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APRESENTAÇÃO

É para nós um deleite apresentar uma obra cuja organização é liderada pela Dra Valéria Silva Galdino 
Cardin, profissional que eleva a UNICESUMAR à instituição do interior do Brasil que mais dissemina artigos 
referentes à bioética e ao biodireito no país.  BIOÉTICA e BIODIREITO II conta com a magistral colaboração 
dos abnegados professores Henderson Fiirst de Oliveira, Letícia Carla Baptista Rosa e Carlos Alexandre Moraes, 
consagrados professores com doutorado por renomadas universidades paulistas.

As treze instigantes proposições apresentadas na obra variam entre clássicas e emergentes discussões 
bioéticas, visitadas por investigadores experientes e também por jovens pesquisadores do direito paranaense.

Eutanásia e distanásia são debatidas na abordagem da possibilidade do direito de morrer com dignidade, 
com discussões acaloradas, uma vez que as respostas para esta temática nunca se mostrarão fáceis. A filosofia 
moral e a ética aplicada confrontam dogmas aos quais o direito talvez nunca apresente resposta normativa que 
a todos agrade, uma vez que a escolha individual manifestada por aquele que deseja pôr fim à sua vida indigna 
e o contexto coletivo de viver a todo custo divergem sobre a qualidade de vida e a autonomia do paciente. 

Por sua vez, os conflitos advindos da Reprodução Assistida estão longe de apresentar apaziguamento, 
uma vez que existem diversas correntes apontando diferentes fases para o início da vida humana e  a partir de 
qual estágio o direito deve reconhecer proteção jurídica para o embrião, estando ou não implantado na mulher.  
A partir daí, surgem abundantes controvérsias acerca dos direitos que envolvem a fertilização em vitro, o bebê-
medicamento, a maternidade de substituição e o livre planejamento familiar. 

Na presente obra, a lei do livre planejamento familiar é confrontada em múltiplos momentos, inclusive 
no tocante à esterilização voluntária e a “produção independente.”

O Brasil é um país reconhecido pela sua diversidade cultural, portanto, não há motivo para o tratamento 
desigual ao imigrante no mercado de trabalho. Essa miscigenação de culturas e de etnias ocorre desde 
a colonização portuguesa e é benéfica, uma vez que valoriza o multiculturalismo. As diferenças devem ser 
estímulos para o aprendizado, para a união e nunca para a segregação de pessoas.

 A coletânea também enfrenta um tema pouco abordado no biodireito, a  fissura lábiopalatina, a qual 
interrompe a integridade física da criança e muitos sonhos dos pais. Todos devem ser acolhidos em programas 
de saúde e reabilitação, objetivando a estabilização emocional e habilidades sociais, minimizando as angústias e 
os anseios que envolvem pais e filhos.

Como a bioética, o direito ao meio ambiente interessa a todos aqueles que se preocupam com o futuro 
da humanidade, assim, sua natureza difusa evidencia a inquietação com a sua proteção, uma vez que está 
intimamente ligado à preservação e à qualidade de vida.

Assim, a obra BIOÉTICA E BIODIREITO II traduz importantes conflitos, argumentações e polêmicas 
acerca de divergentes temas que afligem a sociedade, no campo da ética, da moral e, principalmente no tocante 
a atuação dos agentes do direito diante de tantos desafios e perspectivas. Evoluir é preciso, mas respeitando 
sempre a ética, a liberdade e a dignidade. 

 Tereza Rodrigues Vieira
Pós-Doutora em Direito pela Université de Montreal, Canadá. Mestre e Doutora em Direito pela PUC-SP. Especialista em Bioética 

pela Faculdade de Medicina da USP. Docente do Mestrado em Direito Processual e Cidadania e, da graduação em Medicina na 
UNIPAR, Universidade Paranaense. Membro da Law and Society Association (EUA). Advogada em São Paulo.
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RESUMO

Valendo-se da metodologia de pesquisa 
descritiva, o presente artigo objetiva esclarecer 
o fenômeno denominado eutanásia, suas 
classificações, previsões legais, e sua refutação 
em meio a um Estado Democrático de Direito 
constitucionalmente definido como laico. Em 
linhas finais, o artigo reporta-se à apresentação dos 
benefícios decorrentes da prática da eutanásia para 
o individuo acometido por doença crônica que se 
sabe incurável e a forma pelo qual este enseja na 
efetivação do princípio da autonomia intrínseco ao 
ser humano, bem como, apresenta a viabilidade da 
realocação dos recursos financeiros avindos à área 
da saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE

Eutanásia. Direito à vida. Liberdade. Autodeterminação.

ABSTRACT

Drawing on the descriptive research methodology, 
this article aims to clarify the phenomenon called 
euthanasia, its classifications, legal predictions, and 
its refutation in the midst of a constitutionally defined 
Democratic State of Law. In conclusion, the article 
refers to the presentation of the benefits arising from 
the practice of euthanasia for the individual suffering 
from a chronic disease known to be incurable and the 

way in which it implements the principle of autonomy 
intrinsic to humans, as well as, presents the feasibility of 
reallocating financial resources from the public health 
area.

KEYWORDS

Euthanasia. Right to life. Freedom. Self-determination.

INTRODUÇÃO

Constituindo uma das garantias fundamentais 
que regem o ordenamento jurídico pátrio, o direito a 
vida, protegido pela Constituição Federal, em regra, 
não pode ser objeto de disposição por parte do ser 
humano. Nesta seara, a proteção ao instituto vida 
vincula-se diretamente ao catolicismo difundido no 
país, uma vez que, constituindo o maior dos dons 
divinos concedidos à espécie humana, não pode por 
este, ser renunciado.

Seja em sua modalidade ativa ou passiva, 
conforme a seguir apresentado, a eutanásia, em 
síntese, constitui uma espécie de epílogo ao bem 
jurídico vida em razão de relevante moral, porquanto 
o individuo acometido de sofrimento insustentável 
e destituído de procedimentos terapêuticos que 
possam eventualmente vir a modificar seu quadro 
clínico, opta pela medida extremada de renúncia a 
tal garantia constitucional no intuito de libertar-se 
do estado indigno em que se encontra.

Logo, quando o Estado nega ao individuo 
seu desejo de ceifar a própria vida, as garantias 
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constitucionais de liberdade e autodeterminação são 
indiscutivelmente violadas em prol da preservação 
do direito à vida.

Neste âmbito de confronto entre direitos 
e garantias constitucionais, o presente artigo terá 
como escopo principal, a apresentação, de maneira 
clara e objetiva, acerca da polêmica existente quanto 
à legalização da prática da eutanásia, abordando 
especificamente, suas implicações frente à sociedade 
e poder judiciário.

1 DIREITO À VIDA

1.1 DIREITO A VIDA COMO DIREITO DA 
PERSONALIDADE

Em que pese o ordenamento jurídico pátrio 
aplique punição sobre os crimes dolosos contra 
a vida desde o ano de 1830, foi somente com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
o direito à vida se tornou garantia constitucional, 
porquanto a pessoa humana fora elevada à posição 
de centralidade do ordenamento jurídico.

O direito à vida é previsto de forma 
genérica no artigo 5º da Constituição 
Federal. Sua abrangência alcança o direito 
de continuar vivo, o direito privado da 
vida, o direito de se ter uma vida digna 
e o direito de não ser morto” (LENZA,  
2009, p. 678).

Segundo José Afonso da Silva, a palavra vida, 
a luz da Constituição Federal:

(...) não será considerada apenas no seu 
sentido biológico de incessante auto-atividade 
funcional, peculiar à matéria orgânica, mas 
na sua acepção biográfica mais compreensiva. 
Sua riqueza significativa é de difícil apreensão 
porque é algo dinâmico, que se transforma 
incessantemente sem perder sua própria 
identidade. É mais um processo (processo 
vital), que se instaura com a concepção (ou 
germinação vegetal), transforma-se, progride, 
mantendo sua identidade, até que muda de 
qualidade, deixando, então, de ser vida para 
ser morte (SILVA, 2000, p. 200).

Deste modo, temos que a qualidade de 
vida do individuo não pode ser negligenciada 
em decorrência da preservação exclusiva de sua 
dimensão biológica.

Todavia, ainda que o direito à vida seja 
considerado regra no ordenamento jurídico pátrio, 
este não é absoluto, uma vez que a própria Carta 
Magna dispõe sobre a hipótese da pena de morte 
em casos de guerra declarada, conforme preconiza o 

artigo 5º, inciso XLVII, alínea “a”, da Constituição 
Federal de 19881.

A despeito do assunto, insta lembrar que:

(...) a inviolabilidade do direito à vida poderá 
ser afastada nos casos de colisão com o mesmo 
bem titularizado por terceiros, como nos casos 
de legítima defesa ou estado de necessidade, 
ou nas hipóteses da permissividade do aborto, 
assegurando os direitos fundamentais de uma 
gestante” (NOVELINO, 2010, p. 388).

Em se tratando de eutanásia, o direito à 
vida haverá de ser considerado sob a égide da 
dignidade, onde o prolongamento do ciclo vital 
de um individuo que se encontra acometido por 
enfermidade incurável, somente será justificado nos 
casos em que se fizerem certos seus benefícios ao 
quadro psicofísico do paciente.

1.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

A necessidade de garantia da dignidade a toda 
pessoa humana, é fruto de vários acontecimentos 
históricos, dos quais se faz referência: Bill of Righs 
(1689); Declaração de Independência das Colônias 
Inglesas (1776); Declaração de Direitos do Homem e 
do Cidadão (1789); e principalmente, Declaração de 
Direitos do Homem (1948), a qual fora resultado da 
conscientização dos estados após o fim do confronto 
mundial.

Dignidade da pessoa humana é um valor 
supremo que atrai o teor de todos os direitos 
fundamentais do homem, desde o direito à vida.

Arquitetado como referencia constitucional 
unificadora de todos os direitos fundamentais, 
a importância de dignidade da pessoa humana 
constrange a uma densificação valorativa que 
tenha em conta o seu extenso sentido normativo-
constitucional e não uma ideia qualquer apriorística 
do homem, não podendo reduzir-se a definição da 
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais 
tradicionais e direitos sociais, ou invoca-las para 
construir ‘teoria do núcleo da personalidade’ 
individual, ignorando-a quando se trata de garantir 
as bases da existência humana.

 Dai decorre que a ordem econômica há de ter 
por fim garantir a todos vindicação digna (art. 170), 

1. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos seguintes termos: (...) XLVII. não haverá penas: a) de morte, 
salvo quando em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
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a ordem social que visará a realização da justiça social 
(art. 193), a educação, o desenvolvimento da pessoa 
e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 
205), etc., não como meros enunciados formais, mas 
como indicadores do conteúdo normativo eficaz da 
dignidade da pessoa humana (SILVA, 2000, p. 109).

Foi a partir da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (1948), que a dignidade do ser 
humano passou a ser reconhecida como intrínseca 
a todos os integrantes da família humana. Desde 
então, a dignidade da pessoa humana passa a ser 
considerada como um preceito fundamental do 
Estado social e democrático de direito.

A Constituição Federal Brasileira redigida 
no ano de 1988 apresentou-se consoante à referida 
Declaração, bem como, deveras linhas documentais 
internacionais, das quais cita-se a Convenção 
Americana aprovada pela Organização dos Estados 
Americanos (1969), vindo a adotar a dignidade 
da pessoa humana como um de seus fundamentos 
máximos.

O Brasil enquanto Estado Democrático de 
Direito, possui como fundamentos a soberania (inciso 
I), a cidadania (inciso II), a dignidade da pessoa 
humana (inciso III), os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa (inciso IV) e o pluralismo político 
(inciso V), conforme preconiza o artigo 1º da atual 
Constituição Federal.

Nas palavras da Vice-Presidente Nacional do 
IBDFAM, Maria Berenice Dias, a edificação do valor 
da pessoa humana gerou uma despatrimonialização e 
personificação dos institutos jurídicos, porquanto o 
individuo fora elevado ao centro da ordem jurídica.

Outrossim, sustenta que:

O princípio da dignidade da pessoa humana 
não representa apenas um limite a atuação 
do Estado, mas constitui também um norte 
para a sua ação positiva. O Estado não tem 
apenas o dever de abster-se de praticar atos 
que atentem contra a dignidade humana, 
mas também deve promover essa dignidade 
através de condutas ativas, garantindo o 
mínimo existencial para cada ser humano em 
seu território (DIAS, 2009, p. 62).

Viver com dignidade é, portanto, não sujeitar-
se aos atos arbitrais porquanto os seres humanos são 
dotados de direitos e garantias fundamentais.

1.3 CONCEITOS DA VIDA E SUA RELAÇÃO COM O 
DIREITO: 

O fenômeno vida pode ser conceituado como 
sendo:

(...) um estado de atividade incessante, comum 
aos seres vivos, sendo o período tem tempo 
que decorre entre o nascimento e a morte, que 
pressupõe a existência, como um conjunto de 
fenômenos vitais” (FERNANDES, 2003, p. 
1167).

A vida é um fenômeno natural, que se encontra 
fora do controle estatal. A função do Estado, nesta 
seara, não compreende a garantia da vida em si, mas 
sim, a garantia de seu livre exercício, o qual se dá 
com base nos mínimos existenciais exigidos para a 
promoção de uma vida com dignidade.

Insta ressaltar que inexiste um conceito 
universal que explique o inicio da vida, uma vez que 
suas definições emergem da cultura, religião e ciência 
do local em que a palavra é invocada.

A vida corresponde a um direito que se 
manifesta desde a concepção, do nascimento 
com vida, permanecendo intrínseco à pessoa 
até o momento de sua morte. Esse direito se 
estende a todo e qualquer ente concebido pela 
espécie humana, não importando o modo 
que nasceu, seu estado físico, psíquico ou a 
condição do ser” (BITTAR, 2004, p. 70-71).

Em que pese padeça o termo de um conceito 
uno, sua compreensão é imprescindível para se 
determinar o fenômeno morte, o qual, no âmbito 
jurídico, pode ser compreendido como sendo o 
término/cessação da personalidade civil do indivíduo.

2 EUTANÁSIA

2.1 CONCEITO E BREVE HISTÓRICO

Criado pelo filósofo inglês Francis Bacon no 
século XVII, o termo eutanásia deriva da adjeção 
dos vocábulos grego eu, que significa boa, e thanatos, 
que quer dizer morte. Nesta esfera, o termo pode ser 
traduzido como “boa morte” ou “morte apropriada”, 
morte piedosa, morte benéfica, fácil, crime cariativo, 
ou simplesmente, direito de matar (SÁ, 2005, p. 38).

Partindo de tais premissas, a eutanásia 
compreende a prática excepcional e  extremada de 
ceifar a vida do individuo que se encontra acometido 
por doença incurável, possuindo como finalidade 
precípua, o alívio do sofrimento daquele que se 
encontra em estado de morte iminente.

A definição do termo vem sendo ao longo do 
tempo submetido a diversas alterações decorrentes 
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de questões religiosas, morais, culturais e jurídicas.
Segundo entendimentos trazidos pelo Mestre 

Ricardo Barbosa Alves em sua obra “Eutanásia, 
bioética e vidas sucessivas”, há quem sustente que 
o termo eutanásia foi utilizado primeiramente 
por Francis Bacon em 1623, na oportunidade de 
publicação de sua obra “Histoira vitae et mortis”. 
Em outra linha, narra o escritor que doutrinadores 
que afirmam que o termo é mais antigo do que se 
imagina, sendo usado por Cícero (106-43 a.C), na 
Carta a Ático, o qual aplicou ao termo, a acepção 
de morte digna, honesta e gloriosa. (ALVES, 2001, 
p. 27).

Todavia, foi a partir do século XX, entre as 
décadas de 20 e 40, que o tema passou a ganhar 
maior relevância.

Na Europa, a prática fora associada de maneira 
errônea à eugenia, sendo então considerada como 
um método de eliminação de deficientes, pacientes 
terminais e portadores de doenças indesejáveis. 
Em síntese, a eutanásia, passou a ser vista como 
uma espécie de higienização social, possuindo 
como finalidade precípua, o aprimoramento de 
determinada “raça”.

Atualmente, eutanásia é reconhecida como 
sendo a prática por meio do qual o médico, abreviando 
o curso natural da vida, emprega ou omite meio 
eficiente que possa ocasionar na morte do paciente 
de modo a retirá-lo do estado de grave martírio 
em que se encontra. Ademais, não se restringe tão 
somente aos casos terminativos, podendo também 
ser aplicada em situações de má-formação congênita, 
onde denomina-se eutanásia precoce, e em casos de 
estado vegetativo irreversível.

2.2  EUTANÁSIA E SUAS CLASSIFICAÇÕES

A eutanásia é composta por dois elementos, 
quais sejam: intenção e efeito da ação. Se a intenção 
enseja em uma ação, tem-se a eutanásia ativa; se 
enseja em uma omissão, tem- se a eutanásia passiva ou 
ortotanásia. Em ambos casos, a finalidade precípua é 
a preservação da qualidade de vida em sua fase final.

Em sentido oposto à eutanásia, emerge 
a distanásia. O termo decorre do grego dys, que 
significa mal/anômalo, e thanatos, que significa 
morte. O método consiste no prolongamento 
da vida humana, mediante emprego de técnicas 
que restarão infrutíferas. Neste caso, tem-se uma 
“conduta destinada a prolongar a quantidade de vida 
humana, combatendo a morte como grande e última 

inimiga” (SÁ, 2005, p. 89-90).
A eutanásia se divide em ativa e passiva. A 

ativa, por sua vez, se subdivide em direta e indireta, 
a depender da finalidade pretendida pelo paciente.

Partindo dos entendimentos apresentados pelo 
professor Eduardo Luiz Santos Cabette em sua obra 
“Eutanásia e ortotanásia: comentários à Resolução 
1.865/06 CFM. Aspectos éticos e jurídicos”, temos 
que a eutanásia ativa refere-se a:

(...) morte provocada por sentimento 
de piedade, de modo que a pessoa em 
situação de grande sofrimento opta 
por renunciar a própria vida, buscando 
aliviar seu sofrimento” (CABETTE, 
2011, p. 23).

Seguindo a abordagem trazida pelo autor, 
entende-se por eutanásia ativa direta a diminuição 
da vida do enfermo por meio de atos positivos que 
objetivam a diminuição de sua vida; por eutanásia 
ativa indireta compreende-se o método cujas 
finalidades são o alívio do sofrimento vivenciado 
pelo paciente e a consequente redução de seu curso 
vital.

Por ortotanásia, entende-se a eutanásia em 
sua modalidade passiva, conduta atípica que decorre 
da não realização de um tratamento terapêutico 
julgado pertinente ao caso. Segundo definição 
adotada pelo próprio Conselho Federal de Medicina, 
o objetivo desta espécie de eutanásia é a garantia 
ao paciente, de conforto e bem-estar psíquico. O 
termo decorre do grego orthos, que significa normal 
e correto, e thanatos, que significa, conforme 
anteriormente apontado, morte. Assim, sendo certo 
e indubitável que o paciente não possui expectativa 
de sobrevivência, incumbe ao médico que lhe assiste, 
após anuência de todos os envolvidos, decidir não 
prolongar seu tratamento através da realização de 
métodos terapêuticos mais gravosos que possam 
eventualmente vir a perpetuar a dor e sofrimento de 
um paciente que certamente falecerá.

Embora seja o tema dotado de diversas 
classificações, ressalta-se que todas as modalidades se 
fundem em uma finalidade precípua, qual seja o bem 
jurídico vida, instituto este que envolverá a liberdade 
individual do paciente, familiares e profissionais da 
saúde responsáveis pelo caso.

Tratando-se de classificações do tema eutanásia, 
deve ainda ser considerada a existência da mistanásia, 
também conhecida como eutanásia social.

Diferentemente do ocorre nas espécies acima 
descritas, a mistanásia compreende uma espécie 
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de morte miserável, que pode ser verificada em três 
situações específicas: a) grande massa de doentes 
e deficientes que, por motivos políticos, sociais e 
econômicos, não chegam a ser pacientes, pois não 
conseguem ingressar efetivamente no sistema de 
atendimento médico; b) doentes que conseguem 
ser pacientes, pra em seguida, se tornar vítima de 
erro médico; c) pacientes que se tornam vítimas da 
má-prática por motivos econômicos, científicos ou 
sociopolíticos; (SÁ, 2005, p. 90-91).

Em linha próxima a eutanásia, encontra-se o 
denominado suicídio assistido. Todavia, necessárias 
são as pontuações a despeito das diferenças existentes 
entre tais institutos.

No caso da eutanásia, existe uma ação ou 
omissão médica da qual se origina o fenômeno morte. 
Enquanto isto, no suicídio assistido, o paciente, 
orientado, auxiliado ou observado por terceiro, 
provoca sua própria morte. (SÁ, 2005, p. 91)

Em ambos os casos, existe um consentimento 
do paciente, do qual decorre sua morte voluntária.

2.3 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E A PRÁTICA 
DA EUTANÁSIA

O Conselho Federal de Medicina, ao aprovar 
em data de 09 de novembro de 2006 a Resolução 
nº 1.805/2006, passou a permitir a interrupção dos 
tratamentos médicos de pacientes que não possuem 
chances de serem curados. De acordo com o texto da 
resolução, permite-se ao médico, limitar ou suspender 
procedimentos e tratamentos que prolonguem a 
vida do paciente em estado incurável ou de grave 
enfermidade, respeitando sua vontade como pessoa 
ou de seu representante legal, incumbindo sempre ao 
médico, prestar os devidos esclarecimentos.

Neste ponto, insta destacar o artigo 41 
do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 
1.931/09):

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que 
a pedido deste ou de seu representante legal.
Parágrafo único. Nos casos de doença 
incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis 
sem empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 
sempre em consideração a vontade expressa 
do paciente ou, na sua impossibilidade, a de 
seu representante legal (BRASIL. Código de 
Ética Médica. Resolução do Conselho Federal 
de Medicina nº 1.931/2009 – Publicada no 
D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, 
p. 90 – Retificação publicada no D.O.U. de 
13 de outubro de 2009, Seção I, p. 173).

Assim sendo, conclui-se que é expressamente 
vedado ao médico a prática de qualquer ato que 
possa vir a reduzir a vida do paciente, ressalvando-
se as hipóteses em que este se encontra acometido 
por doença incurável ou terminal, casos em que, 
sua vontade ou a vontade de seu representante legal, 
deverão ser levadas em consideração.

Os princípios norteadores do Código de Ética 
Médica encontram-se dispostos no capítulo I da 
Resolução nº 1.931/09, dentre os quais destaca-se:

• Item VI: respeito ao paciente, o qual 
encontra-se intrinsecamente vinculado 
à garantia constitucional disposta no 
inciso XIV, do artigo 5º, da Constituição 
Federal, qual seja, direito à informação;

• Item XI: obrigação ao sigilo, no qual 
o profissional encontra-se vedado de 
fornecer as informações a que tenha acesso 
em razão de suas funções, ressalvando-se 
os casos específicos previstos em lei;

• Item XXI: aceitação frente a decisão 
tomada pelo paciente, desde que 
adequadas ao caso e reconhecidas 
cientificamente, princípio este que 
encontra vinculo direto ao disposto no 
artigo 24, do capítulo IV, da Resolução 
em tela.

• Item XXII: evitar a realização de 
procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos desnecessários nos casos de 
situações clínicas irreversíveis e terminais;

• Item XXV: dignidade, identidade e 
integridade deverão ser alvo de proteção 
do médico quando frente a aplicação de 
novas técnicas;

O artigo 23 do capítulo IV da dada Resolução 
tutela a preservação da proteção da dignidade do 
paciente, assegurando que este deverá ser tratado 
com civilidade, consideração e sem discriminação de 
qualquer forma ou pretexto.

Finalmente, é expressamente vedado que o 
médico abandone o paciente que esteja submetido a 
seus cuidados, conforme artigo 36 do capítulo IV da 
Resolução nº 1.931/09.

Logo, temos que o objeto da Resolução nº 
1.805/2006 e do Código de Ética Médica regido 
no ano de 2009, não é a legalização da prática da 
eutanásia, mas sim, a convalidação da ortotanásia.
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2.4 EUTANÁSIA NO BRASIL

Ainda que a Constituição Federal tenha 
definido o Brasil como sendo um país laico, sabe-
se que, desde os primórdios da humanidade, este 
alicerçou-se sob a fé do cristianismo.

Partindo de tal premissa, sendo a eutanásia 
por muitos difundida como uma provocação da 
morte para se aliviar a dor do paciente, a prática 
passou a ser vista como uma violação expressa à 
lei divina, porquanto a vida é considerada o valor 
supremo dentro do catolicismo.

A Declaração sobre a Eutanásia – redigida 
pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé em 
05 de maio de 1980, e a Carta Encíclica Evangelium 
Vitae – redigida pelo Papa João Paulo II em 25 de 
março de 1995, são marcos importantes que retratam 
a reprovabilidade da Igreja Católica frente à prática 
da eutanásia ativa e da distanásia.

Objetivando a preservação da moral católica, 
os referidos documentos realizam a distinção entre 
matar e deixar morrer, no qual definem o primeiro 
verbo como sendo a ação ou omissão cujo resultado 
será o óbito do indivíduo, e deixar morrer, como 
sendo o curso natural da vida humana, no qual 
não deve o individuo ser submetido a tratamento 
desnecessário quando já sabido que se encontra em 
estado terminal.

Logo, sendo o catolicismo a religião que detém 
maior número de adeptos no país, compreende-se 
o porquê da refutação dos brasileiros à prática da 
eutanásia.

Embora não se encontre expressamente 
prevista no tipo legal, a prática da eutanásia enquadra-
se ao disposto no artigo 121, §2º do Código Penal, 
uma vez que, cometida por motivo de relevante valor 
moral, amolda-se à espécie denominada homicídio 
privilegiado, casos em que, haverá a redução sob 
eventual pena a ser aplicada.

Outrossim, ainda que o consentimento 
expresso do paciente seja dotado de questionável 
relevância jurídica, este não constitui causa apta a 
ensejar na exclusão de ilicitude da conduta.

3 DIREITO À MORTE DIGNA

3.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O ordenamento jurídico pátrio é omisso 
quanto à regulamentação da prática da eutanásia. 
Considerando a hipótese de sua ocorrência, esta 

será submetida à apreciação judicial como forma 
de homicídio privilegiado, atenuando-se a pena do 
profissional que realizou a prática em razão do valor 
moral acometido na conduta.

Atualmente, discute-se no país uma possível 
previsão legal a despeito do tema. Nesse sentido, a 
comissão de reforma do Código Penal Brasileiro traz 
a seguinte proposta quanto à redação do artigo 121:

3º. Se o autor do crime é cônjuge, 
companheiro, ascendente, irmão ou pessoa 
ligada por estreitos laços de afeição à vítima, e 
agiu por compaixão, a pedido desta, imputável 
e maior de dezoito anos, para abreviar-lhe 
sofrimento físico insuportável, em razão 
de doença grave e em estado terminal, 
devidamente diagnosticados: Pena reclusão, 
de dois a cinco anos.

Ademais, uma causa excludente de ilicitude é 
inclusa ao tipo penal:

§4º. Não constitui crime deixar de manter 
a vida de alguém por meio artificial, se 
previamente atestada por dois médicos a 
morte como iminente e inevitável e desde que 
haja consentimento do paciente ou, em sua 
impossibilidade, de cônjuge, companheiro, 
ascendente, descendente ou irmão.

Assim sendo, muito embora o projeto 
regulamente a prática da eutanásia como sendo 
típica e ilícita, infere-se da leitura do referido à 
permissibilidade de escolha dos enfermos em estado 
terminal acerca da prolongação de sua vida ou 
imediata cessação de seu sofrimento.

Oportunamente, viável se faz a alusão à 
definição de saúde regulamentada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS): “Saúde é o completo 
estado de bem-estar físico, psíquico e social”.

Partindo de tal definição, e voltando-
nos especificadamente aos casos de pacientes 
diagnosticados em estado terminativo, temos que, 
além do total comprometimento físico, a situação de 
incurabilidade atinge diretamente à saúde psíquica 
do individuo.

Assegurar a saúde dos cidadãos, nada mais 
é que assegurar a eficácia de um direito social 
prestacional originado de segunda dimensão, 
diretamente vinculado ao valor fonte da dignidade 
da pessoa humana, enquanto núcleo axiológico do 
ordenamento jurídico pátrio.

Isto posto, a regulamentação da prática da 
eutanásia faz-se necessária na medida em que objetiva 
propiciar ao enfermo, a prerrogativa de retirar-se de 
uma vida sem qualidade, porquanto dotado de um 
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sofrimento insustentável e inexistentes expectativas 
de cura em razão do esgotamento dos métodos 
terapêuticos aplicáveis ao seu caso.

3.2 DIREITO A VIDA, LIBERDADE E 
AUTODERMINAÇÃO

A eutanásia relaciona-se ao direito à vida, 
justamente por ser este, o bem jurídico supostamente 
ameaçado ou renunciado; vincula-se à liberdade 
e autonomia, porquanto consiste na liberdade do 
individuo em acordar seus próprios interesses.

Em se tratando de liberdade, a Constituição 
Federal de 1988 é clara ao assegurar o direito à 
manifestação do pensamento, consciência, crença 
e culto; liberdade de atividade intelectual, artística, 
científica ou de comunicação; liberdade de profissão, 
informação e locomoção.

Sobre a eutanásia e suas espécies, invoca-se o 
direito à liberdade de manifestação de pensamento, 
consciência, crença e culto, isto porque, o individuo 
que em tese opta entre a vida e a morte, o faz com 
fundamento sob seus valores morais, culturais e 
religiosos.

O Conselho Federal de Medicina e o Código 
de Ética Médica são claros e precisos ao estabelecer 
uma relação médico-paciente, na qual o princípio da 
autonomia deste segundo deverá ser exercido. Além 
de assegurar o respeito frente às decisões tomadas 
pelo paciente, o princípio objetiva a proteção de 
seu direito ínsito a integridade psicofísica, uma vez 
que este não poderá ser submetido a intervenções 
médicas não autorizadas.

Todavia, para que individuo exercite tal direito 
de maneira plena, é necessário que sua capacidade 
de decisão não esteja comprometida em razão de seu 
quadro clínico atual.

Nestes casos, encontrando-se diretamente 
vinculado ao princípio da beneficência, o profissional 
médico possui a obrigação ética intrínseca de 
maximizar o beneficio e minimizar os prejuízos, 
devendo por esta razão informar ao paciente e 
familiares acerca de eventuais procedimentos 
terapêuticos plausíveis de aplicação, e auxiliá-los na 
escolha da técnica que melhor se enquadra ao caso.

Beneficência e autonomia poderão entrelaçar-
se quando coincidentes os objetivos do médico e do 
paciente a que assiste.

Por tais razões, o direito fundamental à vida 
deve ser entendido como um direito e oportunidade 
de usufruir de um nível de vida adequado com a 

condição humana.
Dentre os benefícios decorrentes da prática 

da eutanásia, tem-se como potencial, a prevenção 
do prolongamento do sofrimento experimentado 
pelo paciente e seus familiares. Nesta toada, sendo 
seu objetivo o término do sofrimento psicofísico do 
paciente, a eutanásia ativa, por muitos, é considerada 
a técnica mais desejável, porquanto cessa de maneira 
imediata a situação até então vivenciada. Tem-se 
ainda no presente, o efetivo exercício do princípio 
da autonomia.

Em se tratando de um aspecto econômico, 
recursos destinados a manter viva pessoa acometida 
por doença incurável poderiam ser redirecionados ao 
tratamento de pacientes portadores de enfermidades 
curáveis, os quais certamente seriam atendidos 
com maior eficiência e estrutura, propiciando-lhes 
consequentemente, maior expectativa e qualidade de 
vida.

Todavia, há de ser sopesado que, caso a prática 
da eutanásia venha a ser legalizada, critérios rígidos 
para a admissibilidade de sua realização deverão ser 
estabelecidos e fiscalizados, de modo a evitar que o 
direito a vida de se torne algo banalizado.

CONCLUSÕES

A exposição realizada no presente estudo 
demonstrou de maneira objetiva que, a sensibilidade 
a respeito do tema eutanásia decorre do confronto 
direto existente entre sua relevância jurídica e 
a refutação da sociedade catolicista para com a 
realização da prática.

Prolongar o ciclo vital de um paciente 
que se encontra em estado terminal em razão de 
doença crônica incurável, destituído de qualquer 
possibilidade terapêutica que possa lhe oportunizar 
melhores condições de vida, é submetê-lo a condições 
de vida indigna, tornando- o consequentemente, 
objeto de instrumentalização de vontade alheia.

Em se tratando de garantia constitucional, 
o instituto vida não pode ser imposto ao paciente 
como um dever, porquanto trata-se de um direito e 
não de uma obrigação.

Nesta logicidade, conceder ao paciente 
em estado terminal uma solução digna para sua 
enfermidade, é respeitar efetivamente o princípio da 
dignidade da pessoa humana, uma vez que possibilita 
o indivíduo a decidir sobre as últimas disposições de 
seu corpo a partir de seus valores morais e religiosos.
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RESUMO

Esse breve estudo tem por objetivo refletir 
acerca das nuances trazidas pelas diretivas antecipadas 
e seu atual enquadramento no ordenamento jurídico 
brasileiro. Nesse sentido procura-se definir a hipótese 
de sua principal ocorrência, qual seja a ortotanásia, 
diferenciando- se de outras possibilidades 
relacionadas ao evento morte. Por fim, buscamos 
demonstrar a importância da regulamentação 
legislativa do instituto pois é compatível com 
ordenamento jurídico e contribui na preservação da 
autonomia da vontade.

PALAVRAS-CHAVE

Diretivas antecipadas; morte; autonomia; ortotanásia.

ABSTRACT

This brief study aims to reflect about the nuances 
brought by the advance directives and their current 
status in the Brazilian legal system. By this way, we try 
to define the hypothesis of its main occurrence, wich is 
orthatanasia, differing from other possibilities related 
to the death event. Finally, we tried demonstrate the 
importance of the statutory regulation of the institute 
in view of it is compatible with the legal system and 

contributes to the preservation of the autonomy of the 
will.

KEYWORDS

Advance directives; death; autonomy; orthatanasia.

INTRODUÇÃO

Em muitas sociedades, como às ocidentais, 
os eventos relacionados com a morte trazem 
consigo além de tabus uma incessante tentativa de 
regulamentação jurídica. Nesse sentido, costumes, 
testamentos, códigos e até mesmos alguns princípios 
procuram delinear as consequências do evento, 
como por exemplo mors omnia solvit (a morte tudo 
solve).

A universalidade do fenômeno morte 
tem seu espectro aumentado na medida em que 
vivemos contemporaneamente num mundo de 
risco existencial extremado (BECK, 1998, p.). 
Paralelamente a esses riscos surgem novas técnicas 
medicinais que permitem um prolongamento da 
existência, ainda que mediante elevados custos 
financeiros ou pessoais. Tal cenário nos permite 
passarmos a reflexões sobre a vida em suas diferentes 
possibilidades. Assim seria a sobrevivência um fim 
em relação ao ser humano?
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Circunscrevendo tais discussões surge o 
tema das diretivas antecipadas ou testamento vital. 
Saliente-se que no ponto é feito uma distinção feita 
pela doutrina, de modo que as diretivas antecipadas 
seriam gênero do qual o testamento vital e o mandato 
duradouro seriam espécies. Contudo, a abordagem 
visa demonstrar e inexistência de regulamentação em 
sentido amplo, abrangendo as referidas espécies.

Desse modo, por meio das diretivas antecipadas 
busca-se estabelecer previamente condutas, técnicas e 
procedimentos a serem adotados caso o paciente não 
tenha condições de manifestar sua vontade quando 
da intervenção médica.

Ocorre que, em diversas ocasiões, essa vontade 
prévia e deliberada do paciente nem sempre é 
atendida, por fatores diversos, dentre eles, insegurança 
jurídica sobre o tema, a preponderância da vontade 
dos familiares, razões religiosas ou culturais, o risco 
de responsabilização civil do profissional da saúde, 
dentre outros.

Nessa medida a discussão acerca do tema 
é importante e pode proporcionar um melhor 
delineamento dos episódios que circundam o 
fenômeno da morte1, culminando na corroboração 
do princípio da autonomia da vontade enquanto 
grande componente da dignidade humana.

1 DISTINÇÕES NECESSÁRIAS

Inicialmente se faz necessário delinear os 
principais conceitos relacionados ao testamento vital 
no intuito de evitar confusões comuns na abordagem 
temática. Assim, passamos a individualizar os termos 
suicídio, eutanásia em suas modalidades ativa e 
passiva, ortotanásia, distanásia e a mistanásia.

O suicídio é a antecipação voluntária e 
consciente de evento morte. A prática do suicídio 
não é crime, até mesmo pela inviabilidade de 
responsabilização do sujeito ativo, caso exitosa a 
prática. Tampouco a tentativa de suicídio é punida 
tendo em conta razões de política criminal, pois, 
se estaria impondo uma pena a quem tentou dar 
fim ao seu maior bem jurídico, a vida, e assim seria 

1. Ressalte-se que o conceito legal de morte preconizado pela lei 9.4348/1997, 
qual seja a cessação da atividade encefálica, a despeito de atender a critérios 
majoritários e utilitários já não alberga todas as minúcias decorrentes da 
complexidade do tema. Nesse sentido o estudo de Shemie, segundo o qual: 
Apesar da grande aceitação mundial dos critérios para morte encefálica, 
os achados conflitantes não se restringem apenas ao Brasil. A medicina e a 
sociedade continuam buscando um conceito de morte, especialmente em 
conseqüência dos avanços de sistemas complexos de suporte vital. Nossa 
habilidade de sustentar a falência de órgãos através da tecnologia e do 
transplante levanta questões importantes acerca de quando uma doença 
é irreversível, quando a continuidade do tratamento não é mais eficaz ou 
quando ocorre o óbito (SHEMIE, 2, p. 102-104).

um incentivo para novas práticas2. O suicídio já foi 
considerado crime em alguns países, a exemplo à 
Inglaterra, a Lei do Suicídio (Suicide Act) de 1961. 
A pessoa que cometesse tal crime, seria desprovido 
de seus bens e teria um “sepultamento vergonhoso” 
(NUNES JUNIOR, 2018, p. 874).

Nesse sentido temos ainda o suicídio assistido. 
Nele vislumbra-se a antecipação do evento morte 
mediante o auxílio material ou moral para sua 
ocorrência. A conduta é crime no brasil, respondendo 
aquele que induziu, instigou ou auxiliou ao suicídio 
pelo crime previsto no art. 122 do Código Penal, que 
pode ser atenuado a depender do caso concreto por 
motivo de relevante valor moral (art. 65, III, b do 
Código Penal).

A eutanásia por sua vez é subdivida pela 
doutrina em eutanásia ativa e eutanásia passiva.

Na eutanásia ativa temos a figura de um 
terceiro que concorre para a morte de outrem. Ela 
consiste na conduta de antecipar a morte de outrem 
com objetivo de amenizar sofrimento ocasionado 
por enfermidade grave ou incurável. No Brasil a em 
conformidade com a doutrina majoritária a conduta 
configura o crime previsto no art. 121 § 1º do 
Código Penal (homicídio privilegiado por motivo 
de relevante valor moral, quando a pena pode ser 
reduzida de um sexto a um terço).

Em relação a eutanásia passiva temos 
divergências doutrinárias mais contundentes. Há 
quem afirme que no caso estaríamos diante da 
ortotanásia (MASSON, 2014, p.881). De outra 
via temos o entendimento no sentido de que a 
despeito de certa aproximação a eutanásia passiva 
não se confunde com a ortotanásia (PRADO, 2013, 
p. 214). Segundo esse entendimento na eutanásia 
passiva temos omissão ou interrupção de tratamentos 
ordinários quando configurado quadro clínico 
grave e irreversível, atendendo pedido expresso de 
paciente. Também seria fato típico, configurando-se 
homicídio privilegiado.

Abraçando a tese distintiva temos que a 
ortotanásia ocorre quando se limita, a pedido do 
paciente, o uso de métodos terapêuticos que possam 
lhe prolongar a vida6. Nessa conduta não há uma 
antecipação do evento morte, pois, está ocorre a 
seu tempo, sem a interferência de elementos que a 
prolonguem artificialmente.

Diante da ausência de delimitação legal em 

2. Ressalte-se que em interessante artigo sobre o tema Willian afirma que 
a interpretação dada ao suicídio é variável de modo que, em muitos 
períodos históricos o ato pode ser concebido enquanto a expressão de um 
racionalismo sereno. (WILLIAN, 2018, p. 154-174).
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relação a ortotanásia o Conselho Federal de Medicina 
emitiu a resolução 1.805/2006 que tem por objetivo 
dar maior segurança jurídica aos profissionais da 
saúde, ao menos administrativamente. Em seu artigo 
primeiro temos, in verbis:

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou 
suspender procedimentos e tratamentos 
que prolonguem a vida do doente em fase 
terminal, de enfermidade grave e incurável, 
respeitada a vontade da pessoa ou de seu 
representante legal.

A resolução foi objeto de controvérsia judicial 
sendo movida ação civil pública (2007.34.00.014809-
3/DF) contra seu inteiro teor. Em decisão liminar 
suspendeu-se os efeitos da resolução por aparente 
conflito com o Código Penal. Contudo, em sentença 
de mérito a 14ª Vara da Justiça Federal reconheceu 
inexistir o referido conflito, cassando a liminar e 
reestabelecendo os efeitos da aludida resolução.

Esse trilhar deixa evidente que a ortotanásia, 
quando aplicada mediante o devido acautelamento 
não ofende aos princípios bioéticos, do contrário, 
está em consonância mormente com a autonomia 
do paciente, a justiça e a não maleficência. No 
Brasil é mormente em relação a ortotanásia que se 
baseiam as questões ligadas as diretivas antecipadas, 
e podemos afirmar que majoritariamente temos o 
reconhecimento da atipicidade da conduta.

