código 
de Processo Civil brasileiro, in verbis: “O incapaz será representado ou assistido por seus pais, 
por tutor ou por curador, na forma da lei”. 

A segunda indagação acima exposta, referente à decisão da mulher sobre a vida do filho 
por interesses próprios, tem sua resposta na análise de sua capacidade genérica para a prática 
do ato. Sendo pessoa natural e tendo capacidade de exercício de seus direitos, laborando sob a 
premissa de que é seu direito decidir sobre a vida do nascituro até a vigésima semana, é forçoso 
concluir que seu ato é juridicamente admissível.  

Contudo, no que se refere à eventual representação dos interesses do nascituro, quando, 
por exemplo, sabendo que o filho nascerá com terríveis, dolorosos e irreversíveis problemas 
neurológicos e físicos, a mulher pretende agir como sua representante legal, a resposta será 
diferente e muito mais complexa. 
  
164 Art. 70.  Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 
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Preambularmente, há a insuperável barreira do impedimento jurídico de representação 
do ser que ainda não é pessoa. Tendo por base a premissa moral esposada neste estudo, o 
nascituro não será pessoa moral até a vigésima semana de gestação, o que importa concluir que 
sua genitora não terá, nesse período, capacidade jurídica de agir em seu nome. 

No período subsequente, deve-se sopesar que sua pessoalização moral começará a partir 
da vigésima semana, momento que a lei lhe alberga os direitos personalíssimos de pessoa 
natural. Trata-se, então, da possibilidade jurídica do ato de disposição da vida de uma pessoa, 
fato que, neste caso, se daria por representatividade da mulher em suposto interesse do filho.  

E, agora, adentra-se na temática da legitimação da mulher para decidir sobre a vida de 
outra pessoa, no caso, do nascituro pessoalizado.  

O tema da legitimação do ato de escolha sobre continuidade ou descontinuidade da 
gravidez relaciona-se à pratica de ato jurídico e, assim, exige a presença de agente capaz. A 
mulher deve possuir capacidade de fato para decidir sobre a gestação, esse é o primeiro passo 
a ser observado. A capacidade de fato se adquire plenamente aos 18 anos completos, ou pela 
emancipação, casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de 
ensino superior ou, ainda, pela constituição de empresa ou atividade não empresarial ou relação 
de emprego quando, em razão dela, venha o menor com ao menos dezesseis anos completo ter 
economia própria (art. 5.º, parágrafo único do Código Civil). 

Além da capacidade exige, e isso é o principal, a legitimação para a prática do ato. E, 
por legitimação, compreende-se a aptidão da pessoa a vincular-se regularmente à certa situação 
jurídica (RIBEIRO, 2002, p. 1). Gonçalves (2012a, p. 90) refere-se à legitimação como sendo 
a idoneidade jurídica para a prática de determinados atos, sendo que pessoas capazes podem 
estar legalmente impedidas de praticar certos atos jurídicos sem que sejam, contudo, incapazes. 
O exemplo citado pelo autor refere-se à venda de ascendente a descente que, por força do 
disposto no art. 496 do Código Civil, deve contar com a anuência dos demais descentes, sob 
pena de anulabilidade. Sem o cumprimento da exigência legal o agente é capaz, mas não tem 
legitimação para a prática do ato. A mesma coisa ocorre no caso de aquisição, pelo tutor, de 
bens do tutelado (art. 1719, I do Código Civil), a alienação de bens do casado (exceto no regime 
da separação absoluta de bens) sem a outorga uxória (art. 1647 do Código Civil) dentre outros 
casos. 

Resta saber se há legitimidade jurídica maternal em dispor sobre a vida do filho em seu 
ventre, problema que suscita a análise da indisponibilidade da vida da pessoa e do acolhimento 
do direito de não-existir pelo Ordenamento jurídico. Aqui encontra-se alojado também o 
problema da licitude do objeto do ato, levando em consideração que se o analisa sob o prisma 
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do direito privado, como um negócio jurídico praticado entre mulher e médico e cujo objeto é 
a interrupção voluntária da gravidez. 

O direito à vida representa o principal objetivo do Direito. Criado e interpretado pela 
pessoa humana, é um modelo de regramento das mais diversas ações e criações da espécie e, 
assim, precede em importância quaisquer outros direitos. As disposições constitucionais que 
garantem o direito à vida e a dignidade da pessoa humana sufragam a seu favor o sentido de 
premissa superior da ordem jurídica. Servem como fundamentos aos demais direitos e devem 
sempre permear a ação do legislador e das pessoas que agem conforme o direito estabelecido. 

