EXCELENTÍSSIMO SENHORA DOUTORA MINISTRA RELATORA ROSA WEBBER
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADPF nº 442 – Processo nº 0002062-31.2017.1.00.0000
Diz PODEMOS - PODE, com sede nacional no SRTVS 701, Torre 1, SL 422,
Ed. Assis Chateaubriand, Brasília/DF, e sede administrativa na Rua Barbosa Lopes, nº 64,
Bairro Granja Julieta, São Paulo/SP, regularmente inscrito no CNPJ sob o n.º
01.248.362/0001-69, neste ato representado por sua presidente RENATA HELLMEISTER DE
ABREU, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º
34.770.259-4, regularmente inscrita no CPF/MF sob o n.º 306.696.888-00, devidamente
registrados nos sistemas da Justiça eleitoral conforme certidão anexa, por seus
advogados e bastante procuradores, instrumento procuratório anexo, que esta
subscrevem, serem os termos do presente pedido de ingresso na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) epigrafada como

AMICUS CURIAE
Trata-se de ADPF proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
invocando esta Suprema Corte como guarda da Constituição, com fundamento no
disposto no artigo 102, § 1º da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei nº 9.882/99,
indicando como preceitos violados os princípios fundamentais da dignidade humana, da
cidadania e da não discriminação, bem como os direitos fundamentais à inviolabilidade
da vida, à liberdade, à igualdade, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou
degradante, à saúde e ao planejamento familiar referidos na Constituição (art. 1o, incisos
I e II; art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput e incisos I, III; art. 6º, caput; art. 196; art. 226, § 7º),
para que seja declarada a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal
(Decreto-Lei no 2.848/1940), ou seja, a descriminalização do aborto voluntário induzido
ou consentido nos primeiros três meses da gravidez, conforme o pedido definitivo que
visa excluir do âmbito de incidência a completude da ação perpetrada tanto
gestante quanto por quem o provoque.

pela

O PODEMOS tem, entre suas finalidades partidárias a efetiva participação
nas questões de interesse social, razão pela qual fica autorizado a participar do processo
na qualidade de interessado, nos termos do artigo art. 6º, § 2º da Lei 9.882/99. Se esse
não for o entendimento desse E. Superior Tribunal Federal, por uma questão lógica há
de ser reconhecida a ILEGITIMIDADE ATIVA do autor, uma vez que constituída por uma
agremiação política justifica sua legitimidade justamente em seu Estatuto.

DA MATÉRIA
Como ficou demonstrado nos autos e nos debates, nem mesmo a ciência
está apta a afirmar, com precisão, o momento exato em que a vida se inicia ou, ainda,
que há vida.
Múltiplas posições podem ser assumidas no tocante ao exato momento em
que se inicia a vida, dependendo das convicções filosóficas, religiosas ou científicas
daqueles que se debruçam sobre a questão, as quais, em um breve resumo não taxativo,
podem ser abaixo elencadas:
1. Visão Genética – A vida humana começa na fertilização,
quando espermatozoide e óvulo se encontram e
combinam seus genes para formar um indivíduo com um
conjunto genético único. Assim é criado um novo
indivíduo, um ser humano com direitos iguais aos de
qualquer outro. É também a visão das Religiões Cristãs
sobre o assunto.
2. Visão Embriológica – A vida começa na 3ª semana de
gravidez, quando é estabelecida a individualidade
humana. Isso porque até 12 dias após a fecundação o
embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas
ou mais pessoas. É essa ideia que justifica o uso da pílula
do dia seguinte e contraceptivos administrados nas duas
primeiras semanas de gravidez (ADI 3.510/DF).
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3. Visão Neurológica – O mesmo princípio da morte vale
para a vida. Ou seja, se a vida termina quando cessa a
atividade elétrica no cérebro, ela começa quando o feto
apresenta atividade cerebral igual à de uma pessoa. O
problema é que essa data não é consensual. Alguns
cientistas dizem haver esses sinais cerebrais já na 8ª
semana. Outros, na 20ª.
4. Visão Ecológica – A capacidade de sobreviver fora do
útero é que faz do feto um ser independente e determina
o início da vida. Médicos consideram que um bebê
prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos,
o que acontece entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez.
Foi o critério adotado pela Suprema Corte dos EUA na
decisão que autorizou o direito do aborto.
5. Visão Metabólica – Afirma que a discussão sobre o
começo da vida humana é irrelevante, uma vez que não
existe um momento único no qual a vida tem início. Para
essa corrente, espermatozoides e óvulos são tão vivos
quanto qualquer pessoa. Além disso, o desenvolvimento
de uma criança é um processo contínuo e não deve ter
um marco inaugural.
6. Visão do Catolicismo – A vida começa na concepção,
quando o óvulo é fertilizado formando um ser humano
pleno e não é um ser humano em potencial. Por mais de
uma vez, o papa Bento 16 reafirmou a posição da Igreja
contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo
o papa, o ato de “negar o dom da vida, de suprimir ou
manipular a vida que nasce é contrário ao amor
humano”.
7. Visão do Judaísmo – “A vida começa apenas no 40ª dia,
quando se acredita que o feto começa a adquirir forma
humana', diz o rabino Shamai, de São Paulo”. Antes disso,
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a interrupção da gravidez não é considerada homicídio.'
Dessa forma, o judaísmo permite a pesquisa com célulastronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de
vida para a mãe ou resulta de estupro (ADI 3.510/DF).
8. Visão do Islamismo – O início da vida acontece quando
a alma é soprada por Alá no feto, cerca de 120 dias após
a fecundação. Mas há estudiosos que acreditam que a
vida tem início na concepção. Os muçulmanos condenam
o aborto, mas muitos aceitam a prática principalmente
quando há risco para a vida da mãe. E tendem a apoiar o
estudo com células-tronco embrionárias.
9. Visão do Budismo – A vida é um processo contínuo e
ininterrupto. Não começa na união de óvulo e
espermatozoide, mas está presente em tudo o que existe
- nossos pais e avós, as plantas, os animais e até a água.
No budismo, os seres humanos são apenas uma forma
de vida que depende de várias outras. Entre as correntes
budistas, não há consenso sobre aborto e pesquisas com
embriões.
10. Visão do Hinduísmo – Alma e matéria se encontram
na fecundação e é aí que começa a vida. E como o
embrião possui uma alma, deve ser tratado como
humano. Na questão do aborto, hindus escolhem a ação
menos prejudicial a todos os envolvidos: a mãe, o pai, o
feto e a sociedade. Assim, em geral se opõem à
interrupção da gravidez, menos em casos que colocam
em risco a vida da mãe.
Para os materialistas, a vida resume-se a um fato da natureza,
experimentalmente verificável, ao passo que para a maioria dos religiosos ela representa
um dom divino, transmitido aos seres humanos no momento da concepção.
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No campo da ciência, alguns entendem que a vida começa apenas no
momento da implantação do embrião no útero materno, ou seja, depois do sétimo ou
sexto dia da concepção, constituindo, antes desse momento, um mero aglomerado de
células da espécie.
Já outros acreditam que o embrião somente se transforma numa pessoa a
partir do décimo quarto dia. É que, até então, "não se poderia falar em indivíduo humano
propriamente dito, pois existe a possibilidade de que um indivíduo se converta em dois
(ou mais) ou de que dois (ou mais) indivíduos se convertam em um"1.
Outros sustentam, ainda, que o embrião somente adquire subjetividade no
momento em que é formado o sistema nervoso central, permitindo a percepção do
prazer e da dor, ou quando se estrutura o córtex cerebral – epicentro da racionalidade.
Estes últimos defendem a tese do paralelismo entre a "morte cerebral" e a "vida cerebral",
como marcos cruciais da existência humana.
Na discussão sobre células-tronco, bem pontuou o Ministro Ricardo
Lewandowiski ao ponderar que a convicção pessoal acerca do início da vida pode variar
em função da perspectiva gnosiológica adotada por cada interprete, que chega a
conclusões distintas, dependendo da ótica que adote com relação ao fenômeno.
Demonstra-se, com esse breve resumo, que não há consenso sequer entre
religiosos, cientistas e biomédicos acerca do momento exato em que se inicia a vida.
Dessa forma, e considerando que o Direito à vida é um bem comum, como
já assente por esta nobre Corte, um dos caminhos seria deixar para a sociedade a tomada
da decisão, uma vez que tal bem pertence, justamente, a mesma – que reiteradas vezes
já demonstrou que não suporta a adoção de legislação abortiva, como se extrairá das
pesquisas trazidas adiante.
Contudo, há de se ressaltar que não se está diante de uma discussão
simples sobre o direito a encerrar uma vida (pois tal discussão já se esgotou nas diversas
outras oportunidades, como quando se cogitou a adoção de pena de morte no
1