Acerca do tema colacionamos um emblemático 
julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO   CÍVEL.  ASSISTÊNCIA   À   
SAÚDE. BIODIREITO.ORTOTANÁSIA. 
TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, 
com o pé esquerdo necrosado, se nega à 
amputação, preferindo, conforme laudo 
psicológico, morrer para “aliviar o sofrimento”; 
e, conforme laudo psiquiátrico,  se  encontra  
em  pleno  gozo  das  faculdades  mentais, o 
Estado não pode invadir seu corpo e realizar 
a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, 
mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar 
sua vida. 2. O caso se insere no denominado 
biodireito, na dimensão da ortotanásia, que 
vem a ser a morte no seu devido tempo, sem 
prolongar a vida por meios artificiais, ou além 
do que seria o processo natural. 3. O direito 
à vida garantido no art. 5º, caput, deve ser 
combinado com o princípio da dignidade 
da pessoa, previsto no art. 1º, III, ambos da 
CF, isto é, vida com dignidade ou razoável 
qualidade. A Constituição institui o direito à 
vida, não o dever à vida, razão pela qual não 
se admite que o paciente seja obrigado a se 
submeter a tratamento ou cirurgia, máxime 
quando mutilatória. Ademais, na esfera 
infraconstitucional, o fato de o art. 15 do CC 
proibir tratamento médico ou intervenção 
cirúrgica quando há risco de vida, não quer 
dizer que, não havendo risco, ou mesmo 

quando para salvar a vida, a pessoa pode ser 
constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim 
de preservar o médico de eventual acusação 
de terceiros, tem-se que o paciente, pelo 
quanto consta nos autos, fez o denominado 
testamento vital, que figura na Resolução 
nº 1995/2012, do Conselho Federal de 
Medicina. 5. Apelação desprovida. (Apelação 
Cível Nº 70054988266, Primeira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013).

Por sua vez, a distanásia pode ser compreendida 
como a obstinação terapêutica pelo prolongamento 
da vida. Configura-se pelo emprego de todos métodos 
possíveis e extraordinários que evitem a qualquer 
custo o evento morte, independentemente do 
sofrimento causado ao paciente. Pode configurar, em 
tese, diferentes tipos penais (tortura, lesão corporal), 
além da evidente possibilidade de responsabilização 
civil e administrativa por ser conduta diretamente 
ofensiva a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 
Constituição Federal) e aos direitos da personalidade.

A mistanásia ou também denominada 
eutanásia social é pratica reiterada no Brasil da 
omissão de atendimento médico, ou sua precarização 
gerada pela insuficiência, dilapidação ou má-gestão 
de recursos públicos que atinge principalmente a 
população social e economicamente fragilizada. 
Saliente-se que não se trata de conduta específica, 
mas generalizada dirigida a paciente que muitas vezes 
sequer conseguem obter tratamento médico pela 
ausência de vagas, primeiros socorros, ou recursos 
materiais. A conduta, a depender do caso concreto, 
pode ensejar diferentes tipos penais (homicídio, 
omissão de socorro), além da responsabilização civil 
e administrativa.

2 STATUS JURÍDICO DAS DIRETIVAS 
ANTECIPADAS

Consoante salientado anteriormente, é em 
relação a ortotanásia que circundam as principais 
questões no Brasil sobre o testamento vital. Isso 
tendo em vista que o testamento vital não seria 
definitivamente um testamento, pois, teria um 
objetivo pré-morte, de modo a fazer prevalecer a 
vontade do paciente sobre eventuais tratamentos 
a serem aplicados quando, ainda em vida, 
eventualmente não puder manifestar sua vontade.

Em abordagem didática sobre o tema Dadalto 
(2018) conceitua:

Nessa perspectiva pode-se, a priori, enquadrar 
o testamento vital como um negócio 
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jurídico unilateral sob condição suspensiva, 
entendendo que é necessária apenas a 
manifestação de vontade do declarante e 
que a eficácia da manifestação de vontade 
ficará suspensa até que ocorram os seguintes 
fatos, somados: (i) estado clínico fora de 
possibilidades terapêuticas de cura e (ii) perda 
de discernimento do paciente.

Brasil a despeito de inexistir legislação 
específica sobre o tema, mediante uma interpretação 
sistemática é possível chegar um entendimento 
favorável à sua adoção. De início a dignidade da 
pessoa humana é fundamento da República Brasileira 
(art. 1º, inc. III CF/88), todas as pessoas tem o direito 
fundamental de não serem submetidas a tratamento 
desumano ou degradante (art. 5º, inc. III CF/88) e 
ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica (art. 15 CC/02).

Tais linhas deixam evidente que na intervenção 
médica devem ser resguardados princípios 
norteadores que podem ser traduzidos na autonomia 
do paciente, a beneficência dos tratamentos, justiça 
e não maleficência. Portanto, o testamento vital não 
se trata de ato incompatível com a legislação pátria e 
também não ofende os princípios correlatos.

A mingua da delimitação legal o Conselho 
Federal de Medicina na resolução 1.995/2012 no 
intuito de regulamentar a matéria dispôs:

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de 
vontade como o conjunto de desejos, 
prévia e expressamente manifestados pelo 
paciente, sobre cuidados e tratamentos que 
quer, ou não, receber no momento em que 
estiver incapacitado de expressar, livre e 
autonomamente, sua vontade.
Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e 
tratamentos de pacientes que se encontram 
incapazes de comunicar-se, ou de expressar de 
maneira livre e independente suas vontades, o 
médico levará em consideração suas diretivas 
antecipadas de vontade.

Da leitura da referida resolução infere-se que 
a grande problemática se encontra na eficácia das 
disposições do paciente, pois, não há que se falar 
numa força cogente de seus termos.

Reforçando a legitimidade do tema, a V 
Jornada de Direito Civil aprovou o enunciado 528 
dispondo:

É válida a declaração de vontade expressa 
em documento autêntico, também chamado 
“testamento vital”, em que a pessoa estabelece 
disposições sobre o tipo de tratamento de 
saúde, ou não tratamento, que deseja no caso 
de se encontrar sem condições de manifestar a 
sua vontade.

Semelhantemente restou aprovado na I 
Jornada de Direito da Saúde o enunciado 37 que 
admitiu o testamento vital e tentou regular seu 
procedimento:

As diretivas ou declarações antecipadas de 
vontade, que especificam os tratamentos 
médicos que o declarante deseja ou não se 
submeter quando incapacitado de expressar-
se autonomamente, devem ser feitas 
preferencialmente por escrito, por instrumento 
particular, com duas testemunhas, ou público, 
sem prejuízo de outras formas inequívocas de 
manifestação admitidas em direito.

No direito comparado temos experimentado 
alguns avanços em relação ao presente tema. Podemos 
afirmar que os Estados Unidos foram pioneiros no 
tema, de modo segundo doutrina especializada3 já 
no ano de 1991 entra em vigor o The Patient Self-
Determination Act estatuto federal que abordou 
ineditamente as diretivas antecipadas.

Na América do Sul o Uruguai regulamentou a 
questão pela lei 18.473/2009 dispondo:

Artículo 1º.- Toda persona mayor de edad 
y psíquicamente apta, en forma voluntaria, 
consciente y libre, tiene derecho a oponerse a 
la aplicación de tratamientos y procedimientos 
médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar 
la salud de terceros.
Del mismo modo, tiene derecho de expresar 
anticipadamente su voluntad en el sentido de 
oponerse a la futura aplicación de tratamientos y 
procedimientos médicos que prolonguen su vida 
en detrimento de la calidad de la misma, si se 
encontrare enferma de una patología terminal, 
incurable e irreversible.
Tal manifestación de voluntad, tendrá plena 
eficacia aun cuando la persona se encuentre luego 
en estado de incapacidad legal o natural.
No se entenderá que la manifestación anticipada 
de voluntad, implica una oposición a recibir los 
cuidados paliativos que correspondieren.

Semelhantemente na França através da lei 
2016-87 restou disposto no artigo 8:

Art. L. 1111-11.-Toute personne majeure peut 
rédiger des directives anticipées pour le cas où elle 
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Ces directives anticipées expriment la volonté 
de la personne relative à sa fin de vie en ce qui 
concerne les conditions de la poursuite, de la 
limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou 
d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont 
révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées 
conformément à un modèle dont le contenu est 
fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis 
de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit 

3. Sobre o tema cf: Sources of Concern about the Patient Self-Determination 
Act. The New England Journal of Medicine. DOI: 1 0 . 1 0 5 6 /
NEJM199112053252334. Disponível em: https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJM199112053252334. Acessado em 06/12/2018.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199112053252334
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199112053252334
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la situation de la personne selon qu’elle se sait ou 
non atteinte d’une affection grave au moment où 
elle les rédige.
Les directives anticipées s’imposent au 
médecin pour toute décision d’investigation, 
d’intervention ou de traitement, sauf en cas 
d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une 
évaluation complète de la situation et lorsque les 
directives anticipées apparaissent manifestement 
inappropriées ou non conformes à la situation 
médicale.
La décision de refus d’application 
des directives anticipées, jugées par le 
médecin manifestement inappropriées 
ou non conformes à la situation médicale 
du patient, est prise à l’issue d’une procédure 
collégiale définie par voie réglementaire et est 
inscrite au dossier médical. Elle est portée à la 
connaissance de la personne de confiance désignée 
par le patient ou, à défaut, de la famille ou des 
proches.

Nessa ótica podemos afirmar que aliado 
aos exemplos internacionais a doutrina bem como 
a jurisprudência no Brasil posiciona-se de forma 
favorável ao reconhecimento do testamento vital. 
De qualquer modo, sua regulamentação legislativa 
é demasiadamente importante para afastar qualquer 
insegurança jurídica que minore a eficácia da 
autonomia da vontade previamente manifestada.

Nesse sentido, no que se refere a comunidade 
médica, em interessante pesquisa por amostragem 
envolvendo médicos residentes do Instituto do 
Coração de São Paulo apurou-se que 65,3% deles tem 
algum conhecimento sobre as diretivas antecipadas 
e 84,3% afirmaram que respeitariam a vontade 
expressada no testamento vital de seus pacientes 
(GRINBERG, CHEHAIBAR, 2012, p. 1166).

Portanto, é premente a delimitação legislativa 
mormente no que tange aos estados de saúde 
incapacitantes, quando o paciente por circunstâncias 
supervenientes não é capaz de manifestar 
legitimamente sua vontade. Assim, a manifestação 
prévia e esclarecida do paciente através das diretivas 
antecipadas (testamento vital e mandato duradouro) 
deveriam prevalecer em detrimento do desejo de 
familiares, do cônjuge e até mesmo do mesmo do 
profissional da saúde.

3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana 
encontra-se no núcleo central de todo Estado 
Democrático de Direito, dos direitos fundamentais e 
dos valores expressos constitucionalmente, cabendo 
afirmar que o princípio da dignidade da pessoa 

humana possui um caráter abstrato, porém, absoluto.
A concretização da dignidade humana ocorre 

com o reconhecimento dos direitos fundamentais, 
que devem ser respeitados tanto pelas demais 
pessoas quanto pelo Estado. A dignidade é qualidade 
intrínseca da pessoa humana sendo considerada 
irrenunciável e inalienável. O ser humano é sujeito 
de direitos e justamente por isso é uma pessoa com 
dignidade (POZZOLI, 2001, p. 129).

A esse respeito, faz-se a observação de Pozzoli 
(2001, p. 129):

[...] os direitos fundamentais, propriamente 
ditos, dizem respeito à pessoa humana que 
tem uma dignidade. Decorrem dos princípios 
do direito natural, o qual resulta da natureza 
mesma dos seres humanos e de suas relações, 
independentemente de qualquer convenção 
ou legislação. Não há como falar em direitos 
e garantias fundamentais sem se referir ao 
direito natural fundamental, pois esses direitos 
têm como pressupostos a existência de uma 
natureza humana, idêntica entre todos os seres 
humanos.

Ao tratarmos da dignidade da pessoa humana, 
necessário mencionar a definição histórica de Kant 
(2004, p. 65):

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou 
uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, 
pode ser substituída por algo equivalente, 
por outro lado, a coisa que se acha acima de 
todo preço, e por isso não admite qualquer 
equivalência, compreende uma dignidade.

A dignidade em Kant está relacionada ao 
contexto histórico em que se encontra inserido, 
dentro de um movimento de racionalização, onde o 
homem, por ser pessoa e não coisa, era um fim em 
si mesmo. Para Kant, os seres desprovidos de razão 
possuem apenas valor relativo, valor de meio; sendo 
assim, são chamados de coisas. Por outro lado, os 
seres racionais são chamados de pessoas, tendo em 
vista que sua natureza já os designa como fins em si 
mesmos. A humanidade é, dessa forma, um limite 
para a liberdade de ação de todos os homens.

Por sua vez, Sarlet (2015, p. 82) define a 
dignidade humana como:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, 
implicando nesse sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de 
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propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede 
da vida.

Para Sarlet (2015, p. 64), a noção atual de 
dignidade da pessoa humana é um contexto pós-
guerra, quando se configurou necessário proteger 
o ser humano de situações de extrema degradação. 
O reconhecimento e a proteção da dignidade da 
pessoa humana em diversas Constituições ao redor 
do mundo foram uma reação aos horrores praticados 
durante a Segunda Guerra Mundial, uma proteção 
necessária da pessoa com o intuito de evitar sua 
redução à condição de mero objeto.

O mesmo pensamento se vê em Barroso 
(2012, p. 62):

Em um primeiro momento a proteção e 
promoção da dignidade humana foram 
consideradas tarefas exclusivas dos poderes 
políticos do Estado, ou seja, dos poderes 
Executivo e Legislativo. Não demorou muito, 
entretanto, para que essas metas políticas 
e valores morais inscritos na dignidade 
migrassem para o direito. Uma razão óbvia 
para essa migração foi o fato de a dignidade 
humana ter sido consagrada em diversos 
documentos e tratados internacionais, assim 
como em muitas constituições nacionais. 
Mas a ascensão da dignidade humana como 
um conceito jurídico, nos dois lados do 
Atlântico, foi consequência de uma mudança 
fundamental no pensamento jurídico que 
se tornou mais visível e concreta depois da 
Segunda Guerra.

A consagração do princípio da dignidade 
da pessoa humana no texto constitucional eleva o 
homem ao núcleo central do Estado. O indivíduo 
passa a ser o valor supremo que compõe o Estado, de 
forma que este existe em função do homem e não o 
contrário.

O reconhecimento da dignidade como 
fundamento e princípio norteador dos demais 
princípios impõe ao Estado o dever de proteção e 
promoção dos meios necessários a uma vida digna. 
Em outras palavras, o dever de promoção e proteção 
da dignidade obriga o Estado a atuar na esfera social 
como garantidor de uma existência material mínima.

O conceito de dignidade da pessoa humana, 
no entanto, tendo em vista sua subjetividade envolve 
diversas questões de cunho moral que podem ser 
alteradas de acordo com as modificações do tempo e 
valores sociais. Seguindo essa linha, a dignidade pode 
variar segundo costumes, tradições, local e tempo, 

de maneira que a sociedade irá aceitar ou rechaçar 
padrões e convenções acerca do que se considera 
digno ou indigno.

Ao tratar do conceito de dignidade e positivá-
lo, deixará de ser apenas um valor moral e ético 
para se converter em um valor tipicamente jurídico 
e, dessa forma, o conceito de dignidade passa a se 
revestir de normatividade, transformando-se em 
princípio norteador do ordenamento jurídico.

Em nossa Constituição Federal (1988) 
encontra-se disciplinado no art. 1º como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito. O 
princípio da dignidade da pessoa humana é princípio 
norteador de todo o ordenamento, estando inserido 
em diversos artigos ao longo da Magna Carta.

Assim, o princípio da dignidade da pessoa 
humana é princípio constitucional, orientador de 
toda a atividade jurisdicional, servindo de parâmetro 
para a aplicação, interpretação e integração dos 
direitos fundamentais.

Sob esse enfoque, o princípio da dignidade 
da pessoa humana, como elemento informador do 
conteúdo da Constituição Federal, torna-se uma 
diretriz hermenêutica, cujos efeitos se estendem por 
todo o ordenamento jurídico, sendo considerado 
parâmetro valorativo das decisões judiciais. Segundo 
Sarlet (2015, p. 51), a noção do conceito jurídico-
normativo do conteúdo do princípio da dignidade 
da pessoa humana, dentre tantos outros conceitos de 
contornos vagos e abertos, denota a necessidade de 
concretização e delimitação da práxis constitucional 
por parte do Estado.

Segundo Barroso (2000, p. 296), a dignidade 
da pessoa humana é uma locução tão vaga e tão 
metafísica, que embora carregue em si forte carga 
espiritual, não tem qualquer validade jurídica, 
embora, carregado de conceitos vagos e imprecisos 
e caracterizado por sua ambiguidade, ainda, assim, 
ganha extrema relevância frente aos avanços da 
humanidade.

Em virtude dessa vagueza e amplitude, esse 
princípio tem sido muito utilizado na solução dos 
chamados hard cases. Na concepção de Barroso 
(2012, p. 111):

[...] a dignidade humana foi aqui caracterizada 
como um valor fundamental que está na 
origem dos direitos humanos, assim como 
um princípio jurídico que 1. Fornece parte do 
significado nuclear dos direitos fundamentais e 
2. Exerce a função de princípio interpretativo, 
particularmente na presença de lacunas, 
ambiguidades e colisões entre direitos – ou 
entre direitos e metas coletivas -, bem como 
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no caso de desacordos morais. A bem da 
verdade, o princípio da dignidade humana, 
como aqui elaborado, tenta proporcionar 
um roteiro para a estruturação do raciocínio 
jurídico nos casos difíceis, sem a pretensão de 
ser capaz de suprimir ou resolver os desacordos 
morais, uma tarefa inatingível.

Nesse contexto, o princípio da dignidade 
da pessoa humana cumpre uma função política 
fundamental, atuando como norte decisório e 
tornando a decisão embasada em seu reconhecimento, 
uma decisão com grande carga valorativa. Tal função 
decorre de sua condição de princípio fundamental 
na sua dimensão objetiva, constituindo fundamento 
de todo o sistema de direitos fundamentais e atuando 
como base para a interpretação desses demais direitos 
e garantias e que, no entanto, com esses não deve 
necessariamente se confundir.

Assim, é possível afirmar que a dignidade 
acaba, embora fundada na autonomia, 
operando como limite ao exercício das 
liberdades fundamentais, o que, de resto, 
encontra ressonância também na esfera 
jurisprudencial, como é o caso dos limites 
da liberdade de expressão, mas também diz 
respeito ao problema dos limites da livre 
disposição dos direitos fundamentais por seu 
titular (SARLET, 2015, p. 127).

Para Sarlet (2015, p. 125), a relação entre 
direitos fundamentais e a dignidade da pessoa 
humana é indissociável, sendo, como tal, considerada 
como princípio informador de toda a ordem jurídica, 
“desde que nesta estejam reconhecidos e assegurados 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa”.

Portanto, o que se observa é que a dignidade 
da pessoa humana é valor fundante, servindo como 
alicerce na promoção, reconhecimento e proteção 
dos direitos fundamentais, restando salientar, no 
entanto, que nem todos os direitos expressamente 
positivados na Constituição Federal, possuem um 
fundamento direto na dignidade da pessoa humana.

Nessa linha de raciocínio, sustenta-se que o 
princípio da dignidade da pessoa humana, 
em relação aos direitos fundamentais, pode 
assumir, mas apenas em certo sentido, 
a feição de lex generalis, já que, sendo 
suficiente o recurso a determinado direito 
fundamental (por sua vez já impregnado de 
dignidade), inexiste em princípio, razão para 
invocar-se autonomamente a dignidade da 
pessoa humana, que no entanto, não pode 
ser considerada como sendo de aplicação 
meramente subsidiária, até mesmo pelo 
fato de que uma agressão a determinado 
direito fundamental simultaneamente 
poderá constituir ofensa ao seu conteúdo em 
dignidade (SARLET, 2015, p. 117).

Apesar do elevado grau de indeterminação 
que o princípio da dignidade humana carrega 
como carga valorativa, ele se torna essencial no 
contexto constitucional, pois será utilizado como 
critério determinante na integração dos valores 
constitucionais. No contexto constitucional, o 
princípio da dignidade humana possui plena 
normatividade, sendo alicerce do Estado 
Democrático de Direito.

CONCLUSÃO

A despeito dos tabus que circundam o fim 
da vida, desviar-se de discussões dessa natureza 
apenas impede a dissolução da insegurança jurídica 
subjacente.

Na abordagem das diretivas antecipadas existe 
uma correlação direta com a ortotanásia, que deve 
ser delimitada juridicamente para fins informativos, 
pois as diretivas não possuem o condão de derrogar 
a legislação prevendo, por exemplo, disposições por 
ora ilícitas no Brasil como a eutanásia.

A interpretação sistemática do tema 
demonstra sua compatibilidade com a Constituição 
Brasileira, mormente o princípio da dignidade da 
pessoa humana na sua face de autonomia. Também 
favorece uma dilatação dos direitos da personalidade. 
Na mesma esteira tem seguido a doutrina, a 
jurisprudência e a legislação estrangeira. Assim, não 
resta outro caminho senão o apelo ao legislador para 
lege ferenda atribua segurança jurídica as relações 
sociais envolvendo as expressões de vontade expressas 
nas diretivas antecipadas bem como a legalidade da 
ortotanásia.
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RESUMO

A distanásia, termo desconhecido da maioria 
da população, é o prolongamento artificial do 
processo da morte, quando o paciente não tem 
grandes chances de cura ou sobrevivência, utilizando-
se a respectiva equipe médica de demasiados recursos 
para manter o paciente vivo, lhe causando um 
sofrimento desnecessário e inútil. Assim, o método 
dedutivo da pesquisa foi fundamental, haja vista 
a omissão jurisprudencial brasileira no que tange 
à prática da distanásia no país. Diversas normas 
jurídicas legitimam a livre convicção dos médicos 
e pacientes, para que ajam de acordo com suas 
convicções pessoais, quando contrárias à prática da 
distanásia.

PALAVRAS-CHAVE

Distanásia. Direitos. Interesses.

ABSTRACT

Dysthanasia, a term unknown to the majority 
of the population, is the artificial prolongation of the 
death process, when the patient has no great chance 
of cure or survival, using the respective medical team 
too many resources to keep the patient alive, causing a 
unnecessary and useless suffering. Thus, the deductive 
method of the research was fundamental, given the 
Brazilian jurisprudential omission regarding the 
practice of dysthanasia in the country. Several legal 
norms legitimize the free conviction of doctors and 

patients to act according to their personal convictions, 
when contrary to the practice of dysthanasia.

KEYWORDS
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INTRODUÇÃO

A distanásia, termo pouco conhecido entre os 
leigos, consiste no prolongamento artificial, ou não-
natural do processo de morte, ou seja, a utilização 
de métodos medicinais para manter determinada 
pessoa doente, viva, pelo maior tempo possível, 
custe o que custar, mesmo quando não haja grandes 
possibilidades de cura ou sobrevivência.

A distanásia não traz benefício algum ao 
paciente, haja vista o aumento de sua agonia 
durante o processo de morte, causando-lhe lesão à 
sua dignidade, pois além de dar ao paciente uma 
falsa esperança de cura, pode-lhe causar uma dor 
intensa e desnecessária, sendo que em muitas das 
situações, o enfermo nem mais deseja lutar pela sua 
vida.

Muitas questões conflitantes entram em pauta 
neste contexto, principalmente o dilema vivido pelo 
médico quanto o que manda seus deveres em face 
sua própria consciência, somado a isso, visando 
o bem-estar do seu paciente. Neste sentido, há 
diferentes convicções de ambos os lados, em termos 
religiosos, financeiros, psíquicos e sociais. Sendo 
assim, um cenário extremamente tenso como o leito 
da morte, é preciso que a equipe médica consiga 
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tomar as melhores decisões para o melhor benefício 
do respectivo paciente.

Ademais, existe grande polêmica no que tange 
a utilização dos recursos medicinais, e principalmente 
do tempo, na manutenção de vida de determinado 
paciente quando são poucas as chances de reversão 
de seu quadro clínico. Aqui, é preciso compreender 
a diferença entre dor e sofrimento, já que muitos 
pacientes não temem a morte em si, mas sim, o 
processo doloroso até se chegar a ela.

Assim, serão abordados conceitos 
fundamentais, bem como normas jurídicas cíveis, 
penais, e administrativas, de maneira que seja 
possível encontrar uma solução pacífica, haja vista 
a omissão jurisprudencial brasileira no que tange à 
prática recorrente da distanásia no país.

1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Ao contrário da eutanásia e ortotanásia, 
termos mais conhecidos na sociedade, o conceito 
da distanásia não é tão popular entre a maioria das 
pessoas, apesar de ser muito praticada nos sistemas 
públicos e privados de saúde, dadas as exigências da 
maioria dos familiares dos respectivos enfermos em 
mantê-los vivos, custe o que custar.

Desta maneira, é necessário distinguir 
os supramencionados institutos, haja vista suas 
respectivas repercussões no mundo jurídico serem 
muito distintas, tanto no âmbito civil, quanto no 
penal e administrativo.

1.1 DISTANÁSIA

O termo, pouco conhecido entre os leigos, 
consiste em um processo de morte lento de 
determinada pessoa doente, mantido pelos recursos 
medicinais disponíveis, de maneira que ela passe 
por um sofrimento diferente do que seria pelo seu 
fim natural (NUCCI, 2019, p. 21). A palavra vem 
do grego, subdividindo-se em dys (perturbação, 
dificuldade, transtorno) e thanatos (morte). A 
distanásia também é conhecida por outros termos, 
como obstinação terapêutica, futilidade médica, 
e em francês, l’acharnement thérapeutique 
(incansabilidade terapêutica).

Desta maneira, podemos conceituar a 
distanásia como o prolongamento não-natural, 
ou artificial, do processo da morte, ou seja, 
independentemente do caso concreto, determinado 
hospital ou equipe médica dispende todos os seus 

recursos estruturais e tempo para manter o respectivo 
paciente vivo, mesmo quando este não tenha grandes 
esperanças de cura ou sequer de sobreviver.

Assim, o paciente acaba por passar 
desnecessariamente por um intenso sofrimento 
físico e psicológico, ainda mais por um tempo 
indeterminado e inútil, causando-lhe uma morte 
indigna e degradante.

1.2 EUTANÁSIA

A eutanásia, também conhecida como 
homicídio piedoso, consiste na abreviação da vida 
de determinada pessoa, quando não exista cura 
para sua doença, a qual lhe acaba trazendo também, 
sofrimento intenso para se conviver diariamente 
(NUCCI, 2019, p. 21).

O conceito, junção em grego de eu (boa) 
e thanatos (morte), mais conhecida dentro da 
sociedade, dada a polêmica de sua legitimação 
jurídica em determinados países, consiste em uma 
morte consentida pelo doente, quando este possuir 
uma doença extremamente dolorosa da qual não 
exista grande, ou nenhuma, possibilidade de cura.

Assim, para evitar o sofrimento a longo prazo, 
sendo que não haja perspectiva de mudança do seu 
quadro clínico, o paciente enfermo consente que 
o respectivo profissional da saúde que lhe assiste, 
antecipe o respectivo processo de morte.

No Brasil, não existe tipificação expressa 
a respeito da eutanásia. Porém, o entendimento 
doutrinário e jurisprudencial, em sua maioria, 
encaixa este instituto nos mesmos termos do 
homicídio privilegiado, fundamentado no artigo 
121, § 1º, do Código Penal:

Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por 
motivo de relevante valor social ou moral, ou 
sob o domínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da vítima, o juiz 
pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Inclusive, no contexto da eutanásia, é possível 
esta redução da pena na aplicação de veneno que 
acarrete a morte do paciente, ou seja, esta conduta, 
por mais impactante que seja, não retira o caráter 
objetivo do homicídio privilegiado (JESUS, 2015, 
p. 97).

Desta forma, a eutanásia será punida como 
homicídio fosse, porém, concedida certa diminuição 
de pena, em decorrência da piedade e misericórdia 
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que o agente causador da morte possuía para com a 
situação vivida pelo falecido.

1.3 ORTOTANÁSIA

A ortotanásia também é conhecida como 
homicídio piedoso omissivo, haja vista, perante 
um quadro clínico quase impossível de se reverter, 
a equipe médica não aplica nenhum tratamento 
artificial ao paciente doente, de modo que este tenha 
seu processo de morte no seu tempo correto, ou em 
outros termos, no seu aspecto natural (NUCCI, 
2019, p. 21).

O termo, orto (correção, correto, corrigir) e 
thanatos (morte), diferentemente da eutanásia, não é 
punível no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista 
apenas desimpedir, ou não retardar artificialmente, 
o processo natural da morte, dando ao paciente, 
um destino mais digno e livre de maiores dores ou 
sofrimento desnecessário.

Diferentemente da eutanásia, exposta 
anteriormente, a qual consiste em um homicídio 
privilegiado por ação, a ortotanásia seria uma mera 
omissão, capaz de acarretar a morte do paciente, 
porém em sua essência natural.

São exemplos conhecidos de tal prática a 
suspensão dos medicamentos de um enfermo quando 
aqueles já não lhe fazem mais efeitos benéficos, 
o desligamento de um aparelho que mantém o 
paciente vivo quando não se sabe o momento, ou 
se pelo menos, ele conseguirá reverter seu quadro 
clínico, a suspensão de uma quimioterapia quando já 
não existem mais chances de cura para um paciente 
que teve o câncer espalhado pelo corpo, entre outros 
exemplos.

São condutas que visam a se encerrar o 
sofrimento e expectativas de melhora do paciente, 
bem como a de seus entes queridos, além de consistir 
em uma medida favorável à melhor utilização dos 
recursos e estrutura do sistema de saúde, os quais 
poderiam ser melhor direcionados, por exemplo, a 
pessoas que estejam em situações mais urgentes, com 
esperanças de cura e sobrevivência.

2 A LIVRE CONVICÇÃO DO MÉDICO

Dentro dos sistemas públicos e privados de 
saúde, o leito de morte é uma situação extremamente 
tensa para os envolvidos, sejam os profissionais da 
saúde, como os pacientes e seus respectivos familiares 
e entes queridos.

Um quadro clínico quase impossível de se 
reverter, coloca em conflito, de um lado, os deveres 
dos profissionais de saúde para com a cura de seus 
doentes, e por outro, as vontades e convicções 
pessoais dos indivíduos desta relação, tanto médicos 
quanto pacientes, ou seja, há grande possibilidade de 
que nenhum deles queiram proceder a tratamentos 
dolorosos, custosos, e que provavelmente, não trarão 
resultados positivos.

Sendo assim, o médico, que se encontrará em 
uma situação extremamente difícil e complexa para 
decidir seus atos, é protegido por diversas normas 
previstas no Código de Ética Médica, o qual legitima 
diversos direitos de escolhas pessoais do profissional, 
para que não pratique atos contra sua vontade, bem 
como exige condutas suas que não sejam contrárias 
às vontades do paciente que está sob seus cuidados.

2.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE 
ÉTICA MÉDICA

A Resolução nº 2.217/2018 do Conselho 
Federal de Medicina publicou o Novo Código de 
Ética Médica, o qual fundamenta diversos direitos 
que embasam a livre convicção do médico, de 
maneira que este proceda a determinado tratamento 
na forma que melhor lhe convém, ou seja, de acordo 
com sua própria consciência, bem como em prol do 
melhor benefício do paciente.

Assim, dentre os Princípios Fundamentais 
expostos no supramencionado código, destacam-se:

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:
V – Compete ao médico aprimorar 
continuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso científico em benefício 
do paciente e da sociedade.
VI – O médico guardará absoluto respeito pelo 
ser humano e atuará sempre em seu benefício, 
mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus 
conhecimentos para causar sofrimento físico 
ou moral, para o extermínio do ser humano 
ou para permitir e acobertar tentativas contra 
sua dignidade e integridade.
VII – O médico exercerá sua profissão com 
autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua 
consciência ou a quem não deseje, excetuadas 
as situações de ausência de outro médico, em 
caso de urgência ou emergência, ou quando 
sua recusa possa trazer danos à saúde do 
paciente.
VIII– No processo de tomada de decisões 
profissionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, o médico 
aceitará as escolhas de seus pacientes relativas 
aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por eles expressos, desde que adequadas ao 
caso e cientificamente reconhecidas.
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IX – Nas situações clínicas irreversíveis e 
terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários e propiciará aos pacientes 
sob sua atenção todos os cuidados paliativos 
apropriados.

Desta maneira, é possível observar que 
todos os dispositivos acima transcritos embasam a 
liberdade do médico para tomar atitudes contrárias 
à prática da distanásia, como por exemplo, trabalhar 
pelo melhor benefício do paciente (inciso V), 
vedação ao sofrimento e degradação da dignidade 
do paciente (inciso VI), autonomia quanto a 
tratamentos contrários à sua consciência (inciso 
VII), dever de aceitar as escolhas do paciente quanto 
aos procedimentos a serem tomados (inciso XXI) e 
vedação à realização de tratamentos desnecessários 
em quadros clínicos irreversíveis.

2.2 DIREITOS DO MÉDICO

Além dos princípios fundamentais destacados 
anteriormente, é imperativo destacar os direitos do 
médico, especificamente o inciso IX do respectivo 
capítulo do Código:

DIREITOS DO MÉDICO:
É direito do médico:
IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, 
embora permitidos por lei, sejam contrários 
aos ditames de sua consciência.

Neste sentido, consoante disposição acima, é 
direito do médico recusar determinado tratamento 
que seja contrário ao que manda sua consciência, 
mesmo que permitido por lei, ou seja, a prática 
da distanásia não possui disposição expressa no 
ordenamento jurídico, haja vista ser praticada 
recorrentemente nos sistemas de saúde.

Sendo assim, quando contrária às convicções 
do médico, pode, e deve, ele se recusar a iniciar, ou 
dar continuidade à prática da distanásia.

2.3 DIREITOS HUMANOS DO PACIENTE

Além dos direitos do médico, o Código de 
Ética Médica também prevê os direitos humanos do 
paciente, capazes de exigir que as práticas do médico 
estejam de acordo com as convicções do paciente. 
Neste âmbito, destaca-se o artigo 24:

DIREITOS HUMANOS:
É vedado ao médico:
Art. 24 Deixar de garantir ao paciente o 
exercício do direito de decidir livremente 

sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como 
exercer sua autoridade para limitá-lo.

Portanto, não pode o médico impedir que 
determinado paciente não decida sobre seu próprio 
bem-estar, especialmente quando se tratar de 
pessoa capaz. Assim, se o respectivo quadro clínico 
do paciente não prever grandes possibilidades de 
reversão, ele tem a liberdade de escolher cuidados que 
lhe tragam maior conforto, mesmo que não a cura, 
porém desta forma, evita-se maiores sofrimentos 
físicos e psicológicos ao doente.

2.3.1 RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES

Por fim, nas disposições da relação do médico 
com pacientes e familiares, o artigo 31 veda que o 
médico desrespeite às decisões do paciente quanto 
ao seu tratamento, enquanto o § único do artigo 41 
veda que o médico, nos casos de doença incurável e 
terminal, empreenda tratamentos inúteis, contrários 
à vontade do paciente, ou seja, atos exatamente 
compatíveis com o conceito da distanásia.

RELAÇÃO COM PACIENTES E 
FAMILIARES:
É vedado ao médico:
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.
Art. 41 Abreviar a vida do paciente, ainda que 
a pedido deste ou de seu representante legal.
Parágrafo único. Nos casos de doença 
incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis 
sem empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 
sempre em consideração a vontade expressa do 
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu 
representante legal.

3 A LIVRE CONVICÇÃO DO PACIENTE

Dadas as polêmicas mencionadas 
anteriormente, no que tange ao conflito de interesses 
quanto à manutenção do tratamento médico 
de determinada pessoa doente, é necessário que 
prevaleçam os direitos da personalidade e autonomia 
de vontade desta última, de maneira que seu processo 
de morte ocorra da forma mais digna possível, sem 
maiores sofrimentos desnecessários.

Assim, dentro do ordenamento jurídico 
brasileiro, existem diversas normas que legitimam 
a livre convicção da pessoa humana, de maneira 
que esta possa decidir livremente a respeito do 
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seu destino, e principalmente, evitar ser vítima de 
um tratamento que não deseja, como a prática da 
distanásia.

3.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE

Primeiramente, é necessário ressaltar os 
princípios e direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, alicerces do bom tratamento 
de toda pessoa, bem como legitimadores de sua 
personalidade, com destaque para o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, III), a 
vedação a todo e qualquer tratamento desumano 
ou degradante (artigo 5º, III) e a liberdade de 
consciência e de crença (artigo 5º, VI):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo- 
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
III - ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante; VI - 
é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

A Dignidade da Pessoa Humana é o princípio 
basilar do Estado Democrático de Direito, sendo o 
suporte para a existência de todos os outros direitos 
garantidores da liberdade e qualidade de vida dos 
indivíduos. É um valor constitucional supremo, 
que enseja a integridade moral do ser humano, seja 
qual for sua origem e crença, garantindo a todas as 
pessoas suas necessidades básicas e liberdades, desde 
o nascimento até a morte (BULOS, 2018, p. 514).

Desta maneira, a distanásia pode ser 
considerada uma grave violação à dignidade de 
determinado paciente enfermo, haja vista em muitos 
contextos, aquele desejar passar por um processo de 
morte em termos mais naturais, sem tratamentos 
desnecessários e prolongados que acabam por serem 
inúteis, causando-lhe dores maiores.

Com o mesmo fundamento, também 
destacado acima, é direito de toda pessoa não ser 
submetida a nenhum tipo de tortura ou tratamento 
degradante. É importante não confundir estes dois 
conceitos, haja vista a tortura exigir constrangimento 

alheio mediante violência ou grave ameaça, capaz de 
causar sofrimento físico e mental contra a vítima 
(MORAES, 2017, p. 45).

Portanto, a distanásia não pode ser 
considerada como crime de tortura, propriamente 
dito, entretanto, em decorrência do sofrimento 
desnecessário causado a determinado paciente com 
saúde debilitada, tal conduta pode se encaixar como 
uma forma de tratamento indigno e degradante à 
pessoa humana.

3.1.1 DIREITO AO PRÓPRIO CORPO

Com alicerces constitucionais, o Código 
Civil legitima os direitos da personalidade da 
pessoa natural, onde todo paciente capaz, pode e 
deve escolher a melhor forma de tratamento de 
determinada moléstia pela qual esteja passando. 
Assim, suas dores constituem motivo suficiente para 
que possa escolher um tratamento adequado às suas 
vontades e convicções pessoais.

Neste sentido, observa-se o artigo 13 do 
supramencionado diploma, onde ninguém pode 
dispor do seu próprio corpo para com um tratamento 
que lhe prejudique a integridade física:

Art. 13. Salvo por exigência médica, é 
defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
quando importar diminuição permanente 
da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo 
será admitido para fins de transplante, na 
forma estabelecida em lei especial.

Analisando o dispositivo destacado, ressalta-
se que o princípio geral do direito ao próprio corpo 
é de que ninguém pode ser constrangido à invasão 
deste, contra sua vontade, ou seja, existem diversos 
limites morais e éticos que permeiam esse contexto, 
principalmente, quando a medicina está envolvida 
(VENOSA, 2018, p. 190).

Com os mesmos fundamentos, segue o 
Enunciado nº 6 da I Jornada de Direito Civil, o 
qual ressalta o bem-estar da integridade do paciente: 
A expressão “exigência médica” contida no art. 13 
refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-
estar psíquico do disponente.

Assim, determinado paciente enfermo, sendo 
capaz, não é obrigado a se submeter a um tratamento 
que lhe traga sofrimento desnecessário, ou seja, que 
vá contra suas próprias convicções, crenças religiosas, 
entre outros pensamentos de sua autonomia de 
vontade.
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Além disso, o artigo 15 do diploma civil 
ressalta a proibição de impor tratamento médico 
ou procedimento cirúrgico que possa gerar riscos de 
vida ao paciente, prevalecendo o direito do paciente, 
por exemplo, em passar por um processo de morte 
mais natural do que algum artificial, com o intuito 
de ter um final de vida mais confortável: “Art. 15. 
Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica”.

Deste modo, nenhum médico, em um 
contexto de grave doença pela qual passa determinado 
paciente, não pode impor tratamento a este sem sua 
prévia autorização, dada sua prerrogativa de recusar 
tratamentos perigosos ou dolorosos (GONÇALVES, 
2018, p. 204).

Aqui, cabe o Enunciado nº 403 da V Jornada 
de Direito Civil, o qual trata da autonomia de 
vontade do paciente capaz:

O Direito à inviolabilidade de consciência e de 
crença, previsto no art. 5º, VI, da Constituição 
Federal, aplica-se também à pessoa que se nega 
a tratamento médico, inclusive transfusão de 
sangue, com ou sem risco de morte, em razão 
do tratamento ou da falta dele, desde que 
observados os seguintes critérios: a) capacidade 
civil plena, excluído o suprimento pelo 
representante ou assistente; b) manifestação 
de vontade livre, consciente e informada; e c) 
oposição que diga respeito exclusivamente à 
própria pessoa do declarante.

Quanto à autonomia de vontade do paciente 
capaz, também importante o Enunciado nº 533 da 
VI Jornada de Direito Civil:

O paciente plenamente capaz poderá deliberar 
sobre todos os aspectos concernentes a 
tratamento médico que possa lhe causar 
risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo 
as situações de emergência ou no curso de 
procedimentos médicos cirúrgicos que não 
possam ser interrompidos.