Entretanto, conforme já foi visto, não é um direito absoluto e seu direcionamento refere-
se primordialmente à pessoa humana e não à totalidade de seres que coabitam o planeta. Isso 
não quer dizer que apenas a pessoa humana tenha direito a viver, mas sim que, nela, a expressão 
ética e jurídica desse direito alcança sua força máxima. Tanto é assim que nem mesmo a pessoa 
pode praticar atos contra sua vida e nem muito menos contra a vida de seus semelhantes. Apenas 
o Estado, em casos excepcionalíssimos, pode, em tese, dispor contra a vida de outras pessoas. 
Esse é fundamento ético máximo de uma sociedade civilizada e também da Ética e do Direito. 

Ocorre que o nascituro, até a vigésima semana, não possui status moral de pessoa e, 
assim, também não pode ser considerado pessoa natural. Seu direito à vida existe e a questão 
da interrupção da gravidez revela-se de alto teor problemático, mas não está no mesmo 
compasso da morte de outra pessoa. Tanto é assim que a lei penal brasileira admite o aborto em 
certos casos especiais, mesmo plenamente ciente que o feto não possui nenhuma culpa, por 
exemplo, em ter sido gerado através da violência do estupro. 

O direito à não-existência, conforme já colocado, é uma contradição em si, de modo que 
não se pode admiti-lo nem para reparar um dano, pois a vida não é dano165.  

Do ponto de vista da legitimidade da mulher, tem-se, assim, que para operar em nome 
do nascituro teria ela que antecipar os interesses da futura pessoa em que ele se tornará para 
agir em conformidade provável aos mesmos. Nesse ponto, a solução albergada pelo tribunal 
português merece destaque, porque não há, dentre os direitos e poderes dos pais sobre os filhos, 
nenhum que os autorizem a tomar tal tipo de decisão em nome do filho por nascer:  

Os poderes-deveres que constituem o poder paternal, bem como a representação legal 
dos pais para suprir a incapacidade de exercício dos filhos, a incapacidade judiciária 
ou, até onde for possível, a própria incapacidade de gozo, não são bastantes para os 

  
165 Vale ressaltar que a vida em si não é dano, mas o ato falho de informação do médico pode ensejar o ilícito perante a mulher e esse mesmo ato poderia, em tese, espelhar no nascituro. O melhor é que as ações por dano sejam intentadas em nome da mulher, tendo por base a negligência cometida contra si, do que eventualmente permitir a ilação de que a vida de uma pessoa é um dano e, sequencialmente, de que há direito de não-existir. 



213  

pais, em nome do filho, decidirem sobre o direito que este possa, eventualmente, ter 
à não existência (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, p. 377). 
 Não há, por parte da mulher, legitimidade para o ato porque não pode decidir em nome 

de quem não é pessoa (até a vigésima semana) e nem em nome da pessoa sobre seus subjetivos 
interesses futuros, especialmente sobre a sua vida. 

A situação somente mudará no caso de a decisão ser em nome próprio da mulher, quer 
dizer, não predizendo interesses do nascituro, e se for tomada até a vigésima semana de 
gestação. Até esse momento terá capacidade e legitimidade para dispor como bem entender 
porque o faz em nome próprio e ainda não há pessoa natural juridicamente estabelecida. Assim, 
o objeto do ato não é ilícito, pois também não é ato de disposição de vida de outra pessoa. 

Após a vigésima semana, o nascituro passará a ter maior intensidade moral e deverá, 
assim, ter sua personalidade jurídica densificada, isto é, como pessoa potencial, deverá 
açambarcar os direitos personalíssimos e as premissas básicas que os assentam e que farão dele 
uma pessoa: os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida. 
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CONCLUSÃO 
 

 
A delimitação do status moral do nascituro, tema principal desta tese, mostrou que o 

problema da liberdade de ação da mulher sobre o seu próprio corpo e o aborto estão, no Brasil, 
entre as mais relevantes altercações sociais que, ruidosa e muitas vezes ininteligivelmente, 
dividem a opinião pública e privada.  