PALAZZANI, Laura. O debate sobre células-tronco na Itália: problemas biojurídicos e desenvolvimento
normativo. In: MARTÍNEZ, Julio Luis (Org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos.
São Paulo: Loyola, 2005. p. 172-175.
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regramento pátrio). O cerne da problemática reside principalmente em delimitar quando
que se pode considerar que se deu início a uma vida. E ainda, em segundo plano, a quem
pertence e qual a extensão do direito sobre aquela vida que ainda irá se formar.
A peticionária poderia aduzir, como já feito por diversos “amicus curiae”
representados nesta ação, que o fato de se aguardar 30 (trinta) anos para se questionar
o tópico, como base na CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 e artigos dispostos no Código
Penal desde 1940, demonstra o total descabimento da medida pretendida.
De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em circunstâncias
semelhantes, tem advertido que o tardio ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade, lato sensu, quando já decorrido lapso temporal considerável
desautoriza – não obstante o relevo da tese jurídica deduzida – o reconhecimento da
situação configuradora do periculum in mora, em ordem até mesmo, a inviabilizar a
concessão da medida desde a edição do ato normativo impugnado, cautelar postulada2.
No caso em comento, VV. Exas., não estamos falando de hipóteses novas,
advindas de situações antes não advindas por questões tecnológicas. Reconhece-se que
o avanço da medicina, biomedicina e outras áreas podem trazer novas pesquisas e
conclusões que resultem em alterações de paradigmas antes não existentes. É o caso,
por exemplo, da matéria tratada na discussão sobre a pesquisa com células-tronco, que
tomou palco nesta Corte Maior no passado recente.
O aborto não. Aborto continua sendo aborto. Vida continua sendo vida.
Se durante todo esse lapso temporal não houve contestação por parte da
sociedade quanto ao diploma legal em comento – e a Constituição e legislações
infraconstitucionais dispõem, tanto à sociedade civil como ao próprio cidadão, diversos
mecanismos para tal questionamento, é porque a sociedade continua a ver tal prática
como um delito da maior gravidade.
2

(RTJ 152/692, rel Min. Celso de Mello) (ADI 1857, rel min Moreira Alves, julgamento em 27/8/1998, DJ de
23/10/1998) “Ação 5.206/2001, do Estado do Piauí – exame do pedido de medida liminar – pretendida
aplicação imediata do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99 – Indeferimento – inexistência da alegada Situação
de Urgência – ajuizamento tardio da Ação Direta – ausência dos pressupostos necessários à concessão do
Provimento Liminar – Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não provimento do recurso de
agravo – recurso de agravo improvido.” (ADI 2674 MC-AgR, Relator: Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 04/12/2014, DJ 12/02/2015).
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Assim, se desde 1988 (levando em consideração que a ação foi proposta
com base na Constituição vigente, muito embora tais garantias já fossem previstas nas
constituições revogadas), a alegada violação, pelos arts. 124 e 126 do Código Penal, de
preceitos constitucionais não foi questionada é porque a própria sociedade continua
firme em reconhecer o aborto como crime contra a vida humana, embora,
individualmente, possam haver mudanças quanto a tal entendimento.
Porém, o peticionário vai mais além. Não obstante tais dispositivos legais
não terem sido questionados até a presente data, o seu objeto (momento de constituição
da vida humana) já foi objeto de disposições legislativas, havendo AÇÃO AFIRMATIVA
DA SOCIEDADE quanto a proteção ao nascituro. No plano puramente jurídico-positivo,
efetivamente, optou o legislador pátrio, na qualidade de representante da sociedade, por
adotar a tese de que a vida tem início com a concepção.
No direito privado, o Código Civil é claro ao dizer, em seu art. 2º, que a
personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os
direitos do nascituro desde a concepção. Há interesse na proteção do feto, pois a lei
reconhece que tem direitos.
Não só o art. 2º do Código Civil fala do nascituro. O art. 542 da mesma
cártula dispõe que o nascituro pode receber bens em doação; o art. 1.609, no seu
parágrafo único, fala sobre a possibilidade de reconhecimento de filho antes mesmo do
seu nascimento; na ausência do pai e na impossibilidade ou no caso da perda de poder
familiar por parte da gestante, deve-se nomear curador ao nascituro, como preceitua o
art. 1.779; as pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão estão
legitimadas a suceder, conforme o art. 1.798. Enfim, quando da promulgação do Novo
Código Civil, a vontade da população, expressa por intermédio de seus representantes
democráticos, foi confirmada no sentido de se reconhecer a vida desde a concepção.
Há, ainda, a preocupação com o devido desenvolvimento da gestação por
meio da garantia de alimentos gravídicos, conforme preceitua a Lei n. 11.804/2008.
"Realmente, se o nascituro é considerado sujeito de direito, se a lei
civil lhe confere um curador, se a lei criminal o protege cominando
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penas contra a provocação do aborto, a lógica exige que se lhe
reconheça o caráter de pessoa"3.