3.1.2 LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

A distanásia é muito pouco debatida no 
cenário nacional, entretanto, no Estado de São 
Paulo, existe um ótimo exemplo de legislação que 
permite ao paciente, submetido a determinado 
tratamento médico, decidir as providências de seu 
próprio procedimento, como fundamenta a Lei nº 
10.241/1999, também conhecida como Lei Mário 
Covas:

Artigo 2º - São direitos dos usuários dos 
serviços de saúde no Estado de São Paulo: 

XXIII - recusar tratamentos dolorosos ou 
extraordinários para tentar prolongar a vida; e 
XXIV - optar pelo local de morte.

Como exposto, o artigo 2º do referido 
diploma legitima o direito do paciente em decidir 
sobre seu tratamento, especialmente em evitar a 
prática da distanásia, podendo ele, consoante as 
disposições acima, optar por um tratamento mais 
natural de sua respectiva doença, bem como optar 
pelo local de sua morte, como sua por exemplo, ao 
lado de seus entes queridos, longe de um ambiente 
como o de um hospital.

Outro exemplo previsto no ordenamento 
jurídico se encontra na Lei nº 9.434/1997, a qual 
disciplina os procedimentos de transplante de órgãos 
e tecidos do corpo humano. Aqui, também é previsto 
o direito de livre escolha do paciente em receber ou 
não, órgãos mediante transplante, haja vista ser um 
procedimento de alta complexidade, perfeitamente 
capaz de lhe trazer riscos ou danos graves. Assim, 
nota-se o artigo 10, caput, e § único, do referido 
diploma:

Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará 
com o consentimento expresso do receptor, 
assim inscrito em lista única de espera, após 
aconselhamento sobre a excepcionalidade e os 
riscos do procedimento.
1o Nos casos em que o receptor seja 
juridicamente incapaz ou cujas condições 
de saúde impeçam ou comprometam a 
manifestação válida da sua vontade, o 
consentimento de que trata este artigo será 
dado por um de seus pais ou responsáveis 
legais.

Desta maneira, o paciente enfermo, ou 
receptor neste caso, deve consentir expressamente 
que deseja se submeter ao procedimento de 
transplante, bem como deve ser orientado e alertado 
pela respectiva equipe médica dos riscos que tal alto 
pode acarretar. No caso de violação a este dispositivo, 
a mesma lei prevê respectiva sanção administrativa 
em seu artigo 18:

Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em 
desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei 
e seu parágrafo único:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

3.1.3 DECLARAÇÃO ANTECIPADA DE VONTADE

Por fim, o Enunciado nº 37 da I Jornada 
de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 
Justiça, aprovada no dia 15 de maio de 2014, é 
de considerável relevância para que haja maior 
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incentivo contra à prática da distanásia nos sistemas 
de saúde:

As diretivas ou declarações antecipadas de 
vontade, que especificam os tratamentos 
médicos que o declarante deseja ou não se 
submeter quando incapacitado de expressar-
se autonomamente, devem ser feitas 
preferencialmente por escrito, por instrumento 
particular, com duas testemunhas, ou público, 
sem prejuízo de outras formas inequívocas de 
manifestação admitidas em direito.

Desta maneira, também é possível ao paciente, 
de maneira antecipada, declarar sua vontade para 
com seu próprio tratamento, e, de preferência, 
escolher um processo de morte mais confortável e 
próximo de seus familiares, dependendo da gravidade 
de sua moléstia, evitando-se ao máximo, a prática da 
distanásia.

Alguns exemplos cabíveis para que determinado 
paciente enfermo declare antecipadamente sua 
vontade são contextos onde, de antemão, o médico 
que lhe assiste confirma que são poucas as chances 
de cura ou sobrevivência para a moléstia que passa o 
doente. Assim, o paciente já presta declaração de que, 
no caso de seu quadro se tornar irreversível, deverá a 
equipe médica deixar que o processo de morte ocorra 
no seu perfil natural, sem a utilização de tratamentos 
artificiais, que apenas aumentariam o sofrimento e 
agonia da pessoa.

CONCLUSÃO

Expostos os conceitos dos diferentes processos 
de morte (distanásia, eutanásia e ortotanásia), é 
possível notar que apenas os dois últimos são mais 
conhecidos pela população leiga, sendo temas de 
frequentes debates dentro da sociedade. A eutanásia, 
mais polêmica pelas razões que a motivam, é 
permitida em alguns países, mas não no Brasil, 
enquanto a ortotanásia não prevê punição, em 
decorrência do seu objetivo de direcionar na morte 
natural do ser humano.

Neste sentido, a distanásia não é conhecida 
pela grande maioria da população, apesar de ser 
frequentemente praticada nos sistemas públicos e 
privados de saúde pelo país. O grande problema desta 
questão reside no fato dela ser pouco questionada 
e enfrentada, haja vista, por exemplo, não haver 
jurisprudências e decisões relevantes dos tribunais 
superiores a respeito desta prática no Brasil.

Como fundamentado ao longo do artigo, 
existem diversas normas dentro do ordenamento 

jurídico que legitimam a livre convicção das pessoas, 
sendo aqui analisada, as liberdades, tanto do médico, 
quanto do paciente que se encontra em um grave 
quadro clínico, em evitar tratamentos desnecessários 
e dolorosos, que não são capazes de levar o enfermo 
a cura, ou sobrevivência.

Assim, esses direitos legitimadores da escolha 
de melhor forma de tratamento médico precisam 
ser mais valorizados e divulgados, tanto nos âmbitos 
de ensino, quanto nos sistemas públicos e privados 
de saúde. Além da manutenção de tratamentos que 
não vão trazer benefício algum ao paciente doente, 
a prática da distanásia acarreta demasiados gastos 
de recursos médicos e tempo, quando poderiam ser 
mais bem distribuídos no tratamento e atendimento 
a outras pessoas, as quais ainda possuem mais 
esperanças de cura ou sobrevivência.

Portanto, além do interesse coletivo 
mencionado acima, é preciso que os direitos da 
livre convicção, tanto dos médicos quanto dos 
pacientes, prevaleçam, de maneira que as exigências 
sociais, bem como a de eventuais familiares dos 
enfermos, não tenham poder de tirar a autonomia 
de vontade do paciente, para que ele possa passar 
por um encerramento de sua vida um pouco mais 
confortável, sem um tratamento doloroso pelo qual 
não escolheu.

Afinal, a morte é certa para todos, entretanto, 
ninguém é obrigado a passar por um processo 
doloroso e agoniante até o seu momento final.
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RESUMO

A pesquisa em questão tem por objetivo 
analisar a teoria da Reflexão Difusa aplicada Direito 
Ambiental como mecanismo de integração, com 
o intuito de comparar os resultados nas ciências 
exatas com a predição da Ciência Jurídica, e, ainda, 
demonstrar de forma análoga a aplicabilidade da 
mesma junto ao Direito Ambiental, como direito 
fundamental e da personalidade. O tema por sua 
vez, justifica-se pela importância da consciência 
de reconhecimento da necessidade de visualização 
por intermédio de outras vertentes, junto à 
responsabilidade estatal.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Ambiental. Direitos da Personalidade. Reflexão Difusa.

ABSTRACT

The research in question aims to analyze the 
theory of Diffuse Reflection and its applicability in 
Environmental Law as a mechanism of integration in 

order to compare the results in the exact sciences with 
the prediction of Legal Science and to demonstrate 
in a similar way the applicability of the same to the 
Environmental Law as fundamental right and the 
personality. The theme, in turn, is justified by the 
importance of awareness of recognition of the need for 
visualization through other strands, along with state 
responsibility.

KEYWORDS

Environmental Law. Personality Rights. Diffuse Reflection.

INTRODUÇÃO

O compromisso estatal é fundamental no 
que tange a proteção, conservação e garantias 
relacionadas ao meio ambiente, visto que, o mesmo 
é fundamental para toda a sociedade.

Diante disso, a legislação busca constantemente 
abarcar as necessidades atuais para melhoria em seu 
alcance e efetividade, já que, os problemas ambientais 
se agravam com o decorrer dos anos.

Ainda que existam sanções previstas para 
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impedir, evitar, prevenir danos ao meio ambiente, 
o que realmente falta é mudança de paradigmas e 
mentalidade assertiva, pois, ao possibilitar novos 
ângulos de visualização, torna-se possível enfatizar 
na consciência a necessidade de adoção de novas 
perspectivas.

Para tanto, a presente pesquisa objetiva 
demonstrar através da interciência as possibilidades 
a serem desenvolvidas em benefício das matérias 
relacionadas ao tema, mas, com enfoque principal 
no princípio constitucional do meio ambiente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Desta maneira, a pesquisa abordará em um 
primeiro momento sobre o Direito Ambiental – 
definições e princípios – para em sequência discutir os 
conceitos que o norteiam como direito fundamental 
e da personalidade.

Em seguida, abordar-se-á sobre os Direitos 
da Personalidade, enfatizando o princípio do meio 
ambiente equilibrado como direito fundamental 
e o reconhecimento ao visualizá-lo também como 
direito da personalidade.

Por fim, será abordado sobre a relação entre 
Ciência Jurídica e interciência, de maneira, que, ao se 
utilizar de disciplinas da Física, relacionadas à Óptica 
Geométrica, mais especificamente a Reflexão Difusa 
aplicada ao Direito Ambiental, tem-se a intenção de 
demonstrar o papel do mesmo junto às mudanças 
de paradigmas, para o alcance de aportes jurídicos e 
sociais neste processo de múltiplos reflexos, que serão 
esclarecidos ao longo da explanação.

Assim, utilizar-se-á a metodologia bibliográfica 
e adoção de métodos como o sistema dedutivo, 
histórico e comparativo, para que na pesquisa se 
evidencie a relevância do tema para o contexto atual 
e análise do Direito Ambiental por intermédio da 
aplicabilidade da teoria da Reflexão Difusa ao viés 
jurídico.

1 DIREITO AMBIENTAL

O Direito Ambiental como ciência, no Brasil e 
no mundo, passou por dificuldades até se consolidar 
e registrar sua importância frente ao histórico de 
preocupação ambiental, e, desde a sua concepção, 
permeada por atos resultantes da exploração a 
intenção do mesmo é regular a atuação no ambiente.

Embora seja uma ciência recente, seu 
surgimento é resultado da necessidade de 
regulamentação frente às mudanças ocorridas à 
época, ainda seja permeado por inconsistências, no 

entanto, a preocupação da ciência jurídica com esta 
disciplina é de suma importância dentre as variadas 
esferas jurídicas, como também, para manutenção de 
garantias e direitos.

O instituto do Direito Ambiental, como 
direito fundamental reserva conceitos e princípios 
de extrema importância para a temática levantada no 
que tange a proteção e garantia jurídica de qualidade 
ambiental, conforme Antunes (2010, p. 11) é o 
ramo do direito que “regula a relação dos indivíduos, 
governos e empresas com o meio ambiente”, e, 
portanto, está intimamente ligado a discussão.

A Lei 6.938/81 que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, 
inciso I conceitua meio ambiente como “o conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).

Ao se conceituar Direito Ambiental (DA), 
Paulo Bessa (2010, p. 3) considera que importa 
destacar a diferenciação entre Direito e o Meio 
ambiente - ou somente, ambiente - já que, os 
conceitos estão inter-relacionados.

Assim, ao se considerar que o Direito 
é composto por fato, valor e norma, e o meio 
ambiente é o conjunto ecossistêmico entre natureza, 
o homem e suas ações biológicas, físicas, químicas, 
culturais, sociais, políticas, econômicas, em relação 
ao mesmo, pode-se dizer que o Direito Ambiental 
possui como fato a própria vida humana, suas 
normas surgiram em detrimento na necessidade de 
regulamentação das ações frente ao meio ambiente 
e o valor está relacionado com a sobrevivência e 
manutenção da vida em todas as suas formas, que 
é o pilar para sustentação da norma (ANTUNES, 
2010, p. 5-7).

Diante disso, o Direito Ambiental ganha cada 
vez mais espaço e busca conciliar o valor intrínseco 
e ético ambiental, com base no fato ambiental, para 
regulamentação normativa das ações humanas em 
relação ao meio ambiente.

1.1 PRINCÍPIOS RELEVANTES  

Neste tópico serão listados os princípios que 
norteiam o Direito Ambiental, no entanto, importa 
salientar que diante da vasta apresentação doutrinária 
desses princípios e seus divergentes significados, se 
observará oportunamente, dentro do tema proposto, 
princípios a serem destacados para condução do 
pensamento proposto.
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Princípios, conforme ensina Miguel Reale 
(1986, p.30) são:

verdades ou juízos fundamentais, que 
servem de alicerce ou de garantia de certeza 
a um conjunto de juízos, ordenados em um 
sistema de conceitos relativos à dada porção 
da realidade. Às vezes também se denominam 
princípios certas proposições, que apesar 
de não serem evidentes ou resultantes de 
evidências, são assumidas como fundantes 
da validez de um sistema particular de 
conhecimentos, como seus pressupostos 
necessários.

Esclarece Antunes (2010, p. 23), que os 
princípios podem ser ainda, implícitos ou implícitos, 
que podem ser encontrados no texto legal ou não, 
levando em consideração que sua aplicação e 
positivação são válidas e abrangem as esferas do 
judiciário, executivo e o legislativo.

Assim, pôde-se observar que o Direito 
Ambiental está permeado por diversos princípios 
que foram integrados, reconhecidos com o decorrer 
do tempo, e, em análise doutrinária, considerando 
as posições e o entendimento que cada autor tem 
sobre quais são considerados mais importantes em 
suas classificações/ definições, se coletou os que estão 
listados abaixo:

• Meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como direito fundamental; 
Solidariedade ou Equidade 
intergeracional; Responsabilidade  
intergerações;  Natureza pública da 
proteção ambiental; Obrigatoriedade da 
Proteção Ambiental; Desenvolvimento 
sustentável; Igualdade; Poluidor pagador; 
Usuário pagador; Protetor Recebedor; 
Prevenção; Precaução; Participação; 
Ubiquidade ou transversalidade; 
Cooperação internacional; Cooperação 
ambiental; Função socioambiental da 
propriedade; Educação Ambiental; 
Acesso equitativo aos recursos 
naturais; Aproveitamento equitativo; 
Obrigatoriedade do intercâmbio de 
informações e da consulta prévia; 
Progresso Ecológico ou da Proibição do 
Retrocesso.

Na Conferência das Nações Unidas de 
Estocolmo, 26 princípios atinentes ao Direito 
Ambiental foram destacados e posteriormente 
aplicados em várias resoluções, no entanto, todos 

são importantes e dotados de positividade e devem 
ser considerados pelo aplicador da ordem jurídica 
aplicada ao caso concreto nas demais esferas do 
poder (ANTUNES, 2010, p. 22). 

Como já mencionado, os princípios podem 
constar de forma escrita ou implícita nas normas, 
dentre eles, o princípio geral constitucional do meio 
ambiente equilibrado, será oportunamente abordado 
para demonstração da ideia proposta no início da 
discussão.

Ainda, faz-se imprescindível citar o princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana, visto que, o 
mesmo é inerente ao ser enquanto pessoa humana, 
considerando que a sua constituição se consolidou 
em decorrência das atrocidades vivenciadas no 
período da Segunda Guerra mundial, almejando 
assegurar o mínimo existencial - com previsão 
legal na Constituição Federal (BRASIL, 1988) em 
seu art. 1º, inc. III, o princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana está elencado no rol de princípios 
fundamentais.

Princípios constitucionais fundamentais, são 
“princípios superiores no ordenamento jurídico que, 
por sua vez, devem nortear todo o ordenamento 
jurídico” (FERNANDES, 2018). Estes princípios 
têm como função obrigatória “a interpretação dos 
direitos essenciais do homem e que não podem ser 
afastados pelo intérprete, pois exercem a função 
de integrar-se ao direito, sendo a base de todo o 
ordenamento jurídico pátrio” (FERNANDES, 
2018).

Com relação ao princípio constitucional 
fundamental da Dignidade da Pessoa Humana, 
explica Sarlet (2006, p. 39) que é dificultosa 
a conceituação de seu significado, pois, 
abrange valores principiológicos e normativos, 
complementa dizendo inclusive que “cada ser 
humano é, em virtude de sua dignidade, merecedor 
de igual respeito e consideração no que diz com 
sua condição de pessoa” (2006, p. 139), uma vez 
que, não pode ser menosprezada; muito menos em 
virtude de interesse de terceiro, assim, este princípio 
pressupõe uma garantia absoluta e indisponível da 
pessoa humana.

Ao considerar todas estas questões e princípios, 
diante do meio ambiente em sua qualidade sadia para 
proporcionar uma condição digna da vida humana 
e das demais formas de vida, a análise voltada aos 
direitos da personalidade faz-se importantíssima para 
enquadramento ampliado desta perspectiva.
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E AMBIENTE

A discussão do tema está fortemente ligada 
aos Direitos da Personalidade, visto que, tais direitos 
ganharam força neste século e sua correspondência 
não se restringe apenas aos seus direitos inerentes 
isoladamente, mas também aos intrínsecos a pessoa 
humana, e que estão fortemente relacionados ao 
Direito Ambiental e ao ambiente.

Com origem no latim a palavra “personalitate” 
- em português, personalidade - pode ser entendida 
como:

personalidade
per.so.na.li.da.de
sf (baixo-lat personalitate) 1 Qualidade 
de pessoal. 2 Caráter essencial e exclusivo 
de uma pessoa. 3 Aquilo que a distingue de 
outra. 4 Personagem. 5 Sociol. Estrutura 
de hábitos adquiridos na vida social. 6 
Psicol. Organização integrada e dinâmica 
dos atributos físicos, mentais e morais do 
indivíduo; compreende tanto os impulsos 
naturais como os adquiridos e, portanto, 
hábitos, interesses, complexos, sentimentos 
e aspirações. 7 Dir. Aptidão reconhecida 
pela ordem jurídica a alguém para exercer 
direitos e contrair obrigações. P. civil: estado 
de todo ser racional, suscetível de direitos e 
obrigações na ordem civil, desde o momento 
em que nasce. P. extrovertida: aquela na 
qual a atenção e interesses se dirigem, 
preferentemente, aos fenômenos externos 
e socialmente perceptíveis. P. introvertida: 
aquela na qual a atenção e interesses se 
dirigem ao próprio eu, ou à vida psíquica. 
P. jurídica: a que implica a qualidade de 
pessoa fictícia ou moral, por oposição à 
pessoa física propriamente dita. P. natural: 
a que abrange todo indivíduo da espécie 
humana. P. simbólica: caráter representativo; 
estereótipo pessoal, que se converteu no 
símbolo de um governo, movimento, tribo, 
associação, tipo de pensamento, música 
ou arte. P.-tipo: exemplo simplificado de 
personalidade, escolhido para caracterizar 
um grupo de personalidades semelhantes 
que se encontram com alguma freqüência na 
sociedade (MICHAELIS, 2015).

Desta maneira, a “personalidade trata-
se do conjunto de atributos ou qualidades que 
caracterizam uma pessoa e a distingue das demais” 
(BARBOSA, CARDIN, 2019), enquanto no 
contexto jurídico, embora ainda encontre limites 
para exercício dos Direitos da Personalidade, tais 
direitos eram reconhecidos como fundamentais, 
e apenas por volta do século XIX conquistou tal 
definição, e na idade contemporânea, no sentido de 
contemplar amplamente a pessoa humana, se tornou 
indissociável a mesma em seus ares físicos, psíquicos 
e intelectuais (AMARAL, 2002, p. 243).

Desta forma, pode-se citar ainda o Direito 
Individual que “é o direito subjetivo garantido a 
todo indivíduo pelas constituições políticas. São eles: 
o direito à vida, à liberdade, à segurança individual e 
à propriedade” (GUIMARÃES, 2009, p. 101).

Os ensinamentos de Hannah Arendt (2007, 
p. 332) dizem que “A era moderna continuou a 
operar sob a premissa de que a vida, e não o mundo, 
é o bem supremo do homem”, pois:

(...) o passado, é visto como uma força, e 
não, como em praticamente todas as nossas 
metáforas, como um fardo com que o homem 
tem de arcar e de cujo peso morto os vivos 
podem ou mesmo devem se desfazer em sua 
marcha para o futuro (...) ao invés de puxar para 
trás, empurra para a frente, e, ao contrário do 
que seria de esperar, é o futuro que nos impele 
de volta ao passado (ARENDT, 1979, p. 37).

Inclusive, ao se analisar o futuro do meio 
ambiente, deve-se ressaltar em primeiro lugar o 
direito à vida que é sublime, já que, “(...) a vida, 
e não o mundo, é o bem supremo do homem” 
(ARENDT, 2007, p. 332); e não há comparação 
tão relevante quanto aos demais direitos inerentes à 
pessoa humana, pois cada um tem sua peculiaridade 
e nem por isso devem ser diminuídos.

Com isso, ao se tratar da Dignidade Humana 
e sua garantia constitucional, ao visualizá-la no 
contexto social vê-se que:

(…) a personalidade é um atributo jurídico. 
Todo homem, atualmente, tem aptidão 
para desempenhar na sociedade um papel 
jurídico, como sujeito de direito e obrigações. 
Sua personalidade  é institucionalizada 
num complexo de regras declaratórias, 
nas condições de sua atividade jurídica e, 
nos limites a que se deve circunscrever. O 
conhecimento dessas normas interessa a todo 
o Direito Privado, porque se dirige à pessoa 
humana considerada na sua aptidão para agir 
juridicamente (GOMES, 2001, p. 6).

Ao se considerar o intuito da pesquisa, 
questionar os direitos da personalidade ao longo 
de sua conquista na linha do tempo, evidencia a 
importância do mesmo frente à reflexão de sua 
inerência ao ser como pessoa humana, permeado por 
direitos e obrigações, que em seu desenvolvimento 
como sujeito de direito modela e sustenta a 
personalidade, por intermédio das garantias 
conquistadas, com o condão de superar os limites 
e formas de reapreciação de direitos e deveres que 
ainda afetam alguns aspectos da matéria.

Para tanto, sob a perspectiva do meio 
ambiente, sabe-se que a conservação ambiental é 
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de extrema importância para a sociedade e para 
garantia às futuras gerações, com isso, o Estado 
tem papel fundamental para promover políticas 
públicas e contribuir para que cada vez mais se 
desenvolva melhorias para manutenção de princípios 
constitucionais fundamentais do Direito Ambiental.

A proteção ambiental, que é uma obrigação 
do Estado, é antes de tudo um dever dos cidadãos 
na salvaguarda do patrimônio ambiental e do meio 
em pertencem e dividem com as demais formas de 
vida, a sua manutenção é fator primordial para a 
construção do futuro da humanidade e garantia dos 
Direitos da Personalidade.

2.1 MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO: DIREITO 
FUNDAMENTAL E DA PERSONALIDADE

Diversas são as discussões que norteiam 
o princípio do Meio Ambiente Ecologicamente 
Equilibrado, entretanto, a Declaração de Estocolmo 
sobre o Meio Ambiente Humano, frisa em seu 
Princípio 1 que “O homem tem o direito fundamental 
à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de 
vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 
tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de 
bem-estar” (DECLARAÇÃO, 1972).

No entanto, incumbe a todos os sujeitos “a 
solene obrigação de proteger e melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras” 
(1972). Diante disso, importa destacar, o artigo 225 
da Constituição da República, que expõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo- se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao poder público:
I- preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas;
II- preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético;
III- definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que omprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade;

VI- controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;
VII- promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente;
VIII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
(BRASIL, 1988).

No que tange aos deveres e obrigações, 
conforme ensinamentos de Helli Alves de Oliveira 
(1990) “a obrigatoriedade da transparência dos atos 
do Poder Público tornou óbvio o comportamento de 
toda a coletividade, posto que a ninguém é permitido 
alegar o desconhecimento da lei ou de qualquer ato 
que seja público (...)”, uma vez que, envolve a ação de 
todos em face dos problemas ambientais, de maneira 
que os cidadãos deverão, diretamente ou através 
de grupos, informar-se para que possam participar 
de decisões, e, consequentemente, exercer uma 
influência sobre o desenvolvimento de seu país, pois, 
embora cabe ao projeto e a equipe técnica elaborar 
um estudo, cabe ao Estado controlar e fiscalizar as 
atividades e defender o direito da coletividade de 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Como já exposto, a Constituição Federal no 
seu artigo 225 obriga a Administração e o público a 
controlar as atividades nocivas ao meio ambiente, de 
maneira tal que ao destacar que, “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
às presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988) é 
possível depreender a necessidade de ação conjunta 
e consciente.

Denota-se da responsabilidade compartilhada 
pela preservação do ambiente e dessa forma entende-
se que o Estado poderá ser responsabilizado pela 
falta no exercício do seu controle técnico, desta 
maneira deverá cumprir a sua função de dever de 
cuidado de modo geral (OLIVEIRA, 1990). Para 
tanto é que o Estado criou mecanismos através de 
Leis que regulamentam a Carta Magna, as formas 
de controle oferecidas pela Constituição Federal e 
a Política Nacional do Meio Ambiente constituem 
seus principais instrumentos.

Diante do que já se expôs, ao tratar a questão 
do meio ambiente equilibrado, além o papel do poder 
público e do Direito Ambiental como regulador da 
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matéria, princípios e garantias, a atenção ao cerne 
do tema volta-se no sentido de observar que sem 
qualidade do meio ambiente junto à manutenção 
e preservação não há possibilidade de continuação 
das diversas formas de vida de forma sadia, e ao se 
considerar o ser humano, como sujeito de direitos 
e deveres, mas também como sujeito dotado de 
personalidade e possuir a condição humana, faz-se 
necessário um olhar mais aprofundado ao tema para 
englobar tais considerações.

Sopesando que a vida humana não é avaliada 
em grau valorativo, salienta Hannah Arendt que a 
“(...) condição humana compreende algo mais que 
as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os 
homens são seres condicionados: tudo aquilo com o 
qual eles entram em contato torna-se imediatamente 
uma condição de sua existência” (2007, p. 17).

Desta maneira, por meio dos dados coletados 
ao analisar os aspectos compatíveis para consideração 
do meio ambiente também como direito da 
personalidade, observa-se que:

(...) é inegável a identidade entre aqueles 
atributos dos direitos da pessoa humana 
com os do meio ambiente, isso faz com que, 
sejam fortes os argumentos na direção da 
necessidade de se considerar o meio ambiente 
equilibrado, sadio, como mais um dos direitos 
da personalidade, embora de titularidade 
difusa, já que a qualidade ambiental é um 
bem jurídico indivisível e transindividual. 
(BARBOSA; CARDIN, 2019).

Portanto, o direito fundamental e da 
personalidade apresentam características essenciais e 
complementares para a difusão do olhar com relação 
ao meio ambiente, no sentido de abranger o espectro 
jurídico de integração dos segmentos em discussão.

3 CIÊNCIA JURÍDICA E INTERCIÊNCIA

A Ciência Jurídica ao longo do tempo evoluiu 
e estudos têm surgido no sentido de se utilizar da 
aplicabilidade da interciência na esfera jurídica para 
novas perspectivas e novos modelos de entendimento 
da mesma na modernidade.

A pesquisa em questão visa se utilizar da 
Ciência Exata da Física, para analogicamente 
considerar seus efeitos e aplicações, frente às diversas 
considerações relacionadas à temática proposta, 
para ao final, se demostrar os resultados obtidos por 
intermédio das discussões trazidas.

Dentro da abordagem da Óptica Geométrica 
(também conhecida como óptica de raios), há 

uma variedade de efeitos que possuem equações e 
estudos específicos, quando restringida às Leis da 
Reflexão, onde reflexão é um “fenômeno no qual 
uma propagação energética periódica (onda) volta ao 
ponto de origem após atingir determinado ponto” 
(LIRA, 2019).

A matéria traz várias perspectivas, dentro de 
um estudo mais aprofundado - pode-se visualizar 
sua aplicação análoga ao Direito como modelo 
de continuidade, visto que, traduz os conceitos 
relacionados ao que pretende ser adotado para 
ampliar as perspectivas legais, para facilitar a 
aplicação do Direito, e, inclusive dos princípios, que 
cada vez mais, demandam uma consciência cíclica, 
não só ambiental como também, pessoal e humana.

Ao restringir um pouco mais a matéria, 
escolheu-se a Teoria da Reflexão Difusa para análise 
e aplicabilidade na seara do Direito Ambiental, com 
o intuito de abranger alguns conceitos e determinar 
o resultado da proposta, considerando o tema em 
discussão, visto que, a necessidade de um alcance 
mais amplo.

Assim, ao se utilizar da aplicabilidade da 
teoria da Reflexão Difusa aos princípios, normas 
e seus desdobramentos, se observará, inclusive, a 
possibilidade crescente da interciência para adoção 
de novas perspectivas, como também para debater 
o viés ambiental para garantia de direitos e proteção 
estatal.

Por conseguinte, a discussão do tema tem 
total aderência ao co nt exto contemporâneo, visto 
que, em uma análise mais aprofundada, há uma 
inclinação de combinação de conceitos para ampliar 
o campo de estudo do processo evolutivo do Direito 
Ambiental, como também da Ciência Jurídica como 
um todo.

3.1 TEORIA DA REFLEXÃO DIFUSA E DIREITO 
AMBIENTAL

Para entender a proposta da pesquisa, faz-se 
necessário apresentar alguns tópicos que envolvem 
a teoria da Reflexão Difusa, para isso, Bonjorno et 
al (2016, p. 140), explicam que “O fenômeno que 
consiste no retorno do feixe de raios ao meio de 
incidência é chamado reflexão da luz. Há dois tipos 
de reflexão da luz: reflexão regular e reflexão difusa” 
(2016, p. 140).

Na primeira modalidade, a reflexão regular 
- também chamada de reflexão Especular “um 
feixe de raios paralelos, ao incidir na superfície 
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plana e especular S, retorna ao meio da incidência, 
mantendo o paralelismo. Essa reflexão ocorre quando 
a superfície especular ou refletora é extremamente 
polida, como um espelho” (2016, p. 140), enquanto 
na reflexão difusa visualiza- se que “o feixe incidente 
numa superfície irregular S retorna ao meio e se 
espalha em diferentes direções. É por causa da 
reflexão difusa que podemos enxergar os objetos não 
luminosos” (2016, p. 140).

Ao se considerar que “É através da reflexão 
difusa que podemos ver os objetos que nos cercam 
(...) uma sala iluminada, qualquer que seja a posição 
que tomamos ao observar um objeto, nós o vemos, 
pois ele reflete difusamente luz para nossas vistas”, 
entende-se a importância do fenômeno em discussão 
(CALÇADA; SAMPAIO, 1998, p. 5).

É possível compreender algumas aplicações 
práticas, entre elas Robortella (1984, p.21) cita 
que “as faixas brancas pintadas nas rodovias. Ao 
receberem a luz do farol de um veículo, essas faixas 
provocam a difusão da luz e permitem ao motorista 
uma orientação segura em relação à estrada” (grifos 
do autor).

Basicamente a teoria da Reflexão Difusa 
ou Difusão da Luz diz respeito ao fenômeno de 
incidência e retorno da luz para o meio de origem, 
que ocorre em uma superfície irregular, no entanto, 
ao retornar ela se propaga em todas as direções, e 
desta maneira possibilita que determinados objetos 
possam ser enxergados, caso contrário não seria 
possível.

Diante disso, ao se considerar que a 
mudança constante na sociedade globalizada, 
consequentemente, conduz a modificações que 
apresentam seus pontos positivos e negativos, de 
forma que é possível avistar que nem sempre tudo 
segue na mesma direção, pressupõe que a busca 
pelo equilíbrio nem sempre é enxergada pelo ângulo 
observado, o que remete assim, a necessidade de ser 
avistado considerando as diferentes direções.

Essa globalização não se restringe apenas aos 
aspectos tecnológicos, mas também a globalização 
dos direitos fundamentais que caminham com o 
Direito Ambiental e a efetivação de seus elementos de 
estudo, visualizando-se que a globalização de direitos 
e a globalização tecnológica, estão interligadas e 
ao mesmo tempo de forma difusa possibilitando a 
mudança e adequação da realidade modificada de 
forma constante.

Ao aplicar de maneira análoga, a teoria da 
Reflexão Difusa ao Direito Ambiental, pretendeu-

se instigar uma visão ampliada e que seja refletida 
difusamente ante aos aspectos que compõem a 
realidade do Direito Ambiental e os conceitos e 
princípios que o norteiam, como também o meio 
ambiente, de maneira tal que possam ser visualizados 
de forma integrada e sistêmica possibilitando 
enxergar o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como um bem dotado de interesse 
difuso, de garantia constitucional fundamental e da 
personalidade de todas as formas e condição de vida.

CONCLUSÃO

Considerado como uma ciência recente notou-
se que o Direito Ambiental passou por algumas fases 
e no Brasil de forma um pouco mais tardia, ganhou 
gradativamente seu espaço e desde a sua concepção 
como ramo do direito possui uma ampla gama de 
conceitos que o nortearam e se moldaram ao longo 
dos anos, evidenciando-se e abrangendo as diversas 
facetas que o compõem, para então se compreender 
que engloba diversas definições, fatores, setores e 
matérias de direito.

A legislação específica determina pontos de 
seu interesse, mas visualizando-o com um olhar 
ecossistêmico, inclusive como bem ambiental, 
passou por diversas modificações que resultaram na 
inclusão de princípios e normas que são essenciais a 
manutenção, conservação e proteção do ambiente, 
como direito fundamental em todos os seus aspectos, 
para todas as formas de vida e suas diferentes 
condições.

Além dos princípios gerais de direito, tem-
se os diversos princípios de Direito Ambiental, 
dentre eles destacou-se a importância do princípio 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
da visão integrada como princípio constitucional 
fundamental e da personalidade, considerando que 
a essencialidade dos conceitos se funde, neste caso 
específico, maturando a compreensão de que é 
imprescindível um olhar conexo e multidisciplinar 
para o tema.

Diante disso, discutiu-se a importância da 
Ciência Jurídica utilizar-se da interciência, mais 
especificamente a Física, proposta para o estudo em 
questão, para enxergar e absorver novos paradigmas 
frente à mudança do pensamento para uma análise 
mais profunda do conhecimento integrado e avistar 
novas possibilidades.

Para isso, a teoria da reflexão difusa 
foi apresentada sucintamente para facilitar a 
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compreensão e aplicar a essencialidade da mesma à 
pesquisa, com isso, pôde-se observar que a luz que 
parte de um determinado meio para outro meio, se 
ocorrer o fenômeno de uma parte da luz propagada 
voltar a se propagar neste meio, ter-se-á a reflexão 
da luz.

Quando essa reflexão ocorre em superfície 
irregular/ “ondulatória”, ao retornar para o meio 
de origem, ela se propaga por diversas direções, 
ocorrendo à reflexão difusa, e por meio dela é possível 
enxergar os objetos que não são luminosos.

Portanto, na tentativa de elucidar a proposta, 
a discussão sobre teoria da reflexão difusa aplicada 
ao Direito Ambiental, numa primeira tentativa, 
buscou demonstrar que a utilização da interciência, 
busca auxiliar ao campo jurídico, no sentido de, 
analogicamente instigar novos olhares, dentro 
das diferentes possibilidades a serem enxergadas, 
para que, de maneira integrada seja possível 
ampliar determinados planos de visualização e 
automaticamente, alcançar resultados que possam 
contemplar novas dimensões.

Não obstante, a teoria mencionada inspira 
como estímulo perante as diversas possibilidades de 
integração, contextualizando as novas perspectivas 
de visualização e atuação, considerando o bem 
ambiental como essencial para a dignidade da pessoa 
humana, por intermédio do desejo imaculável 
de proteção atual e futura - em conjunto com a 
ciência jurídica, interciência, o direito, o estado, os 
cidadãos, etc. - como garantidores da essencialidade 
do ambiente como fundamental e imprescindível à 
personalidade humana.
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RESUMO

O emprego da técnica de gestação de 
substituição realiza-se mediante um contrato entre 
a cedente do útero e a pessoa ou casal idealizador 
do projeto parental. Muito embora não haja 
regulamentação dessa forma de contratação no 
ordenamento jurídico vigente, a carência legislativa 
não tem sido capaz de coibir tal prática, pela 
sociedade, que tem implicado em conflitos diante 
do não cumprimento do pacto por alguma das 
partes. Desta forma, este trabalho objetivou analisar 
os efeitos da aplicação de princípios constitucionais 
e infraconstitucionais no momento de formação 
do contrato gestacional e sua efetividade quando 
da ruptura injustificada por parte da gestante que 
hospeda a filiação alheia em seu útero.

PALAVRAS-CHAVE

Contrato. Parentalidade Responsável. Gravidez. Criança. Família.

ABSTRACT

The substitution gestation technique is employed 
through a contract between the cedant of the uterus 
and the person or couple who created the parental 
project. Although there is no regulation of this form of 

contracting in the current legal system, the legislative 
lack has not been able to restrain such practice, by 
society, which has resulted in conflicts in the face of non-
compliance with the pact by any of the parties. Thus, 
this study aimed to analyze the effects of the application 
of constitutional and infraconstitutional principles at 
the time of the formation of the gestational contract and 
its effectiveness when the unjustified rupture on the part 
of the pregnant woman that hosts the alien affiliation 
in her uterus.

KEYWORDS

Contract. Responsible Parenting. Pregnancy. Kid. Family.

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa tem como propósito principal 
verificar, a partir da interpretação de preceitos 
constitucionais, a possível aproximação entre duas 
searas: a contratual e a familiar. Institutos jurídicos 
que, a primeira vista, parecem ser incompatíveis ou 
ao menos de difícil aproximação em alguns pontos. 
Mas, que, sob uma visão cautelosa, amparada no 
sistema de normas constitucionais, mostram-se, sim, 
passíveis de fusão.
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A procriação medicamente assistida realiza-
se por diversas técnicas, entre elas a de gestação de 
substituição, também, vulgarmente conhecida por 
barriga de aluguel.

Na prática, as clínicas de reprodução assistida 
brasileiras, realizam um contrato entre a gestadora e 
o casal idealizador da filiação para regular a relação 
entre as partes durante o período gestacional e 
também no puerpério, ou seja, logo após o parto.

Entretanto, muito se discute sobre a 
possibilidade de realização deste contrato, e de sua 
validade jurídica frente aos ditames constitucionais. 
Quando ocorrem conflitos entre as partes, o 
magistrado na análise do caso concreto, muitas vezes, 
não leva em consideração o contrato anteriormente 
celebrado, nem, tão pouco, aplica as regras 
contratuais previstas no Código Civil para resolução 
dos conflitos advindos da gestação de substituição, 
por entende- las inadequadas para esse fim.

Daí surgem os questionamentos: é possível 
utilizar-se de um instrumento negocial, como é o 
contrato, comumente atrelado às relações comerciais, 
para versar sobre questões ligadas à maternidade 
e à vida da criança? Sendo o direito à reprodução 
entendido entre os de mais alta relevância para o 
ordenamento jurídico brasileiro, considerado como 
direito da personalidade, poderia ensejar às partes as 
consequências pelo inadimplemento?

Partindo da nova percepção do direito 
constitucional contemporâneo e de seu papel na 
interpretação jurídica de seus comandos, analisa-se a 
irradiação dos efeitos dos princípios constitucionais 
sobre o contrato de gestação de substituição, 
principalmente, quando da ruptura da confiança 
entre as partes contratantes.

1 DO DIREITO À REPRODUÇÃO HUMANA 
MEDICAMENTE ASSISTIDA

Dada a historicidade, característica dos direitos 
humanos, pode-se afirmar que o direito à reprodução 
é relativamente recente. Remonta à Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento, 
que se realizou em 1994, em Cairo, onde definiu-
se, pela primeira vez, um conceito de direito 
reprodutivo, associado ao direito à saúde.

Há doutrinadores que o consideram 
legítimo direito fundamental da pessoa humana 
inserido implicitamente entre eles, haja vista, 
decorrer de outros direito fundamentais, estes sim 
expressos, como o direito à vida privada, à saúde e, 

principalmente, o direito ao planejamento familiar.
Infere-se, também, da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, no artigo XVI, a qual, 
ao assegurar expressamente o direito de constituir 
família, está subentendendo o direito de procriar.

Acrescente-se que, conforme esclarece 
Luiz Otavio Rodrigues, é certo que diversas 
matérias de direito civil em relação à família foram 
constitucionalizadas por elevação (2019, p. 210), 
ou seja, subiram um degrau na pirâmide normativa, 
passando a gozar também de assento e dignidade 
constitucionais, no dizer de Joaquim de Souza Ribeiro 
(1998, p. 736). Nesse sentido, a Constituição Federal 
de 1988, mesmo sem fazer referência expressa ao 
direito de procriar, garantiu o direito à reprodução, 
por meio do direito ao livre planejamento familiar, e 
conferiu força normativa ao referido mandamento, 
ou seja, determinou seu caráter obrigatório.

O art. 226 § 7º estabelece que o planejamento 
familiar deve ser exercido pela livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse 
direito e funda-o nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável.

Para Guilherme de Calmon Nogueira (2013, 
p. 713) os preceitos contidos no caput e no § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal indicam a existência 
do direito à reprodução:

Por conseguinte, o direito de procriação existe 
e, como tal, deve ser assegurado pela ordem 
jurídica. Se a Constituição Federal protege a 
família e esta é constituída pelos genitores e seus 
descendentes, a proteção deve ser estendida à 
procriação, um dos recursos por meio do qual 
a família será constituída. Seria ilógico não 
reconhecer o direito de procriação, pois estaria 
tutelando a família, sem tutelar sua origem.

Wagner Mota Alves de Souza (2009, p. 219) o 
inscreve entre os direitos da personalidade ao afirmar 
que:

[...] a procriação acaba por se revelar uma 
própria extensão ou projeção da personalidade 
(direito à vida, ao nome, à imagem, à saúde, 
à liberdade, inclusive, sexual) estaria contido 
o direito à procriação (ou descendência), 
entendido este como uma capacidade de 
autodeterminação da mulher, do homem ou 
do casal quanto à constituição, aumento ou 
limitação do número de filhos que desejam ter.