Estima-se que mais de 1 milhão de mulheres brasileiras, com idade de 18 a 49 anos, 
devem ter feito aborto ao menos uma vez na vida (ABRANTES, 2015), sendo basicamente, em 
sua maioria, mulheres de 20 a 29 anos, com até oito anos de estudo, católicas, no mercado de 
trabalho, em relacionamento sob o regime da união estável, com um filho e usuária de métodos 
contraceptivos (DINIZ, 2008, p. 8). Das 205.855 internações realizadas no ano de 2013 
decorrentes de aborto, 154.391 referem-se a abortamentos por interrupção induzida, ou seja, 
não se reportam a casos espontâneos. Há ainda a alarmante suposição de que o número real de 
abortamentos deve superar em quatro ou cinco vezes a quantia de internações feitas, o que 
admite a estimativa de uma cifra variando entre 685.334 a 856.668 mulheres apenas no ano de 
2013. Lembra-se, também, que as complicações inerentes ao procedimento são a quinta causa 
de morte de mulheres no Brasil (CASTRO; TINOCO; ARAÚJO, 2014). 

Esses dados demostram de sobejo que o tema investigado transborda a veia doutrinal e 
se mostra igualmente uma questão de saúde pública. É motivação suficiente para, de per se, 
justificar, se não a admissibilidade pragmática ao menos a discussão das bases teóricas que 
possam legitimar o consenso moral sobre o tema e, assim, dar solução à terrível realidade que 
se impõe às mulheres. E foi inserto nesse segundo viés, notadamente teórico, que este trabalho 
se mostrou majoritariamente alicerçado. Não se imiscuiu propriamente em questionamentos 
pragmáticos de saúde pública, os quais, pensa-se, são mais adequados a outras áreas do 
conhecimento, como a medicina, por exemplo. Procurou-se ir a fundo nas concepções 
metafísicas que prestam suporte às posições fáticas de cada um desses atores sociais. É por 
acreditar em determinada concepção ultrapassada de pessoa que a população tem grande 
dificuldade em aceitar a emancipação da mulher e a possibilidade regrada de interrupção da 
gravidez.  

A finalidade derradeira da tese foi, portanto, delinear o estatuto moral do nascituro 
pensando-o parte da riqueza interpretativa de um Ser cujo valor e, assim, importância moral, 
está assentado tanto na consciência como na assertividade da forma-valor que Sève (1994, p. 
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86) lhe imputa pelo simples fato de ser pertencente à espécie humana. O nascituro é descrito, 
ou melhor, precisa ser descrito, e valorizado como pessoa para que, deste modo, possa inserir-
se de modo integral e em sentido forte na ordem ética dos agentes que importam à sociedade e 
ao Direito. 

Chegou-se à conclusão que a pessoalidade do nascituro se aloca na conexão entre o 
biológico e o metafísico onde a ética desempenha o papel relevantíssimo de suscitar a fronteira 
onto-biológico de respeito ao vivente. Isso significa que não há momento na cronologia do ser 
humano em que este seja completamente destituído de substrato moral. Desde mesmo antes da 
concepção aquilo que é humano é sempre permeado de valor ético, independentemente da 
manifestação de vida individual ou consciência racional ou qualquer outro critério ontológico 
que busque definir o Homem como pessoa. Sève (1994, p. 94) reconhece a gravidade da ética 
na relação entre corpo humano e pessoa quando pergunta “Onde encontrar, mesmo, o humano 
num genoma cujas bases temos em comum com o rato e a mosca?” e culpa o distanciamento 
entre corpo e pessoa pelo esvair da importância ética do ser. Consequentemente, havendo a 
separação entre corpo e pessoa, o que se faz é a retirada do valor ético da sustância e, assim, a 
desconexão entre fato e valor e, finalmente, o afastamento de qualquer indício de pessoalidade. 

Sève (1994, pp. 101-102) compreende que a dicotomia do ser vivente em fato e valor 
ou, respectivamente, em ser humano e pessoa, fornece o caminho para que os processos sociais 
de composição da pessoa, via ascripção de valor, possam fornecer a dignidade que o corpo 
sozinho não tem. A pessoa passa de substância ou de pura relação social para a figura mais 
adequada de “forma”, especialmente, de forma-valor adquirindo a sua feição pessoal derradeira.  