Diz Pontes de Miranda que, "No intervalo entre a concepção e o
nascimento, os direitos, que se constituíram, têm sujeito, apenas não se sabe qual seja"4.
Assim, os nascituros podem receber doações [art. 542 do Código Civil], figurar em
disposições testamentárias [art. 1.799 do Código Civil] e mesmo ser adotados [art. 1.621
do Código Civil].
Outrossim, em 25 de setembro de 2002 o Brasil ratificou a Convenção
Americana de Direitos Humanos, o denominado Pacto de San José da Costa Rica,
aprovado em 22 de novembro de 1969.
Referido ordenamento, ingressou no ordenamento legal pátrio não como
simples lei ordinária, mas como regra de caráter supralegal ou, até mesmo, como norma
dotada de dignidade constitucional, segundo recente entendimento expressado por
magistrados desta Suprema Corte.
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT
AJUIZADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA
SÚMULA 691/STF. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL.
INADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PLENÁRIA DESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que só é
possível a prisão civil do "responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia" (inciso LXVII do
art. 5º da CF/88). Precedentes: HCs 87.585 e 92.566, da relatoria do
ministro Marco Aurélio. 2. A norma que se extrai do inciso LXVII do
artigo 5º da Constituição Federal é de eficácia restringível. Pelo que
as duas exceções nela contidas podem ser aportadas por lei,
quebrantando, assim, a força protetora da proibição, como regra
geral, da prisão civil por dívida. 3. O Pacto de San José da Costa
Rica (ratificado pelo Brasil - Decreto 678, de 6 de novembro de
1992), para valer como norma jurídica interna do Brasil, há de ter
como fundamento de validade o § 2º do artigo 5º da Magna Carta.

3

Apelação Cível , TJRS, 24/04/ MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 25ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p BEVILÁQUA, Clóvis. Em Defesa do Projeto do Código Civil Brasileiro.
Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1906, apud: MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito.
25º ed. São Paulo: Editora RT, 1999, p. 496.
4
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I, p.179.

8

A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária originariamente
brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros termos: o
Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter como fundamento
de validade o § 2º do art. 5º da CF/88, prevalece como norma
supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a
prisão civil por dívida. Não é norma constitucional -- à falta do rito
exigido pelo § 3º do art. 5º --, mas a sua hierarquia intermediária
de norma supralegal autoriza afastar regra ordinária brasileira que
possibilite a prisão civil por dívida. 4. Na concreta situação dos
autos, a prisão civil do paciente foi decretada com base nos artigos
652 do Código Civil e 904, parágrafo único, do Diploma Civil
Adjetivo. A autorizar, portanto, a mitigação da Súmula 691. 5.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC
94523, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado
em 10/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009
EMENT VOL-02352-02 PP-00343 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 419423)
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA
INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA
CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE SUPRALEGALIDADE DOS
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO
DEFERIDO. ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL, AINDA QUE SE CUIDE DE
DEPOSITÁRIO JUDICIAL. - Não mais subsiste, no sistema normativo
brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária,
independentemente da modalidade de depósito, trate-se de
depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito
necessário, como o é o depósito judicial. Precedentes. Revogação
da Súmula 619/STF. TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO
BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7).
Caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de
direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as
convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º
e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo
interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de
supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE
MELLO, que atribui hierarquia constitucional às convenções
internacionais em matéria de direitos humanos. A
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INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos
informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário:
a interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de
mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria
Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizála, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais,
econômicos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e
complexos
aspectos,
a
sociedade
contemporânea.
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS
FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A
INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e
Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa,
especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos
humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal
como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana
de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma
que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a
dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário,
nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma
mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de
direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos
grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas
institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da
pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito
à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao
caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):
um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção
efetiva do ser humano. (HC 96772, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-157 DIVULG
20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00811
RTJ VOL-00218-01 PP-00327 RT v. 98, n. 889, 2009, p. 173-183)