A Constituição Federal, ao proporcionar ao 
casal o direito à reprodução e ao livre planejamento 
familiar, também está prevendo a possibilidade 
de utilização de métodos artificiais de reprodução, 
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quando impõe ao Estado a tarefa de assegurar os 
recursos necessários para o exercício do projeto 
parental. 

Segundo Gustavo Pereira Leite Ribeiro (2002, 
p. 286), a reprodução medicamente assistida é “o 
conjunto de técnicas que favorecem a fecundação 
humana, a partir da manipulação de gametas e 
embriões, objetivando principalmente combater a 
infertilidade e propiciando nascimento de uma nova 
vida humana”.

Atualmente, o número de mulheres e homens 
que recorrem à reprodução assistida tem aumentado 
consideravelmente, indicando uma alteração na 
forma de exercício do direito à procriação. O 
modelo de vida moderno tem como consequência, 
quase que espontânea, a necessidade de adoção de 
técnicas laboratoriais substitutivas ou facilitadoras 
do processo reprodutivo natural (PORTAL O DIA, 
2015).

Um dos fatores a ser considerado é que a 
inserção da mulher no mercado de trabalho, por vezes, 
conduz à decisão de constituir família e ter filhos 
cada vez mais tardiamente. Este fato cronológico 
colabora para o surgimento de dificuldades ou causas 
de infertilidade decorrentes da idade da mulher.

Soma-se a esse fato, a abertura social para 
novos modelos familiares, como os homoparentais, 
que impulsiona grande parte da sociedade à utilização 
crescente de técnicas laboratoriais substitutivas 
do método de reprodução natural, posto que os 
casais homoafetivos são impossibilitados de exercer 
naturalmente a reprodução, haja vista o material 
genético de ambos provirem do mesmo sexo. Assim, 
a reprodução médica torna-se de fundamental 
importância para realização do projeto de filiação.

O Supremo Tribunal Federal, em atenção a 
essa demanda social, em 2011, reconheceu a união 
homoafetiva como entidade familiar, no julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 132, o que, contribuiu 
para a reafirmar a necessidade de garantir a todos, 
indistintamente, o direito à procriação, inclusive por 
meios artificias.

2 DA ADEQUAÇÃO DO INSTITUTO 
CONTRATUAL NA REGULAÇÃO DA 
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA

É possível observar que, na medida em que a 
sociedade se modifica, o direito e alguns institutos 

por ele regulados também se alteram. Até mesmo 
o texto constitucional reflete essa característica 
legislativa.

Gilmar Mendes ( 2008, p.77) afirma que:

A Constituição não é uma norma fechada, mas 
sim um projeto em contínuo desenvolvimento, 
representativo de conquistas e experiências e 
ao mesmo tempo aberto à evolução e à utopia. 
No Estado Constitucional, a interpretação da 
Constituição, portanto, não deve ser realizada 
segundo a lógica do “um ou outro” (Entweder-
oder), mas de acordo com um pensamento 
permanentemente aberto a múltiplas 
alternativas e possibilidades.

O contrato é mais um dos institutos jurídicos 
que retratam a possibilidade de mutação no tempo. 
Vislumbra-se, na história, que o contrato sempre 
existiu nos mais diversos tipos de sociedades humanas 
e resistiu a todo tipo de transformação pela qual 
essas sociedades passaram. A adaptação do modelo 
contratual a cada momento histórico pode ser vista 
como o fator determinante para a permanência desse 
instituto ao longo do tempo.

Neste sentido, afirma Judith Martins-Costa 
(1999, p. 383) que “no direito não existem verdades 
imutáveis, mas adequações normativas.” Para a 
autora, todo conceito é construído doutrinariamente, 
inclusive o da relação obrigacional, logo, não é dotado 
do atributo da imutabilidade. A observação da 
evolução do conceito de contrato ao longo da história 
permite concluir que o acordo bilateral de vontade, 
consubstanciado em um contrato, tem a plasticidade 
de seu conceito como uma característica marcante.

No direito romano, o princípio pacta sunt 
servanta exigia o estrito cumprimento do pactuado 
entre as partes contratantes e marcava a obrigatoriedade 
do acordo como cláusula intransponível. Exigia-se a 
exteriorização da forma contratual para sua validade 
e a abrangência dos efeitos do contrato restringia-se 
às partes contratantes, sem alcançar qualquer terceiro 
interessado no contrato.

O foco da relação contratual da época estava 
no crédito e no débito assumidos pelas partes, 
sem observância de outros deveres ou poderes 
eventualmente cumulados pelos contratantes. 
Além disso, a característica marcante desse período 
contratual era o fato de o inadimplemento do 
contrato celebrado sujeitava os próprios corpos das 
partes inadimplentes (DINIZ, 2010, p. 20).

Em um segundo momento, o contrato 
adaptou-se à era das codificações. O positivismo 
jurídico determinava o que tinha ou não valor 
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jurídico, assegurando a liberdade para contratar, 
bem como a igualdade entre os contratantes, ainda 
que meramente formal. Nesse período, imperou o 
individualismo jurídico e o contrato era considerado 
intangível, não se admitindo alteração unilateral. 
Assim, prevalecia, juridicamente, a vontade em 
detrimento da lei (LISBOA, 2010, p. 90), posto 
que o Estado Liberal não intervinha nas relações 
privadas.

Nesse contexto de sistema fechado é que o 
Código Civil de 1916 foi estruturado, descortinando 
a insuficiência da legislação à época para equilibrar 
materialmente as partes e promover justiça por 
meio do contrato. O cenário pós Segunda Guerra 
Mundial resultou na exaltação da desigualdade 
entre as partes contratantes, haja vista a subjugação 
do mais fraco ao mais forte na relação contratual, 
que passou a ser estandardizada com o advento dos 
contratos de adesão.

Tal fato, aliado às reformas sociais 
profundas sofridas após a Revolução Industrial e o 
desenvolvimento tecnológico, entre outros fatores 
sociais, corroboraram para a perda de força do 
sistema fechado das codificações. Com o advento da 
Constituição Federal de 1988, o liberalismo jurídico 
passou a ser mitigado para dar espaço à proteção 
social. (LISBOA, 2010, p. 102). Abandonou-se 
a visão patrimonialista e centralizou-se na pessoa 
humana como cerne de proteção das relações 
obrigacionais. Pode-se afirmar que a Constituição 
Federal inaugurou o sistema aberto no ordenamento 
jurídico brasileiro, posto que apresentou um sistema 
não unicamente restrito à fonte legal.

É o que se depreende da doutrina de Judith 
Martins-Costa (1999, p. 32):

Estas mutações infletem no conceito de 
sistema jurídico; transformando-o. Esgota-se 
definitivamente a concepção fechada, posta 
pela ciência oitocentista após a codificação, 
desenhando-se um conceito de sistema 
relativamente aberto, porque na sua origem 
não estará, de modo exclusivo e excludente, 
a fonte legislativa: ao contrário, o sistema 
(relativamente) aberto opera a partir da 
diversidade de fontes de produção jurídica, 
com acentuado peso à fonte judicial e com 
forte atenção à pratica da fixação social de 
tipos  e modelos por via costumeira, negocial 
e jurisprudencial.

O movimento de constitucionalização do 
direito civil, caracterizado pela elevação das normas 
ordinárias ao texto constitucional (RODRIGUES, 
2019, p. 214), corroborou para as transformações 

de interpretação das normas direcionadas aos 
particulares.

A abertura principiológica do sistema 
normativo constitucional possibilitou uma releitura 
do sistema contratual brasileiro, agora, pautado em 
princípios como o da dignidade da pessoa humana, 
da solidariedade, da função social do contrato e da 
boa-fé objetiva. Tal cenário culminou em um novo 
conceito de contrato, que alarga seu campo de 
abrangência e imprime um acréscimo de funções e 
relevância diante da sociedade contemporânea.

Enquanto que, até pouco tempo, só se 
enxergava a possibilidade de utilização de um contrato 
quando tivesse como objeto um bem patrimonial, 
hoje é possível visualizar esse instrumento de 
pacificação com maior amplitude.

Paulo Nalin conceitua o contrato 
contemporâneo como sendo a “relação jurídica 
subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, 
destinada a produção de efeitos jurídicos existenciais 
e patrimoniais”. (NALIN, 2001, p. 255).

Percebe-se, nitidamente, a partir do conceito 
de contrato acima citado, que o contrato atual 
não pode ser celebrado apartando-se dos ideais 
principiológicos encartados no texto constitucional, 
desta forma, o instrumento negocial tornou-se 
apto a regular questões que vão além de situações 
meramente patrimoniais.

É notório, pela simples leitura dos artigos 
inicias da Constituição Federal, que o legislador 
constitucional erigiu como fundamento da República 
o principio da dignidade da pessoa humana. Edson 
Fachin, assim como Pietro Perlingieri, entre outros 
autores expõem que surgiu no Brasil o movimento de 
“repersonalização”, gerado pelas adequações do texto 
constitucional, que colocou a pessoa como centro 
das preocupações do ordenamento jurídico nacional. 
Significa dizer que todo o sistema no entorno da 
Constituição Federal se direciona para a proteção do 
ser humano.

Sob esta perspectiva, a necessidade de 
observância das normas constitucionais por todo o 
sistema de regras e normas jurídicas é o que confere 
unidade sistemática ao ordenamento, como um todo. 
De modo que, todos os microssistemas, entre eles o 
Código Civil e, dentro dele, o complexo de regra 
contratuais, devem efetivar o que é determinado pelo 
texto constitucional, ou seja a dignidade da pessoa 
humana. Assim, se a efetivação da dignidade da pessoa 
humana é a preocupação principal da Constituição 
Federal, também o é do sistema contratual.
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Como consequência desta constatação, não 
há como dizer que o instituto contratual se presta 
a reger apenas questões patrimoniais sob a alegação 
de que uma estipulação contratual poderia ofender 
a dignidade do ser humano, como é comum a 
doutrina alegar sobre o contrato de cessão de útero. 
O contrato “constitucionalizado” é instrumento 
de dignificação e não de opressão, em atenção ao 
mandamento maior.

Nesse sentido, Maria Celina Bodin de Morais 
afirma que “o contrato vem configurado como 
um espaço de desenvolvimento da personalidade 
humana; uma relação econômico- jurídica em que 
as partes devem colaboração umas com as outras 
com vistas à construção de uma sociedade que a 
Constituição quer livre, justa e solidaria”.(MORAIS, 
1998, prefácio).

Daí a abertura para servir como regulador 
e protetor das partes envolvidas em contrato de 
reprodução assistida medicamente.

3 DA TÉCNICA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA POR 
GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

Dentre as diversas formas reprodutivas 
assistidas medicamente, destaca-se, nesse trabalho, 
a gestação de substituição, que é a técnica na qual 
uma mulher se compromete a gestar uma criança e a 
entregá-la após o parto à pessoa ou ao casal idealizador 
de um projeto parental do qual a criança faz parte. 
Essa técnica recebe, também, o nome de barriga de 
aluguel, maternidade substitutiva; cessão de útero, 
sub-rogação de útero ou maternidade substitutiva.

O procedimento de procriação que se 
desenvolve por heteroimplantação, se dá quando 
o óvulo fecundado in vitro é implantado em outra 
mulher, o que faz surgir a figura da mãe hospedeira, 
também chamada de gestatriz ou cedente do útero, 
que recebe o embrião alheio e compromete-se a 
entregar o bebê após o nascimento.

Refere-se à pessoa ou casal idealizador do 
projeto parental usando as expressões “mãe geratriz” 
ou “casal intencional”.

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf 
(2010, p. 164), a respeito da referida forma de 
reprodução assistida, preceitua que:

A cessão temporária de útero, também 
conhecida por “barriga de aluguel”, “mãe de 
aluguel”, “mãe hospedeira”, “maternidade de 
substituição”, entre outras, pode ser definida 
por muitos doutrinadores como a cessão do 
útero para a gestação de filho concebido pelo 

material genético de terceiro – contratante – a 
quem a criança gerada deverá ser entregue logo 
após o nascimento, assumindo a fornecedora a 
condição de mãe, possibilitando assim à mãe 
de conceber um filho biológico fora de seu 
ventre.

Os parâmetros éticos para a realização da cessão 
de útero estão previstos na  Resolução 2168/2017, 
do Conselho Federal de Medicina, que a autoriza 
sempre que atendidos seus requisitos. No entanto, 
por diferentes argumentos, diversos doutrinadores 
nacionais discordam da possibilidade jurídica de 
aceitação da cessão de útero frente ao ordenamento 
jurídico vigente.

As razões para que haja posicionamentos 
contrários à utilização da técnica de reprodução 
por gestação de substituição fundam-se no fato de 
que o procedimento pode expor os entes envolvidos 
na celebração contratual, quais sejam: o embrião 
humano, a gestante e os idealizadores do projeto 
parental, à situação de vulnerabilidade diante da 
possibilidade de descumprimento do pactuado por 
alguma das partes.

Nesse trabalho, restringe-se a pesquisa a análise 
da vulnerabilidade dos pais da criança que está sendo 
gestada frente a gestatriz, que detém o sucesso ou 
insucesso do projeto parental sob seu comando.

Inicialmente, há que se considerar a 
possibilidade de atuação de má-fé da cedente do 
útero que poderia exigir maior contraprestação para 
entregar da criança sob seu poder, aproveitando-se 
da expectativa dos pais. A ameaça da não entrega da 
criança é uma forma de coação de que a gestante pode 
se servir para exigir direitos de cunho patrimonial, 
não pactuado ou acima do que foi pré-estabelecido.

Além disso, sabe-se que, durante a gestação, 
alterações, de todas as ordens, são sofridas pela 
gestante, desde alterações físicas até mudanças 
emocionais. Dessas últimas decorrem as principais 
complicações que interessam ao Direito.

Em decorrência da sensibilidade emocional 
exacerbada, natural durante gestação e puerpério, a 
gestante pode vir a sentir-se afetivamente ligada à 
criança que gesta e, atendendo a um impulso, não 
entregá-la aos pais intencionais.

Em ambas realidades fáticas, observa-se o 
descumprimento, por parte da gestante, do pacto 
inicialmente celebrado. Por certo que alguém que se 
propõe a gestar uma criança e a entrega-la após o 
seu nascimento, e, durante este processo, acaba por 
decidir não cumprir o acordado, fere gravemente os 
preceitos legais concernentes ao instituto contratual, 
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aos princípios que regem as relações familiares, 
bem como os mandamentos constitucionais. A 
intenção de romper unilateralmente um trato de 
tamanha responsabilidade e consequências conduz 
a efeitos por demais danosos. A gestante causa uma 
instabilidade maléfica aos idealizadores de um plano 
familiar, bem como, à própria criança, posto sujeitá-
la, prematuramente, a uma situação de conflito 
parental. Desta forma, nos moldes da lei, a abrupta 
ruptura deve ensejar responsabilização.

4 DOS EFEITOS JURÍDICOS DO ROMPIMENTO DA 
CONFIANÇA NO CONTRATO DE GESTAÇÃO

A forma de interpretar o contrato, em 
conformidade com os paradigmas inaugurados na 
constituiria federal, significa não deixá-lo somente 
sob a égide dos interesses das partes, mas, também, 
expô-lo a intervenção estatal, que o legitima através da 
observância das normas postas no ordenamento legal.

Gustavo Tepedino (2001, p. 204) esclarece 
o significado de tal intervenção na sociedade, ao 
afirmar que:

Com o Estado intervencionista delineado 
pela Constituição de 1988 teremos, então, 
a presença do Poder Público interferindo 
nas relações contratuais, definindo limites, 
diminuindo os riscos do insucesso e 
protegendo camadas da população que, 
mercê daquela igualdade aparente e formal, 
ficavam à margem de todo o processo de 
desenvolvimento econômico, em situação de 
ostensiva desvantagem.

Esta intervenção do Estado, no pacto de 
gestação, se faz presente por meio da observância das 
cláusulas gerais constitucionais e infraconstitucionais 
que regem as relações contratuais e familiares 
aplicáveis e compatíveis com às peculiares do acordo 
de reprodução..

É, exatamente, esta interferência Estatal na 
relação privada contratual, que confere a validade 
do contrato de cessão de útero, haja vista, servir de 
instrumento de proteção dos entes envolvidos nele.

O instituto contratual possui o condão 
de, subsidiariamente, suprir a carência legislativa 
específica, protetiva das partes, na cessão de útero.

A consideração da validade jurídica do 
contrato de gestação de substituição dota-o de

força cogente, possibilitando, assim, o 
atendimento das necessidades do casal idealizador 
da filiação - que pretende uma gestação saudável 
e recebimento da criança após o nascimento - o 

atendimento das necessidades da gestante - que deve 
passar pela gestação de maneira digna e respeitável 
- e atende, também, e principalmente, à tutela do 
embrião humano contra os conflitos que poderiam 
advir desta técnica.

No momento de formação do pacto, a 
observância dos princípios constitucionais, como a 
dignidade da pessoa humana e a solidariedade, e os 
que regem as relações contratuais, como o princípio 
da boa-fé objetiva e do consentimento informado, 
corrobora para o devido e adequado adimplemento 
das obrigações assumidas por ambas partes, bem 
como legitima a aplicação dos efeitos previstos na lei 
para os casos de descumprimento do acordo.

Destaca-se, aqui, o princípio da boa-fé 
objetiva, contemplado expressamente no art. 422 do 
Código Civil, por imprimir na celebração contratual 
de gestação de substituição o dever de conduta 
ética capaz de auxiliar o juiz, nos casos concretos, 
nos deslindes dos conflitos de parentalidade. Desse 
princípio surge o principal elemento de constituição 
dos acordos, qual seja: a confiança. Não há que se 
falar em realização de contrato, principalmente nos 
de gestação, se não imperar a confiança que uma 
parte coloca na outra, haja vista que, o que cada uma 
busca é sempre a realização do pactuado, ou seja, a 
satisfação de suas intenções.

Por certo que, a parturiente que rompe o 
acordo, se recusando a entregar a criança

após o parto, materializa a quebra do dever 
jurídico de atender a expectativa dos idealizadores da 
filiação de ter o filho esperado, trata-se, portanto de 
uma “ofensa ao interesse de adimplemento”(FACHIN, 
1998, p. 123) e caracteriza grave ruptura da confiança 
entre as partes.

No ordenamento vigente a confiança mostra-
se como “valor preferencialmente tutelável no 
trânsito jurídico” e, quando afrontada, demanda 
adequada reparação.

Nesse sentido, Julio de Almeida Costa, citado 
por Edson Fachin, (COSTA. 1984, p. 202) esclarece 
que:

[…] através da responsabilidade tutela-se 
diretamente a fundada confiança de cada 
uma das partes em que a outra conduza 
as negociações segundo a boa-fé; e, por 
conseguinte, as expectativas legitimas que a 
mesma lhe crie, não só quanto à validade e 
eficácia do negócio, mas também quanto a sua 
futura celebração.

Desta forma, a saída intencional da gestatriz 
de uma relação jurídica contratual de gestação de 



40

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

substituição implica situação tão gravosa a outra 
parte que, nos casos concretos conflitivos, impõem 
reparação.

Sabe-se que o pacto gestacional por 
substituição só se concretiza porque os idealizadores 
da filiação tem o firme propósito de ter a prole. 
A reprodução insere-se no campo mais íntimo 
da pessoa, quanto ao desejo da paternidade ou 
maternidade (GAMA, 2013, p. 638). Há casais 
que consideram fundamental para a sua felicidade a 
constituição da prole.

Marilena Villela Correa (2001) esclarece que:

Atualmente, a procriação se liga não apenas 
à ideia de felicidade, mas também a de êxito 
pessoal. Nesse sentido, na maternidade e na 
paternidade são mobilizados traços arraigados 
das identidades individuais e sociais dos 
sujeitos humanos. Por tudo isso, é possível 
afirmar que a impossibilidade de reprodução 
biológica fragiliza de forma importante 
homens e mulheres.

Neste mesmo sentido, Carlos Lema Añon 
(1999. p. 160)assevera que:

Habitualmente se presenta, además, el 
problema de la esterilidad como generador 
de grandes sufrimientos de tipo psicológico, 
frente a ló cual las nuevas tecnologias 
reproductivas actuaríam beneficiando a las 
parejas o a las mujeres estériles.

Há que observar, ainda, que o direito à saúde 
abrange não apenas aspectos físicos da pessoa, mas, 
também, psíquicos. Assim, o fato de alguém ter o 
desejo de se reproduzir e por qualquer motivo não 
conseguir efetivar o projeto parental, afeta, sem 
dúvida, o direito personalíssimo à saúde. Portanto, a 
ruptura do pacto pela gestante que, após a gestação 
do filho alheio, se nega a entregar a criança, enseja 
a responsabilidade civil decorrente de dano moral 
aferido pelo casal.

Muito embora a maior amplitude do 
dano esteja caracterizado na seara moral, dada 
a ofensa ao direito da personalidade, o abrupto 
rompimento unilateral desencadeia, também, um 
dano patrimonial aos idealizadores da prole. Tão 
logo realizada a escolha da parturiente que gestará 
o embrião na cessão de útero, todas as despesas 
com a clínica de reprodução - que realiza a coleta 
do material genético, fertilização, implantação 
no útero - e os gastos despendidos diretamente à 
gestante, como os hospitalares, exames médicos, 
medicamentos, gêneros alimentícios, vestuário, entre 
outros, são de responsabilidade dos idealizadores do 

projeto parental. Desta forma, a reparação de ordem 
patrimonial se estabelece.

Regina Gondim e Eduardo Espínola (p. 
124) asseveram que com a conclusão do contrato, a 
ruptura injustificada de uma parte fere a expectativa 
e os interesses da outra, que pode ter despendido 
esforços e dinheiro com a elaboração de projetos, 
etc…

Diante da evidencia do dano causado à 
parte contratante que vê frustrada a expectativa de 
constituir prole por meio da gestação em útero alheio 
ressalta-se, em conformidade com o ordenamento 
jurídico, a necessidade de garantir a conduta fundada 
na confiança, reprimindo os comportamentos não 
amparados no imperativo da boa-fé.

Nesse sentido, Edson Fachin afirma que “esse 
é o ponto nuclear: não se trata apenas de configurar, 
dogmaticamente e com refinamento, o universo 
conceitual, e sim de tutelar as pessoas concretamente 
envolvidas (grifo nosso) […]” (FACHIN, 1998, 
p.127)

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald 
e Felipe Peixoto Braga Netto demonstram essa 
amplitude do instituto da responsabilidade civil 
quando a apresentam como corolário da interpretação 
principiológica da constituição federal. Assinalam 
que:

[…]talvez, o mais significativo em termos 
de solidariedade seja a passagem de um 
estado de responsabilidade para outro de 
corresponsabilidade, no qual todos atuem 
conjuntamente para a obtenção de certo 
resultado, estipulando consensos mínimos 
para rechaçar aquilo que é intolerável. Assim, 
o foco da responsabilidade civil é deslocado da 
sanção ao ofensor para a tutela do ofendido.

A mera observação da lei privada quanto ao 
instituto da reparação civil alinhada aos preceitos 
constitucionais permitem identificar a contribuição 
dessas normativas para o entendimento do dever de 
indenização à parte que teve seu interesse frustrado. 
No entanto, esse dever não se restringe, nem se ampara, 
no interesse punitivo contra a parte inadimplente do 
contrato de gestação, funda-se, tal responsabilidade, 
no compromisso assumido no texto constitucional de 
efetivação de proteção da pessoa humana. Em última 
análise, percebe-se que a responsabilização da parte 
que rompe, unilateralmente, o pacto de gestação 
presta-se à concretização do princípio da dignidade 
da pessoa humana, servindo como uma decorrência 
natural da força normativa da Constituição.
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CONCLUSÃO

 Os preceitos da Constituição Federal de 1988 
propiciaram uma abertura do sistema  aos princípios 
morais e éticos quando erigiu como centro de todo o 
ordenamento jurídico brasileiro a pessoa humana e o 
compromisso com o alcance da sua dignidade.

Surgiram, então, no Brasil doutrinas 
defendendo a teoria pós-moderna do direito na qual 
se enxerga uma nova concepção de todo o direito e 
também do direito contratual.

Com o direito contratual pós-moderno 
passa-se a entender a teoria contratual, antes liberal, 
agora, como liberal-social. Ou seja, o contrato 
particular, aquele realizado entre duas pessoas para 
atender a interesse próprio, como se dá na gestação 
de substituição, em que pese regular um direito 
privado, passa a ser fortemente influenciado pela 
face social.

Isso significa que o contrato, agora, 
compromete-se com a busca da igualdade material 
entre as partes e não somente formal, como 
antes. Não se preocupa mais, somente, com o 
cumprimento literal do pactuado, mas prioriza o 
respeito à dignidade das partes envolvidas nele, e até 
de terceiros que sofrem seus efeitos.

Desta forma, torna-se, o contrato apto a 
reger não só questões patrimoniais, mas também as 
questões existenciais, nas quais o objeto principal 
do acordo assenta-se sobre direitos da mais alta 
importância para a sociedade, como os regulados no 
contrato de gestação de substituição.

Conclui-se, portanto, que, dada a relevância 
do pacto gestacional para a vida dos contratantes, 
a ruptura unilateral por qualquer das partes é 
ato indesejável pelo ordenamento jurídico e pela 
sociedade. Os efeitos do inadimplemento do 
contrato de gestação gera efeitos tão graves e danosos 
à esfera emocional, psicológica e financeira das partes 
e até mesmo de toda a sociedade civil que levou o 
ordenamento jurídico a se eximir da legislação 
reguladora desses atos. No entanto, entende-se que 
se atendidos os preceitos da teoria contratual pós- 
moderna, quando da realização do pacto, o contrato 
de gestação, celebrado nas clínicas de reprodução 
assistida, deve ser considerado válido perante o 
ordenamento jurídico brasileiro e sua ruptura 
unilateral deve merecer a adequada e equivalente 
reparação a fim de que se alcance efetivamente a 
justiça, através da mais lídima decisão.
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RESUMO

Neste pretende-se realizar um breve estudo 
da criação e seleção de embriões utilizados como 
meio de cura, para outro ser humano, devidamente 
autorizado por seus pais, conhecido como bebê- 
medicamento. Far-se-á um retrospecto do tema, 
tendo como abordagem a observância da obra 
Admirável Mundo Novo e seus bebês “enfrascados”, 
trazendo o que se encontra na atualidade com relação 
às técnicas de reprodução assistida regulamentas pelo 
Conselho Federal de Medicina e pela Bioética no 
Brasil, desde que se elaboraram as primeiras normas 
para utilização de seres humanos em experimentos 
científicos.

PALAVRAS-CHAVES

Reprodução humana. Biotecnologia. Melhoramento genético. 

Manipulação genética.

ABSTRACT

This is intended to conduct a brief study of the 
creation and selection of embryos used as a means of 
healing for another human being, duly authorized by 
their parents, known as baby medicine. A retrospective 

of the theme will be made, taking as an approach 
the observance of the work Brave New World and 
its “weakened” babies, bringing what is currently 
in relation to the techniques of assisted reproduction 
regulations by the Federal Council of Medicine and 
Bioethics in Brazil, since the first norms for the use of 
human beings in scientific experiments were developed.

KEYWORDS

Human Reproduction. Biotechnology. Genetical enhancement. 

Genetic manipulation.

INTRODUÇÃO

Este estudo, fundamentado na própria 
evolução dos estudos da Bioética, remonta a época 
em que Aristóteles foi chamado de fundador da 
embriologia e, assim, iniciavam-se estudos éticos 
acerca da reprodução, que naquela época, limitava-
se a observação de aves. Passaremos por seis fases no 
desenvolvimento desta pesquisa, sendo elas:

1. Um retrospecto do admirável mundo 
novo - neste tópico, fazemos uma clara 
referência ao autor Aldous Huxley, que 
escrevendo a distopia “Admirável Mundo 
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Novo”, já antecipava em 1943, toda a 
revolução da engenharia genética e da 
biotecnologia que seria, ao seu ver, o 
novo futuro. Passamos, então, por autores 
que criam e explicam a Bioética, como 
método de humanizar procedimentos, 
utilizando-se da razão, do bom senso e 
do juízo, para as tratativas referentes às 
questões da proteção da vida humana.

2. Bebês “enfrascados” - ainda em alusão 
a obra de Huxley, faremos uma breve 
explanação sobre a FIV - fertilização in 
vitro e, por meio desta, introduziremos 
o próximo tópico, a utilização de bebês 
como meio de cura para outro ser 
humano.

3. Bebê medicamento - As crianças nascidas 
sob este estigma, tem pela frente várias 
batalhas, ao longo da sua jornada. Uma 
delas é, internalizar que seu nascimento 
ocorreu em prol da vida e salvação de 
outro ser humano, que a sua vida, como 
fim em si mesma, foi concebida para 
o fim específico de cura, consistindo 
este, um dos muitos dilemas éticos que 
envolvem este tipo de procedimento.

4. Panorama da legislação brasileira - 
faremos uma explanação, de como este 
tema está sendo abordado na nossa 
Legislação pátria e, em como o Código de 
Nuremberg (5) influenciou a criação das 
normas acerca de reprodução assistida e 
as tratativas de pesquisas envolvendo seres 
humanos, principalmente crianças. Por 
fim, levantamos pequenas questões na 
pauta, acerca do (6) Bebê medicamento 
e a Bioética, que permitirão ao leitor uma 
reflexão acerca do que fora tratado neste 
estudo.

5. Cabe aventar que a pesquisa será 
desenvolvida teoricamente, buscando na 
doutrina pátria elementos caracterizadores 
e informativos que direcionem os estudos 
e baseiem a formação do texto. A pesquisa 
será exploratória e explicativa, tendo 
como procedimento a abordagem direta 
às bibliografias, para averiguar qual o 
conteúdo jurídico dos temas suscitados, 
por dedução e indução, aonde buscar-
se-á, por vezes raciocinar, partindo da 
causa para os efeitos, do princípio para as 

consequências, do geral para o particular, 
sem com isto, pretender esgotar o tema.

1 UM RETROSPECTO DO ADMIRAVEL MUNDO 
NOVO

No ano de 1932 uma publicação visionária, 
que circulava pelas ruas de Londres, Inglaterra, 
surpreendia seus ávidos leitores sobre temas como 
alterações genéticas, reprodução humana em 
laboratório, clonagem humana, tudo isto em um 
cenário futurístico, que trazia a revolução silenciosa 
da medicina e da biologia, que falava de pessoas 
geridas por governos através da manipulação de 
comportamentos incentivados e sentimentos 
controlados, através de técnicas de condicionamento 
e manipulação psicológica, como a hipnopedia 
(ensino durante o sono). No Admirável Mundo 
Novo de Huxley (1979, p. 7), o autor no seu 
prefácio, escrito para a 2ª edição de 1946, destaca 
que a padronização do produto humano com bebês 
“enfrascados”, ainda que extremamente fantasiosa, 
parecia-lhe, técnica e ideologicamente, possível.

De fato, as questões associadas à reprodução 
humana, não surgiram a partir da imaginação criativa 
de Aldous Huxley, tendo em vista que o médico 
Hipócrates, que viveu entre os anos 460- 377 a.C., 
através dos seus estudos, já reconhecia a existência de 
sêmens, que ele classificava como fraco (feminino) 
e forte (masculino). Além dele, Aristóteles (384-
322 a.C.), complementava o estudo agregando a 
informação de que o homem fornecia à mulher 
(através do seu sêmen), força, atividade, movimento 
e vida. Estes estudos, baseados na observação do 
desenvolvimento das aves, conduziu Aristóteles 
ao reconhecimento de Fundador da Embriologia 
(MONTANARI, 2013, p.1).

E foi lá, na Grécia Antiga, que o ideal de 
educação humana surgiu com a necessidade de se 
desenvolver a perfeição humana – a perfeição do 
espírito. Fundado em Sócrates, o pensamento ético 
se apresenta como incipiente marco teórico, que 
justamente por não estar descrita em lugar algum 
conhecido, acaba sendo organizada como uma 
ciência e disciplina com Aristóteles (NUNES, 2015, 
p. 16) e, para fins acadêmicos, Cortina e Martínez 
(2012, p. 17), aplicam o termo Ética como referência 
a Filosofia Moral, em que se atribuem princípios, 
normas e valores como orientação de conduta para 
viver uma vida, boa e justa e, para além disto, há 
que se tratar de temas polêmicos que suscitem um 
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juízo ético, à respeito de assuntos como legalização 
de drogas, aborto, pobreza, etc.

Junges (2016, p. 22-28) destaca que foi com 
a obra de Immanuel Kant, que a ética passou a estar 
mais próxima da própria consciência do sujeito que, 
em suas palavras, a partir de máximas, formularia 
autonomamente o imperativo, o dever a ser seguido 
e, desta forma, a ética deixaria de definir o que é 
moral, para estabelecer como proceder para chegar 
a um juízo moral, que é formulado pela autonomia 
da consciência, assumindo, assim, formalidade 
e procedimentalismo. A isto, ele chamou de 
secularização da moral e o seu desvinculo com 
conteúdos religiosos.

Neste sentido, em 1971, Potter (2016) em 
sua obra Bioethics: Bridge to the future (Bioética – 
ponte para o futuro), apresenta o termo citado e sua 
manifesta preocupação quanto a preservação da vida 
no planeta propondo uma reflexão necessária para 
as questões da sobrevivência, elegendo a genética 
como assunto que dado a sua importância, não deva 
ser relegado apenas ao arbítrio único dos cientistas. 
Segundo Rego, Palácios e Schramm (2004, p. 170), 
é “por isso que a bioética se insere em contexto mais 
amplo, pois surge relacionada com as exigências da 
sociedade que questionam os próprios limites legais 
da prática, vinculando-se ao exercício efetivo da 
própria cidadania”. Ainda conforme Potter (2016), 
a bioética como uma nova disciplina, combina o 
conhecimento biológico com o sistema de valores 
humanos.

Para Pessini e Barchifontaine (1991, p. 17), 
a Bioética nascida em um contexto científico, 
precisa proteger a vida humana, através de esforços 
interdisciplinares (dos profissionais da saúde e dos 
valores humanos), apoiando-se na razão e no bom 
juízo moral, objetivando humanizar ambientes 
hospitalares, promovendo os direitos do paciente.

2 BEBÊS “ENFRASCADOS”

O ano não é 2540, mas o dia em que se 
teriam bebês em frascos chegou: o “Admirável 
Mundo Novo” não precisou nem de 100 anos, para 
evoluir até o mundo utópico de Huxley (1979). 
Tanta inovação em tão pouco tempo, fez com que 
a engenharia genética tenha um campo fértil para 
reflexões e decisões, buscando soluções e alternativas 
para todos os problemas que foram surgindo, junto 
com as grandes descobertas da humanidade e, para 
todos eles, a Bioética está presente.

Pessini e Barchifontaine (1991, p. 15) 
destacam que as questões que se referem ao início 
e fim da vida humana, se situam em uma área 
intermediária, onde se encontram: a contracepção, 
esterilização, exame pré-natal, aborto, mãe 
de aluguel, concepção assistida (inseminação 
artificial, fecundação in vitro), doação de sêmen 
ou de óvulo e de embrião, que é o que se tratará 
neste trabalho, que tem cunho apenas informativo 
e não visa convencer o leitor a respeito de nenhuma 
verdade ou moral religiosa, buscando levá-lo a 
uma reflexão sobre as questões contemporâneas 
da ética no tocante à engenharia genética e seus 
desdobramentos.

Fischer e Martins (2017, p. 12-13) apresentam 
um roteiro onde se destacam três elementos que 
precisam ser analisados, no estudo de problemas: 1) 
o agente moral, o tomador de decisão; 2) os pacientes 
morais, aqueles em nome de quem, se tomam as 
decisões – crianças, velhos, doentes, animais - e; 3) a 
Bioética, que busca identificar quem são os agentes 
morais, quem são os pacientes morais e destes, quem 
são os vulneráveis, sendo este um dos principais 
temas trabalhados pela disciplina, posto que isto 
compreende todos os seres humanos, dada a sua 
natureza mortal.

A vulnerabilidade citada é atribuída a todos os 
seres humanos, pelo Comitê Científico da DHES – 
Rede de Direitos Humanos e Educação Superior, que 
em diferentes graus e, dependendo da sua capacidade 
de resistência perante aos desafios enfrentados, são 
capazes de reagir, resistir, recuperar-se de uma violação 
física ou moral (BELTRÃO; et. al.). E, em função 
desta fragilidade comum a todos os seres humanos, é 
que a Bioética busca tratar de temas como igualdade, 
proteção aos direitos humanos (como direito a 
dignidade, à vida, a liberdade, a educação ou a saúde), 
principalmente na garantia da aplicação destes direitos 
àqueles que em condição de desigualdade, estão 
susceptíveis a invisibilidade jurídica.

3 O BEBÊ-MEDICAMENTO

Louise Brown, o primeiro bebê de proveta, 
nascido em 1978, na Inglaterra, transforma o “futuro” 
em um agora. Pais que até então, não podiam conceber 
um filho, agora poderão tê-los, em laboratório 
(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 1991, p. 149). 
No Brasil, este futuro só chegaria em 1984, com o 
nascimento de Anna Paula Caldeira, na cidade de São 
José dos Pinhais, nos arredores da capital paranaense. 
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A FIV - fertilização in vitro1, passou a ser o método 
recorrente dos pais (ainda não pais), que inférteis, se 
submetiam clinicamente ao tratamento.

Michael Sandel, em sua obra intitulada 
“Contra a Perfeição” (2013), fala da promessa e do 
dilema, que as descobertas da genética apresentam 
diariamente, ou seja, a promessa de que se será capaz 
de tratar e prevenir doenças debilitantes, bem como 
o dilema da ética do melhoramento – a reengenharia:

O dilema é que nosso recém-descoberto 
conhecimento genético também pode permitir 
a manipulação de nossa própria natureza – para 
melhorar nossos músculos, nossa memória, osso 
humor; para escolher o sexo, a altura e outras 
características genéticas de nossos filhos; para 
melhorar nossas capacidades físicas e cognitivas; 
para nos tornar “melhores do que a encomenda”.
[...] Alguns dos que se preocupam om a ética 
do melhoramento cognitivo apontam para o 
perigo de criar duas classes de seres humanos 
– aqueles que com acesso às tecnologias de 
melhoramento genético e aqueles que precisam 
se virar com a memória inalterada que se 
deteriora com a idade. E se os melhoramentos 
puderem ser transmitidos de geração em 
geração, as duas classes poderiam um dia 
tornar-se subespécies humanas: os melhorados 

e os naturais (SANDEL, 2013, p.19/27).

O melhoramento genético, promessa e 
dilema, permite o que o autor chama de “moralmente 
inquietante”, uma vez que o problema não reside 
tão somente nos meios que são utilizados, mas, 
principalmente, nos fins desejados. É preciso analisar, 
nas práticas de melhoramento, seja na clonagem ou 
a engenharia genética, o que ameaça a dignidade 
humana, sua liberdade e a própria manutenção e 
existência do homem (SANDEL, 2013, p. 35).

A edição eletrônica do Jornal Estadão, de 14 
de fevereiro de 2012, destacava o nascimento no 
Brasil do primeiro bebê selecionado geneticamente 
em laboratório para curar a irmã, diagnosticada 
com talassemia major2. O que a ciência chama de 
bebê-medicamento, é uma técnica de reprodução 
assistida, por meio da qual existe a seleção de 

1. Considera-se como ciclo realizado de fertilização in vitro, os procedimentos 
médicos nos quais a mulher é submetida à produção (estímulo ovariano) e 
retirada de oócitos para realizar a reprodução humana assistida”. (ANVISA. 
Sistema Nacional de Produção de Embriões. 12º Relatório do Sistema 
Nacional de Produção de Embriões. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.
br/documents/4048533. Acesso em: 15/07/2019, p. 6).

2. A talassemia faz parte de um grupo de doenças do sangue (hemoglobinopatias) 
caracterizadas por defeito genético que resulta em diminuição da produção 
de um dos dois tipos de cadeias que formam a molécula de hemoglobina. 
Embora haja outros tipos de talassemia, o mais comum no Brasil e no 
mundo é a beta-talassemia que, dependendo de sua gravidade, se divide 
em três grupos principais: talassemia minor, talassemia major e talassemia 
intermédia. (BRASIL. Secretaria de Saúde Pública do Estado de 
São Paulo. Talassemia. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/
gestor/homepage-old2/acesso-rapido/grupo-de-sangue-componentes-e- 
derivados-hemorrede/o-que-e-talassemia Acesso em 15/07/2019).

embriões saudáveis3 e histocompatíveis com irmãos 
mais velhos, que portadores de doenças hereditárias 
de maior gravidade, dependem não apenas do 
transplante de células-tronco, mas que sejam 100% 
compatíveis com o seu biótipo (CARDIN; et. al., 
2018, p. 170). E, justamente nesta falta de doadores 
100% compatíveis, que os genitores acabam por 
optar pela concepção de um novo filho, selecionado 
geneticamente, para ser doador compatível do filho 
doente. Uma criança fabricada.

Fischer e Martins (2017, p. 135), da 
Sociedade Brasileira de Bioética, explicam que a 
técnica utilizada na engenharia genética, na qual os 
embriões são gerados, não podem ser considerados 
como clonagem, porque esta seria a reprodução 
de indivíduos idênticos, o que não se aplica no 
caso dos bebês-medicamento. Neste caso, haverá 
um indivíduo novo, que nasce com uma função 
específica: ser o medicamento que salvará a vida do 
irmão, ou da irmã.

Para se realizar tal façanha, de forma 
simplista, induz-se o óvulo a fim de estimular seu 
desenvolvimento e amadurecimento, para que se 
possa fazer sua coleta e unir posteriormente ao 
esperma, com o qual formarão os embriões. Em 
aproximadamente três dias após a fertilização, far-se-á 
a análise genética dos genes HLA (Human Leukocyte 
Antigens) dos embriões, a fim de ver se os mesmos 
são compatíveis com o receptor, sendo implantados 
os que assim forem. Neste diagnóstico genético do 
embrião verifica-se, além da compatibilidade, se as 
células que causam a doença genética no receptor 
não estão presentes no embrião que será implantado 
(CARDIN; et. al., 2018, p. 173).