E foi nesse ponto que se propôs, no presente estudo, uma pausa para a reflexão sobre a 
incidência dessa forma-valor sobre os estadiamentos cronológicos do nascituro. Séve (1994, p. 
125) deixa bem claro que “...a pessoa é, no seu princípio, a forma-valor de cada indivíduo num 
mundo civilizado...” alvitrando sua aplicabilidade desde os momentos preambulares da 
formação biológica do ser humano, por exemplo, no caso do embrião, até muito mais adiante, 
em face do ser biologicamente formado. Em outros termos, afirma que o valor moral da pessoa 
se dá pela ascripção e que a importância que cada um tem na sociedade advirá sempre desse 
pertencimento moral advogado dos fundamentos sociais que subjazem sua forma-valor. Nesse 
aspecto houve-se por bem discordar-se do autor. 

Enquanto Sève inscreve a pessoalidade humana na constituição de um meio termo, a 
forma, situada entre a substância e a relação (social), compreendeu-se, neste estudo, fazer uso 
seletivo dessa concepção de forma-valor de modo a abranger apenas a matéria ainda destituída 
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de sentido pessoal ético nos moldes da modernidade iluminista. Exposto de outra maneira, o 
que se fez foi advogar a consciência como elemento caracterizador da relevância ética da 
espécie. Isso no sentido eminentemente metafísico e não como identificador fisiológico daquilo 
que seria exigido para a proteção jurídica e social plena às pessoas. É muito importante deixar 
claro que não é posse da capacidade biológica de consciência que diferencia a pessoa do ser 
biológico, destituído de estofo moral. A consciência natural da espécie humana, que a faz capaz 
de sentir e pensar, é o elemento fático no qual se identifica a potencialidade ativa de ser pessoa 
e, portanto, de viver eticamente. Está, pois, na eticidade que a consciência em seus níveis mais 
avançados proporciona à espécie o lastro principal da composição da pessoalidade humana. 

Nesse sentido, o ser humano encontra-se factualmente dividido entre dois momentos 
nos quais sua composição biológica servirá como princípio de interpretação da relevância ética 
que sua matéria deverá possuir.  

O primeiro, reporta-se à constituição do zigoto e vai até a vigésima semana de gestação. 
Nesse período, o conhecimento científico pode atestar com certo grau de segurança que as 
estruturas materiais que sustentarão o arquétipo moral da consciência ainda não estão sequer 
acabadas, de modo que é lícito afirmar que o sentido moral natural da espécie se encontra nele 
fraco e dependente de outros fatores além do modelo da consciência. Aqui não se vislumbra 
pessoa ou potencialidade de pessoa ainda. A pessoalidade do concepto vai além da autonomia 
da vontade, mas não deixa de considerá-la, surge como valor de transcendência do eu em 
formação em direção ao outro, manifesto primordialmente na mulher e na sua intenção de 
amparo familiar. 

O segundo, vai da vigésima semana de gestação em diante e está centrado no 
reconhecimento do suporte material da consciência humana, ocasião em que se está perante de 
pessoa em potência, eis que, a partir de agora, o fato passa a conter substância apta instar, por 
si mesma, o aparecimento do valor de forma menos dependente do seu entorno. 

A pessoalidade do nascituro é, portanto, fraca e dependente do projeto parental e, mais 
especificamente, da vontade da mulher, até a vigésima semana, enquanto que, após esse marco 
cronológico, passa adquirir potencialidade ética individual em sentido forte e, portanto, seus 
prováveis interesses individuais devem suplantar qualquer intenção ou vontade de seu entorno. 
O nascituro será, assim, forma-valor apenas até a vigésima semana. Após essa data há de ser 
respeitado sua condição plena de pessoalidade conectada à razão consciente humana. 

No campo do Direito, os temas que mais pungentemente radicam no campo da 
pessoalidade humana referem-se à constituição da personalidade jurídica em compasso à 
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compreensão do significado de dignidade aposto na Constituição Federal e as consequências 
jurídicas que daí surgirão, em especial à responsabilidade civil do médico perante o nascituro e 
a legalidade da interrupção voluntária da gravidez. 

Nesse sentido, é auspicioso notar que a Constituição Federal, por intermédio do disposto 
no inciso III de seu art. 1.º, confere inegável pista sobre a diferenciação entre pessoa e ser 
humano: a dignidade da qual se discorre relaciona-se com um conceito ético e não meramente 
biológico, por isso é dignidade da pessoa humana e não do ser humano, apenas. 