A se levar às últimas consequências tal raciocínio, qual seja, o da
prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as leis ordinárias, não
há como deixar de concluir, concessa venia, que a vida, do ponto de vista estritamente
legal, começa na concepção, ou seja, a partir do encontro do espermatozoide com o
óvulo.
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Isso porque o art. 4, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, sem
cuidar da implantação ou não do ovócito fecundado, estabelece, o seguinte:
"Toda a pessoa tem direito que se respeite sua vida. Esse
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde a
concepção". (grifei)
Ainda que se queira relativizar a força desse comando em face da
expressão "em geral" nele abrigada, tal locução não afasta a ideia de que, para os efeitos
legais, a vida começa na concepção, iniciada quer in útero, quer in vitro, podendo a lei
do Estado signatário da Convenção deixar, eventualmente, de protegê-la, em situações
excepcionais, caso outros valores estejam em jogo.
Tem-se, dessa forma, que ao longo da história legislativa pátria o nascituro
sempre recebeu a devida proteção legal, a qual é mantida até a presente data.
E mais, que mesmo após a Constituição de 1988 o legislador teve diversas
oportunidades de se manifestar sobre o tema (não permanecendo o Poder Legislativo
omisso, como muitos alegam e justificam a intromissão do Poder Judiciário). Seja no
Código Civil, seja em legislação infraconstitucional, seja em legislação que adentrou no
nosso sistema jurídico como norma supralegal.
E, em assim sendo, foi uma opção da sociedade, através de seus
representantes no Parlamento, a definição do que entendem como início da vida,
fixando-se tal início no momento da concepção. Há de ser levado em conta, como bem
salientado, que esse conceito jurídico, abrigado em um tratado internacional de direitos
humanos, regulamente subscrito e ratificado pelo País, a saber, de que a vida começa na
concepção, é norma superior ao Código Civil e sua concepção de que a vida se inicia
com o nascituro.
Em assim sendo, a SOCIEDADE já se posicionou sobre o tema, seja através
da total ausência de desconformidade prévia sobre o tema (muito embora o diploma
legal esteja em vigor há mais de 78 anos, ou há 30, se tomarmos por base a constituição
federal).
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Deve-se entender que se está militando contra a vontade da maioria da
população. A sociedade brasileira é contrária à legalização do aborto, como se extrai da
pesquisa do IBOPE realizada em 2005, onde apenas 3% dos entrevistados se
posicionaram a favor do aborto em qualquer caso.
O Instituto Data Folha, em agosto de 2006, constatou que apenas 11% dos
brasileiros acham que o aborto deve deixar de ser crime em qualquer circunstância. Em
pesquisa realizada em outubro do ano seguinte, o mesmo instituto concluiu que para
87% da população fazer um aborto é algo moralmente condenável. Em 2008, novamente
o Instituto Data Folha divulgou pesquisa revelando que 68% da população é contra
qualquer mudança na lei que dispõe sobre a criminalização do aborto e que apenas 11%
é favorável à descriminalização. Em outubro de 2010 o Data Folha divulgou o resultado
de mais uma pesquisa, apontando que a rejeição à legalização do aborto havia atingido
o índice mais alto desde 1993: 71% dos entrevistados se declarou contra qualquer a
mudança na lei em comento e apenas 7% se declararam a favor da descriminalização5.
Ainda no ano de 2010, a 100ª pesquisa CNT/SENSUS, divulgada em 1º de
fevereiro, informou que 73,5% dos brasileiros são contra a legalização do aborto e 22,7%
são a favor. No mesmo ano, a pesquisa Vox Populi, divulgada em dezembro, registrou
que 82% da sociedade brasileira é contra a legalização do aborto no País6. Frise-se que
as pesquisas não foram concentradas em entrevistados do gênero masculino.
Quando se analisa a questão sob o prisma da vontade da sociedade, vale
se ressaltar a conclusão do grupo de trabalho que foi formado pelos renomados
cientistas brasileiros para enriquecer o debate na ADI nº 3510/DF, qual seja:
Não se trata propriamente do momento do 'início da vida
individual', mas sim em que momento do ciclo vital a sociedade
decide dar ao ente biológico o 'status' de indivíduo (pleno ou
potencial), que passa então a merecer do Estado a proteção de sua
integridade. Essa não é uma questão científica biológica, mas sim

5

DATA FOLHA, Instituto. apud Folha on-line: “Aumenta a rejeição ao aborto no Brasil após tema ganhar
espaço na eleição“. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/812927-aumenta-a-rejeicao-aoaborto-no-brasil-apos-tema-ganhar-espaco-na-eleicao.shtml>. Acesso em: 8 ago. 2018.
6
VOX POPULI, Instituto. apud CAMARGO, Renata. Congresso em Foco: “82% da população é contra
aborto. Disponível em <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/vox-populi-82-da-populacao-econtra-aborto> Acesso em: 8 ago. 2018.
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filosófica e moral, definida arbitrariamente pela legislação de cada
país em consonância com os costumes (cultura) da população.

É incontestável que a imensa e gritante maioria da população brasileira é
enfaticamente contrária à descriminalização do aborto. Logo, quando se colhe a intenção
da sociedade de maneira direta, ela não difere daquela positivada na legislação hodierna.
Ademais, o legislador constituinte inseriu no sistema legal pátrio garantias
à direitos fundamentais para que valores maiores não fossem ameaçados por comoções
efêmeras, advindas de posicionamentos momentâneos da população, que sob o crivo do
Estado Democrático e Social de Direito, se mostram prejudiciais. Daí o respeito absoluto
às cláusulas pétreas. Nas palavras do Ministro Alexandre de Morais:
[...] o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já
que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos
os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o
direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla
acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo
e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência.7

Ainda que a vontade popular tendesse em algum momento para a
legalização do aborto, quando o judiciário se envereda em discussões que envolvem o
direito à vida, natural, de primeira grandeza, não se pode levar em consideração tão
somente o clamor popular. É o que se observa reiteradamente quando volta à tona a
legalização da pena de morte. O ordenamento jurídico brasileiro simplesmente não
coaduna com determinadas posturas que desrespeitam a vida e a dignidade.
Diz-se isso porque a maior parcela dos brasileiros declarou ser favorável à
pena de morte. Em pesquisa do Instituto Data Folha divulgada em janeiro deste ano de
2018, quando questionados se caso houvesse uma consulta à população votariam a favor
ou contra a adoção da pena de morte, 57% dos entrevistados declararam que votariam
a favor, enquanto a parcela de brasileiros que declararam que votariam contra à adoção
da pena de morte é 39%8. Daí se confirma que a questão não se cinge simplesmente à
opinião pública, caso contrário o país adotaria a pena de morte, entre outros absurdos.
7