Segundo a doutrina, é preciso realizar cerca 
de 28 tentativas de verificação de embriões, para 
que destes, um venha a ser o bebê salvador. Não 
apenas isto: as pesquisas indicam que apenas 25% 
dos bebês medicamentos que nascem, tem resultado 
positivo para atuar no tratamento do irmão (irmã) 
e, quando as expectativas forem bem sucedidas, esta 
criança deverá passar por tratamentos hormonais de 
crescimento acelerado, fazer uso de medicamentos 
especiais e ter constante vigilância médica 
(FISCHER; MARTINS, 2017, p. 136).
3. Os embriões transferidos são aqueles que foram transferidos ao útero da 

paciente, tanto a fresco como descongelados, através de procedimentos 
médicos apropriados. Os embriões que tiveram problemas em 
desenvolvimento, que foram classificados como inviáveis e que atenderam 
ao disposto na nova Resolução CFM entram na contagem de embriões 
descartados. Embriões descartados a pedido dos pacientes também entram 
nessa contagem. (ANVISA. Sistema Nacional de Produção de Embriões. 12º 
Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533. Acesso em 15/07/2019, p. 8).
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Sandel (2013, p. 57/61), utiliza o termo “filhos 
projetados e pais projetistas”, quando cita o bioeticista 
Julian Savulescu, que destaca: “a saúde não tem valor 
intrínseco, apenas valor instrumental, é um recurso 
que nos permite fazer o que desejamos”. Esse tipo de 
pensamento em relação à saúde, rejeita a distinção 
entre cura e melhoramento genético, segundo o autor.

Chermin, Rodrigues (et. al., 2017, p. 133-
142), ao questionar sobre a “fabricação” de pessoas 
por encomenda e todas as possibilidades que a 
reengenharia genética trouxe, conduzem o leitor 
ao pensamento do porque se faz necessário pensar 
a Bioética no dia a dia. A sua função está para além 
da identificação da dignidade da pessoa humana, 
do direito à vida, da autonomia, da liberdade, mas, 
está nos processos de decisão diários porque afetam a 
vida das pessoas. Os autores lembram que a Bioética 
ensina a ouvir e conversar, como método eficaz para 
se dirimir dúvidas e chegar a soluções assertivas, 
dentro do possível.

Questões como o descarte de embriões ou a sua 
utilização para formação de bancos de transplantes 
de medula óssea, de cordão umbilical, ou ainda, o 
incentivo a doação para famílias inférteis devem 
ser discutidas e, não apenas a sua destinação para 
manipulação genética. Questões éticas são questões 
de justiça e, dizem respeito a toda a sociedade e como 
ela se prepara para o futuro.

Por isso mesmo, refletir sobre a bioética é 
pensar o ser humano enquanto valor em si mesmo 
e, no caso em tela, questionar se, mesmo diante das 
melhores intenções que possam estar envolvidos no 
mesmo, analisar se, para aquele que está sendo criado 
com a vocação de ser um “medicamento”, isto está 
correto.4 Em sendo assim, é tarefa da Bioética trazer 
essa reflexão, fornecendo meios para que as partes 
possam buscar tomar uma decisão de forma moral, 
racional e justa diante de situações sui generis como 
no caso de uma doença grave. Nesse sentido, ensina 
Clotet (1993, p. 16):

A bioética precisa, portanto, de um paradigma 
de referência antropológico-moral que, 

4. O tema fora abordado no filme “Uma Prova de Amor” de 2009. “Sara 
(Cameron Diaz) e Brian Fitzgerald (Jason Patric) são informados que Kate 
(Sofia Vassilieva), sua filha, tem leucemia e possui poucos anos de vida. O 
médico sugere aos pais que tentem um procedimento médico ortodoxo, 
gerando um filho de proveta que seja um doador compatível com Kate. 
Disposto a tudo para salvar a filha, eles aceitam a proposta. Assim nasce 
Anna (Abigail Breslin), que logo ao nascer doa sangue de seu cordão 
umbilical para a irmã. Anos depois, os médicos decidem fazer um transplante 
de medula de Anna para Kate. Ao atingir 11 anos, Anna precisa doar um rim 
para a irmã. Cansada dos procedimentos médicos aos quais é submetida, ela 
decide enfrentar os pais e lutar na justiça por emancipação médica, de forma 
a que tenha direito a decidir o que fazer com seu corpo. Para defendê-la ela 
contrata Campbell Alexander (Alec Baldwin), um advogado que cuidará de 

implicitamente, já foi colocado: o valor 
supremo da pessoa, da sua vida, liberdade e 
autonomia. Esse princípio, porém, às vezes 
parece conflitar com aquele outro, relativo 
à qualidade de vida digna que merecem ter 
o homem e a mulher. Nem sempre os dois 
princípios se amoldam perfeitamente sem 
conflitos, no mesmo caso. Sabemos por 
própria experiência que, em determinadas 
circunstâncias, não é fácil tomar uma decisão. 
Constitui uma tarefa da bioética fornecer 
os meios para fazer uma opção racional de 
caráter moral referente à vida, saúde ou 
morte, em situações especiais, reconhecendo 
que esta determinação terá de ser dialogada, 
compartilhada e decidida entre pessoas com 
valores morais diferentes.

Por fim, assenhora-se do imperativo 
categórico de Immanuel Kant: “Age de tal forma 
que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como 
na pessoa de qualquer outro, sempre também 
como um fim e nunca unicamente como um meio” 
(ABBAGNANO, 1998, p. 277), ou seja, qualquer 
pessoa, por si mesma, é sempre seu limite enquanto 
valor, não podendo ser vista como instrumento.

4 PANORAMA LEGISLATIVO BRASILEIRO

O cenário brasileiro, quanto à atualização 
das leis que estão voltadas para atividades que 
estabeleçam e regulem as normas que tratam da 
engenharia genética, é bastante desanimador. A 
lei mais recente que aborda este assunto, data do 
ano de 2005, a Lei 11.105 que embora tenha uma 
alteração disposta no seu escopo, no ano de 2007, 
não sofreu qualquer nova revisão na última década. 
A Lei de Biossegurança, como é chamada, dispõe 
fundamentalmente sobre as normas que regulam os 
incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição 
Federal de 1988, a saber:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: [...]
II - preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; [...]
VI - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade;

seus interesses”. (ADORO CINEMA. Uma prova de Amor. Sinopse e Detalhes. 
Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-130304/ Acesso 
em 09/08/19).
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V - controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; [...]

No tocante ao desenvolvimento desta linha de 
pesquisa, merece destaque a leitura do art. 5º da Lei 
de Biossegurança (Lei 11.105/05) transcrito abaixo, 
o qual se dedica especialmente ao trato das pesquisas 
com embriões humanos.

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa 
e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) 
anos ou mais, na data da publicação desta Lei, 
ou que, já congelados na data da publicação 
desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, 
contados a partir da data de congelamento.
§ 1º Em qualquer caso, é necessário o 
consentimento dos genitores.
§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de 
saúde que realizem pesquisa ou terapia 
com células-tronco embrionárias humanas 
deverão submeter seus projetos à apreciação e 
aprovação dos respectivos comitês de ética em 
pesquisa.
§ 3º É vedada a comercialização do material 
biológico a que se refere este artigo e sua 
prática implica o crime tipificado no art. 15 
da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

Ainda que em vigência na legislação pátria, 
o tema se concentre na Lei 11.105/2005, outros 
projetos sobre o mesmo mote, tramitam na Câmara 
Legislativa, a exemplo do Projeto de Lei n. 478/2007, 
que propõe a criação do Estatuto do Nascituro e, 
também, do Projeto de Lei n. 8116/2014, que dispõe 
sobre sua proteção. A base de criação destas propostas 
está na necessidade de criação de legislação que, 
agregados ao Código Civil e ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente, vise resguardar os direitos do 
nascituro, conforme já previsto nos artigos 25, 16096, 
par. único, 17797 e 17988 da Lei 10.406/2002, bem 
como no art. 7º9 da Lei 8.069/1990.

Por outro lado, observa-se uma preocupação 

5. CC/2002 - Art. 2- A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

6. CC/2002 - Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do 
casamento é irrevogável e será feito: Parágrafo único. O reconhecimento 
pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se 
ele deixar descendentes.

7. CC/2002 - Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando 
grávida a mulher, e não tendo o poder familiar.

8. CC/2002 - Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já 
concebidas no momento da abertura da sucessão.

9. ECA. Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência.

constante neste assunto por parte das Comissões 
de Ética do Conselho Federal de Medicina - CFM. 
Desde o ano de 1992 até a atualidade, foram 
criadas e adotadas as Normas Éticas para utilização 
das técnicas de Reprodução Assistida, por meio de 
resoluções, listadas sucintamente a seguir:

5 TABELA DE RESOLUÇÕES DO CFM SOBRE 
NORMAS ÉTICAS PARA UTILIZAÇÃO DAS 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Resolução 
1358/ 
1992

Estabelece os requisitos como o número ideal 
de oócitos10 humanos a serem transferidos 
para a receptora; a proibição da fecundação 
com qualquer outra finalidade que não seja 
a procriação; implantação do consentimento 
informado por todos os envolvidos; 
imposição da doação em fins comerciais ou 
lucrativos; autorização para criopreservação 
de espermatozoides, óvulos e pré-embriões, 
dentre outros.

Revogada 
pela 
Resolução 
1957/2010

Resolução 
1957/2010

Como principal alteração, está a determinação 
do número máximo de embriões a serem 
implantados, de acordo com a faixa etária 
da receptora (mulheres com até 35 anos, 2 
embriões; entre 36 e 39 aos, até 3 embriões; 
mulheres acima de 40 anos, até 4 embriões); 
além disto, em casos de gravidez múltipla, fica-
se proibidas quaisquer intervenções que visem 
a redução embrionária.

Revogada 
pela 
Resolução 
2013/2013

Resolução 
2013/2013

Cita pela primeira vez o processo de 
descarte de embriões preservados em 
clínicas de criogenia e, diferente da Lei 
11.105/05, que prevê o descarte após o 3º 
ano de congelamento, sugere que o descarte 
aconteça aos crio preservados a mais de 
5 anos (se for do interesse dos pacientes). 
Destaca, ainda, a relação de documentos e 
observações necessárias, que deverão constar 
dos prontuários do paciente nas clínicas 
de reprodução, incluindo, até, um perfil 
psicológico, atestando adequação clínica e 
emocional de doadores, em caso de doação 
temporária de útero (gestação de
substituição).

Revogada 
pela 
Resolução 
2121/2015

Resolução 
2121/2015

A grande alteração foi a permissão do uso 
das técnicas de Reprodução Assistida para 
relacionamentos homoafetivos e pessoas 
solteiras, desde
que respeitada a objeção de consciência por 
parte do médico. Limitação da idade para 
candidatas a gestação de RA até os 50 anos.

Revogada 
pela 
Resolução 
2168/2017

Resolução 
2168/2017

Ajustado o tempo mínimo de espera para 
descarte dos embriões criopreservados, 
para 3 anos, conforme a Lei 11.105/05 de 
Biossegurança. Destaque para a autorização de 
descarte, para os embriões abandonados, que 
são assim classificados, quando s responsáveis 
não são localizados ou
descumpriram o contrato pré-estabelecido.

Em 
vigência

Fonte: Resoluções do CFM, adaptadas pelos autores (2019)

10. OÓCITOS: A oogênese é a história da formação, crescimento e maturação 
do gameta feminino (apud Baker, 1982). Em mamíferos, a oogênese inicia-
se durante a vida fetal e somente é completada meses ou até anos mais 
tarde. Uma vez que as células germinativas se estabeleceram no ovário em 
desenvolvimento, elas passam a se chamar oogônias. Estas células sofrem 
muitas divisões mitóticas e eventualmente passam por uma última etapa 
de replicação de seu DNA, anteriormente a sua entrada em meiose sendo 
então denominadas oócitos (apud Picton et al., 1998), (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRG). Gameta e embrião: oogênese. 
Revista eletrônica. Porto Alegre. Disponível no site: http://www.ufrgs.br/
gametaembriao/oogenese.htm Acesso em 05/07/2019).
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6 A INFLUÊNCIA DO CÓDIGO DE NÜREMBERG A 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O ano era 1947 e acontecia em Nuremberg o 
mais famoso julgamento da história. Dele resultaram 
ações que reverberam até os dias atuais, sendo estas 
as regras conhecidas como Código de Nuremberg, 
que em se tratando da investigação científica na 
prática médica, foi entendida como o fundamento 
da nova ética e, para além, um marco da história da 
humanidade. Um documento relativamente curto, 
mas, que influencia o código de ética médica, na 
pesquisa em seres humanos até a atualidade. Acerca 
do tema, Kipper (2016, p. 39) destaca que “o artigo 
I do código define a condição indispensável para a 
sua realização: O consentimento voluntário do ser 
humano é absolutamente essencial. Isso significa 
que as pessoas que serão submetidas ao experimento 
devem ser legalmente capazes de dar consentimento”.

Embasados nos escritos do Código de 
Nuremberg, em 1979 foi redigido o Relatório 
Belmont11, que apresentava três princípios básicos 
da Bioética (respeito à pessoa, beneficência, justiça), 
que mais tarde, em 2013, foram reformulados e 
ficaram conhecidos como Princípios de Georgetown 
(BEUCHAMP; CHILDRESS, 2013), a saber:

Respeito à pessoa – o respeito à pessoa incorpora 
pelo menos duas convicções éticas: primeiro, 
que individuais devem ser tratados como 
agentes autônomos, e, segundo, que pessoas 
com autonomia reduzida tem direito a proteção. 
O principio do respeito às pessoas, portanto, 
divide-se em duas obrigações morais: a obrigação 
de reconhecer a autonomia e a obrigação de 
proteger aqueles com autonomia reduzida (esse 
item foi, posteriormente, redigido com o termo 
respeito pela autonomia – acréscimo nosso);
Beneficência – o termo é geralmente 
entendido como incluindo atos de cortesia 
ou caridade que vão alem da obrigação estrita. 
Neste documento, é entendida em sentido 
mais forte, como obrigação. Duas regras 
gerais foram formuladas como expressões 
complementares de ações beneficentes: 1) 
não cause dano, e 2) maximize os possíveis 
benefícios e minimize os riscos (esse item foi, 
posteriormente, dividido em beneficência e não 
maleficência – acréscimo nosso);
Justiça – há diversas formulações, amplamente 
aceitas, de formas justas para distribuir 
benefícios e prejuízos. Tais formulações 
são: 1) a cada pessoa, uma porção igual; 2) 
a cada pessoa, conforme suas necessidades 
individuais;
3) a cada pessoa, conforme o seu esforço; 4) 
a cada pessoa, conforme a sua contribuição 
social; 5) a cada pessoa, conforme o seu mérito. 
(PARANHOS, et. al., 2015, p. 12-13.)

11. Produzido pela Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos de 
Pesquisas Médicas e Comportamentais, nos Estados Unidos (1979).

Esta ideia do direito a autonomia, inspirou 
documentos como a Resolução 1/198812 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelecia 
que, quando houver capacidade de compreensão 
a anuência de indivíduos menores que 18 anos, 
deve ser obtida. Não obstante a isto a Resolução 
41/199513 do Conselho Nacional dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes, institui o direito destes não 
serem objetos de ensaios clínicos, provas diagnósticas 
e terapêuticas, sem o consentimento informado dos 
pais, responsáveis e delas próprias, deste que se tenha 
o discernimento para tal.

Em 1993, o CIOMS – Conselho das 
Organizações Internacionais de Ciências Médicas, 
por meio da Diretriz nº 5 acerca do consentimento 
informado, dado pelas crianças ou adolescentes, 
dispôs que:

1) Os pais ou representantes legais devem dar 
consentimento por procuração;
2) O consentimento de cada criança deve ser 
obtido na medida da sua capacidade;
3) A recusa da criança em participar da 
pesquisa deve sempre ser respeitada, a menos 
que, de acordo com o protocolo de pesquisa, 
a terapia que a criança receberá não tenha 
nenhuma alternativa medicalmente aceitável 
(KIPPER, 2016, p. 40).

Atualmente, com o intuito de estabelecer 
padrões uniformes, nas tratativas quanto a estudos 
clínicos, conduzidos de acordo com princípios éticos, 
a Declaração de Helsinque, da Associação Médica 
Mundial (WMA), estabeleceu normas e princípios 
éticos para a pesquisa médica, envolvendo seres 
humanos, incluindo pesquisa em materiais e dados 
humanos identificáveis, que foi sendo adotada por 
diversos países como: Finlândia, Japão, Itália, China, 
África do Sul, Escócia, Estados Unidos, Coreia do 
Sul e Brasil.

Contudo, como restou claro, não há no Brasil 
legislação que venha a tratar do tema de forma 
satisfatória, carecendo da sua criação, a fim de se 

12. BRASIL. CNS. Resolução 1/1988. Aprova as Normas de Pesquisa em Saúde. 
Estabelece aspectos éticos em pesquisa em seres humanos. Revogada 
em 1996, pela Resolução 196/96, que aprovava as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, sendo esta 
também sido revogada, no ano de 2012 pela Resolução 466, que versa 
sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos, em vigência. (Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/
resolucoes/reso_88.htm Acesso em 27/07/2019).

13. CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CONANDA). Resolução 41/1995, que aprova em sua íntegra o texto oriundo 
da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos Direitos da Criança e do 
Adolescente Hospitalizados e, dentre eles, o direito a não ser objeto de ensaio 
clínico, provas diagnósticas e terapêuticas, sem o consentimento informado 
de seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver discernimento 
para tal. (Disponível em: http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/
promotorias/pdij/Legislacao%20e%20Jurisprudencia/Res_41_95_Cona nda.
pdf Acesso em 27/07/2019).
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estabelecer padrões que realmente possam aclarar 
a tomada de decisão diante de situações de alta 
complexidade como a apresentada, posto que, quando 
se fala em ciência e pesquisa, esta sempre deverá ter 
como parâmetro o ser humano, sem exceções, mas 
de tal forma que se estabeleça voltada mais para 
o ser e para uma nova ética da responsabilidade, 
fugindo de qualquer tipo de instrumentalização 
que se possa aplicar a pessoa, principalmente sem 
o seu consentimento. Acerca disso, assevera Volnei 
Garrafa, pós-doutor em bioética pela Universidade 
de Roma:

Poderão resultar desastrosas as consequências 
de modificações que venham a ser introduzidas 
com relação a novas formas biológicas legais 
de controle sobre o nascimento, sobre a vida e 
sobre a morte do ser humano. O discurso aqui 
defendido ao contrário de propor um freio para 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
refere-se, fundamentalmente à transformação 
da ética da  liberdade científica em uma nova 
ética da responsabilidade científica (...) e a 
análise mais responsável de fatores que possam 
vir a se constituir em elementos negativos e 
determinantes para o futuro da humanidade 
(GARRAFA, 1993, p. 121).

E, ainda, como ensina Ernesto Lima 
Gonçalves, professor titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP):

(...) a ‘ciência caminha mais depressa que 
o homem’, o que coloca a necessidade de 
introduzir o conceito ético nessa avaliação. 
É tempo de se impor limites à concepção 
cada vez mais utilitarista e hedonista do 
homem diante da ciência e da medicina, pelo 
reconhecimento de que a identidade humana 
é estruturada a partir do conjunto corpo e 
espírito e de que respeitar o corpo humano, 
em todas as suas dimensões e fases evolutivas 
– antes de nascer, no nascimento, no viver, 
no sofrer e no morrer –, significa respeitar a 
dignidade humana (GONÇALVES, 1994, p. 
14).

Assim sendo, de forma alguma um ser 
humano pode ser colocado na posição instrumento, 
de bem disponível, já que todos têm um valor que 
lhe é intrínseco apenas pelo fato de ser um ser único, 
irrepetível e indivisível. Todos os seres humanos têm 
dignidade e devem ser respeitados como tal.

CONCLUSÃO

Falar de reprodução assistida, bebês sendo 
gerados com fim em outra coisa que não seja em 
si próprio, aborto, métodos de abreviamento da 
vida, são temas que não apenas te conduzem a um 

pensamento mais reflexivo a respeito da moral e da 
ética, mas, principalmente acerca de que mundo se 
está vivendo e para onde se está caminhando.

Como se buscou demonstrar, a finalidade da 
Bioética consiste no estudo dos problemas morais 
que preocupam a humanidade e a sua sobrevivência, 
em situações que se encontram ligadas a biomedicina, 
as biotecnologias e ao ecossistema e, sendo assim, 
necessário se faz a discussão dessas questões dentro 
da sociedade para que se possa estabelecer parâmetros 
éticos/legais fundados nos valores da pessoa humana 
e da proteção de todo sistema que a envolve.

Em sendo assim, viu-se que esta disciplina 
parte de princípios norteadores sempre voltados, 
antes de tudo, a proteção da pessoa. A ideia de 
beneficência, não maleficência, autonomia e justiça 
trazem em si o senso de dignidade, a qual deve ser dada 
em igualdade de condições a todos. Cabe ressaltar 
ainda que, em especial, no tocante ao princípio da 
autonomia, que este implica na possibilidade do 
exercício da sua liberdade e autodeterminação como 
ser humano e, sujeito de direitos, decidir sobre as 
intervenções terapêuticas que deseja sofrer.

Posto isto, ao se falar em bebês medicamento, 
remete-se a noção de instrumentalização do ser 
humano, mesmo que por razões aparentemente 
justificáveis. Contudo, trazer a máxima de Maquiavel 
de que “os fins justificam os meios” para questões 
que envolvem a diretamente a pessoa humana, seu 
corpo, sua saúde e sua autonomia e, em especial, 
relacionadas com aqueles que não têm como realizar 
por si estas escolhas, deve ser fruto de grande 
preocupação.

Como se esboçou outrora, todo ser humano 
deve ser respeitado pela sua essência, o que implica em 
não ser “coisificado” ou utilizado como mecanismo de 
reposição para outro que dele necessita, sem que isto 
seja autorizado pela própria pessoa. Toda e qualquer 
intervenção no corpo de uma pessoa somente deve 
ser realizada em prol do bem estar daquele que a 
detém. Claro que em havendo a devida autorização 
da própria pessoa, está a se exercer a sua autonomia, 
situação esta defendida pela Bioética.

Contudo, em se tratando de bebês 
medicamento, aqueles que podem autorizar, 
estão comprometidos para fazê-lo, já que são os 
mesmos que buscaram a sua criação com um fim 
já definido. Por isso mesmo, no tocante ao assunto, 
vale fazer o questionamento se uma vida humana 
não vale menos do que outra de modo a ser por ela 
instrumentalizada. Por mais justificável que seja a 
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razão de tal procedimento, a motivação para se ter um 
filho deve ser uma escolha baseada na vontade e no 
amor por aquele que virá, ou seja, ter por ele mesmo, 
e não porque se vê na sua criação a possibilidade de 
cura do outro, tendo em vista que, nesta perspectiva, 
tira-se daquele que está por vir a condição de ser 
humano enquanto fim em si mesmo.
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RESUMO

Constituir uma família por meio do 
planejamento familiar é direito fundamental de todos 
os indivíduos. Por meio dos avanços tecnológicos da 
procriação artificial, surge a seleção de embriões, que 
possibilita o nascimento de um “bebê medicamento”, 
técnica utilizada para salvar a vida do irmão mais 
velho portador de doença. É realizado um duplo 
diagnóstico pré-implantacional, que irá avaliar 
falhas genéticas e selecionar os embriões, para serem 
transplantadas às células-tronco hematopoiéticas. O 
presente artigo tem como objetivo analisar o direito 
à vida, os direitos de personalidade do embrião e as 
controvérsias  que envolvem o “bebê medicamento” 
e os limites da bioética.

PALAVRAS-CHAVE

Bioética; Embrião; Reprodução Humana.

ABSTRACT

Constituting a family through the family 
planning of responsible parenthood and the dignity of the 
human person is a fundamental right of all individuals. 
Through technological advances in the sphere of artificial 
procreation, the selection of embryos arises, which among 
the techniques of assisted human reproduction, enables 

the birth of a “baby medicine”, a technique used to 
save the life of the elder brother Disease sufferer. A 
double pre-implant diagnosis is performed, which will 
evaluate possible genetic failures and select embryos 
compatible with the diseased sibling to be transplanted to 
hematopoietic stem cells. This article aims to analyze the 
right to dignified life and personality rights of the embryo, 
so as to observe the controversies involving the “baby 
drug” and the limits of bioethics in the field of assisted 
human reproduction. To do so, we used the theoretical 
approach method, choosing the bibliographic review and 
the legislative analysis.

KEY WORDS

Bioethics; Embryo; Human reproduction.

INTRODUÇÃO

As novas técnicas de reprodução humana 
assistida servem como forma de viabilizar o livre 
planejamento familiar consagrado na Constituição 
Federal, casais que antes estavam impedidos de 
constituir prole, encontram-se possibilitados a 
realizar o sonho da maternidade/paternidade.

Entretanto, os avanços da engenharia genética 
passaram a ser pautas de discussões éticas e legais, 
diante da capacidade de manipulação e seleção de 
embriões.
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Os avanços da medicina têm possibilitado o 
nascimento de filhos pré- selecionados para salvar a 
vida de um filho mais velho, acometido por alguma 
doença grave, tal técnica é conhecida como “bebê 
medicamento”, que consiste na seleção embriões 
saudáveis e histocompatíveis com irmãos mais velhos.

A discussão está no nascimento de um novo 
filho, para salvar a vida do irmão, ou seja, é possível 
que ocorra a coisificação desse novo ser humano, que 
possui o objetivo de solucionar uma doença.

Por isso, é necessária uma discussão no campo 
da bioética e das normas legais, para evitar que o 
ser humano torne-se apenas uma “coisa” capaz de 
solucionar problemas e doenças.

Por meio do método teórico de abordagem, 
os procedimentos e caminhos utilizados para a 
realização do presente trabalho foi a separação, leitura 
de artigos,  livros e trabalhos científicos relacionados 
ao tema; esquematização e problematização com o 
objetivo de destacar as ideias principais do assunto; 
sínteses através de resumos, fichamentos, análise 
interpretativa do que foi lido e posteriormente a 
comparação das ideias gerais entre os autores e com a 
temática de maneira geral, correlacionando também 
com a Legislação Brasileira, como foco em analisar os 
desdobramentos da técnica do “bebê medicamento” 
no ordenamento jurídico.

1 O DIREITO À VIDA E O PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

1.1 DO DIREITO À VIDA

Muitas são as discussões em prol do início 
e fim da vida, principalmente no que tange ao 
seu status de direito fundamental. Em campo 
internacional observamos até o momento que, o 
direito à vida é protegido na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem de 1948, anunciando por 
meio do art. 3° que todo homem tem direito à vida, 
liberdade e segurança (...), alguns anos depois, o, 
Pacto de São José da Costa Rica de 1969, também, 
vem defendendo a vida, por meio do (art. 4°) desde 
o momento da concepção (CAVALCANTI, 2015).

Os questionamentos mais obstinados, em 
torno da concepção do início da vida humana, se dão 
em razão dos conceitos determinados pela religião, 
ciência e biologia.

No tocante a religião, são diversas as teorias 
aplicadas, conforme preceitua Christian de Paulo 
Barchifotaine, o catolicismo prega que a vida se 

inicia com a concepção, sendo contra o aborto; já 
no judaísmo1 só é reconhecido a vida à partir do 
40° dia, segundo os judeus, é apenas nesse período 
que o feto começa desenvolver-se, tendo início a 
vida. Neste contexto, o judaísmo permite o aborto 
apenas e casos que a vida da mãe esteja em risco, ou 
se a gravidez é resultante de um estupro; já para o 
islamismo, à vida inicia-se quando Alá sopra a alma 
no feto, situação que ocorre cerca de 120 dias após 
a fecundação. 

Na cultura dos mulçumanos, o aborto é 
repudiado; o budismo por sua vez, tem uma visão 
diferente, sendo a vida um segmento contínuo estão 
presente em tudo que existe, sendo o ser humano 
apenas uma forma de vida que depende de várias 
outras; para o hinduísmo a alma e a matéria se unem 
na fecundação iniciando-se a vida. O aborto é rejeitado 
pelos hindus, sendo permitido apenas em casos de 
graves riscos à vida da mãe ( BARCHIFONTAINE, 
2010, p.15).

No que tange a ciências, na genética, à vida 
começa na fecundação, com a junção dos gametas 
– células vivas. Grande parte da ciência corteja que 
a vida surge diante da seguinte sequência: célula-
ovo, célula fecundadas, pré-embrião, feto, criança 
(GALVÃO, 2004, p. 66).

Já na esfera biológica, “o começo da vida 
humana é a sua aceitação  pela mulher que deseja 
e decide ser sua mãe” (KATTOW, 2001, p. 25-45).

Por sua vez José Roberto Goldim, dispõe:

“um dos pontos mais controversos é o da 
caracterização do início da vida de uma pessoa. 
A rigor, a vida humana não começa a cada 
reprodução, ela continua, pois, o fenômeno 
vital se mantém, não é nem extinto nem 
restabelecido, prossegue. A vida de um novo 
indivíduo é que tem início. O estabelecimento 
de critérios biológicos – início da vida de 
um ser humano – ou filosóficos – início 
da vida de uma pessoa – ou ainda, legais é 
uma discussão difícil, mas por isso mesmo 
desafiadora”(GOLDIM, 2003).

O direito à vida, também há de ser analisado 
de acordo com as normas que regem o Direito, 
mais precisamente no tocante aos direitos de 
personalidade.

Com a aprovação da Lei de Biossegurança, 
alguns pesquisadores reputam que a vida humana 
passa a existir após os 14° dia da embriogênese, como 
a formação do tubo neural (EÇA, 2015).

1. Sobre a vida e i judaísmo ver texto do Rabino Ruben Sternshein, Geneologia 
da dignidade da vida no judaísmo clássico. Dignidade da vida humana. São 
Paulo. LTr, 2010, p. 645-73.
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A Constituição Federal por meio do artigo 
1° expressa a dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do Brasil. 
Portanto, o “constituinte de 1988 reconheceu 
expressa e categoricamente que o Estado brasileiro 
existe em função da pessoa humana, e não o contrário, 
uma vez que o ser humano constitui a finalidade 
precípua, e não o meio da atividade estatal” (LIMA, 
2012, p.23).

Portanto a vida humana é reconhecida como 
direito fundamental pela própria Constituição 
Federal de 1988, como resta evidenciado pelo seu art 
5° caput:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes (...) 
(BRASIL, 1988).

De acordo com Maria Garcia, a Constituição 
não determina que tipo de vida dever ser protegida, 
simplesmente protege o bem denominada “vida” 
(GARCIA, 2012, p. 75).

No que diz respeito à proteção a vida, Giselda 
Maria Fernandes Novaes Hironaka disciplina que, 
“(...) além de fundamental para as relações entre as 
pessoas e para a postura do Estado com quem quer 
que seja, é a própria realização da dignidade, ou da 
dignidade da pessoa humana” (HIRONAKA, 2005. 
p. 171).

A fase embrionária é um dos diversos períodos 
que criam o desenvolvimento do ser humano, devendo 
ser assegurado proteção na medida de sua viabilidade, 
pois está pequeno passos do início da vida.

O embrião humano surge através da fecundação 
do óvulo pelo espermatozoide, fomentando umas das 
fases do desenvolvimento humano (PAPALIA, 2009, 
p.  85)2. Esse estágio corresponde ao índice de maior 
crescimento do embrião que aumenta de tamanho 
entorno de 10 mil vezes mais do que o tamanho do 
zigoto3, compreendendo a fase em que os principais 
órgãos do sistema se desenvolvem, exemplo do 
2. “Sobre as fases de desenvolvimento, os autores explicam: “Superada a 

fase geminal, primeiro estágio de desenvolvimento, no qual o produto da 
fecundação e posterior fusão dos pronúcleos das células geminais dá origem 
ao zigoto, e este se desenvolve até formar o blastocisto (embrião precário). 
A última fase de desenvolvimento pré natal é a fase fetal, que se inicia 
após a 8ª semana de gestação. O feto, neste momento estará completando 
seu desenvolvimento, já que possui todas as características de um bebê 
humano”. (PAPALIA, Diane E.; OLDS, Wendkos; Feldman, Ruth Duskin. 
Desenvolvimento Humano. 10ª ed. Tradução José Carlos Barbosa, Carla 
Versace e Mauro Silva. São Paulo: McGraw-Hill, 2009, p. 85).

3. “Célula resultante da união do espermatozóide com o óvulo, dando origem 
ao feto; ovo.” (ACADEMIA Brasileira de Letras. Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p. 1310).

aparelho digestivo, respiratório e nervoso (PAPALIA, 
2009. p. 86).

O período entre a fecundação do óvulo e 
do espermatozoide, compreende a fase de maior 
vulnerabilidade do embrião, haja visto, que apenas 
entre 10% e 20% dos óvulos fecundados chegam a 
tornar-se embriões (PAPALIA, 2009. p. 85).

A teoria concepcionista defende que a vida 
tem início no momento da concepção, que acontece 
entre 12 e 24 horas após a fecundação4.

De acordo com Fernanda dos Santos Sousa, 
a partir de então: “(...)está-se diante do zigoto, ser 
autônomo que possui a condição plena de pessoa, 
sendo-lhe inerentes todos os valores pertencentes aos 
demais seres da mesma espécie” (SOUSA, 2009. p. 
65).

Nesse sentido, dispõe Renata da Rocha:

A teoria concepcionista, considerando 
a primeira etapa do desenvolvimento 
embrionário humano, entende que o embrião 
possui um estatuto moral semelhante ao 
de um ser humano adulto, o que equivale a 
afirmar que a vida humana inicia-se, para os 
concepcionistas, com a fertilização do ovócito 
secundário pelo espermatozóide. A partir desse 
evento, o embrião já possui a condição plena 
de pessoa, compreendendo, essa condição, a 
complexidade de valores inerentes ao ente em 
desenvolvimento (ROCHA, 2008. p. 75).

Sendo assim, essa teoria, defende que a partir 
do momento da fecundação, existe um novo ser 
dotado de vida, detentor de todos os direitos que 
proporcionem sua dignidade e segurança.

Outra teoria que dispõe sobre o início da 
vida, é a da nidação, que compreende a fixação 
do blastócito no útero, que, passa pela trompa de 
falópio, e anexa-se ao organismo da mulher que 
gera a formação da placenta. O útero é o local que 
fornece os meios adequados para o desenvolvimento 
e crescimento do embrião (DOURADO, 2008).

Assim, discorre Cristiane Beuren Vasconcelos:

Esta teoria apregoa que somente a partir da 
nidação (fixação) do ovo no útero materno é 
que começa, de fato, a vida. Tendo em vista 
que esta fase começa em torno do sexto dia – 
quando começam a ocorrer as primeiras trocas 
materno-fetais – e termina entre o sétimo 
e o décimo segundo dia após a fecundação, 
pela doutrina da nidação do ovo, enquanto 
este estágio evolutivo não for atingido, existe 
tão somente um amontoado de células, 
que constituiriam o alicerce do embrião 
(VASCONDELOS, 2006. p. 35).

4. Definição de fecundação: “Ato ou efeito de fecundar. Formação da célula 
reprodutora pela união do óvulo com o espermatozóide. Fertilização.” 
(ACADEMIA Brasileira de Letras. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 2. 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p. 579).
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Para os defensores dessa teoria, a gravidez e 
consequentemente a vida, acontece a partir 9° ao 12° 
dia da fecundação, pois é nessa fase que o hormônio 
gestacional é produzido, capaz de manter a vida 
do embrião (ROCHA, 2008. p. 80). Entretanto, 
caso todo esse material genético seja expelido pelo 
organismo, antes desse período que a teoria da 
nidação defende, fica evidenciado que nunca existiu 
vida.

Ainda nesse sentido, “os adeptos dessa teoria 
afirmam que os embriões in vitro não possuem 
condições de desenvolvimento fora do útero materno 
enquanto não implantados e nidados” (SOUSA, 
2009. p. 72).

Entretanto, indo contra essa teoria, existem 
situações confirmados pela ciência de gravidez 
fora do útero, ou seja, extra-uterina5, exemplo da 
ovariana, que acontece dentro do ovário, e, a gravidez 
tubária, que compreende a fixação do zigoto na 
trompa6. Portanto, é evidente que tais possibilidades 
de gravidez sem a fixação do ovo no útero, mostra a 
fragilidade da teoria da nidação.

Existe também os adeptos a teoria da formação 
rudimentar do sistema nervoso, que se baseia na Lei 
9.434/1997, que regulamenta sobre os transplantes 
de órgão, existindo morte, quando o finda-se a 
atividade do sistema nervoso, por consequência, gera 
a morte encefálica. Ou seja, existe vida com o início 
da atividade nervosa.

Tal teria, defende que o embrião in vitro, não 
possui atividade nervosa, consequentemente não 

5. “Todavia, tal teoria é equivocada uma vez que, fertilizado o óvulo, o 
desenvolvimento do embrião independe de qualquer condição ou pré-
requisito, tendo inclusive sido registrado amplamente pela imprensa em 
1983, o nascimento de uma menina oriunda de uma gravidez abdominal” 
(SOUSA, Fernanda dos Santos. Células-Tronco Embrionárias: Aspectos Éticos 
e Jurídicos da Utilização dos Embriões Excedentes para Fins Terapêuticos à 
Luz da Lei de Biossegurança. Mestrado em Direito, orientado pela professora 
doutora Ana Paula Sebbe Felipo, Santos, 2009, p. 73).

6. “O aninhamento do ovo fecundado é feito fora da cavidade uterina, isto 
é, na trompa, no  ovário (gravidez ovariana) ou em qualquer lugar da 
cavidade abdominal. Normalmente, o ovo humano, 9 a 12 dias depois da 
fecundação, após ter passado pela trompa, efetiva seu aninhamento na 
mucosa uterina, especialmente preparada para recebê-lo. Se por uma razão 
ou outra, o caminho do ovo em direção ao útero estiver obstruído, ele se 
fixará eventualmente no local em que se encontrar no 9º ou no l2º dia. a) Em 
alguns casos, extremamente raros, o ovo não deixa o ovário no momento da 
ovulação, sendo aí fecundado por um espermatozóide; o feto desenvolve-se 
no local, se bem que o óvulo e os órgãos abdominais vizinhos deixem pouco 
espaço para a placenta (gravidez ovariana). b) Trata-se freqüentemente de 
estreitamento da trompa peritoneal, em conseqüência de desenvolvimento 
insuficiente, inflamação e cicatrizes, que barram o caminho do ovo; o 
espermatozóide, sendo muito menor, introduz-se através do obstáculo e 
o ovo fecundado se fixa na trompa (gravidez tubária). Em geral, a gravidez 
extra- uterina mostra-se penosa desde o princípio. A mulher apresenta 
sinais de gravidez normal (supressão das regras, desenvolvimento do ventre, 
aumento dos seios) sofrendo, porém, de  dores no baixo ventre e de pressões 
no peritônio, com perdas de sangue enegrecido.” (CAMPOS, S H I R L E Y . 
Gravidez Extra-uterina. Disponível em: http://www.drashirleydecampos.
com.br/noticias.php?noticiaid=2861&assunto=Gravidez/P arto/
Obstetr%C3%ADcia . Acesso em 22 jul. 2019).

pode ser considerado um ser vivente. Apenas na 8° 
semana de gestação é possível iniciar os primeiros 
traços da atividade nervosa.

Eminente também mencionar, o 
entendimento da doutrinadora Renata Rocha: 

“A teoria dos rudimentos do sistema nervoso 
central relaciona o início da vida humana ao 
aparecimento dos primeiros sinais de formação 
do córtex central, que ocorre entre o décimo 
quinto dia e o quadragésimo dia da evolução 
embrionária. A atividade elétrica do cérebro 
começa a ser registrada a partir da oitava 
semana de desenvolvimento embrionário” 
(ROCHA, 2008. p. 80).

Existe também a teoria pré-embrião, na qual 
afirma que, é somente após 14° dia da fecundação 
que efetivamente existira vida, pois é apenas nessa 
fase que se inicia a individualização do embrião, que 
antes era apenas um material genético.

O argumento que sustenta tal teoria esta, no 
fato de que é somente após o 14° dia de fecundação, 
que as células do embrião começam a transformam-
se em órgãos do organismo.

Dessa forma, “antes de definidas as células 
(...) as células que se destinarão às estruturas extra-
embrionárias, que servem às necessidades de seu 
desenvolvimento, não é possível falar em vida 
humana em ato (SILVA, 2003. p. 112).

No Brasil, por meio da Lei de Biossegurança 
é permitido pesquisas com uso das células-tronco, 
evidenciado o uso da teoria do pré-embrião, que 
fundamenta o uso de embriões criopreservados com 
até quatorze dias.

1.2 O EMBRIÃO COMO TITULAR DA DIGNIDADE 
HUMANA E DA PERSONALIDADE JURIDICA

A dignidade da pessoa humana nos dias 
atuais, funda-se sobre “o pressuposto de que cada 
ser humano possui um valor intrínseco e desfruta 
de uma posição especial no universo” (BARROSO, 
2014. p. 14).

Nessa seara a dignidade não é uma assertiva 
meramente científica, mas social. Ao se garantir 
dignidade, automaticamente estará exercendo a 
igualdade, “é um princípio ético básico, e não uma 
assertiva factual” (SINGER, 1998, p.30). Assegurar 
a dignidade humana é afirmar o valor que a vida 
humana toma no espírito da própria existência do 
homem.

A dignidade da pessoa humana é elemento 
essencial para o desenvolvimento integral da 
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personalidade, refere-se à peculiaridade que 
reconhece a própria pessoa, pois é intrínseco a todo 
ser humano.