Semelhante crítica se faz ao uso da interpretação fechada no próprio Direito legislado 
para compreensão do sentido das palavras do legislador diante da aparente contradição exposta 
no artigo 2.º do Código Civil, que afirma: a personalidade jurídica só começa após o nascimento 
com vida, mas o nascituro tem seus direitos resguardados a partir da concepção. Não será na 
criação de teorias jurídicas, tais como a da concepção ou a da natalidade, que se deve conjurar 
o sentido de expressões cuja significação ocorre fora da Ciência do Direito, pois são 
essencialmente éticas.  

Como estatuto da vida privada do Homem, o Código Civil decreta o momento em que 
certos direitos patrimoniais passam em definitivo a pertencer à pessoa que, independentemente 
da lei, ou de sua personalidade jurídica, já é pessoa: o nascimento com vida. Mas outros direitos 
de cunho personalíssimo acompanham-na em todos os estágios éticos nos quais é considerada 
como tal, e esses são os direitos do nascituro que a lei põe a salvo. Não dirá, contudo, o que é a 
“pessoa” para o nascituro, tarefa da Filosofia e da Ética, conforme já se viu, mas estabelecerá 
que o ser vivente, mesmo em tenras idades, ainda é merecedor de certos cuidados por parte do 
Direito.  

Os dramas envolvendo a interrupção voluntária da gravidez e o status moral do nascituro 
adquirem, contudo, maior destaque nas ações que envolvem a responsabilidade civil do médico, 
especialmente nas ações de dano por vida injusta (wrongful life actions). Provou-se que, seja 
por intermédio dos princípios éticos milenares, seja pelo código de ética positivado, é dever do 
clínico respeitar a autonomia da vontade da paciente e informá-la, de modo coerente e preciso, 
a respeito de seu estado de saúde e da saúde do feto, assim como explicar corretamente as 
opções que tem em relação à continuidade ou não da gestação. Refere-se, o princípio da 
autonomia, ao dever de informar e ao direito à informação, único caminho ao esclarecimento e 
ao exercício correto da opção de escolha. 

Na jurisprudência investigada, ficou patente que os problemas envolvendo o direito à 
vida e seu contrário, o juridicamente impossível, direito à não existência, já vem causando 
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grandes debates e profundas consternações em vários países, em diversos continentes. As 
premissas éticas que envolvem a pessoalização do nascituro não se mostraram, contudo, objeto 
de aprofundadas digressões no campo jurisprudencial que preferiu adotar saídas jurídicas que, 
embora interessantes, não conseguem dar solução plenamente aceitável ao tema.  

O primeiro precedente Norte-Americano a admitir a mitigação do direito à vida do 
concepto, Curlender v. Bio-Science Laboratories, decidido apenas no ano de 1980, pautou-se 
basicamente no direito da mulher em abortar como um corolário de exercício de sua intimidade 
e nas políticas públicas daí decorrentes (fato que a decisão Roe v. Wade permitiu), não indo 
além no debate moral acerca da pessoa e suas implicações na sociedade e no direito. Coisa 
parecida observou-se no Caso Perruche ou do arresto português, ambos evitam a discussão 
metafísica e moral em prol de laboriosas soluções no âmbito do direito. 

Já se disse que a questão de direito está dependente da delineação do conceito moral de 
pessoa. Assim caminham de modo errado os referidos tribunais porque adotaram soluções 
parciais, falaciosas porque não resolvem e nem sequer discutem o assunto que verdadeiramente 
deveria ser debatido. E será neste ponto que a motivação ética da presente investigação pretende 
introduzir diversificada interpretação da agencia moral da pessoa e, assim, aplicá-la ao Direito 
com vistas a interpretar a norma em conformidade às instâncias epistemológicas que a deveriam 
fundamentar. 

Assim, a partir da vigésima semana da gestação, diante da fortificação do sentido ético 
inerente à pessoalização do nascituro, o ordenamento jurídico passará a proteger seus direitos 
personalíssimos de modo integral, o que importa em considerar que passa a ter o pleno direito 
à vida e que a mulher não pode mais pensar em interromper a gestação sem que haja motivo 
relevante. De outra feita, antes desse período, somente haverá pessoa se a instância de 
significação ética da forma-valor for ascripta ao nascituro pela inclusão no projeto parental, 
quando merecerá proteção jurídica. Caso contrário, a interrupção da gestação não se mostrará 
um atentado à vida de outra pessoa, mas o exercício de um “direito ao corpo” inerente à 
autonomia da vontade privada e aos direitos de reprodução e de paternidade responsável 
exercitáveis pela mulher. 
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