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61-62.
DATA FOLHA, Instituto. Apoio à pena de morte no Brasil é a mais alta desde 1991. Disponível em <
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/01/1948797-apoio-a-pena-de-morte-no-brasil-e-amais-alta-desde-1991.shtml>. Acesso em 8 ago. 2018.
8
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Portanto, definido o momento em que se considera o surgimento de vida,
não se pode mais avançar na discussão sobre o cabimento ou não da possibilidade de
se extirpá-la – sem que outro bem juridicamente tutelado de mesma ou maior
importância esteja em risco –, sob pena de subversão de cláusulas pétreas e princípios
norteadores da Carta Cidadã de 1988, bem como tratados internacionais que versam
sobre direitos humanos, recepcionados pelo Brasil em patamar superior às leis ordinárias.
Essa própria Excelsa Corte, por seus mais diversos Ministros, dentre os quais
grande parte de sua atual composição, já tiveram oportunidade de se manifestar sobre
o conceito de vida (e sua concepção) em diversas oportunidades, em especial na ADPF
nº 54 e na ADIN nº 3510.
Muito embora tais precedentes não tivessem por objeto a declaração de
inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos objetos desta ADPF, ao tratarem da
questão do anencéfalo e dos experimentos das células-tronco não puderam os D.
Ministros não tecer considerações sobre o tema. O peticionário traz, a colação, as
concepções já lançadas pelos Doutos Ministros. Veja-se:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI DE BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º
DA LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE
BIOSSEGURANÇA).
PESQUISAS
COM
CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À
VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS
TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS
CONSTITUCIONAIS
CONFORMADORAS
DO
DIREITO
FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO
À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA
ADITAR
À
LEI
DE
BIOSSEGURANÇA
CONTROLES
DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E
TERAPIAS POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.
I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A CONCEITUAÇÃO JURÍDICA
DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS E SEUS REFLEXOS NO
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
DE
BIOSSEGURANÇA. As "células-tronco embrionárias" são células
contidas num agrupamento de outras, encontradiças em cada
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embrião humano de até 14 dias (outros cientistas reduzem esse
tempo para a fase de blastocisto, ocorrente em torno de 5 dias
depois da fecundação de um óvulo feminino por um
espermatozóide masculino). Embriões a que se chega por efeito
de manipulação humana em ambiente extracorpóreo, porquanto
produzidos laboratorialmente ou
"in vitro", e não
espontaneamente ou "in vida". Não cabe ao Supremo Tribunal
Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica é a
mais promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela
incidente sobre células-tronco embrionárias. A certeza científicotecnológica está em que um tipo de pesquisa não invalida o outro,
pois ambos são mutuamente complementares.
II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS
PARA
FINS
TERAPÊUTICOS
E
O
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A pesquisa científica com
células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n° 11.105/2005,
objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que
severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não
raras vezes degradam a vida de expressivo contingente
populacional (ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas,
distrofias musculares, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica,
as neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita
pela Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou
desapreço pelo embrião "in vitro", porém uma mais firme
disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação
do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um ordenamento
constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça" como valores supremos de uma sociedade mais que tudo
"fraterna". O que já significa incorporar o advento do
constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir
verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de
transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra
eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza.
Contexto de solidária, compassiva ou fraternal legalidade que,
longe de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados
embriões "in vitro", significa apreço e reverência a criaturas
humanas que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas ao
direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa
com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou para
os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da vida e
alento aos que se acham à margem do exercício concreto e
inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade
(Ministro Celso de Mello).

15

III - A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS
DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO PRÉIMPLANTO.
O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana
ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e
qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico,
mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque
nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias
"concepcionista" ou da "personalidade condicional"). E quando se
reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e
garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos
e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos
direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade", entre outros direitos e garantias igualmente
distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à
saúde e ao planejamento familiar). Mutismo constitucional
hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo
para a legislação ordinária. A potencialidade de algo para se tornar
pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la,
infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de
obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades
não se confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a
pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa
humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião
referido na Lei de Biossegurança ("in vitro" apenas) não é uma vida
a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam
possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem
as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida
autônoma e irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por
modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser
humano. Os momentos da vida humana anteriores ao nascimento
devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião préimplanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no
sentido biográfico a que se refere a Constituição.
IV - AS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO NÃO CARACTERIZAM
ABORTO. MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a proposição de que
toda gestação humana principia com um embrião igualmente
humano, claro, mas nem todo embrião humano desencadeia uma
gestação igualmente humana, em se tratando de experimento "in
vitro". Situação em que deixam de coincidir concepção e nascituro,
pelo menos enquanto o ovócito (óvulo já fecundado) não for
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introduzido no colo do útero feminino. O modo de irromper em
laboratório e permanecer confinado "in vitro" é, para o embrião,
insuscetível de progressão reprodutiva. Isto sem prejuízo do
reconhecimento de que o zigoto assim extra-corporalmente
produzido e também extra-corporalmente cultivado e armazenado
é entidade embrionária do ser humano. Não, porém, ser humano
em estado de embrião. A Lei de Biossegurança não veicula
autorização para extirpar do corpo feminino esse ou aquele
embrião. Eliminar ou desentranhar esse ou aquele zigoto a
caminho do endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de
interromper gravidez humana, pois dela aqui não se pode cogitar.
A "controvérsia constitucional em exame não guarda qualquer
vinculação com o problema do aborto." (Ministro Celso de Mello).
V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE,
AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por
uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de
vontade individual que a própria Constituição rotula como "direito
ao planejamento familiar", fundamentado este nos princípios
igualmente constitucionais da "dignidade da pessoa humana" e da
"paternidade responsável". A conjugação constitucional da
laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade
privada, nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa. A opção do
casal por um processo "in vitro" de fecundação artificial de óvulos
é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar
para esse casal o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de
todos os embriões eventualmente formados e que se revelem
geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana opera por modo binário, o que propicia a base
constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de
reprodução assistida que incluam a fertilização artificial ou "in
vitro". De uma parte, para aquinhoar o casal com o direito público
subjetivo à "liberdade" (preâmbulo da Constituição e seu art. 5º),
aqui entendida como autonomia de vontade. De outra banda, para
contemplar os porvindouros componentes da unidade familiar, se
por eles optar o casal, com planejadas condições de bem-estar e
assistência físico-afetiva (art. 226 da CF). Mais exatamente,
planejamento familiar que, "fruto da livre decisão do casal", é
"fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável" (§ 7º desse emblemático artigo
constitucional de nº 226). O recurso a processos de fertilização
artificial não implica o dever da tentativa de nidação no corpo da
mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever
(inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com o próprio
instituto do "planejamento familiar" na citada perspectiva da
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"paternidade responsável". Imposição, além do mais, que
implicaria tratar o gênero feminino por modo desumano ou
degradante, em contrapasso ao direito fundamental que se lê no
inciso II do art. 5º da Constituição. Para que ao embrião "in vitro"
fosse reconhecido o pleno direito à vida, necessário seria
reconhecer a ele o direito a um útero. Proposição não autorizada
pela Constituição. VI - DIREITO À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA. O § 4º do art. 199 da
Constituição, versante sobre pesquisas com substâncias humanas
para fins terapêuticos, faz parte da seção normativa dedicada à
"SAÚDE" (Seção II do Capítulo II do Título VIII). Direito à saúde,
positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de natureza
fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos direitos
constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo constitucional
de nº 194). Saúde que é "direito de todos e dever do Estado" (caput
do art. 196 da Constituição), garantida mediante ações e serviços
de pronto qualificados como "de relevância pública" (parte inicial
do art. 197). A Lei de Biossegurança como instrumento de encontro
do direito à saúde com a própria Ciência. No caso, ciências
médicas, biológicas e correlatas, diretamente postas pela
Constituição a serviço desse bem inestimável do indivíduo que é a
sua própria higidez físico-mental. VII - O DIREITO
CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO CIENTÍFICA E A
LEI DE BIOSSEGURANÇA COMO DENSIFICAÇÃO DESSA
LIBERDADE. O termo "ciência", enquanto atividade individual, faz
parte do catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana
(inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade de expressão que se afigura
como clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de
personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção
jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada. Tão
qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os
misteres da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um
autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo superlativo
(capítulo de nº IV do título VIII). A regra de que "O Estado
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa
e a capacitação tecnológicas" (art. 218, caput) é de logo
complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que
autoriza a edição de normas como a constante do art. 5º da Lei de
Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão
científica com os deveres estatais de propulsão das ciências que
sirvam à melhoria das condições de vida para todos os indivíduos.
Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a
Constituição Federal dota o bloco normativo posto no art. 5º da
Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele afastar
qualquer invalidade jurídica (Ministra Cármen Lúcia). VIII -
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SUFICIÊNCIA DAS CAUTELAS E RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI
DE BIOSSEGURANÇA NA CONDUÇÃO DAS PESQUISAS COM
CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. A Lei de Biossegurança
caracteriza-se como regração legal a salvo da mácula do
açodamento, da insuficiência protetiva ou do vício da
arbitrariedade em matéria tão religiosa, filosófica e eticamente
sensível como a da biotecnologia na área da medicina e da
genética humana. Trata-se de um conjunto normativo que parte
do pressuposto da intrínseca dignidade de toda forma de vida
humana, ou que tenha potencialidade para tanto. A Lei de
Biossegurança não conceitua as categorias mentais ou entidades
biomédicas a que se refere, mas nem por isso impede a facilitada
exegese dos seus textos, pois é de se presumir que recepcionou
tais categorias e as que lhe são correlatas com o significado que
elas portam no âmbito das ciências médicas e biológicas. IX IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afasta-se o uso da técnica de
"interpretação conforme" para a feitura de sentença de caráter
aditivo que tencione conferir à Lei de Biossegurança exuberância
regratória, ou restrições tendentes a inviabilizar as pesquisas com
células-tronco embrionárias. Inexistência dos pressupostos para a
aplicação da técnica da "interpretação conforme a Constituição",
porquanto a norma impugnada não padece de polissemia ou de
plurissignificatidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
totalmente improcedente9.