Sobre dignidade da pessoa humana, Ingo 
Wolfgang Sarlet ensina que:

“Tem-se por dignidade da pessoa humana a 
qualidade intrínseca e distintiva reconhecida 
em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que asseguram a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão 
como os demais seres humanos: construindo a 
compressão jurídico-constitucional necessária 
e possível” (SARLET, 2009. p. 37).

O princípio da dignidade da pessoa humana 
é um direito fundamental, assegurado a todos os 
indivíduos de modo universal e individual. Flávio 
Tartuce dispõe que, “na concepção de dignidade 
humana, deve-se ter em mente a construção de Kant, 
segundo a qual se trata de um imperativo categórico 
que considera a pessoa humana como um ser racional, 
um fim em si mesmo” (TARTUCE, 2015. p. 5).

Segundo Emmanuel Kant o homem é um ser 
racional capaz de regular-se por meio de leis que a si 
mesmo impõe e essa imposição gera o dever. Logo, 
por meio de um dever temos uma lei universal, no 
qual o ser humano utilizando-se da ética e razão para 
tratar a si mesmo e a seus semelhantes como fim e 
nunca como meio. (KANT, 2004, p. 52).

Conforme acentua Elimar Szaniawski o 
princípio da dignidade humana é preceptor de 
todos os outros princípios fundamentais, que 
vincula tanto o poder público quanto os particulares 
(SZANIAWSKI, 2005. p. 142).

Na esfera nacional, a Constituição Federal 
que garante o estado democrático de direito, por 
meio de seu artigo 1°, III também estabelecer de 
forma categórica a proteção da dignidade da pessoa 
humana, com status de direito fundamental.

Diante do status de direito fundamental da 
dignidade humana, Giselda Maria Fernandes Novaes 
Hironaka afirma que “não poderia ser concebida 
importância maior à dignidade da pessoa humana, 
portanto. Sua inclusão entre os princípios que devem 
guiar a vida civil no Brasil (...) (HIRONAKA, 2005. 
p. 164).

No contexto das técnicas de reprodução 

humana assistida, o aludido princípio é transgredido 
no tocante ao tratamento que é dado aos embriões 
criados em laboratório, os direitos fundamentais de 
integridade, tratamento igualitário e a própria vida, 
são direitos transgredidos diante das manipulações 
genéticas.

No estatuto do embrião humano, o 
ordenamento jurídico constituiu um uma definição 
constitucional de pessoa (MIRANDA, 2000, p. 186-
187), contudo, diferente do direito civil. De acordo 
com o estatuto, o embrião humano é pessoa desde 
o momento da fecundação dos gametas feminino 
e masculino. Estando, assegurado a partir desse 
momento a sua personalidade.7

Nesta senda, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança ratificada pelo Brasil  na década de 90, expõe 
que existe proteção jurídica independentemente da 
capacidade de exercício por si próprio do embrião 
humano8. Diante da fragilidade do mesmo, é certo 
que receba proteção jurídica.

Portanto, a obtenção de personalidade não 
está restritamente ligada ao fato do nascimento 
com vida, pois, manifesta-se num momento muito 
anterior, vez que a dignidade do homem se inicia 
no momento da fertilização do embrião (OTERO, 
1999, p.11).

Os maiores problemas em prol do nascituro/ 
embrião está na possiblidade de adquirir ou não 
personalidade jurídica. Por meio do Código Civil 
de 2002, é claro, põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro, ou seja, ele tem direitos. 
E se é titular de direitos é pessoa. Se é pessoa, 
tem personalidade. Seria correta essa dedução? 
(SCALQUETTE, 2012, p. 95).

O Código Civil de 2002, regulamenta os 
direitos de personalidade, no qual o direito à vida 
é protegido, estendendo-se ao embrião humano. É 
visto, que tal proteção não é apenas um direito, mas 
sim uma garantia9 (LENZA, 2009. p. 671).

Entretanto, os mesmos também são titulares 
da dignidade humana, haja visto, as diversas teorias 

7. Assim, o disposto no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem: “todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os 
lugares, da sua personalidade jurídica”.

8. Neste sentido,  o disposto no preâmbulo da  Convenção sobre os Direitos 
da Criança, adotada em 20 de novembro de 1989, pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas, em vigor desde 26 de janeiro de 1990, em Portugal, 
por intermédio do Decreto do Presidente da República n. 49/90, de 12 de 
setembro, publicado no Diário da República, I Série A, n. 211/90. No Brasil, 
esta Convenção foi ratificada em 24 de setembro de 1990, tendo sido 
promulgada através do Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990.

9. O autor distingue: “os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 
constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se 
assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os 
repara, caso violados.”( LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª 
ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 671).
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que concedem condição humana aos embriões.
Importante mencionar a teoria da concpeção, 

que assegura personalidade humana não só as pessoas 
vivas, mas também para os não nascidos, abarcando 
os nascituros e consequentemente os embriões 
(SZANIAWSK, 2005, p.67).

Com a evolução da engenharia genética, 
tornou-se necessário pensar a respeito de embrião 
in vitro, e também quanto ao destino dos embriões 
excedentários. Eduardo de Oliveira Leite, um dos 
maiores nomes no campo da reprodução humana 
assistida entende que o embrião, independente 
da fase que se encontra, estando concebido fora  
do corpo ou não, deve ser protegido desde a 
concepção. Pois é sujeito de direitos, possuidor 
de caráter de pessoa desde a fecundação (LEITE, 
1996, p. 35).

Maria Helena Diniz afirma, que o embrião 
na vida intrauterina, ou na forma in vitro, possui 
personalidade jurídica formal, concernentes aos 
direitos de personalidade, adquirindo personalidade 
jurídica material com o nascimento com vida 
(DINIZ, 2002, p. 113-114).

Portanto, o embrião humano é detentor dos 
direitos fundamentais10, visto que o mesmo possui 
natureza humana e esse fato já é suficiente para 
garantir proteção e respeito a sua dignidade.

2 DO LIVRE EXERCÍCIO DO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR E BEBÊ MEDICAMENTO EM FACE DA 
BIOÉTICA

2.1 DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Na década de 60, foram realizadas as 
Conferência Internacional de Direitos Humanos11, 
realizada em Teerã e a Conferência Internacional da 
População e Desenvolvimento 12realizada no Cairo. 
A primeira conferência, reconheceu os direitos 
humanos em relação aos direitos reprodutivos, já a 

10. Parecendo adotar esta mesma posição: PINTO, Paulo Mota. “O direito ao 
livre desenvolvimento da personalidade”. In: Portugal-Brasil ano 2000. Tema 
Direito. Coimbra: Coimbra ed., 1999, p. 220, embora excluindo a titularidade 
do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, por esse direito 
pressupor a existência de uma pessoa ao menos com capacidade potencial 
de agir no futuro (OTERO, Paulo. Personalidade e identidade pessoal e 
genética do ser humano: um perfil constitucional da bioética. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 37).

11. Art. 16. A comunidade internacional deve continuar valendo pela família e 
pelas crianças. Os pais têm o direito humano fundamental de determinar 
livremente o número de filhos e seus intervalos de nascimento. (I Conferência 
Internacional de Direitos Humanos do Teerã. Disponível em: http://dhnet.
org.br/direitos/sip/onu/doc/teera.htm. Acesso em: 23 jul. 2019.

12. A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental 
e social e não a simples ausência de doença ou enfermidade, em todos 
as matérias concernentes ao sistema reprodutivo e a suas funções e 
processos. (grifo nosso). (CONFERÊNCIA Internacional da População e 

segunda os definiu sob a ótica da saúde reprodutiva.
O planejamento familiar é previsto no 

ordenamento jurídico, e possui como escopo garantir 
a livre escolha das pessoas constituírem família nos 
moldes legais e, sem intervenção por parte do estado. 
A Constituição Federal o Código Civil e outros 
dispositivos normativos, dispõem sobre tal direito a 
exemplo do art. art. 226, §7º da CF/8813 e art. 1565, 
§2º do CC de 2002.14

Após a Constituição Federal de 1988 foi 
sancionada em 1996 a Lei n° 9.263/96, que veio 
para regulamentar o planejamento familiar “art. 2° 
(...) entende-se planejamento familiar como um 
conjunto de ações de regulação da prole pela mulher, 
pelo homem ou pelo casal”. O ato de escolha entre 
ter ou não filhos é livre de cada indivíduo.

Sendo o direito da dignidade humana, matriz 
para todos os outros direitos fundamentais, fica 
evidenciado que o direito ao livre planejamento 
constitui-se um direito amplamente protegido 
pela dignidade da pessoa humana. Nesta seara, os 
direitos de reprodução, inclusive por casais inférteis, 
devem ser assegurados, como forma, de efetivar à 
aplicabilidade da construção familiar.

Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 
influente doutrinador no campo da reprodução 
humana assistida, dispõe que o direito de reprodução, 
ou seja, constituição da prole, constitui-se em direito 
fundamental, dever de a ordem jurídica assegurar 
proteção, a proteção que a Constituição assegura a 
família estende-se também aos direitos de procriação, 
pois corresponde ao meio pela qual as famílias são 
constituídas (GAMA, 2013, p. 713).

O direito de constituir uma prole e 
consequentemente da filiação está ligado ao direito 
de cada ser humano, devendo estar em consonância 

Desenvolvimento de 1994. Disponível em: http://www.direito.caop.mp.pr.
gov.br/arquivos/File/relatoriocairo.pdf. Acesso em: 21 jul. 2019). 

13. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado:
 [...]
 § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil-_03/constituicao/
constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 17 de jun. 2019).

14. Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.

 [...]
 § 2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse 
direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas 
ou públicas. (BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil: Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm Acesso em:  17. 
mai. 2019).
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com o princípio da dignidade humana. O sonho de 
ter filhos abraça a busca pela felicidade (SAPKO, 
Vera Lucia da Silva, 2005, p. 99-100).

Com a possibilidade do uso das técnicas 
artificias de reprodução assistida é necessário ter um 
cuidado dobrado com o planejamento familiar e o 
exercício da parentalidade responsável, pois existem 
uma grande vulnerabilidade do novo ser, advindo 
dessas técnicas, podendo ocorrer eugenia às avessas, 
a destinação inadequada de embriões excedentários 
ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, 
entre outros.

3 DOS LIMITES DA BIOÉTICA NA REALIZAÇÃO 
DO BEBÊ MEDICAMENTO

Bebê medicamento, também conhecida 
como “bebê da dupla esperança”, (LE MONDE, 
2011) “bebê-salvador”, (LE MONDE, 2011) “bebê-
doutor” ou “bebê-útil”. (RESTREPO; ABAD; 
PASTOR, 2012) é a designação dada para a técnica 
a qual permite por meio do nascimento de um novo 
ser humano, a cura da prole mais velha de um casal. 
Por meio da seleção de embriões saudáveis e livres de 
anomalias genéticas e/ou a mesma doença do filho 
mais velho.

A técnica reprodutiva aludida expressa-se no 
conjunto de procedimentos usados para produção 
de um embrião histocompatível com um irmão 
mais velho, que seja portador de uma grave doença 
e, na qual necessita de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas obtidas do cordão umbilical ou da 
medula óssea. Em regra, pode-se dizer que o “bebê-
medicamento” surge quando “um casal se depara 
com a morte eminente de um filho e numa tentativa 
desesperada de evitar o pior, decidem ter outra 
criança, portadora de igual patrimônio genético”. 
(CHAVES, 2015)

Para identificar os embriões viáveis é utilizado o 
diagnóstico pré- implantacional, que possui o objetivo 
de identificar qual seria o melhor embrião a ser 
implantado, para evitar que o futuro filho herde uma 
anomalia genética (MONTEIRO, 2015, p. 172).

Sem seguida, é realizado um segundo 
diagnóstico, com o objetivo de se conhecer o sistema 
HLA (Antígenos Leucocitários Humanos) do 
embrião, para verificar se os irmãos serão compatíveis 
e se as células-tronco do cordão umbilical no novo 
bebê, será viável para a cura do irmão mais velho 
portador da anomalia (RESTREPO; ABAD; 
PASTOR, 2012, p. 303-304).

A técnica para realização do bebê 
medicamento consiste na coleta do óvulo da genitora 
e o espermatozoide do genitor para fertilização in 
vitro. Posteriormente é observado a viabilidade dos 
embriões in vitro, e selecionados os saudáveis antes 
de serem posto ao útero.

Para o procedimento dar certo, ou seja, para 
que haja a possibilidade de cura do irmão mais 
velho, é necessário que o embrião selecionado seja 
compatível e exista equivalência de tecidos entre o 
“bebê e o irmão mais velho”, para transplantação de 
sangue do cordão umbilical.

Se a doença do filho mais velho, for advinda 
de leucemia, o sangue do cordão umbilical ira servir, 
como substituto da medula óssea, que não funciona 
de forma satisfatória.

A grande questão em prol do bebê 
medicamento está na esfera da coisificação do ser 
humano. Um bebê deve nascer não por um objetivo, 
mas senão por ele mesmo. Com a criação de um 
bebê, com um fim de curar outra pessoa, a dignidade 
do ser humana encontra-se afrontada, pois o mesmo 
torna-se apenas um meio e não um fim.

A instrumentalização do ser humano e, 
precisamente, do embrião, e seu uso como mero meio, 
é avesso ao que reza o principialismo personalista. 
Trata-se de uma visão antropológica considerar o 
homem um fim absoluto. Logo, o embrião, sob a 
visão antropológica, é um fim absoluto e não deve 
ser coisificado, não deve ser tratado como meio. 
(LOUREIRO, 2009, p. 12).

Conforme explana Claudia Regina Magalhães 
Loureiro:

A instrumentalização do ser humano 
e, precisamente, do embrião, e seu uso 
como mero meio, é avesso ao que reza o 
principialismo personalista. Trata-se de uma 
visão antropológica considerar o homem um 
fim absoluto. Logo, o embrião, sob a visão 
antropológica, é um fim absoluto e não deve 
ser coisificado, não deve ser tratado como 
meio (LOUREIRO, 2009, p. 12).

Entre as indagações que pareiam a técnica do 
“bebê medicamento” envolve o destino dos embriões 
excedentários. Por meio da Lei n° 11.105/2005, mais 
conhecida como Lei de Biossegurança, os embriões 
inviáveis15 são permitidos sua utilização para fins de 
pesquisa e terapias com células-tronco embrionárias, 
15. De acordo com o artigo 3º, inciso XIII, do Decreto nº 5.591, de 22 de novembro 

de 2005, são considerados embriões inviáveis “aqueles com alterações 
genéticas comprovadas por diagnóstico pré implantacional, conforme 
normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu 
desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após 
período superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou 
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segundo dispõe o artigo 5º, inciso I da referida lei16. 
Entretanto, nada disciplinou quanto ao destino 
dos embriões saudáveis que não serão transferidos 
ao útero por não serem compatíveis com o irmão 
doente.

Diante desse panorama de recursos tecnológicos 
oferecidos pela engenharia genética, com a função de 
proporcionar a procriação humana, a exemplo da 
própria técnica do “bebê medicamento”, é primordial 
socorrer-se da Bioética, assim como dos seus princípios 
básicos, para um parâmetro do que é ético.

Conforme explana Tereza Rodrigues Viera, 
o vocábulo biótica pode ser interpretado como um 
conjunto de pesquisas e práticas pluridisciplinares, 
que procura solucionar indagações éticas advindas da 
evolução tecnológica no campo da ciência (VIEIRA, 
2003, p. 15).

A bioética objetiva a discussão de questões 
em prol da reprodução assistida, que não possuem 
respostas no ordenamento jurídico, principalmente 
no tocante aos embriões.

A Bioética exerce um papel importantíssimo 
para nortear os envolvidos nas técnicas de reprodução 
humana, para impor limites as descobertas científicas.

Conforme esse entendimento, ensina Maria 
Helena Diniz que o objetivo principal da Bioética é 
inibir práticas antiéticas que envolvam a engenharia 
genética, que modifique o ser humano, infringido 
sua dignidade como pessoa e o próprio direito a 
vida, que possuem status de fundamentais na ordem 
jurídica (DINIZ, 2014, p. 41).

Visando a proteção do ser humano, os 
princípios da Bioética corresponde ao princípio da 
beneficência, alusivo com o bem-estar da pessoa, 
orientado de que os procedimentos a serem realizados 
sejam benéficos evitando-se danos.

Outro princípio importante é da não 
maleficência, que dispõe que os tratamentos não 
devem causar prejuízos aos indivíduos, nesta senda, 
os profissionais envolvidos devem estar cientes 
da necessidade dos procedimentos adotados, a 
necessidade de serem feitos e, se o tratamento possui 
o potencial de causar riscos ao indivíduo (ZARELLI, 
2014, p. 16-17).

O princípio da justiça por sua vez assevera o 
acesso de forma igualitária aos serviços disponíveis de 
saúde, por estar intimamente ligado à manutenção 

com alterações morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento 
do embrião”.

16. Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 
fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas 
as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis [...].

da dignidade da pessoa humana.
Portanto, a bioética é uma forma de atuação 

ética sobre a vida, origem e desenvolvimento, que 
se encontram ordenada com às inovações trazidas 
pela evolução científica, fazendo-se necessário uma 
discussão para melhorar as condições da existência 
humana para que não exista violação contra a 
dignidade da pessoa humana e, principalmente 
inibir a pratica de coisificação do embrião humano.

CONCLUSÃO

Da presente pesquisa é possível concluir que o 
“bebê medicamento” está associado a uma técnica de 
reprodução humana assistida. Sendo utilizado para 
compatibilização genética, na busca de salvar uma 
vida.

É indiscutível que o ordenamento jurídico 
brasileiro dispõe sobre o direito fundamental ao 
planejamento familiar, dando autonomia para os 
indivíduos socorrerem- se as técnicas de procriação 
artificial para realização da prole. Em tese, essa 
autonomia, possibilita que os genitores tenham 
um novo filho geneticamente escolhido para salvar 
a vida de um outro filho doente. Entretanto, é 
necessário limite para tais manipulações, com o fim 
de evitar a coisificação do embrião, diante de sua 
vulnerabilidade.

Diante de inúmeras teorias é evidenciado que 
o embrião possui personalidade, sendo portador 
da dignidade humana que assegura seu respeito e 
inviolabilidade.

A Bioética por meio de seus princípios possui 
o papel de nortear os envolvidos nas manipulações 
genéticas, contudo, é necessário a criação de norma 
regulamentadora, diante da omissão legislativa 
quanto ao destino dos embriões saudáveis 
excedentários e dos próprios limites na técnica do 
“bebê medicamento”, visto que os embriões são 
portadores de dignidade e merecem serem tratados 
de forma que evite sua coisificação.
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RESUMO

O desenvolvimento da ciência e as técnicas de 
desenvolvimento humano tem se tornado cada vez 
maiores, através de reprodução humana assistida e 
seus meios de gestação, contudo, diante de tantas 
mudanças, o direito se torna ineficaz ao passo que 
não acompanha o progresso da biotecnologia. Assim, 
os métodos utilizados na maternidade substituta se 
tornam um enigma no mundo jurídico, uma vez que 
não há previsão legal objetiva e suficiente para regular 
essas relações, principalmente entre mãe substituta e 
mãe biológica.

PALAVRAS-CHAVE

Biodireito. Maternidade substituta. Direito. Bioética. Contrato. 

Planejamento familiar. Presunção de maternidade.

ABSTRACT

The development of science and the techniques of 
human development have become ever greater through 
assisted human reproduction and its means of gestation; 
however, in the face of so many changes, law becomes 
ineffective while it does not keep up with the progress 
of biotechnology. Thus, the methods used in surrogate 
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there is no objective and sufficient legal provision to 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o intuito de apresentar 
questões sobre a maternidade por substituição, 
apresentando breves noções do conteúdo, bem 
como, a importância e necessidade que se faz de que 
este tema seja tratado na legislação brasileira.

Ainda, serão expostos alguns requisitos 
exigidos para o procedimento da gestação substituta 
e as controvérsias encontradas entre as resoluções 
éticas de medicina e o ordenamento jurídico, 
dentre elas a formalização de contrato ou termos de 
consentimento.

No mais, restará evidenciado como o 
planejamento familiar deve ser aplicado e prevalecer 
nos casos de maternidade por substituição, como 
também a liberdade que as famílias devem ter para a 
escolha dentre as possíveis formas de gestação.

Por fim, ante o planejamento familiar e a 
liberdade de escolha, serão analisadas as formas e 
entendimentos sobre a presunção de maternidade, 
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mostrando ideias e reflexões sobre o prejuízo que a 
presunção mater semper cert est acarreta aos casos de 
doação temporária do útero, uma vez que a gestação 
e o parto não devem ser considerados requisitos para 
caracterizar a presunção de maternidade nestes casos.

1 NOÇÕES GERAIS DE MATERNIDADE 
SUBSTITUTA

O desejo de ser mãe nem sempre é um 
sonho que pode ser realizado naturalmente, seja 
por problemas de saúde ou até mesmo pela idade 
que a mulher possua, contudo, o desenvolvimento 
da ciência tem apresentado diversas soluções para 
este problema, dentre a qual esta a maternidade 
substituta. “As mais variadas técnicas surgiram da 
evolução biotecnológica, que ainda não demostra 
sinais de paralisação, após mais de um século de 
contínuas descobertas e invenções” (LISBOA, 2012, 
p. 479).

Assim, a maternidade através de uma doadora 
temporária de útero, realizando a gestação por 
substituição, permitiu a possibilidade de se ter um 
filho biológico, ou ainda que não seja, ter uma 
gestação planejada, podendo, então, ser concretizado 
o desejo de constituir uma família.

No entanto, os avanços da ciência não só 
atingem o campo da genética, da saúde ou da 
procriação, diante das inovações no campo de 
desenvolvimento humano há interferência na área 
do direito, que por vezes, ou na maioria delas, não 
possui soluções para tais controvérsias.

Assim, “indaga-se como poderia um sistema 
jurídico, por mais flexível que fosse, acompanhar as 
mudanças procedentes da biotecnologia em geral” 
(LISBOA, 2012, p. 479). Questão esta que resta 
controversa no atual ordenamento jurídico, uma 
vez que por diversos tipos de interferência, dentre as 
quais, a religiosa ainda é muito presente na sociedade, 
a normatização deste tema se torna omisso, pois:

“o receio quanto a comercialização do parto e a 
educação dos filhos, o receio da exploração de 
mulheres (especialmente as menos favorecidas 
economicamente) e o receio de que o conceito 
tradicional de família fique abalado, são 
algumas das justificativas invocadas contra 
a prática das mães de substituição” (LEITE, 
1995, p.398).

Desta forma, “o biodireito surge como um 
ramo do Direito – diferentemente da bioética, tida 
como um ramo da Filosofia – que abrange a análise 
jurídica das relações entre seres humanos, face à 

evolução da biologia, ciência, medicina e genética” 
(DINIZ, 2008, p. 59).

Neste contexto, as possíveis soluções para os 
conflitos existentes no biodireito deve transcender a 
estatização do direito para se concretizar também na 
ética, já que a prática de gestação por substituição 
é algo que ultrapassa as barreiras jurídicas para um 
bem maior, a vida em desenvolvimento e a vontade 
das partes interessadas.

Adentrando ao assunto, a cessão temporária 
de útero, também conhecida por “barriga de 
aluguel”, “mãe de aluguel”, “mãe hospedeira”, 
“maternidade de substituição”, entre outras, 
pode ser definida por muitos doutrinadores 
como a cessão do útero para a gestação de filho 
concebido pelo material genético de terceiro – 
contratante – a quem a criança gerada deverá ser 
entregue logo após o nascimento, assumindo a 
fornecedora a condição de mãe, possibilitando 
assim à mãe de conceber um filho biológico 
fora de seu ventre (MALUF, 2010, p. 451).

Ainda que o termo seja equivocado, muitos 
entendem que maternidade por substituição ou 
a cessão temporária do útero nada mais seria 
do que a “barriga de aluguel”, embora a prática 
de comercialização da gestação seja ilegal pelo 
ordenamento jurídico.

Desse modo, “gestação por conta de outrem, 
maternidade por substituição ou sub- rogação 
são expressões que nada mais significam do que a 
conhecida barriga de aluguel. Porém, apesar do nome, 
é vedada constitucionalmente a comercialização de 
qualquer órgão, tecido ou substancia (CF 199, §4.º) 
” (DIAS, 2011, p. 370).

O termo “barriga de aluguel” acabou se 
tornando uma expressão popular, sendo que na 
realidade poucos entendem que este meio é ilegal, 
mas que a prática de cessão temporária do útero 
é permitida, desde que seja realizado de maneira 
gratuita, sem tornar o corpo da mulher doadora 
objeto de comércio.

Desta maneira, pode-se dizer que a 
maternidade por substituição:

“é a técnica utilizada pela Ciência Médica para 
permitir que uma paciente, biologicamente 
impossibilitada de gestar ou de levar a gravidez 
até o final, possa ter um filho - resultante de 
fecundação com o seu óvulo - gestado em útero 
de terceira pessoa” (FARIAS e ROSENVALD, 
2017, p. 243).

Desta forma, a gestação em útero substituto 
se torna um método de sanar esta impossibilidade, 
permitindo que pessoas possam realizar a gestação, 
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entretanto, através de uma doadora. “O empréstimo 
de útero pode ocorrer [...] de três situações [...]: 
impossibilidade de produção de óvulos e útero 
saudável; capacidade de produção de óvulos e 
ausência de útero ou lesão uterina incompatível com 
a gestação; ou a cumulação das duas incapacidades” 
(MINAHIM, 2007, p. 17).

Além destes casos, existem outras situações 
em que a maternidade por substituição pode ser 
realizada, como por exemplo, em favor de casais ou 
pessoas homossexuais.

Atualmente, a maternidade por substituição 
ou a cessão temporária do útero, encontra algumas 
regulamentações éticas na Resolução CFM nº 
2.121/2015, que assegura o procedimento e 
requisitos, contudo, não resguardam o direito da 
mãe no âmbito judiciário.

O procedimento de doação temporária do 
útero, de acordo com a resolução acima citada, 
ocorrerá quando existam problemas médicos ou 
contraindicações, e ainda, as doadoras devem pertencer 
à família de um dos interessados, até o quarto grau 
e, excepcionalmente, é permitido doadora que não 
integre a linha familiar, devendo ser o caso analisado e 
aprovado pelo Conselho Regional de Medicina.

Reforça-se que a cessão temporária do útero 
não admite que a gestação tenha caráter oneroso.

Ainda, é exigido das partes interessadas 
documentos e exames médicos, dentre os quais 
é necessário termo de consentimento, relatório 
médico psicológico, garantia de tratamento e 
acompanhamento médico, garantia do registro 
civil e por fim, a aprovação do cônjuge da 
doadora temporária do útero (Resolução CFM nº 
2.121/2015). 

Ainda que a Resolução CFM nº 2.121/2015 
prescreva algumas normas de cunho ético se faz 
necessário a criação de normas jurídicas para 
regulamentar a relação entre as partes envolvidas no 
procedimento.

Como pode ser observado este é um 
procedimento que envolve diversas vidas, inclusive 
uma nova que esta por vir, sendo assim, onde há 
pluralidade de indivíduos, há conflitos e, assim, 
a necessidade de normas regulamentadoras para 
solução destas possíveis lides.

2 CONTRATO DE GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

Durante a vigência da Resolução nº 
2.012/2013 do Conselho Federal de Medicina  um 

dos documentos necessários para o procedimento 
de cessão do útero era o contrato entre as partes 
envolvidas na gestação por substituição, a fim 
de que fosse estabelecido desde o início do 
procedimento as questões de filiações, conforme se 
extrai do título VII, item 3 da referida resolução, 
onde consta: “Contrato entre os pacientes (pais 
genéticos) e a doadora temporária do útero (que 
recebeu o embrião em seu útero e deu à luz), 
estabelecendo claramente a questão da filiação da 
criança”.

Contudo, questão relevante no que condiz 
na realização de contrato de maternidade por 
substituição diz respeito à licitude do objeto do 
negócio, no qual seria a criança a ser gerada. 
“Defende-se [...] que da mesma forma que a compra 
e venda de órgãos para transplante é uma conduta 
ilegal, o contrato oneroso de gestação substituta 
também deve ser assim considerado” (WELTER, 
2003, p. 240).

Nesse sentido, evidente que a criança não 
poderá ser o objeto de negócio jurídico, assim como 
nenhuma vida humana poderia, não preenchendo 
então os requisitos da formalização do contrato, 
previsto no artigo 104 do Código Civil: “Art. 104. 
A validade do negócio jurídico requer: I - agente 
capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável; III - forma prescrita ou não defesa em 
lei” (BRASIL, 2002).

Assim, não haveria o que se falar em negócio 
jurídico ou mesmo da existência formal de um 
contrato, “já que se houvesse este seria nulo de 
pleno direito, já que não se pode comercializar 
pessoas com vistas ao recebimento de pecúnia. 
Na verdade o que pode haver é um pacto de 
confiança que é depositado entre as partes, de 
que uma gestará e que ao final entregará a outra 
pessoa o fruto dessa gestação sem receber nada 
em troca, por puro altruísmo” (SANTOS, 2001, 
p. 127).

Por outro lado, necessário se faz a realização 
de um acordo entre as partes envolvidas (mãe 
substituta – parte interessada), a fim de que após o 
nascimento não ocorra conflito de interesses, como 
no caso que em que a doadora do útero se recusa a 
entregar a criança gestada para os pais (fornecedores 
do material genético ou mesmo aqueles que 
possuem interesse na gestação através de material 
também doado).

https://jus.com.br/tudo/compra-e-venda
https://jus.com.br/tudo/compra-e-venda
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“A gestação por substituição seria um negócio 
jurídico de comportamento, compreendido 
para a “mãe de aluguel” obrigações de fazer 
e não fazer, culminando com a obrigação de 
dar, consistente na entrega do filho. Como 
uma criança não pode ser objeto de contrato, 
a avença seria nula, por ilicitude de seu objeto 
(CC 104 II)”. (DIAS, 2011, p. 370).

Portanto, não há o que se falar na realização 
de contrato de maternidade por substituição, já que 
a criança não pode ser considerada simplesmente 
coisa, objeto do contrato, sendo considerado objeto 
ilícito em caso de formalização do contrato.

Tanto é, que a Resolução nº 2.121/2015 do 
Conselho Federal de Medicina, vigente atualmente, 
alterou sua redação do título VII, retificando a 
expressão “contrato” para “termo de compromisso”, 
conforme constata-se do item 3.3: “3.3. Termo 
de Compromisso entre os pacientes e a doadora 
temporária do útero (que receberá o embrião em 
seu útero), estabelecendo claramente a questão da 
filiação da criança”.

Entretanto, ainda que a Resolução 
nº 2.121/2015 tenha modificado seu texto, 
enquadrando-se com as normas jurisdicionais, o 
fato é que ainda se faz necessário criar normas que 
regulem a questão.

Assim, tendo em vista a impossibilidade de 
realização de contrato que se tenha por objeto o 
corpo humano, necessário se faz a criação de normas 
que assegurem a questão, pois, segundo Ivone Zeger 
(2007, p. 103):

“(...) enquanto não houver uma legislação 
específica, a decisão final dependerá da forma 
como o juiz entender a questão. É importante 
observar que contratos nos quais alguém 
vende, aluga ou cede parte de seu corpo são 
ilegais; logo, ainda que a mãe gestante tenha 
assinado algum tipo de contrato [...], esse 
documento não possui nenhum valor legal”.

A regulamentação da maternidade por 
substituição preveniria as possíveis lides existente em 
razão de quem seria considerada a mãe em casos de 
conflito de interesses entre a doadora do útero e quem 
forneceu o material genético, sendo dispensadas 
quaisquer espécies de termos ou contratos, que na 
maioria das vezes, nem possuem validade.

A possibilidade de ocorrer à gestação de 
filhos biológicos em útero alheio será cada vez mais 
presente em nosso cotidiano, principalmente, ao 
considerarmos os avanços cada vez mais rápidos da 
biotecnologia, sendo que o direito, cedo ou tarde, 
terá de regulamentar estas questões.

3 APLICAÇÃO DO DIREITO AO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR NOS CASOS DE MATERNIDADE 
POR SUBSTITUIÇÃO E A PRESUNÇÃO DE 
MATERNIDADE MATER SEMPER CERTA EST

A Constituição Federal de 1988 assegura o 
direito ao planejamento familiar, cabendo apenas 
aos interessados, no caso o núcleo familiar decidir, 
inclusive, no que se trata o desenvolvimento da 
família e procriação.

Nesse sentido, verifica-se o artigo 226, 
parágrafo 7º da Carta Maior: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado. (...) 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da  paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas.

Desta forma, as famílias devem ter liberdade 
quanto as decisões de seus planejamentos no que 
envolva o conteúdo familiar, assim como, optar 
pelos métodos de procriação convenientes, desde 
que lícito, sem que haja interferências daqueles que 
não integram seu núcleo.

“Tanto o Estado como a iniciativa privada não 
poderão interferir no planejamento familiar, 
seja para o fim de procriação ou para a 
obtenção de meios lícitos ao desenvolvimento 
da entidade, senão a pedido de um dos 
próprios elaboradores do planejamento, 
ou para o fim de resguardar os direitos dos 
incapazes (LISBOA, 2012, p. 56).

A partir deste pensamento, resta claro que 
incumbe ao núcleo familiar às decisões no que 
se refere ao planejamento familiar, sendo que a 
maternidade por substituição, quando necessária, 
deve ser decidida pela família que realizará o processo, 
não devendo o Estado interferir em tal questão.

Assim, planejamento familiar é o direito que 
os representantes da entidade familiar (os 
cônjuges ou, na união estável, os conviventes) 
têm de livremente deliberar acerca do 
planejamento da família, em especial sobre: a) 
a constituição, limitação e aumento da prole; e 
b) a adoção dos meios lícitos necessários para o 
desenvolvimento físico, psíquico e intelectual 
dos integrantes da sua família (LISBOA, 
2012, p. 55).

Deste modo, deve ser considerada a 
maternidade por substituição como um meio de 
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planejamento familiar, uma vez que não sendo 
possível a gestação através do método natural, a 
gestação através de útero cedido é planejada pelo 
casal héteroafetivo, homoafetivo ou até as famílias 
monoparentais, não devendo o Estado interferir 
nestes casos, mas sim regulariza-los.

Outro ponto importante é que “a principal 
função social da família e a sua característica de meio 
para a realização dos nossos anseios e pretensões. Não 
é mais a família um fim em si mesmo, conforme já 
afirmado, mas sim, o meio social para a busca de nossa 
felicidade na relação com o outro” (GAGLIANO e 
FILHO, 2017, p. 122).

Em vista disso, cabe ao Estado assegurar as 
famílias, em suas diversas formas de constituição, 
o direito ao planejamento família, assim como, 
garantir “o acesso aos métodos e  técnicas de 
concepção e contracepção cientificamente aceitos 
e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 
pessoas, assegurada a liberdade de opção” (LISBOA, 
2012, p. 56). 

Por esse motivo, deve-se ter como direito das 
famílias a liberdade para realizar a gestação através 
de doação temporária do útero, sendo assegurado 
pelo Estado assistência para sua concretização, ainda, 
aplicando normas nestas relações, contudo, sem 
interferir no conteúdo decisório destas famílias.

Neste passo, cinge a controvérsia em relação 
à presunção da maternidade, uma vez que de acordo 
com o ordenamento jurídico vigente, a maternidade 
é determinada através da gestação e do parto, sendo 
conhecido pela expressão mater semper certa est.

No campo procriação carnal, a maternidade 
se evidencia por sinais exteriores que ora são 
dotados de certa permanência - a gravidez - 
ora se verificam durante alguns momentos ou 
horas - o parto. Diante de tais peculiaridades 
- que, consequentemente, marcam a 
diferença evidente entre homem e mulher na 
reprodução humana -, diversamente do que 
ocorre com a paternidade, tradicionalmente 
sempre foi confirmado que mater semper certa 
est, diante dos fatos evidentes que demonstram 
a maternidade em virtude da gravidez e do 
parto. O critério encampado pelo brocado 
latino se baseia no fator biológico, pois 
somente pode ser mãe a mulher que, por força 
do contato sexual com um homem, teve seu 
óvulo fertilizado no interior do seu corpo 
e, passada, em média, o lapso temporal de 
quarenta semanas desde a concepção, permite 
o nascimento de uma nova pessoa (GAMA, 
2008, p. 484).

Pois bem, reconhece-se como mãe aquela que 
gestou e deu a luz, prevalecendo à presunção mater 

semper certa est, contudo, nos caso de maternidade 
por substituição a mulher doadora do útero está 
procedendo a gestação para outra mulher, a qual, 
de fato, tem a intenção de ter um filho, logo não 
deve prevalecer a presunção pela gestação, devendo 
ser considerada mãe a parte interessada em constituir 
a família, ou seja, aquela que doou o material 
genético ou que forneceu meios para que a gestação 
se concretize.

“A cessão temporária de útero altera as 
aplicações das presunções de paternidade 
e maternidade. Até recentemente, poder-
se-ia afirmar, com relativa segurança, ser 
a identidade da mãe sempre certa [...]. Ao 
contrário da paternidade, a maternidade 
era passível de provas diretas, como por 
exemplo, a gestação e o parto, onde o 
princípio “mater semper certa est” era 
estabelecido simplesmente com a prova do 
parto ocorrido na vigência do casamento. 
Com o surgimento das técnicas de 
reprodução assistida e o uso da prática da 
“mãe de substituição”, o princípio “mater 
semper certa est” foi colocado em dúvida 
(MALUF, 2010, p. 451).

Assim deve se considerar que “maternidade é 
maternidade, já determinada; já a gestação é o estado 
físico gestacional. Portanto quando falamos em 
gestação por substituiçãohá uma razão de ser, porque 
estamos nos referindo à gestação, ainda não estamos 
determinando quem é a mãe” (FERRAZ, 2011, p. 
112).

Em razão desse entendimento, deve ser 
relativizada a presunção de maternidade, sendo 
considerada a gestação e o parto apenas um estado 
físico, deixando de ser um critério de fixação da 
maternidade, passando a presunção da maternidade 
para a parte interessada e que possui a vontade de 
ter o filho, fornecedora do material genético e 
interessada na reprodução.

Partindo desta premissa, tem-se que na 
maternidade por substituição deve ser considerada 
mãe aquela que doou o material genético.

“dessa forma, se um casal se utiliza de material 
genético próprio e o introduz no útero de 
outra mulher, a esposa e o marido seriam, 
respectivamente, a mãe e o pai da criança. A 
solução nesse caso é a que melhor atende, já 
que o casal que tanto desejou ter um filho 
provavelmente instituirá uma relação afetiva 
com a criança, que na realidade é o que deve 
interessar e não o biologismo. A afetividade 
nesses casos se inicia com o próprio ato 
de vontade de se adquirir o status de pai e 
mãe, com todas as consequências da opção.” 
(FERRAZ, 2011, p. 113).
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Assim, na maternidade por substituição a 
doadora temporária do útero apenas “contribuiu 
para que aquele ser gerado pudesse ter viabilidade 
de nascer, sem a contribuição de suas células 
germinativas, e que engravidou apenas para ajudar 
na concepção do filho de outrem, de forma altruísta” 
(CANEZIN, 2007, p. 203). Portanto, não possui a 
intenção de ser mãe, proporcionando à doadora do 
material genético a gestação de forma segura.

Desta forma, a partir do momento que se 
escolhe ou deseja ter uma gestação, ainda que em 
útero alheio, deve seguir o princípio da liberdade, 
seguindo o artigo 5º da Constituição Federal, 
podendo a parte interessada ter a liberdade de escolha 
quanto sua decisão, sem que haja interferência quanto 
sua presunção de maternidade, sendo assim, deve-se 
presumir mãe a pessoa que deseja o desenvolvimento 
da criança.

Assim o artigo 5º da Constituição Federal prevê 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes”.

Portanto, “a liberdade assegurada no caput 
do art. 5º, deve ser tomada em sua mais ampla 
acepção” (PAULO e ALEXANDRINO, 2017, p. 
116), por conseguinte, aquele que é interessado em 
constituir a família deve ter liberdade para decidir 
sobre a gestação e a forma que ocorrerá, inclusive, 
sendo considerada a presunção de maternidade pelo 
interesse em ter a gestação.

No útero de substituição, a maternidade e a 
paternidade jurídica devem ser estabelecidas 
antes da concepção e baseada na vontade do 
casal de ter um filho, pois, apesar de não ter 
havido a relação carnal para a procriação, 
houve o acordo de vontades, afigurando-se o 
projeto parental mais importante que a forma 
de gestação, sendo a gravidez e o parto menos 
relevantes na ótica jurídica (FABRIZ, 2013, 
p. 49).

À realização da procriação biológica ou não, 
heteróloga ou homóloga, ocorrida em útero doado, 
deve partir da vontade e esta ocorre antes mesmo 
da gestação, logo, não faz sentido presumir, nestes 
casos, a maternidade pela gestação e pelo parto, já 
que esta deve advir da vontade daqueles que desejam 
construir um laço familiar e ter um filho.

Desse modo, deve ser considerada mãe 
aquela que teve o óvulo fecundado, não se 
admitindo outra solução, uma vez que o 
estado de família é irrenunciável e não admite 

transação. Nem sempre será essa, porém, uma 
solução eticamente justa e moralmente aceita 
por todos. A discussão permanece em aberto. 
Muito difícil poderá ser a decisão do juiz ao 
deparar com um caso concreto. Tantos são os 
problemas, das mais variadas ordens, inclusive 
de natureza psicológica na mãe de aluguel, 
que o mesmo projeto de lei sobre reprodução 
assistida citado, em tramitação legislativa, 
proíbe a cessão do útero de uma mulher para 
gestação de filho alheio, tipificando inclusive 
essa conduta como crime. Sem dúvida, essa 
é a melhor solução. No entanto, a proibição 
não impedirá que a sociedade e os tribunais 
defrontem com casos consumados, ou seja, 
nascimentos que ocorreram dessa forma, 
impondo-se uma solução quanto à titularidade 
da maternidade. Sob o ponto de vista do filho 
assim gerado, contudo, é inafastável que nessa 
situação inconveniente terá ele duas mães, 
uma biológica e outra geratriz. Não bastassem 
os conflitos sociológicos e psicológicos, os 
conflitos jurídicos serão inevitáveis na ausência 
de norma expressa (VENOSA, 2007, p. 224).

Os conflitos existentes nestas relações são 
diversos, seja pelo envolvimento psicológico da mãe 
substituta, seja pelas opiniões da religião, muito 
influente em nosso país, e mesmo pela moral e 
costumes, o que interfere na expressão “mãe” e 
dificulta a presunção  para aquela que teve o óvulo 
fecundado ou recebeu a doação do óvulo para realizar 
a gestação.

Contudo, não restam dúvidas que presunção 
mater semper certa est deve ser relativizada e até mesmo 
eliminada nos casos de gestação por substituição, 
uma vez que aquela que esta gestando e dará a luz 
não é a mãe que planejou e espera ter sua prole.

A possibilidade de uso de útero alheio 
elimina a presunção mater semper certa est, 
que  é  determinada  pela  gravidez  e  pelo 
parto. Em consequência,  também cai por 
terra a presunção pater est, ou seja, que o pai 
é o marido da mãe. Assim, quem dá à luz não 
é a mãe biológica e, como o filho não tem 
sua carga biológica, poderia ser considerada, 
na classificação legal (CC 1.593), como “mãe 
civil”.73 À vista da hipótese cada vez menos 
rara da maternidade por substituição, o que 
se pode afirmar é que a gestatriz é sempre 
certa74 (DIAS, 2011, p. 371, apud 73. 
CHINELATO, p. 35 e 74. VILLELA, p. 146)

Desta forma, a doadora temporária do útero 
apenas tem a intenção de ajudar na gestação a aquela 
que esta impossibilitada de gestar, não configurando 
vínculo maternal, ao qual deverá ser atribuído a 
doadora do material genético, pois esta sim tem a 
intensão de ser mãe.

“A cessão temporária de útero revolucionou o 
tema jurídico da filiação, cuja doutrina vem 
insistindo que esta não é fundada nos laços 
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de sangue, mas sim num laço fundado sobre 
a vontade da aceitação dos filhos. A vontade 
individual é a sequência ou o complemento 
necessário ao vínculo biológico” (MALUF, 
2010, p. 451).

Tanto é que na Jornada de Direito Civil I, III, 
IV e V, foi realizada a proposto o Enunciado 129, 
com a finalidade de incluir o art. 1.597-A, ao Código 
Civil, onde preveria em seu texto a possibilidade 
de nos casos de reprodução assistida ser presumida 
a maternidade daquela que forneceu o material 
genético, conforme observamos do parágrafo único 
da proposta do referido artigo:

Art. 1.597-A . “A maternidade será presumida 
pela gestação. Parágrafo único: Nos casos de 
utilização das técnicas de reprodução assistida, 
a maternidade será estabelecida em favor 
daquela que forneceu o material genético, ou 
que, tendo planejado a gestação, valeu-se da 
técnica de reprodução assistida heteróloga”.

Uma das justificativas para a elaboração da 
proposta do artigo supracitado é de que:

Pretende-se, também, assegurar à mulher que 
produz seus óvulos regularmente, mas não 
pode levar a termo uma gestação, o direito à 
maternidade, uma vez que apenas a gestação 
caberá à mãe sub-rogada. Contempla-se, 
igualmente, a mulher estéril que não pode 
levar a termo uma gestação. Essa mulher 
terá declarada sua maternidade em relação à 
criança nascida de gestação sub-rogada na qual 
o material genético feminino não provém de 
seu corpo (Enunciado 129, Jornada de Direito 
Civil I, III, IV e V).

Apesar a importância, até o momento o artigo 
referido não está vigente, o que acaba por dificultar 
as resoluções dos conflitos de maternidade nos casos 
de maternidade por substituição. Contudo, com 
os desenvolvimentos dos meios de procriação e 
ocorrendo com maior frequência, espera-se que seja 
regulamentado.

CONCLUSÃO

Diante dos problemas de infertilidade 
ou impossibilidade de realizar uma gestação, a 
maternidade através de doadora temporária do útero 
foi um meio encontrado para que se possa realizar o 
desejo de ter um filho.

No futuro pode ser que tenhamos outros 
métodos, até mesmo mais eficazes, em que não 
seja necessário o auxílio de outra mulher para ter 
a gestação, no entanto, no presente, esta prática se 
tornará habitual, sendo necessário estabelecer não 

só critérios para sua realização, mas também impor 
limites, tanto jurídicos quanto éticos.

A aplicação do direito ao planejamento 
familiar deve ser considerado e aplicado aos casos de 
maternidade por substituição, uma vez que a família, 
em todas as suas formas presentes hoje em nosso 
ordenamento jurídico, deve ter a liberdade de decidir 
e optar pela forma possível de procriação, como no 
caso, ante a impossibilidade de gestar, ter liberdade 
de realizar a maternidade através de doação do útero.

Assim, a normatização do conteúdo é 
importante, principalmente no que diz respeito a 
presunção de maternidade, pois aquela que gesta 
não é a principal interessada em ter o filho, assim, 
descaracterizando o conceito de mater semper cesta 
est, já que a certeza da maternidade seria daquela que 
doou o material genético ou mesmo, daquela que 
possui a vontade de ser mãe.
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RESUMO

O advento da Lei de Planejamento Familiar 
trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro, a 
garantia do pleno exercício do planejamento familiar, 
previsto na Constituição Federal, no artigo 226, 
parágrafo 7º, garantindo o acesso a instrumentos que 
visem o controle da prole, tanto para seu aumento, 
quanto para seu controle. No entanto, a mesma 
lei traz em seu artigo 10, requisitos essenciais para 
o acesso à esterilização voluntária, limitando sua 
possibilidade e determinando a expressa anuência 
conjugal. Nesta feita, há confronto entre o exercício 
da liberdade para realizar a esterilização voluntária e 
o artigo 10 da Lei de Planejamento Familiar.

PALAVRAS-CHAVE

Lei de Planejamento Familiar; Esterilização voluntária; 

Liberdade.

ABSTRACT

The advent of the Family Planning Law brought 
to the Brazilian legal system, the guarantee of the full 
exercise of family planning, provided for in the Federal 

Constitution, in article 226, paragraph 7, ensuring 
access to instruments aimed at controlling the offspring, 
both for their increase, as for your control. However, the 
same law brings in its article 10, essential requirements 
for access to voluntary sterilization, limiting its 
possibility and determining the express marital consent. 
This time, there is a confrontation between the exercise 
of freedom to perform voluntary sterilization and article 
10 of the Family Planning Law.

KEYWORDS

Family Planning Law; Voluntary sterilization; Freedom.

INTRODUÇÃO

Conforme previsto no parágrafo 7º, do artigo 
226, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei 
9.263 de 12 de janeiro de 1996, o planejamento 
familiar é direito de todo cidadão, de forma que o 
indivíduo pode livremente conceber a sua entidade 
familiar, devendo o Estado protegê-la e tutelá-la, 
além de propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício deste direito, sendo vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).
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Dentro desta perspectiva, o planejamento 
familiar deve ser garantido em sua plenitude, tanto 
para os fins de aumento da prole e acesso à reprodução 
humana assistida, quanto ao controle da prole, 
incluindo o acesso as mais diversas modalidades 
de métodos contraceptivos e à própria esterilização 
voluntária, onde o indivíduo plenamente capaz pode 
optar pela esterilização como método de controle da 
prole.

Assim, compreendendo o direito reprodutivo 
como um direito da personalidade, se torna 
fundamental investigar sob quais aspectos o 
planejamento familiar é previsto no ordenamento 
jurídico, inclusive com relação à possibilidade da 
esterilização voluntária e as suas nuances, realizando 
uma análise crítica acerca do artigo 10 da Lei 9.263 
de 12 de janeiro de 1996 e seus contornos legais e 
bioéticos.

Ainda, vislumbra-se demonstrar como se 
dá a acepção da Lei de Planejamento Familiar 
no ordenamento jurídico brasileiro, tanto pelo 
aspecto constitucionalista da norma, como também 
analisando como a referida norma se correlaciona 
com a bioética e aos direitos da personalidade.

Analisada a referida acepção da norma, o 
trabalho digna-se em analisar como a esterilização 
voluntária é tratada na Lei 9.263 de 12 de janeiro 
de 1996 e quais são os atuais requisitos necessários 
para que a pessoa plenamente capaz possa fazer 
valer a autodeterminação de seu corpo e passar pelos 
procedimentos da esterilização voluntária, com 
o intuito de realizar o controle da prole, tal como 
a maneira com que a lei fiscaliza o exercício dos 
profissionais e estabelecimentos de saúde responsáveis 
pelo procedimento da esterilização voluntária.

Por fim, no aspecto jurídico, tentará verificar 
se as vedações e dificuldades de acesso à esterilização 
voluntária contraíram a ideia do exercício da 
capacidade civil, tal como se a Lei de Planejamento 
Familiar não estaria confrontando com o preceito 
constitucional da liberdade e da autodeterminação 
do indivíduo sobre o seu corpo e no campo da 
bioética, analisar se o supramencionado artigo 10 da 
Lei de Planejamento Familiar não confronta com o 
princípio da autonomia.

Para isso, este trabalho utilizou o método 
dedutivo, fundamentado em revisão bibliográfica 
de artigos científicos, doutrina, jurisprudência e na 
legislação brasileira, sendo a análise crítica da Lei nº. 
9.263 de 12 de janeiro de 1996, do Código Civil e 
da Constituição Federal, essenciais para a abordagem 

da temática e para a proposição de soluções acerca 
da problemática, à luz do direito e dos princípios 
bioéticos.

1 DA ACEPÇÃO DA LEI DE PLANEJAMENTO 
FAMILIAR EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO

Compreender a lei de planejamento familiar 
remete a uma necessária reflexão sobre as entidades 
familiares contemporâneas e alguns contornos 
históricos acerca das entidades familiares. Isso porque, 
muito se alterou em relação às entidades familiares 
no decorrer dos anos e mediante novas abrangências 
legais atentas a estas mudanças culturais e sociais.

Basta uma breve análise e comparação entre o 
direito de família previsto no Código Civil de 1916 
e o previsto no atual Código Civil, para escancarar 
a mudança de paradigma sobre alguns aspectos 
familiares. Muitos são os aspectos que podem ser 
trazidos à discussão para explicação deste fenômeno. 
Porém, indubitavelmente, a mais significativa 
influência foi a Constituição Federal de 1988, que 
trouxe consigo uma nova significação do indivíduo e 
a ideia da igualdade.

Neste ponto, cumpre trazer lição de Rodrigo 
da Cunha Pereira, que nos relata que:

na família os papéis masculino e feminino 
estão sendo redirecionados. Nesse aspecto, 
o movimento feminista foi fundamental 
para denunciar a ideologia patriarcal de 
desvalorização do trabalho doméstico e a 
opressão de um sexo sobre o outro. Com isso 
pôde-se repensar a divisão sexual do trabalho 
e o limite da esfera pública e privada para 
as relações de gênero. O homem teve que 
redimensionar sua masculinidade e partir 
de uma crise provocada pela emancipação 
feminina. (PEREIRA, 2018, p. 16)

De fato, hoje há um novo dimensionamento 
dos papéis familiares em nossa sociedade, amplificado, 
sobretudo, pelos avanços do movimento feminista e 
do movimento de reconhecimento da dignidade e 
igualdade sexual.

Assim, como não poderia ocorrer de forma 
diversa, às normas jurídicas contemporâneas 
acabaram que de forma natural seguindo esta 
importante tendência social, trazendo não só a 
imprescindível ideia de igualdade de gênero, como 
também, o apreço às diversas modalidades de 
entidades familiares.

Cumpre destacar que apesar da lei própria ter 
ingressado no ordenamento jurídico brasileiro em 
1996, a ideia do planejamento familiar já havia sido 
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normatizada pela Constituição Federal, no parágrafo 
7º, de seu artigo 227:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado. [...]
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, 1988)

Pelo supramencionado texto legal fica claro 
o apreço dado à dignidade da pessoa humana, a 
igualdade e a parentalidade responsável, deixando 
claro que tais princípios são norteadores das relações 
familiares, conforme destaca Ana Cláudia Brandão 
de Barros Correia Ferraz, que ressalta que:

com a Constituição Federal de 1988, que 
consagrou o princípio da dignidade humana 
como fundamento da ordem jurídica, a 
pessoa passou a ser o centro da proteção do 
direito, acarretando a despatrimonialização 
e  a personalização dos institutos jurídicos, 
em especial, aqueles do Direito de Família. 
Passas-se à valorização do interesse da pessoa 
humana mais que suas relações patrimoniais. 
(FERRAZ, 2016, p. 91)

Dentro desta perspectiva, tanto pela necessidade 
de controle de fecundidade, quanto pela importância 
de ampliação de ações educativas por parte do ente 
público, emergiu no ordenamento jurídico brasileiro, 
a Lei nº. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, denominada 
hoje de Lei de Planejamento Familiar.

Com isso, na mesma esteira da Constituição 
Federal, restou consolidado que o planejamento 
familiar é direito de todo cidadão, conforme previsto 
expressamente em seu artigo 1º1.

O alcance da norma e do próprio planejamento 
familiar fica claro, quando lemos no artigo 2º, do 
mesmo diploma legal, o é compreendido pela lei 
como planejamento familiar, senão vejamos:

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se 
planejamento familiar como o conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garanta 
direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, pelo homem 
ou pelo casal.
Parágrafo único - É proibida a utilização das 
ações a que se refere o caput para qualquer tipo 
de controle demográfico. (BRASIL, 1996)

Nesta seara, é incontroverso pensar que o 
planejamento familiar acaba por englobando e 

1. Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o 
disposto nesta Lei.

garantindo direitos não só para aqueles indivíduos 
que almejam exercer a parentalidade, como também 
aqueles que não comungam desta mesma vontade e 
preferem limitar a prole.

Sobre este tema, Valéria Silva Galdino Cardin 
e Letícia Carla Baptista Rosa ao estabelecerem que:

o planejamento familiar também foi 
regulamentado pela Lei n. 9.263/1996, 
em seu art. 2º, dispondo que o mesmo 
consiste no conjunto de ações de regulação 
da fecundidade que garanta direito igual de 
constituição, limitação ou aumento da prole 
pela mulher, pelo homem ou pelo casal, não 
fazendo menção nenhuma à orientação sexual. 
(CARDIN; ROSA, 2012, p. 235).

Ou seja, com o advento da supramencionada 
lei, hoje todos os indivíduos, independentemente de 
condição qualquer condição financeira, gênero ou 
familiar, possui pleno acesso e direito a regulação de 
sua prole, tanto para fins de limitação como para fins 
de aumento.

Mais do que isso, o referido texto legal 
trouxe ao Estado a obrigação da promoção do 
planejamento familiar, sobretudo, embasado na 
ideia da parentalidade responsável, conforme destaca 
Valéria Silva Galdino Cardin:

Portanto, caberá ao Estado lançar mão de 
políticas públicas no sentido de orientar, 
educar, prevenir e conscientizar o exercício 
deste direito, que deverá sempre fundamentar 
o emprego dessas medidas no princípio 
da dignidade humana e no exercício da 
parentalidade responsável. (CARDIN, 2015, 
p.24)

Acerca deste viés educativo e desta importância 
na promoção de informação, é preconizado em seu 
artigo 4º2, onde resta estabelecido que o planejamento 
familiar também é orientado por ações preventivas 
e educativas e pela garantia de acesso igualitário a 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis 
para a regulação da fecundidade, trazendo em 
harmonia com a referida norma jurídica, a ideia da 
igualdade no acesso ao planejamento familiar.

Assim, se por um lado a Lei de Planejamento 
Familiar é considerada como um dos maiores 
alicerces àqueles que planejam utilizar de técnicas 
de reprodução humana assistida para obtenção da 
parentalidade, o mesmo instituto também deve ser 

2. Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas 
e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 
disponíveis para a regulação da fecundidade.

 Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de 
recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a 
promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva.
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visto como um garantidor de direitos àqueles que 
não almejam a parentalidade.

Sobre a concepção e controle da prole, convém 
destacar importante lição de Fernanda de Oliveira 
Santana Ramos:

Quando se toca ao tema de planejamento 
familiar, toca-se também à questão do controle 
que as pessoas devem ter sobre a própria vida 
reprodutiva, ou seja, a deliberação de ter 
ou não ter filhos. Isto porque há de se ter a 
consciência de que a decisão de gerar uma vida 
deve ser pensada com a importância que ela 
merece; deve ser planejada, querida, esperada, 
de forma que os pais estejam preparados 
para amparar seus filhos com tudo quanto 
necessário a lhes proporcionar uma vida digna. 
(RAMOS, 2015, p.1)

Dentro deste controle de fecundidade, graças 
ao avanço da Medicina e da indústria farmacêutica 
e pela própria Lei de Planejamento Familiar, os 
indivíduos têm amplo acesso a informações e ações 
educacionais, bem como pleno acesso a uma grande 
gama de métodos anticonceptivos, distribuídos 
gratuitamente pelo ente público.

Portanto, hoje o planejamento familiar é 
compreendido como um método multidisciplinar 
que garante o pleno acesso às informações e as 
técnicas de aumento e controle da fecundidade, 
devendo ser interpretada sobre um viés constitucional 
da parentalidade responsável, do acesso universal e 
irrestrito à saúde e ao próprio instituto da igualdade 
material e formal.

2 A ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA NA LEI DE 
PLANEJAMENTO FAMILIAR

Não é de hoje que a esterilidade é um 
assunto de delicada discussão. Mesmo com a 
evolução da sociedade e com advento de uma nova 
autodeterminação e significação do indivíduo, a ideia 
de esterilização continua sendo considerado um tabu 
dentro da sociedade.

Sobre isso, Anison Carolina Paludo ensina 
que:

Desde os mais remotos tempos a humanidade 
coloca a esterilidade e a fecundidade em lados 
opostos, atribuindo à esta a idéia de bem e àquela 
a idéia de mal. As primeiras manifestações 
de arte da história traziam a mulher grávida, 
mostrando o quão importante e belo é para a 
espécie humana a reprodução. Equiparava-se a 
mulher fecunda à terra por ser capaz de fazer 
brotar vida de si mesma; no entanto, a mulher 
estéril era tida como um ser amaldiçoado e que, 
portanto, deveria ser eliminada da sociedade. 
(PALUDO, 2001, p.1)

Conforme visto acima, o planejamento 
familiar não só está alinhado juridicamente com a 
ideia da parentalidade responsável, como também, 
trouxe à população o direito de escolha e a garantia 
de ações educacionais e promocional por parte 
dos entes públicos e privados, pela livre escolha ao 
método contraceptivo, dentre os quais, inclui-se a 
esterilização. Segundo, André Soares Hentz, “nos 
seres humanos, a esterilização consiste no ato de 
empregar técnicas especiais, cirúrgicas ou não, no 
homem e na mulher, para impedir a fecundação.” 
(HENTZ, 2005, p.1).

No ramo da medicina, as técnicas de 
esterilização humana podem ser realizadas no 
homem ou na mulher. No homem, retiram-se os 
canais seminais e na mulher, retiram-se as funções 
das trompas. (BOTTEGA, 2007).

Em suas modalidades, a esterilização pode ser 
chamada de eugênica, quando se objetivar a impedir 
a transmissão de doenças hereditárias indesejáveis, 
impedindo a geração de uma futura prole com 
deficiência; cosmetológica, quando o escopo é de tão 
somente impedir a gravidez; terapêutica que é aquele 
em que se precede de uma necessidade médica, em 
face de situações clínicas que impeçam o indivíduo 
de ter filhos; e a esterilização para limitação de 
natalidade, a qual se objetiva exclusivamente em 
evitar o aumento populacional. (HENTZ, 2005).

Justamente por se tratar de assunto delicado, 
na Lei de Planejamento Familiar, a esterilização 
voluntária encontra sua previsão no artigo 10, no qual 
são tratadas todas as nuances relacionadas ao alcance 
e a maneira pela qual se realizará a esterilização:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização 
voluntária nas seguintes situações: (Artigo 
vetado e mantido pelo Congresso Nacional - 
Mensagem nº 928, de 19.8.1997)
I- em homens e mulheres com capacidade civil 
plena e maiores de vinte e cinco anos de idade 
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde 
que observado o prazo mínimo de sessenta 
dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico, período no qual será propiciado à 
pessoa interessada acesso a serviço de regulação 
da fecundidade, incluindo aconselhamento 
por equipe multidisciplinar, visando 
desencorajar a esterilização precoce;
II-  risco à vida ou à saúde da mulher ou do 
futuro concepto, testemunhado em relatório 
escrito e assinado por dois médicos.
§ 1º É condição para que se realize a esterilização 
o registro de expressa manifestação da vontade 
em documento escrito e firmado, após a 
informação a respeito dos riscos da cirurgia, 
possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua 
reversão e opções de contracepção reversíveis 
existentes.
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§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em 
mulher durante os períodos de parto ou aborto, 
exceto nos casos de comprovada necessidade, 
por cesarianas sucessivas anteriores.
§ 3º Não será considerada a manifestação de 
vontade, na forma do § 1º, expressa durante 
ocorrência de alterações na capacidade de 
discernimento por influência de álcool, drogas, 
estados emocionais alterados ou incapacidade 
mental temporária ou permanente.
§ 4º A esterilização cirúrgica como método 
contraceptivo somente será executada através 
da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro 
método cientificamente aceito, sendo vedada 
através da histerectomia e ooforectomia.
§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a 
esterilização depende do consentimento 
expresso de ambos os cônjuges.
§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas 
absolutamente incapazes somente poderá 
ocorrer mediante autorização judicial, 
regulamentada na forma da Lei. (BRASIL, 
1996)

Com isso, a Lei de Planejamento Familiar 
não só delimitou as técnicas cirúrgicas disponíveis 
para a esterilização voluntária, como também trouxe 
limitações de disponibilidade e acesso às referidas 
técnicas, tanto do ponto de vista clínico, como 
também social.

Sobre tal limitação, Clarissa Bottega esclarece 
que:

Quando tratamos da esterilização voluntária, 
somos logo levados a pensar que referida 
esterilização deveria ser livre e sem restrições, 
posto fazer parte dos direitos inerentes ao ser 
humano em razão de sua liberdade; entretanto, 
não se mostra assim a legislação de vários 
países, posto que na maioria existem alguns 
limites para a esterilização voluntária, ou, 
ainda, poderíamos chamar de requisitos a serem 
cumpridos para que a esterilização voluntária 
seja realizada. (BOTTEGA, 2007, p. 52)

Assim, verifica-se que ao mesmo tempo em 
que a lei trouxe a possibilidade da realização da 
esterilização voluntária, também elencou uma série 
de requisitos e medidas que deverão ser observadas 
tanto pelo paciente quanto pelos profissionais 
envolvidos no procedimento. Seno que tal controle 
estatal perante os profissionais, fica expressado nos 
artigos 113, 124, 135 e 146 da referida lei.

3. Art. 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à 
direção do Sistema Único de Saúde.

4. Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática 
da esterilização cirúrgica.

5. Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de 
gravidez para quaisquer fins.

6. Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o 
seu nível de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar 
as instituições e serviços que realizam ações e pesquisas na área do 
planejamento familiar. Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a realizar 
esterilização cirúrgica as instituições que ofereçam todas as opções de meios 
e métodos de contracepção reversíveis

Ainda, inobstante às exigências da lei com 
relação aos profissionais e aos estabelecimentos 
responsáveis pela realização da esterilização 
voluntária, a Lei de Planejamento Familiar também 
preocupou-se em trazer previsão de criminalização 
daqueles que descumprirem os preceitos legais 
trazidos pela referida lei, previstos nos artigos 15 a 
21.

Portanto, é possível identificar que a 
esterilização ainda é acessível pela Lei de Planejamento 
Familiar, porém, restrita àqueles que cumprirem 
com os requisitos legais da referida norma, previstos 
no artigo 10, ou seja, homens e mulheres com 
capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco 
anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, 
desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias 
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico ou 
quando latente risco à vida ou à saúde da mulher 
ou do futuro concepto, testemunhado em relatório 
escrito e assinado por dois médicos.

3 DO CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE E A 
PREVISÃO DA ESTERLIZAÇÃO VOLUNTÁRIA 
PREVISTA NA LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR

Indubitavelmente, a Lei do Planejamento 
Familiar é um marco para a sociedade brasileira, 
garantindo aos indivíduos o direito de obter 
assistência com métodos e técnicas de concepção e 
contracepção, garantindo o pleno exercício de um 
projeto parental.

Não se pode olvidar que a regulamentação 
jurídica emerge da necessidade do Estado 
regulamentar o exercício da atividade privada, em 
harmonia com o interesse público, conforme ensina 
Daniel Brantes Ferreira:

Vale ressaltar que o aspecto mais relevante desse 
modelo das leis é o fato de caracterizar a vida 
sob o ordenamento jurídico como harmônica 
e igualitária. Até mesmo o mercado, sob esse 
viés, pode ser descrito como um reino de 
troca voluntária onde indivíduos livremente 
ingressam em transações que beneficiam a 
todos. (FERREIRA, 2009 p.15)

Dentro desta seara, obviamente a intenção 
da Lei de Planejamento Familiar com relação à 
esterilização voluntária foi de propiciar ao indivíduo 
uma maior segurança na tomada na decisão 
relacionada ao seu projeto parental e ao seu direito 
reprodutivo.

Contudo, analisando especificamente o artigo 
10 da Lei de Planejamento Familiar, conforme 
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visto acima, é possível compreender que o mesmo 
encontra-se na contramão da própria lei, haja vista 
que se por um lado a referida lei visa à promoção 
da liberdade de escolha e do direito ao planejamento 
familiar, em seu artigo 10, há inúmeras restrições à 
esterilização voluntária.

Na realidade, diante de qualquer privação 
ao direito ao planejamento parental ou ao próprio 
exercício da parentalidade, denotam uma afronta 
não só ao princípio da igualdade, como também à 
própria dignidade da pessoa humana, consoante 
estudo de Ana Claudia Brandão de Barros Correia 
Ferraz, que afirma que:

a aplicação do princípio da dignidade humana, 
fundante da Constituição Federal de 1988, 
conduz ao entendimento de que a entidade 
familiar, seja qual for espécie, prevista explícita 
ou implicitamente no texto constitucional, 
merece total proteção do Estado, como forma 
de tornar possível a realização do indivíduo 
do Estado, como forma de tornar possível a 
realização do indivíduo como ser da própria 
dignidade, perante a sociedade em que vive. 
(FERRAZ, 2016, p. 95).

Isso porque, ainda que a norma busque 
efetivamente estabelecer mecanismos que impeçam 
que os indivíduos tomem uma decisão precipitada, 
com relação ao seu próprio corpo, de outro, há 
uma incontroversa interferência estatal na liberdade 
individual e na autodeterminação do indivíduo.

Sobre este ponto, importante destacar que 
o planejamento familiar e a esterilização voluntária 
devem ser compreendidos como uma garantia e um 
direito constitucional, conforme lição de Renata 
Teixeira Jardim:

Atualmente a esterilização voluntária feminina 
é um direito constitucional brasileiro, 
regulado pela Lei do Planejamento Familiar. 
Internacionalmente, é tido como um direito 
humano de todos os cidadãos que buscam 
seu planejamento familiar. Inserida no rol dos 
direitos reprodutivos, possui todas as garantias 
legais para uma efetiva escolha consciente, 
dentre os demais métodos contraceptivos. 
Nesta concepção, é de competência do Estado 
a promoção de meios que possibilitem o 
exercício do planejamento familiar. (JARDIM, 
2005, p. 4)

No tocante específico da esterilização, 
é plenamente possível destacar que tanto o 
consentimento expresso de ambos os cônjuges para 
a realização da esterilização cirúrgica na vigência de 
sociedade conjugal, quanto à limitação pela idade de 
vinte e cinco anos, restringem a liberdade individual 
e a igualdade.

Com relação à exigência de consentimento 
do cônjuge, o mesmo não só atenta contra  a 
autodeterminação do indivíduo sobre o seu 
próprio corpo, prejudicando conquistas sexuais e 
reprodutivas, tal como pela Lei nº 11.340, de 07 
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), em seu 
artigo 7º, inciso III7, é classificado como violência 
sexual, tendo em vista que tais condutas certamente 
impedem que as mulheres de exercer seus direitos 
sexuais e reprodutivos.

Já no que se refere à exigência de idade de 
vinte e cinco anos para aqueles que não possuem 
dois filhos vivos, contraria a própria legislação 
civil brasileira, que esclarece em seu artigo 5º8, que 
as pessoas plenamente capazes – aquelas que já 
atingiram a idade de dezoito anos – estão habilitadas 
para prática de todos os atos da vida civil.

Ou seja, tais exigências, certamente 
desrespeitam a autonomia da vontade individual e 
o princípio da dignidade humana, a qual pressupõe 
que as decisões pessoais, inclusive sobre os direitos 
reprodutivos, não se podem sujeitar à vontade de 
terceiros.

Justamente por se tratar de princípios basilares 
do direito, faz imprescindível realizar uma reflexão 
acerca da igualdade, do pluralismo e da liberdade. 
Conforme ensinam Alessandro Severino Valler 
Zenni e Marinês Elger, tais elementos se comunicam 
simetricamente:

a liberdade traz consigo o conceito de 
igualdade quando se refere à distribuição desta 
mesma liberdade, o que marca, aliás, os novos 
rumos da sociedade moderna, no sentido de 
que o Direito possa vir a garantir a todos, 
sem distinções e classes, as suas liberdades 
fundamentais, sem, contudo, requestar do 
Estado intervenção na esfera privada dos 
sujeitos. (ELGER; ZENNI, 2013, p. 230).

Nesta feita, é possível pensar que a vedação 
à esterilização voluntária para as pessoas que não 
cumpram o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei 
nº. 9.263/96 afronte os direitos da personalidade e os 
direitos humanos, haja vista que restringe a liberdade 
e autonomia dos indivíduos. Afinal um sujeito 

7. Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: [...]

 - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos;

8. Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa 
fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
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plenamente capaz aos olhos da legislação pátria, deve 
possuir autodeterminação plena sobre o seu corpo.

Aliás, a Lei de Planejamento Familiar deveria 
ter como ideário um alicerce às decisões dos cidadãos 
a respeito de seu próprio corpo, conforme sugere 
Luiz Geraldo do Carmo Gomes:

fundamental importância na proteção dos 
sujeitos autônomos, na busca pela identidade 
e no resguardo dos direitos constitucionais, 
mas a solidariedade e a eticidade também 
são indispensáveis, pois, se a justiça 
garante direitos iguais e respeito para cada 
sujeito autônomo, a sociedade acolhe esse 
individuo, reconhecendo-o ao mesmo tempo 
proporcionando um papel social. (GOMES, 
2017, p. 129).

No entanto, não se pode furtar da idade 
de que a dignidade da pessoa humana é conceito 
fundamental no ordenamento jurídico brasileiro 
e, dentro desta perspectiva deve servir como 
instrumento elementar de suas normas, como assim 
é para a Constituição Federal. Assim, considerando 
que um dos fundamentos de garantia ao exercício 
dos direito humanos e dos direitos da personalidade, 
é justamente a liberdade - em todas as suas dimensões 
-, é imprescindível que a mesma seja observada pelas 
normas jurídicas brasileiras. 

Discorrendo sobre tal necessidade, Clarissa 
Bottega ensina, que:

A liberdade de não procriar está amparada em 
dois motivos fundamentais para a proteção 
dos direitos inerentes à pessoa humana e 
sua própria liberdade: em primeiro lugar o 
respeito pela autonomia pessoal como regra 
geral, afinal a escolha de procriar ou não tem 
um peso notável e decisivo sobre o plano de 
vida da pessoa. O nascimento de um filho 
influencia todo o plano de vida de uma pessoa, 
inclusive no que tange às escolhas afetivas, de 
trabalho, etc. (BOTTEGA, 2007, p. 59)

Dentro desta perspectiva, indubitavelmente, o 
exercício da esterilização deve ser interpretado, como 
meio de exercício pleno do planejamento familiar 
e da própria liberdade, tendo em vista que trata 
da autodeterminação do indivíduo. No entanto, 
ao limitar o direito da esterilização voluntária e 
restringi-lo para determinadas pessoas, a norma 
acaba esvaziando-se neste objetivo.

Ainda sob esta seara, é importante destacar que 
a dignidade da pessoa humana está intrinsecamente 
vinculada aos direitos da personalidade, dos quais 
o exercício da liberdade individual é também 
manifestado pela autodeterminação corporal. 
Inclusive, tanto a liberdade sexual, quanto a 

reprodutiva são compreendidas como um dos 
direitos humanos.

Além disso, cumpre ressaltar que a questão 
da esterilização voluntária não só esbarra na ideia 
jurídica da liberdade, como também contraria a 
própria autonomia prevista na bioética.

Sobre o respeito à autonomia das pessoas, 
Mônica Aguiar ensina que “respeitar a autonomia da 
pessoa é reconhecer sua vulnerabilidade e assegurar 
que aquele princípio esteja garantido diante das 
condições pessoais envolvidas.” (AGUIAR, 2017, p. 
226).

Não diferente é a lição de Daisy Gogliano, 
que destaca que:

nas questões que envolvem os atos de 
disposição do próprio corpo na Medicina 
firmou-se o conceito largamente difundido 
que todo paciente tem  o direito ínsito 
de proteger a sua própria inviolabilidade 
física e psíquica e o direito de, por auto-
determinação, conduzir o que pode ser feito 
com o seu próprio corpo, incluindo os atos de 
disposição tanto para depois da morte como 
em vida. (GOGLIANO, 2000, p.111)

Ou seja, na maneira em que é atualmente 
compreendida a esterilização, há uma incontroversa 
relativização do direito a liberdade e à autonomia.

Logo, se àquele que optar pela esterilização 
voluntária, mesmo que já plenamente capaz já o seja, 
estará sujeito a inúmeras restrições legais, advindas 
da Lei de Planejamento Familiar, subsiste sobre 
tal escolha, uma irrefutável privação da liberdade 
individual, haja vista que a autodeterminação do 
indivíduo não pode estar vinculada à aprovação 
do cônjuge ou companheiro, tampouco há ter que 
passar por outros crivos que não sejam a própria 
capacidade civil plena.

Por fim, é importante mencionar que tal 
questão acerca do confronto entre a liberdade e à 
esterilização voluntária, vem sendo discutido dentre 
o Poder Legislativo e no Senado Federal, porém, 
de forma ainda tímida e sem a atenção necessária, 
sobretudo, por estar-se discutindo o exercício de 
basilar direito fundamental: liberdade.

Atualmente, tramita na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº. 7.438, de 2006, do 
então Deputado Federal, Jair Bolsonaro, em que se 
pleiteia que pessoas maiores de vinte e um anos possam 
se submeter à cirurgia de esterilização, bem como 
que seja dispensada a necessidade consentimento do 
cônjuge para a realização da esterilização, em caso de 
pacientes casados.
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E seguindo esta linha, o Projeto de Lei do 
Senado n° 406, de 2018, da então Senadora Ione 
Guimarães, que visa desburocratizar o oferecimento 
da esterilização voluntária e facilitar sua realização 
nos serviços de saúde.

Portanto, considerando que “o princípio 
da justiça está pautado na distribuição adequada 
de obrigações e benefícios em prol da sociedade” 
(GOMES, 2017, p. 129), é mister que haja uma 
reflexão sobre os requisitos exigidos pela Lei de 
Planejamento Familiar com relação à esterilização 
voluntária, para que não mais subsista um confronto 
entre a lei especial e a Constituição Federal, 
sobretudo, em relação ao exercício da liberdade e da 
autodeterminação corporal de cada indivíduo.

CONCLUSÃO

Por meio do presente artigo foi possível 
dimensionar quais os aspectos em que a Lei de 
Planejamento Familiar foi recebida no ordenamento 
jurídico brasileiro e de qual maneira a mesma se 
comunica com os direitos da personalidade e outros 
preceitos constitucionais, incluindo a igualdade e 
liberdade.

Ainda, foi possível compreender de maneira 
crítica sobre quais aspectos legais o legislador permitiu 
a realização da esterilização voluntária, sendo 
possível verificar que pelo artigo 10 da Lei nº 9.263, 
de 12 de janeiro de 1996, o legislador demonstrou 
uma excessiva preocupação com à esterilização 
voluntária, tanto pela irreversibilidade da decisão, 
como também com o intuito de que tal possibilidade 
não se tornasse um método de anticoncepcional, mas 
como verdadeiro exercício do planejamento familiar, 
com relação ao controle da prole.

Assim, foi possível verificar que analisando 
os requisitos exigidos pela Lei de Planejamento 
Familiar com relação à esterilização voluntária à 
luz do Direito Constitucional, há uma afronta 
ao direito da liberdade, tendo em vista que 
ao restringir as possibilidade de submissão 
à esterilização voluntária para quem já é 
plenamente capaz, contraria a ideia de liberdade 
e autodeterminação de cada indivíduo, bem como 
do princípio bioético da autonomia.

Outrossim, a necessidade do consentimento 
expresso do cônjuge e companheiro, para o acesso 
à esterilização voluntária, igualmente se mostrou 
contrário aos preceitos constitucionais da liberdade 
e da igualdade.

Neste plano, verificando que a esterilização 
voluntária deve ser compreendida enquanto 
exercício do planejamento familiar, o mesmo deve 
ser analisado sobre o manto dos direitos humanos, 
possuindo proteção legal especial e não podendo 
ser privados ou censurados, sobretudo, por serem 
instrumentos importantes na efetivação dos direitos 
da personalidade e no ideal de igualdade.

Assim, restou demonstrado pelo presente 
artigo, que há um incontroverso confronto entre 
o princípio da liberdade e o artigo 10 da Lei de 
Planejamento Familiar, tanto no campo do Direito, 
quanto no campo da Bioética.
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RESUMO

O artigo pretende analisar por meio do método 
teórico as lacunas existentes no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro em que incidem as questões de 
Reprodução Assistida, precisamente a técnica de 
inseminação artificial heteróloga, no qual a mãe 
escolhe a reprodução independente e a constituição 
da família monoparental. Ante tal situação questiona-
se até onde esta escolha de maternidade individual 
confronta os Direitos Personalíssimos da criança em 
relação à identidade de seu outro genitor biológico.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Da Personalidade; Inseminação Artificial; Reprodução 

Independente

RESUMEN

El artículo pretende analizar, por medio 
del método teórico, las legislaciones existentes en 
Organización Jurídica brasileña que se incide la 
reproducción asistida, precisamente a técnica de 
inseminación artificial heteróloga, también la 
reproducción independiente y la constitución de la 

familia monoparental. Ante tal situación, el tema de 
esta escolta de maternidad individual es confrontado 
por las Direcciones Personales del Niño con respecto a la 
identidad de su otro padre biológico.

PALABRAS CLAVE

Inseminación Artificial Heteróloga; Ley De Personalidad; 

Reproducción Independiente.

INTRODUÇÃO

O processo de evolução da ciência trouxe 
uma nova possibilidade para as mulheres e aos 
casais que por algum motivo não podem conceber 
uma criança pelos métodos tradicionais. Uma das 
alternativas que revolucionaram a biotecnologia 
diz respeito à reprodução assistida, constituída, por 
uma técnica cada vez mais utilizada no Brasil e no 
mundo, objetivando facilitar a constituição familiar 
e possibilitar a realização da maternidade.

Atualmente, o ordenamento jurídico Brasileiro 
não possui legislação própria para regular as situações 
advindas desta técnica, estando o judiciário limitado 
em julgar tais casos baseando-se apenas na Resolução 
nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina, 



82

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

que será posteriormente abordada no decorrer do 
artigo.

O conceito de família, por sua vez, sofreu 
grandes mudanças ao longo dos anos, hoje temos 
um cenário pluralista, baseado no afeto, em que há 
proteção integral de seus membros, principalmente 
no que diz respeito às crianças.

O instituto familiar e é base para formação 
de seus membros, e tem proteção constitucional, 
sendo esta, primordial para o desenvolvimento de 
progresso, tanto pessoal, quanto social, garantindo 
deste modo a dignidade humana.

A proposta deste trabalho é discorrer acerca 
da liberdade da mulher para realizar a produção 
independente por meio da inseminação artificial 
heteróloga, vislumbrando uma abordagem aos efeitos 
jurídicos advindos de tal técnica, questionando 
por fim, se esta escolha interfere nos direitos 
personalíssimos do nascituro, principalmente no 
que diz respeito à privação da presença de outro 
referencial de parentalidade.

Empregou-se o método teórico bibliográfico, 
consistente na análise de obras e artigos científicos 
que versam sobre o tema.

1 DOS MODELOS FAMILIARES

A transformação da sociedade é contínua, 
o Direito vem para regulamentar as relações 
e proporcionar aos seus membros a segurança 
necessária para que se concretizem os inúmeros 
institutos decorrentes das relações humanas.

A Constituição Federal em seu artigo 226 
conceitua a família como a base da sociedade, 
instituição que por sua vez é considerada uma das 
organizações mais importantes, dado que determina 
a base para o desenvolvimento digno de seus 
membros, precipuamente no que concerne ao menor 
e seus interesses.1

Na atualidade o conceito de família é muito 
amplo e abrange todos os modelos e formas possíveis, 
bastando apenas que seus membros possuam o afeto 
como finalidade.

É necessário ter uma visão pluralista da família, 
abrigando os mais diversos arranjos familiares, 
devendo-se buscar o elemento que permite 
enlaçar no conceito de entidade familiar todos 
os relacionamentos que têm origem em um 
elo de afetividade, independentemente de sua 
conformação (DIAS, 2013).