O Ministro Ayres Britto, proclamou acertadamente:
O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana
ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e
qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico,
mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque
nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias
"concepcionista" ou da "personalidade condicional"). E quando se
reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e
garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos
e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos
direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade", entre outros direitos e garantias igualmente
distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à
saúde e ao planejamento familiar). Mutismo constitucional
hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo

9

ADI 3510, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2008, DJe-096 DIVULG 2705-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00134 RTJ VOL-00214-01 PP-00043
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para a legislação ordinária. A potencialidade de algo para se tornar
pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la,
infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de
obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades
não se confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a
pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa
humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. (...). O
Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa
do desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da
vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de
proteção pelo direito comum. O embrião pré-implanto é um bem
a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que
se refere a Constituição. Da leitura, devem ser destacado que este
Tribunal assentou que “a potencialidade de algo para se tornar
pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la,
infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de
obstar sua natural continuidade fisiológica”. (g.n.)

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio:
(...) Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. (...)
Tal assertiva fica corroborada pelos ensinamentos de Nelson
Hungria, que, na década de 50, já condicionava a configuração do
tipo penal aborto à existência de potencialidade de vida. Diz ele:
‘O interesse jurídico relativo à vida e à pessoa é lesado desde que
se impede a aquisição da vida e da personalidade civil a um feto
capaz de adquiri-las. Por outro lado, ainda que não se pudesse
falar de vida em sentido especial ou próprio, relativamente ao feto,
não deixaria de ser verdade que este é dotado de vida intra-uterina
ou biológica, que também é vida, em sentido genérico. Quem
pratica um aborto não opera “in materiam brutam”, mas contra um
homem na “ante-sala” da vida civil. O feto é uma pessoa virtual,
um cidadão em germe. É um homem “in spem”. Entre o infanticídio
(eliminação de vida extrauterina) e o aborto (eliminação da vida
intra-uterina) a diferença é de apenas um grau, ou, como dizia
CARRARA, de quantidade natural e de quantidade política. E
prossegue: caso de gravidez extra-uterina, que representa um
estado patológico, a sua interrupção não pode constituir o crime
de aborto’. Não está em jogo a vida de outro ser, não podendo o
produto da concepção atingir normalmente vida própria, de modo
que as consequências dos atos praticados se resolvem unicamente
contra a mulher. O feto expulso (para que se caracterize o aborto)
deve ser um produto fisiológico, e não patológico. Se a gravidez
se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido, de
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modo a não permitir sequer uma intervenção cirúrgica que
pudesse, salvar a vida do feto, não há falar-se em aborto, para cuja
existência é necessária a presumida possibilidade de continuação da
vida do feto. (grifei)

A Ministra Rosa Webber, por sua vez, diz:
Vê-se, claramente, que os graus de reprovabilidade são diferentes
e que a situação da mãe ou gestante é levada em consideração.
Praticar o infanticídio não gera penas tão graves quanto cometer
um homicídio, que, por sua vez, é punível de forma mais
exasperada do que a prática de um aborto. Ainda é de se
considerar que a lesão corporal grave tem uma pena máxima
maior do que a do aborto. Também é importante frisar que o
aborto provocado sem o consentimento da gestante tem pena de
3 a 10 anos, bem inferior à de homicídio. Assim, para fins de
valoração da reprovabilidade, espera-se menos da relação da
gestante e da sociedade com o feto do que na relação entre os
dois indivíduos já totalmente formados organicamente no que
tange à proteção da vida e do direito à plenitude da integridade
física como bens jurídicos. Lembre-se, ademais, que o estupro é
causa de excludente de ilicitude do crime de estupro (art. 128, II,
do Código Penal), mesmo que o feto seja plenamente viável. Ou
seja, no caso de estupro não há interesse em proteger o feto contra
a gestante. Fica evidente que, para o direito penal, vida não é, em
hipótese alguma, um valor único e absoluto.

A Ministra Carmem Lúcia, se posiciona:
O ponto salientado na questão posta na petição inicial desta ação
estaria, pois, na formulação expressa pelo Procurador-Geral da
República, em se concluir se o embrião é pessoa e se, em face de
tal qualificação, estaria vedada constitucionalmente a utilização
dos embriões produzidos in vitro. De se observar que mesmo que
seja negativa a resposta quanto à personalidade antes do
nascimento não se desapega do Estado a condição de titular de
obrigações em relação ao embrião e ao feto, nem se teria – a ser
negativa a resposta àquela questão – que a humanidade não
reconhecesse importância ou necessidade de cuidados específicos
e dotasse de estatuto jurídico próprio o embrião e o feto.

Reza o Ministro Eros Grau:
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Prefiro confrontar a lei impugnada com a Constituição, porque,
como já antecipei, entendo provenha diretamente dela, ainda que
em grau ou predicamento mais reduzido em comparação com os
das pessoas, o substrato jurídico para o reconhecimento e garantia
de específica tutela dos embriões, dada sua dignidade própria de
matriz da vida humana. Noutras palavras, estou em que os
embriões devem ser tratados com certa dignidade por força de
retilínea imposição constitucional. E o fundamento intuitivo desta
convicção é a dimensão constitucional da dignidade da pessoa
humana (art. 1a, III), enquanto supremo valor ético e jurídico, de que,
posto não cheguem a constituir equivalente moral de pessoa,
compartilham os embriões na medida e na condição privilegiada de
única matéria-prima capaz de, como prolongamento, re- produzir e
multiplicar os seres humanos, perpetuando-Ihes a espécie. (g.n.)

Apesar da moldura de ofensa a princípios axiológicos, o pleito de
descriminalização do aborto, a bem da verdade, tem forte alicerce na permissão à
gestante de se eximir responsabilidades e dificuldades de se ter um filho, simplesmente
porque não o deseja. Porém, as responsabilidades para com a vida que se alojou no
ventre não foram consequência de atos contra a vontade e não colocam a vida da
genitora em risco, visto que nessa última hipótese há autorização legal para tanto.
O filósofo francês Pascal Bruckner, em obra vencedora do Prix Médicis
essai, criticou uma tendência contemporânea de ”vitimismo” e “infantilização” que definiu
como “tentação da inocência”. Tal desvirtuamento patológico de caráter é marcado pelo
individualismo, manifestado principalmente por um “neo-escapismo”, alienando-se das
responsabilidades e das consequências dos próprios atos, mirando levianamente os
prazeres da liberdade e da permissividade”.10
Historicamente, homens e mulheres querem exercer seus direitos sexuais à
vontade e jamais arcar com as responsabilidades respectivas. Liberdade sexual, direito
sobre o próprio corpo e implicações da gravidez na estética, na psique e nas finanças
não são direitos que estão sendo furtados da gestante: são consequências de atos dos
genitores. O simples fato de não desejar a poda desses direitos não legitima a ofensa a
bens jurídicos de primeira grandeza – como a vida.

10

BRUKNER, Pascal. A Tentação da Inocência. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 16.
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Caso se considere o direito ao aborto após a fecundação ou concepção, as
pretensões em baila ganharão contorno de renúncia não somente da maternidade, como
também da paternidade, por livre discricionariedade da mãe, encerrando-se a vida de
um filho simplesmente porque ele não é desejado.
Muitos dos argumentos a favor da descriminalização do aborto
encontrados no caderno processual, principalmente nas peças dos amicus curiae,
inclinam-se muito mais à bravatas e jargões do que argumentos juridicamente plausíveis.
Não se diz isso com intuito depreciativo puro e simples, mas é inesquivável questionar a
argumentação, por exemplo, de que a discussão se delimita “ao corpo da mulher”.
Ainda que se aventasse a possibilidade de se sacrificar a vida do nascituro
por simples volição feminina, deve-se ponderar que existem mais variáveis na equação,
como o direito à paternidade e a assimetria de direitos decorrente da decisão unilateral
sobre direitos alheios.
Quando da discussão sobre o início da vida na ADI nº 3510/DF de 2005,
formou-se um grupo de trabalho designado pela Academia Brasileira de Ciências,
constituído pelos Professores Doutores MAYANA ZATZ, do Instituto de Biociências da
USP, MARCO ANTONIO ZAGO, da Faculdade de Medicina da USP, e ANTONIO CARLOS
CAMPOS DE CARVALHO, do Instituto de Biofísica "Carlos Chagas Filho" da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Dentre os pontos abordados pela abrilhantada equipe de cientistas,
destaca-se o reconhecimento de que o material genético encontrado após a fecundação
não é mais parte do corpo feminino. Tem-se ali o surgimento de uma identidade genética
autêntica, proveniente da combinação de cromossomos dos genitores, que se
emparelham em igual proporção.
Desta feita, a partir da fecundação, o que se tem no útero da gestante é
um nascituro formado metade pela mãe e metade pelo pai. Por esta razão que o grupo
de trabalho suprarreferido afirmou que “É certo que o início do desenvolvimento
embrionário ocorre com a fecundação. Neste ponto forma-se um novo 'genoma' pela
fusão de metade do patrimônio genético materno e metade paterna.”
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Os argumentos ad hominem, que tentam desqualificar aqueles que
defendem a atual legislação, sempre tendem a supor fanatismo religioso, moralismo
excessivo ou falta de base científica. Essa argumentação não prospera. Além dos
cientistas já citados, vale dar especial atenção a Jérôme Lejeume, estudioso da genética
humana que entre suas conquistas está a descoberta da Síndrome de Dawn. Ele aduz:
Não quero repetir o óbvio, mas, na verdade, a vida começa na
fecundação. Quando os 23 cromossomos masculinos se
encontram com os 23 cromossomos da mulher, todos os dados
genéticos que definem o novo ser humano estão presentes. A
fecundação é o marco inicial da vida. Daí para frente, qualquer
método artificial para destruí-la é um assassinato.11

Grande parte da comunidade científica aponta a formação do ser humano
como um processo contínuo, que se origina com a fecundação do óvulo, e se torna viável
a partir da concepção, seguindo sem grandes sobressaltos ou etapas segmentadas.
Doutro giro, cabe também sopesar que o feto carregado no ventre
feminino é tanto do pai quanto da mãe. Por questões de anatomia humana, cresce no
útero materno. Naquele feto se concentram direitos e deveres de ambos os genitores,
não sendo razoável que apenas um, quem quer que seja, decida sobre direitos do outro.
A legitimidade para decidir sobre um descendente é, no mínimo, conjunta.
Por mais que o momento social seja de empoderamento feminino, isso não
pode dar azo à marginalização de direitos masculinos, como o direito à paternidade. A
ideia de permitir-se a renúncia unilateral dos deveres de um genitor levaria,
invariavelmente, em razão de equidade, ao raciocínio que ao pai também seria lícito
renunciar a paternidade, o que geraria um verdadeiro caos social.
Em obra específica sobre o tema da negação voluntária da paternidade, o
autor lusitano, Jorge Martins Ribeiro pontifica:
Os homens têm sido desconsiderados no respeitante à
defesa da sua autodeterminação procriacional, positiva ou
negativa, quando em confronto com a vontade da mulher.
Os direitos reprodutivos da mulher merecem toda a atenção
e em muitos ordenamentos jurídicos, como o português,
11

BRANDÃO, Dernival da Silva. In: Vida: O Primeiro Direito da Cidadania. Goiânia: Bandeirante, 2005, p.10.
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esses direitos incluem não procriar através da interrupção da
gravidez. Os direitos do homem têm sido esquecidos, para
dizer o mínimo. De fato, poderia dizer-se que os seus
direitos têm sido negados por uma sociedade que não só
decide que uma mulher tem o direito de terminar com uma
vida, abortando, mesmo que contra a vontade do presumido
pai, mas que também aceita que a mesma mulher, se for o
caso, tenha o direito de impor uma criança ao homem,
independentemente de saber de antemão que a procriação
é contra a vontade dele. A mulher tem o direito de por fim a
uma vida, o homem não tem sequer o direito menos gravoso
de rejeitar a paternidade. Ninguém deveria estar
inteiramente dependente da vontade de outra pessoa numa
sociedade regida pelos princípios da igualdade e da
liberdade, todos deveriam se beneficiar da igualdade e
liberdade possível em termos de procriação”.12

Não se está defendendo a possibilidade de o pai fugir de suas
responsabilidades para com o filho. Porém, a linha de raciocínio adota para se permitir o
aborto leva a um desfecho para o lado oposto, tão ou mais grave que se eximir o genitor
de suas responsabilidades pela sua prole, uma vez que no caso da renúncia das
responsabilidades advindas da paternidade ainda não implicariam em tirar o direito da
genitora à maternidade (pela eliminação do feto).
Ambos os casos são absurdos a serem coibidos. Não há de se permitir que
a lei apoie a negação dos deveres paternos por puro capricho e muito menos a
interrupção abrupta da gravidez por ato de mera vontade da mãe, encerrando uma vida.
De uma aberração legal poderão surgir outras aberrações derivadas, logicamente
conectadas para com aquela primeira, dentre as quais algumas imprevisíveis, o que não
somente geraria um caos jurídico como também um caos social.
Suscitamos, exemplificativamente, a possiblidade do genitor renunciar
unilateralmente a paternidade, ou de, máximo do absurdo, exigir judicialmente que a
genitora proceda ao aborto. Afinal, há de se considerar direitos iguais a ambos os
genitores da futura vida.

12

RIBEIRO, Jorge Martins. O Direito do Homem a Rejeitar a Paternidade de Filho Nascido contra a sua
vontade. A igualdade na decisão de procriar. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 7.
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CONCLUSÃO
A descriminalização do aborto encontra obstáculos intransponíveis por
qualquer ângulo que se analise.
Pelo lado da harmonização com o arcabouço jurídico pátrio, mostra-se
incompatível com cláusulas pétreas da Carta Cidadã de 88, com tratados internacionais
dos quais o Brasil é signatário, recepcionados no patamar supralegal, com a Cártula Civil
e com a jurisprudência cristalizada nos tribunais superiores.
Pelo prisma da opinião popular, os resultados apurados nas pesquisas
realizadas pelos mais renomados institutos de pesquisas brasileiros mostram que os
brasileiros, em sua esmagadora maioria, são contra a legalização do aborto. As pesquisas
corroboram o entendimento de que o Legislativo manteve a criminalização em
consonância com a vontade do povo.
Pelo ponto de vista da comunidade científica, a maior parte dos
especialistas entendem que a vida tem início com a fecundação ou com a concepção, e
segue de maneira fluída e contínuo, seja pela etapa intrauterina ou seja pela etapa
extrauterina, até a morte. Qualquer intervenção humana que venha a interromper esse
processo depois de iniciado, é ato que implica na morte de um ser vivo.
Ainda, pelo aspecto da formação do embrião, se observa que o material
genético que dá identidade a um ser humano é formado pela junção dos gametas dos
genitores, em justa medida, metade proveniente do pai, carregada pelo espermatozoide,
e metade advinda da mãe, trazida no óvulo. Por consequência, não se trata o feto de parte
do corpo da mãe, mas sim um novo ser.
Por fim, pelo ângulo da autonomia da mãe de encerrar, por volição
unilateral, o direito à maternidade e à paternidade de uma única vez, a inequidade
oriunda de tal permissão legal daria vazão ao reconhecimento do direito do genitor de
se esquivar das responsabilidades da paternidade. Contudo, ainda que a lei
condicionasse o aborto à declaração conjunta de vontade de ambos os pais, os óbices
anteriores ainda restariam incontornáveis.

26

Há de prevalecer a vontade da expressiva maioria da sociedade brasileira
sobre a opinião de uma minoria, que não apenas fracassou ao tentar mobilizar a alteração
dos dispositivos combatidos pelos caminhos legislativos, como milita na contramão dos
tratados internacionais que defendem os direitos humanos.

Termos em que,
E.R.D.
São Paulo, 10 de agosto de 2018.
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