1. Art. 226. A família,  base da sociedade, temespecial proteção do Estado.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm. Acesso em 17 de agosto de 2019.

No mesmo sentido, pode-se assim, denominá-
la como a fonte de socialização e mediação, pois 
é o primeiro grupo responsável pela formação do 
ser humano, criando de modo indireto um canal 
entre o homem e sociedade, a fim de que ambos 
relacionem-se, tornando-a um privilégio tanto para 
seus membros quanto para o Estado de Direito. 
(VITALE, 1997, p. 90). Por isso Farias e Rosenvald 
afirma que:

Dessa maneira, a família deve ser notada 
de forma ampla, independentemente do 
modelo adotado. Seja qual for a forma, 
decorrerá especial proteção do Poder Público. 
Gozam, assim, de proteção tanto as entidades 
constituídas solenemente (como o casamento) 
quanto as entidades informais, sem 
constituição solene (como a união estável). 
(2014, p. 113)

Dentre os arranjos familiares tem-se o modelo 
denominado monoparental. Tal modelo foi ganhando 
visibilidade ao passar dos anos (SANTANA,2011) e 
é constituído em geral por um ascendente e seu filho, 
e está protegida pela Constituição Federal em seu 
artigo 226 § 4° que assegura e a reconhece como uma 
entidade formada por um dos pais e descendente 
(CF/88). Vislumbra da mesma ideia Dias (2007, p. 
38-39), afirmando que:

A Constituição Federal, rastreando os fatos 
da vida, viu a necessidade de reconhecer a 
existência de outras entidades familiares, 
além das constituídas pelo casamento. Assim, 
enlaçou no conceito de família e emprestou 
especial proteção à união estável (CF 226 
§3º) e à comunidade formada por qualquer 
dos pais com seus descendentes (CF 226 
§4º), que começou a ser chamada de família 
monoparental.

A família monoparenatal, decorre em sua 
maioria da dissolução do casamento, em que a 
guarda acaba por responsabilidade de apenas um dos 
pais, criando então um encargo maior para aquele 
integralmente responsável pelo menor.

Como primeiro fator responsável pelo 
fenômeno monoparental pode-se citar a 
liberdade com que podem as pessoas se unir 
e se desunir, seja através de formalidades 
cogentemente estabelecidas, como decorre 
do casamento, seja de maneira absolutamente 
informal, como acontece na união estável. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 215)

Tendo em vista que a monoparentalidade 
decorre da liberdade, afirma o autor no mesmo 
sentido, que a liberdade é uma garantia fundamental, 
inclusive para o planejamento familiar.
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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”.
(OLIVEIRA, 2013, p. 1759-1760)

Outra forma de constituição da família 
monoparental é a chamada produção independente, 
ocasião em que às mulheres buscam realizar o 
sonho da maternidade quando ainda não possuem, 
ou optam por não terem um parceiro, assim, elas 
decidem buscar ajuda de clínicas especializadas 
em reprodução humana assistida para realizarem o 
grande anseio da maternidade, e ao mesmo tempo 
constituírem uma família, exercendo assim, o seu 
direito de liberdade.

2 REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA

Antes da abordagem principal deste trabalho, 
faz-se necessário uma breve análise sobre o campo 
da reprodução humana e suas técnicas, já que, estas 
estão ligadas ao direito à vida, à saúde e à procriação 
(CARVALHO, 2013).

A reprodução humana assistida conhecida 
também como (R.A) é denominada como o 
conjunto de métodos que possibilitam a fecundação 
mediante a manipulação dos gametas e embriões, 
para proporcionar então o nascimento de uma 
vida, combatendo a infertilidade (RODRIGUES; 
JUNIOR, 2008).

Sobre o assunto Sílvio de Salvo Venosa 
acrescenta: “advirta-se, de plano, que o Código de 
2002 não autoriza nem regulamenta a reprodução 
assistida, mas apenas constata lacunosamente a 
existência da problemática e procura dar solução 
ao aspecto da paternidade. Toda essa matéria, que é 
cada vez mais ampla e complexa, deve ser regulada 
por lei específica, por um estatuto ou microssistema” 
(VENOSA, 2005)

Dentre técnicas de reprodução humana 
assistida existente as mais utilizadas são:

a. Inseminação artificial 
b. Fertilização in vitro 
c. Doação de óvulo ou espermatozoide
d. Cessão temporária de útero
e. Reação Sexual Programada

No presente artigo, abordar-se-á 
especificamente sobre os efeitos da técnica de 
inseminação artificial, que consiste basicamente, 
no método pelo qual se implanta o código genético 
masculino diretamente no útero da mulher, sem 
manipulação externa, com intuito de facilitar o 
encontro entre o esperma e o óvulo e proporcionar 
a fecundação (REIS, 2017). Técnica esta que ainda 
divide-se em homologa e heteróloga, sendo que na 
primeira implante- se o sêmen do companheiro 
ou doador previamente identificado, já a segunda 
utiliza-se o banco de sêmen contido nas clinicas 
de Reprodução, doado por pessoa desconhecida 
(SILVA,2002).

Esta técnica, aparentemente nova, tem 
ganhado visibilidade atualmente, entretanto, existem 
registros de inseminação artificial realizada em 
meados do século XVIII, neste sentido, corrobora 
Lopes (2000, p. 585):

A literatura registra que a primeira 
inseminação artificial humana ocorreu 
na Idade Média. Diz-se que Arnaud de 
Villeneuve, médico da família real, teria 
realizado com sucesso uma inseminação 
artificial com o esperma de Henrique IV 
de Castela em sua esposa. Todavia, os 
históricos a respeito do tema na literatura 
médica habitualmente atribuem o feito da 
primeira inseminação artificial homóloga 
ao inglês John Hunter no final do 
século XVIII. Por outro lado, a primeira 
inseminação heteróloga aconteceu na 
Filadélfia, Pensilvânia, em 1884, conduzida 
por Pancoast, um ginecologista americano.

Este trabalho pauta-se exclusivamente acerca 
da técnica de inseminação artificial heteróloga, 
que acontece quando o material genético utilizado 
for oriundo de um doador estranho à pessoa a ser 
fecundada.

Nas palavras de Maria Berenice Dias:

A fecundação artificial heteróloga ocorre por 
meio de doação de sêmen de um homem 
que não seja o marido, contando com a 
concordância desse. O fornecedor do sêmen 
é afastado da paternidade, estabelecendo-se 
uma filiação legal. É obrigatória a mantença 
do sigilo sobre a identidade dos doadores e 
dos receptores. O consentimento não precisa 
ser por escrito, só necessita ser prévio. (DIAS, 
2013, p. 378)

Em grande maioria, os indivíduos que optam 
pela inseminação artificial heteróloga são aqueles que 
sofrem de esterilidade ou ainda, mulheres dispostas 
à a se submeterem a produção independente 
(MARQUES, 2003), sendo tal procedimento 
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realizado por intermédio de médico especializado 
(SOUZA, 2007).

Explorar-se-á em análise, especificamente, 
os casos de produção independente, onde inexiste 
vínculo entre o doador e a futura mãe, sendo 
que o intermédio do material genético fica por 
responsabilidade da clínica de reprodução, bem 
como, todo o sigilo exigido pela Resolução nº 
2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina.

3 PRODUÇÃO INDEPENDENTE E LIBERDADE DE 
CONSTITUIÇÃO FAMÍLIAR

Como abordado anteriormente, os moldes 
familiares se modificaram constantemente 
(SANTANA,2011). Hodiernamente, a liberdade 
individual de constituição familiar permite que as 
mulheres optem por formarem sua prole sem que 
haja necessariamente um parceiro, constituindo 
então a produção independente. Neste sentido 
Luciana Brasileiro Auto nos traz (2012, p. 39):

[…] a Constituição Federal, ao reconhecer 
as entidades familiares monoparentais, 
abriu espaço para aquelas situações que aqui 
denominaremos de típicas, ou seja, as situações 
de monoparentalidade casuística, mas também 
para aquelas aqui referidas como atípicas, ou 
seja, o planejamento de um projeto individual 
de parentalidade, que poderá ocorrer: pela 
adoção, pela inseminação artificial; ou ainda, 
pela prática de ato sexual onde a mulher, 
especificamente, planeja a gestação sem dar 
conhecimento ao genitor.

A lei de nº 9.263/1996 assegura conjuntamente 
com o dispositivo acima citado, o respeito à 
regularização do planejamento familiar, sendo este, 
direito de todo cidadão, ou seja, é fundamental. 
Ainda em seu artigo 2° a referida lei expressa:

Para fins desta Lei, entende-se planejamento 
familiar como o conjunto de ações de 
regulação da fecundidade que garanta direitos 
iguais de constituição, limitação ou aumento 
da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 
casal. (lei de nº 9.263/1996 art. 2°).

A Constituição Federal em seu artigo 226, §7º 
alude referida garantia fundamental, de forma que, 
esta, proporcione seguridade a todos os membros 
do dito instituto, por intermédio do princípio da 
paternidade responsável:

Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas (BRASIL, 1998).

A reprodução, por sua vez, também é 
considerada um direito fundamental, pois está 
diretamente ligada ao planejamento de uma família, 
independentemente de sua espécie, inclusive a 
produção independente.

A possibilidade de expansão desse instituto se 
deu mediante inúmeros movimentos pautados no 
tema, objetivando a expansão dos direitos humanos 
(MOSCHETTA,2011) tal escolha está assegurada 
pela Constituição da República de 1988, igualou 
todas as formas de filiação e vetando qualquer 
discriminação.

A escolha de formação familiar, baseia-se no 
princípio da liberdade de planejamento, tanto no 
que se refere a limitação, ou até mesmo no aumento 
de sua prole (LISBOA,2013).

Sobre a observação de Maria Cláudia Crespo 
Brauner (2003, p. 51-52) conclui-se que “deve ser 
considerada legítima toda intervenção que tenha o 
objetivo de assegurar o restabelecimento das funções 
reprodutivas, ou de oferecer alternativas que possam 
resultar no nascimento de filhos desejados”.

Destacando o modelo de produção 
independente, inexiste legislação que trate de forma 
exclusiva o assunto, estando regularizado tão somente 
pela resolução nº 1.358/1992 do CFM que discorre 
apenas acera dos procedimentos que a técnica R.A 
deve seguir.

A Resolução nº 2121/2015 do CFM traz, 
explicitamente, a possibilidade de pessoas solteiras 
realizarem a reprodução assistida:

II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RHA
1 - Todas as pessoas capazes, que tenham 
solicitado o procedimento e cuja indicação 
não se afaste dos limites desta resolução, 
podem ser receptoras das técnicas de RA desde 
que os participantes estejam de inteiro acordo 
e devidamente esclarecidos sobre a mesma, de 
acordo com a legislação vigente.
2 - É permitido o uso das técnicas de RA 
para relacionamentos homoafetivos e pessoas 
solteiras, respeitado o direito da objeção de 
consciência do médico (CFM, 2015)

Atualmente existem inúmeros projetos 
de lei tramitando Congresso Nacional sobre o 
mesmo tema, e até o presente momento não 
foram aprovados. Referido contexto acaba por 
gerar diversas situações envolvendo o futuro dos 
filhos provindos da produção independente, 
como por exemplo, o afastando os efeitos do 

https://jus.com.br/tudo/paternidade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1808-24322018000301106&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt&amp;B10
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1808-24322018000301106&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt&amp;B10
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reconhecimento de paternidade até que este 
complete a maioridade.

A liberdade de escolha da mulher adjunto com 
o princípio da liberdade de constituição familiar, 
está assegurado pela Constituição, engloba-se então, 
todos os tipos de constituição familiar, incluindo a 
produção independente.

É direito fundamental da mulher a procriação, 
entretanto, questiona-se, nos casos de produção 
independente, se esta liberdade individual viola o 
direito daquele que ainda não pode exprimir suas 
vontades. No ponto de vista de alguns doutrinadores, 
o nascituro advindo de produção independente já 
está fadado a passar grande parte de sua vida sem a 
presença de outro referencial de parentalidade.

4 PARENTALIDADE, PERSONALIDADE E 
RECONHECIMENTO GENÉTICO

Os direitos da personalidade estão consagrados 
na Constituição Federal em seu artigo 1°III como 
preceito fundamental, onde estabeleceu que, a 
dignidade da pessoa humana será assegurada por 
meio da inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade.

Nesta perspectiva, Pinho discorre:

Os direitos da personalidade são resguardados 
a partir do momento em que surge o ser 
humano, pois nesse instante o mundo 
jurídico já lhe garante proteção mesmo 
não tendo este adquirido ainda o status 
de pessoa, o que só ocorrerá quando de seu 
nascimento. São coisas que pertencem aos 
correspondentes sujeitos, que delas têm de 
se valer necessariamente para lograr normal 
desenvolvimento de vivência social. (PINHO 
apud, HAMMERSCHMIDT).

Tal proteção encontra-se também no artigo 1º 
do Código Civil, livro este, que reservou um capítulo 
completo para o tema. O texto do artigo 1°, afirma 
que todos são capazes de direitos e deveres em ordem 
civil, sendo que referidos direitos da personalidade 
são considerados um atributo conferido ao ser 
humano em razão de sua natureza, (PEREIRA, 
2001, p. 142)

Assim, Borges esclarece:

Os direitos da personalidade são próprios 
do ser humano, direitos que são próprios da 
pessoa. Não se trata de direito à personalidade, 
mas de direitos que decorrem da personalidade 
humana, da codificação de ser humano. Com 
os direitos da personalidade, protege-se o que 
é próprio da pessoa, como o direito à vida, o 
direito à integridade física e psíquica, o direito 

à integridade intelectual, o direito ao próprio 
corpo, o direito ao nome, dentre outros. Todos 
esses direitos são expressões da pessoa humana 
considerada em si mesma. Os bens jurídicos 
mais fundamentais, primeiros, estão contidos 
nos direitos da personalidade. (BORGES, 
200.)

Dentro da sociedade, seja social ou jurídica, 
os bens pessoais devem  ser resguardados, bens estes, 
que distinguem os seres humanos dos demais seres, 
individualizando, dando identidade, protegendo e 
resguardando sua honra (DE CUPIS, 2004).

Em meio a esses direitos, enfatiza-se a 
identidade biológica e psíquica, que por sua vez, 
está condicionada ao ser humano, como os demais 
direitos, de modo que, sua ausência exclua o caráter 
valorativo do mesmo. Este direito reflete os valores 
íntimos, essenciais, intrínsecos à pessoa humana 
(HAMMERSCHMIDT, 2007.)

O Estatuto da Criança e do Adolescente em 
seu artigo 27 assegura a filiação como um direito 
personalíssimo, relacionado à identidade, ficando o 
reconhecimento da mesma, sem qualquer restrição, 
pois quando se fala em filiação e em reconhecimento 
de paternidade há sempre a busca pela verdade real, 
ou seja, a referência genética decorrente do vínculo 
de sanguíneo (DIAS,2013).

A filiação é o instituto jurídico Constitucional 
que tange os efeitos da procriação humana e suas 
consequências, tal dispositivo diz que, haverá sempre 
a igualdade entre os filhos havidos, ou não, do 
casamento, ainda que por adoção os direitos sejam 
iguais, vetando qualquer discriminação entre estes. 
(OLIVEIRA. 2002)

O artigo 27 da Lei 8.069/90 estabelece:

Art. 27 - O reconhecimento do estado 
de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça.2

Nas palavras de Maria Helena Diniz:

Filiação é o vínculo existente entre pais e 
filhos; vem a ser a relação de parentesco 
consanguíneo em linha reta de primeiro grau 
entre uma pessoa e aqueles que lhe deram 
a vida, podendo, ainda, ser uma relação 
socioafetiva entre pai adotivo e institucional 
e filho adotivo ou advindo de inseminação 
artificial heteróloga. (DINIZ, 2006, p.436-
437)

A parentalidade por sua vez, assim como 
2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 

Acesso em 17 de agosto de 2019.
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a filiação, é um direito personalíssimo advindo 
da relação de vínculo socioafetivo, baseando-
se no princípio do melhor interesse da criança, 
(OLIVEIRA, 2002)

Para entender os efeitos da produção 
independente, é necessário, diferenciar parentalidade/
filiação de origem genética. É neste sentido que o 
doutrinador Paulo Lobó descreve:

Nem sempre a parentalidade e a filiação têm 
origem biológica. Porém, qualquer pessoa 
tem direito a conhecer sua origem biológica, 
ainda que não implique atribuição de 
parentalidade. Pouco importa sua motivação, 
seja para satisfazer o anseio humano de saber 
de quem veio, seja para assegurar o direito à 
saúde (e a vida), para prevenção de doenças 
geneticamente transmissíveis. (LOBÓ, 2016)

Explica por sua vez Petterle (2007. p. 25-26) 
queo termo identidade genética está:

[...] focalizado no indivíduo; na identidade 
genética do indivíduo como base biológica 
de sua identidade pessoal. Nesse sentido, a 
identidade genética corresponde ao genoma 
de cada ser humano, individualmente 
considerado. Sob este prisma, significa 
dizer que identidade genética é sinônimo 
de individualidade genética, permanecendo 
resguardadas, portanto as difer enças de cada 
um. (PETTERLE.2007)

Frente a essa distinção, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, em seu artigo 48, prevê que haverá 
possibilidade de se investigar  a origem genética sem 
que  haja alteração  de qualquer natureza no vínculo 
de parentesco, entretanto, referido dispositivo não 
possui aplicabilidade aos casos de crianças concebidas  
pelo  método de produção  independente, em razão 
do sigilo estipulado as partes.

5 PRIVAÇÃO DA IDÊNTIDADE GENÉTICA NA 
PRODUÇÃO INDEPENDENTE

O direito personalíssimo à identidade genética 
conforme Digiácomo (2013) é a legitimidade 
para saber de sua origem, sem necessariamente ter 
reconhecimento de filiação, instituto que assegura, 
por exemplo, a preservação da saúde, frente a possíveis 
problemas genéticos, garantindo a dignidade e o 
autoconhecimento, bem como direito a identidade.

A Resolução 1.957/2010 do Conselho Federal 
de Medicina, prevê no inciso IV, 2 e 3, o anonimato 
dos doadores e receptores em que se enquadra 
também a técnica de produção independente:

2 – Os doadores não devem conhecer a 

identidade dos receptores ou vice- versa.
3 – Obrigatoriamente será mantido o sigilo 
sobre a identidade dos doadores de gametas 
e pré-embriões, assim como dos receptores. 
Em situações especiais, por motivação médica, 
podem ser fornecidas exclusivamente para 
médicos, resguardando-se a identidade civil 
do doador. (CMF 2015)

As pessoas concebidas da produção 
independente por mais que possuam o histórico de 
seu material genético armazenados nas respectivas 
clínicas de Reprodução assistida, estão restritas a não 
conhecê-lo, diante escolha anterior a sua concepção. 
(CFM/2015).

O autor Guilherme Calmon Nogueira da 
Gama afirma que, as pessoas que cederam seu 
material possuam direito de manterem-se anónimas, 
entretanto, devem ceder seu anonimato frente à 
pessoa que resultou da técnica, para que esta tenha 
a identidade e os demais direitos assegurados. Deste 
modo há a privação tanto da filiação, quanto á sua 
própria identidade genética, violando seus direitos 
personalíssimos assegurados pelo ordenamento 
(GAMA, 2013).

Portanto, nesse sentindo Donizetti discorre:

No âmbito do Direito, os argumentos 
desfavoráveis ao anonimato do doador são 
de ordem constitucional, porquanto esteados 
no entendimento de que a imposição dessa 
obrigatoriedade atenta contra lei fundamental. 
Para essa corrente, a observância do anonimato 
do doador de gameta pelos “estabelecimentos” 
que cuidam da infertilidade, bem como para 
aqueles que fazem a doação do material, 
contraria o princípio da dignidade da pessoa 
humana, que, segundo eles atingem tão 
a criança que nascerá com a utilização do 
material , quando o próprio doador. [...] a 
dignidade da criança, é lesionada quando 
retirado o direito de ter acesso a suas origens, 
uma vez que ao priva-la desse conhecimento 
ela é quase transportada para o mundo animal. 
Afinal o que diferencia a produção de seres 
humanos dos animais é o conhecimento das 
origens e a vinculação que se estabelece com 
quem lhe concedeu (DONIZETTI, 2007)

Determinada questão envolve direitos 
fundamentais de ambos as partes, a) a mãe, com 
seu direito a liberdade de escolha e possibilidade 
de constituição familiar, b) a pessoa que cedeu seu 
material genético para possibilitar tal fecundação, 
sob condição de sigilo e c) criança fruto de tal 
concepção, restringida, desde a sua concepção das 
principais garantias fundamentais. (GAMA, 2013).

Conclui-se que em casos de produção 
independente por meio da inseminação artificial 
hieróloga, haverá um anonimato quanto ao doador, 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984038/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984038/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614827/artigo-48-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
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de modo que, a criança provinda de tal técnica terá 
durante toda a sua vida uma dúvida quanto sua 
origem paterna.

Desta forma, caracteriza-se violação aos 
direitos personalíssimos de criança frente a liberdade 
e autonomia de escolha da mãe, pois o nascituro 
além de ser privado a ter um segundo referencial de 
parentalidade, esta ainda restringido a conhecer a sua 
origem genética.

CONCLUSÃO

A temática abordada no presente artigo merece 
grande atenção, por se tratar de assunto pouco visto 
no direito, inexistindo ainda legislação específica 
que oriente como prosseguir em casos de produção 
independente, ficando o nascituro, privado dos 
efeitos da filiação e reconhecimento genético.

Inicialmente, analisou-se o conceito de família 
trazido por diversos autores, enfatizando um dos 
modelos mais vistos atualmente, o  monoparental, 
que é formado por  um genitor e seu descendente.

No decorrer do artigo foram abordadas as 
formas  de  constituição  familiar protegidas pelo 
ordenamento, e aquelas que ainda não possuem 
proteção, tais como, as advindas de reprodução 
humana assistida e suas espécies.

Como a sociedade está sofrendo 
transformações, consequência das lutas femininas 
por liberdade, o processo emancipatório acaba 
por diversificar ainda mais as formações do núcleo 
familiar. O planejamento familiar e a paternidade 
responsável devem ser incentivados para que as 
crianças recebam o tratamento e proteção jurídica, 
assegurando seu melhor interesse frente a qualquer 
situação.

As mulheres possuem hoje a autonomia 
procriativa, e liberdade, graças a biotecnologia e aos 
avanços que surgiram, as modalidades de família 
vem se ampliando, estando o direito sempre disposto 
a regulamentar o exercício das práticas que envolvam 
as relações humanas.

É necessário que haja uma análise entre 
a liberdade individual da mulher em constituir 
uma família monoparental por meio da produção 
independente, frente à privação do nascituro a 
presença de outro referencial de parentalidade ou até 
mesmo, seu reconhecimento genético.

Feito tal análise, conclui-se, que a liberdade 
individual da mulher tem prevalecido  sob o direito 
personalíssimo daquele oriundo desta.

O filho proveniente da produção independente 
pela técnica de inseminação artificanl heretóloga esta 
restringido a conhecer origem.

Ante esta situação, as lacunas existentes 
dão ensejo a um campo propicio para aqueles que 
se sentirem lesados ante a privação do direito a 
identidade.
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RESUMO

O presente artigo trata da problemática 
relacionada ao embrião in vitro e o início da vida 
humana, partindo do princípio de que a vida é um 
direito de toda pessoa,  é algo inato. A Constituição 
Federal de 1988 consagrou de forma expressa alguns 
princípios, entre eles o princípio da dignidade da 
pessoa humana, esse princípio deve ser interpretado 
independentemente do estágio que a pessoa esteja, 
se embrião, nascituro, criança, adolescente, adulto 
ou ancião. Entende-se que desde a concepção a vida 
deve ser protegida, assim sendo, o embrião in vitro é 
titular de direitos.

PALAVRAS-CHAVE

teoria concepcionista; direitos da personalidade; nascimento; pessoa 

humana; titular de direitos.

ABSTRACT

This article deals with the problems related 
to the in vitro embryo  and the beginning of human 
life, assuming that life is a right of every person, it is 
innate. The Federal Constitution of 1988 explicitly 
enshrined certain principles, including the principle of 
the dignity of the human person, this principle should 
be interpreted independently of the stage that the person 
is, whether embryo, unborn child, adolescent, adult 
or elder. It is understood that from the conception life 

should be protected, thus, the in vitro embryo is the 
holder of rights.

KEYWORDS
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holder.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho está sendo desenvolvido 
partindo do princípio de que a vida é um direito de 
toda pessoa, é algo inato. Independentemente do seu 
estágio de desenvolvimento, se embrião, nascituro, 
criança, adolescente, adulto ou ancião. Em relação ao 
embrião, não deve ser dado tratamento diferenciado 
se está introduzido ou não no ventre da gestante.

O que se procura abordar é que a vida tem 
início na concepção. Para alcançar o objetivo 
estabelecido, são necessárias inúmeras reflexões, 
a começar pelas seguintesindagações: Quando 
começa a vida humana? A vida humana nascida é 
mais importante do que a vida humana que está por 
nascer? A partir de quando o direito deve tutelar a 
vida?

Por fim, cabe registrar que, para a realização 
deste trabalho, foram utilizados os métodos: histórico, 
por meio de um escorço evolutivo sobre o conceito 
de vida, o posicionamento da ciência, do direito e 
da religião; teórico, pela pesquisa bibliográfica em 
doutrinas e na Constituição Federal.
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1 CONCEITO DE VIDA 

Seria possível conceituar a vida? Quem 
poderá definir essa pulsação misteriosa, própria dos 
organismos animais e vegetais, que sopita inadvertida 
nas sementes de trigo encontradas nos sarcófagos de 
faraós egípcios e que germina milagrosamente depois 
de dois milênios de escuridão, que se oculta na gema 
de uma roseira que mãos habilidosas transplantam de 
um para outro caule, que lateja, irrompe e transborda 
na inflorescência de milhões de espermatozoides que 
iniciam sua corrida frenética à procura de um único 
óvulo, a cada encontro amoroso (CHAVES, 1994, 
p. 13).

No entender de Friederich Hegel diz que a 
vida é “o todo em movimento que se desenvolve, 
que resolve o seu desenvolvimento e que se mantém 
simples neste movimento” (HEGEL, 1981, p. 250).

1.1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VIDA

A Constituição Federal não deixa dúvidas 
quanto à proteção da vida, seja do embrião, do 
nascituro ou da pessoa, uma vez que, no caput do 
art. 5º, estabelece a inviolabilidade do direito à vida, 
preservando com isso a integridade física daqueles, 
sendo proibida qualquer forma de discriminação, 
o direito à vida é garantido a quem quer que esteja 
vivo, inclusive ao embrião produzido ou não de 
forma natural.

Lembra Antonio Junqueira de Azevedo que “o 
princípio jurídico da dignidade como fundamento da 
República exige como pressuposto a intangibilidade 
da vida humana. Sem vida, não há pessoa, e sem 
pessoa, não há dignidade” (AZEVEDO, 2004, 
p. 14). Pode-se ir além, a proteção da pessoa deve 
iniciar-se no embrião, pois sem a proteção da vida 
do embrião, não haverá pessoa, e sem pessoa, não há 
que se falar em dignidade da pessoa humana.

O direito à vida não pode ser limitado 
apenas ao fato de se estar vivo, mas principalmente 
a viver com dignidade, conforme o princípio da 
dignidade da pessoa humana explícito no art. 1º, 
inciso III, da Constituição Federal: “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamento: (...) III - a dignidade da 
pessoa humana” (BRASIL, 1988). É dever do Estado 
brasileiro propiciar ao seu povo uma vida adequada, 
independentemente da condição em que a pessoa se 

encontra, se perfeita aos olhos da sociedade ou com 
malformações.

O mencionado artigo não é o único referente 
à proteção da vida previsto na Constituição Federal: 
o art. 5º, inciso XXXVIII, prevê julgamento para 
aqueles que cometerem crimes contra a vida; os 
arts. 6º e 201, inciso II, fazem referência indireta à 
tutela da vida do nascituro, pois destaca a proteção à 
maternidade e em especial à gestante, que se estende 
ao nascituro.

1.2 DA DOUTRINA

O direito à vida é natural a todas as pessoas, 
sendo que os demais direitos são dependentes 
daquele direito primordial. Não apenas à vida, o 
direito garante uma vida com dignidade, que está 
entrelaçada ao direito à integridade física, moral e 
existencial.

Não é possível imaginar a sanção de uma 
lei que venha a contrariar o direito à vida. Para 
Emmanuel Kant, uma lei nesse sentido “(...) seria 
contraditória e não poderia subsistir como natureza” 

(KANT, p. 71).
Importante destacar que até mesmo a 

reprodução humana assistida causou uma revolução 
não só na medicina como também no mundo 
jurídico, uma vez que a concepção fora do corpo 
da mulher trouxe à tona novamente a discussão de 
quando começa a vida1 (DINIZ, 2002, p. 406). 
Essa é a resposta que há muitos anos é procurada2. É 
possível que, para ela, nunca se tenha uma resposta 
unânime, pois até mesmo a palavra “vida” os filósofos 
ainda não foram capazes de definir, o que vem sendo 
tentado há mais de 2 mil anos.

Levantar-se-ão algumas questões para 
reflexões sobre o início da vida: “Vida é quando 
acontece a fecundação? (...) Vida é o oposto de morte 
– e então ela se inicia, quando começam as atividades 
cerebrais, por volta do 2º mês de gestação?”. Ou a 
vida “(...) é um coração batendo, um feto com 
formas humanas, um bebê dando os primeiros gritos 
na sala de parto? Ou ela começa apenas quando a 
criança se reconhece como indivíduo lá pelos 2 anos 

1. Maria Helena Diniz ensina que a vida tem início com a fecundação, quando 
diz que: “Os mais recentes dados da biologia têm confirmado nosso 
posicionamento ao demonstrarem que, com a penetração do vulo pelo 
espermatozoide, surge uma nova vida, distinta da daqueles que lhe deu 
origem, pois o embrião, a  artir desse momento, passa a ser titular de um 
patrimônio único”. DINIZ, Maria Helena. O estado atual  o biodireito. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 406.

2. Recomenda-se a leitura: KOTTOW, Miguel. Bioética del comienzo de la 
vida: cuántas vecescomienza la vida humana? Bioética, Conselho Federal de 
Medicina, Brasília, n. 2, v. 9, 2001, p. 25-42.
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de idade?” (SUPERINTERESSANTE, 2005, p. 58). 
Sobre o início da vida de uma pessoa, José Roberto 
Goldim entende que é algo incontroverso, não tem 
início e nem fim, trata-se de algo contínuo, que 
apenas a vida de um novo indivíduo é que tem início 

(GOLDIM, 2003, online). Por outro lado, há quem 
defenda que a vida tem início com a fecundação, 
quando os espermatozoides encontram os óvulos 
e, com isso, os dados genéticos do ser humano são 
definidos (CHAVES, 1994, p. 16).

É possível que a sociedade nunca chegue a 
uma conclusão e a uma unanimidade sobre “o início 
da vida”. A Suprema Corte do país realizou inclusive 
audiência pública no dia 20 de abril de 2007 para 
justamente discutir sobre o tema, o que acabou por 
mobilizar quase todo o país, tendo sido destaque nas 
mídias escrita e televisiva.

Nem a ciência3 nem a religião4 foram capazes 
3. “5 RESPOSTAS DA CIÊNCIA. 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 opinião oficial da Igreja Católica. 
2. VISÃO EMBRIOLÓGICA – A vida começa na 3.ª semana de gravidez, 
quando é estabelecida individualidade humana. Isso porque até 12 dias após 
a fecundação o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem as 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. 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 sinais cerebrais 
já na 8.ª semana. Outros, na 20.ª. 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 20.ª e a 24.ª 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, espermatozoide 
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”. 
Quando a vida começa? Superinteressante, ed. 219, nov. 2005, p. 59.

4. “5 RESPOSTAS DA RELIGIÃO. 1. CATOLICISMO – A vida começa na 
concepção, quando o óvulo é fertilizado formando um ser humano pleno 
e não 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,  se suprimir  ou  manipular  
a vida  que nasce  é contrário ao  amor  humano’.  2.JUDAÍSMO – ‘A vida 
começa apenas no 40º dia, quando acreditamos que o feto começa a adquirir 
forma humana’, diz o rabino Shamai, de São Paulo. ‘Antes disso, a interrupção 
da gravidez não é considerada homicídio.’ Dessa forma, o judaísmo permite 
a pesquisa com células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco 
de vida para a mãe ou resulta de estupro. 3. ISLAMISNO – 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. 4. 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 pesquisa com embriões. 5. 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  rejudicial 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 ida da 
mãe.” Quando a vida começa? Superinteressante, ed. 219, nov. 2005, p. 61.

de apresentar resposta  única para o início da vida. 
A vida humana nascida é mais importante do que a 
vida humana que está por nascer? A partir de quando 
o Direito deve tutelar a vida? Nem mesmo as leis 
conseguem apresentar uma única resposta para essa 
indagação5.

Em razão do tema proposto, é indispensável 
à abordagem estabelecer pelo menos algumas noções 
referentes ao embrião humano, ao nascituro e à pessoa. 
Por fim, o desenvolvimento deste trabalho ocorrerá 
considerando que a vida começa com a concepção, 
conforme defende a teoria concepcionista.

Importante frisar que, independentemente 
de quando começa a vida, esta deve ser garantida 
àquele que tem condições de viver6, inclusive para 
aqueles milhares de embriões que estão esquecidos 
nos laboratórios e clínicas de reprodução humana 
assistida espalhadas pelo mundo.

A vida humana deve ser respeitada desde o 
seu início, ou seja, desde o primeiro momento, e isso 
ocorre na fecundação, por isso, desde esse momento 
a vida humana merece proteção.

1.3 DO EMBRIÃO HUMANO IN VITRO

1.3.1 DO CONCEITO

O embrião7 é formado pela fertilização de um 

5. 5 RESPOSTAS DA LEI. BRASIL – Aqui, só há duas situações em que o aborto 
é permitido: em casos de estupro ou quando a gravidez implica risco para a 
gestante. Em quaisquer outros casos a interrupção da gravidez é considerada 
crime. (...). 2. EUA – O aborto é permitido nos EUA desde 1973, quando 
a Suprema Corte reconheceu que o aborto é um direito garantido pela 
Constituição americana. Pode-se interromper a gravidez até a 24.ª Semana 
de gestação – na época em que a lei foi promulgada, era esse o estágio 
mínimo de desenvolvimento que um feto precisava para sobreviver fora do 
útero. 3. JAPÃO – Foi um dos primeiros países a legalizar o aborto, em 1948. 
A prática se tornou o método anticoncepcional favorito das japonesas – em 
1955 foram realizados 1.170.000 abortos contra 1.731.000 nascimentos. Hoje, 
o aborto é legal em caso de estupro, risco físico ou econômico à mulher, mas 
apenas até a 21.ª Semana – atual limite mínimo para o feto sobreviver fora do 
útero. 4. FRANÇA – Desde 1975 as francesas podem fazer abortos até a 12.ª 
semana de gravidez. Após esse período, a gestação só pode ser interrompida 
se dois médicos certificarem que a saúde da mulher está em perigo ou que 
o feto tem problema grave de saúde. Em 1988, a França foi o primeiro país a 
legalizar o uso da pílula do aborto RU- 486, que pode ser utilizada até a 7.ª 
semana de gestação. 5. CHILE – Proíbe o aborto em qualquer circunstância. 
A prática é considerada ilegal mesmo nos casos que colocam em risco a vida 
da mulher. Em casos de gravidez ectópica – quando o embrião se aloja fora 
do útero, geralmente nas trompas – a lei exige que a gravidez se desenvolva 
até a ruptura da trompa, colocando em riso a saúde da mulher.” Quando a 
vida começa? Superinteressante, ed. 219, nov. 2005, p. 63.

6. Exceções devem ser concedidas em três situações: gravidez que põe em 
risco a vida da gestante, gravidez  roveniente de estupro e nos casos de fetos 
anencefálicos, para quem a vida é algo improvável.

7. “O estatuto jurídico do embrião é questão recentemente relançada pelas 
leis da bioética. A lei francesa deu-lhe proteção, mas não o reconheceu 
como pessoa humana, encaminhando, por consequência para a criação 
de uma terceira categoria. Pode-se perceber na atitude do direito positivo 
uma resistência ativa. Até 1994 o direito francês não se preocupava com 
o embrião, não o definia. Embora protegido, era uma coisa, já que não era 
pessoa. A personalidade surge com o nascimento com vida. Em 1976 um 
Pacto Internacional relativo aos direitos civis e políticos, proíbe a execução 
da pena de morte enquanto a mulher estivesse grávida. O destino da criança 
foi a partir de então dissociado do destino da mãe. Lei de 1975 garantira o 
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óvulo por um espermatozoide, que em seguida forma 
o zigoto e, após o desenvolvimento de vários órgãos e 
tecidos, receberá o nome de embrião até a 8ª semana 
depois da fertilização. Após esse período ele deixa 
de ser embrião e passa a ser nascituro (CARDIN; 
WINCKLER, 2012, p. 55).

O termo pré-embrião foi apresentado no 
Relatório Warnock como um embrião que não tem 
vida pessoal e por isso não pode ser considerado 
pessoa, uma vez que, até 14 dias após a fecundação, 
ele pode se dividir e dar origem a mais de um ser. 
Com isso, questiona-se: O “pré-embrião” não 
tem vida pessoal, contudo, possui vida? E, após a 
fecundação (natural ou artificial), estão presentes 
todas as informações genéticas para a formação de 
um novo ser, ou nos 14 dias seguintes será acrescido 
algo novo, independentemente do desenvolvimento 
natural do “pré-embrião”?

O embrião como alguém pertencente à 
espécie humana, titular de vida e do direito à vida 
desde a concepção, e, regra geral, desde que não 
ocorram interferências externas prejudiciais, estará 
em um processo contínuo de desenvolvimento até a 
data de seu nascimento.

Se a vida humana deve ser respeitada desde o 
início, isso deve ser estendido a toda a espécie humana, 
que merece proteção contra qualquer violação contra 
a sua integridade física e a própria vida, e isso deve 
ocorrer antes mesmo do primeiro estágio da pessoa 
(embrião), ou seja, na concepção. Uma vez que a 
vida humana tem início quando o espermatozoide 
fecunda o óvulo, os demais processos para chegar ao 
ser humano adulto são apenas questão de tempo, que 
dependem unicamente de um processo natural, caso 
não sejam interrompidos por elementos estranhos ao 
próprio desenvolvimento.

respeito a todo ser humano desde o começo da vida. (...) A Corte de Apelação 
de Toulouse em 1987, em um caso de inseminação artificial com o doador, e 
sem que fosse verdadeiramente necessário à solução do litígio, não hesitou 
em tomar partido sobre o interesse protegido, reconhecendo que a criança 
por nascer desde a sua concepção, isto é, o embrião, possui plenamente de 
forma virtual todos os atributos da pessoa humana. (...) A criança concebida 
é considerada nascida cada vez que se cuida de seu interesse. (...) No estado 
atual, a doutrina e a jurisprudência francesas entendem de forma majoritária 
que se tornam pessoas sob a condição suspensiva de nascerem vivas (e 
viáveis). (...) Acirrado debate se desenrola acerca da coisificação do embrião. 
Honlet observa que, na França, a questão se torna mais incerta diante de 
determinadas decisões que tendem a reconhecer o feto antes de nascer. 
Cita um julgado da Corte de Douai, de 1987, que considerou que a morte 
de um feto em seguida a um acidente de automóvel devia ser qualificada 
como homicídio involuntário. (...) Segundo Demongue, agora, mais do que 
nunca, a qualidade de sujeito de direito, pode ser conferida a uma coisa, 
até aos mortos ou a gerações futuras, se um interesse dificilmente forte se 
conecta: o substrato essencial aqui é o interesse protegido. Distingue-se 
esse último autor os ‘sujeitos de fruição’ (sujet de jouissance) dos ‘sujeitos 
de disposição’ (sujet de dispositioin), os primeiros podem fruir de um direito 
sem poder exercê-lo, diferentemente dos segundos.” BARBOZA, Heloisa 
Helena. Bioética e biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: Temas 
de biodireito e bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 28-34.

São três as teorias a respeito da personalidade 
jurídica do embrião: a primeira considera ao embrião 
a possibilidade de ser titular de direitos desde a 
concepção; a segunda não identifica o embrião como 
pessoa, mas como um amontoado de células; e a 
terceira entende ser o embrião uma potencialidade de 
pessoa, dependente do seu completo desenvolvimento 

(LEITE, 1996, p. 123-124).
De acordo com a teoria concepcionista, 

o embrião possui o mesmo estatuto moral do 
ser humano adulto, uma vez que a vida humana 
tem início com a fertilização do ovócito pelo 
espermatozoide. Por isso, é dada ao embrião a 
condição de pessoa desde a fecundação (ROCHA, 
2008, p. 75).

Não se pode esquecer que o início de 
todo ser humano está na fecundação. Trata-se 
apenas de um desenvolvimento contínuo, desde 
que não interrompido o seu processo natural. 
Conforme a teoria concepcionista (a adotada para 
o desenvolvimento deste trabalho), a vida começa a 
partir da concepção, independentemente da forma 
de procriação, se natural ou por meio das técnicas 
de reprodução humana assistida, pois, se a figura do 
embrião for analisada, é fácil concluir que se trata 
de um novo indivíduo que tem existência material 
distinta da de seus pais (carga genética própria).

1.3.2 DA VULNERABILIDADE DO EMBRIÃO HUMANO E DA 

NECESSIDADE DE PROTEÇÃO

Os embriões são seres vulneráveis; do latim 
vulnerabilis, “que pode ser ferido”. Assim sendo, 
qualquer ser vivo “pode ser  ‘vulnerado’ em condições 
contingenciais”. No entanto, alguns indivíduos têm 
essa vulnerabilidade potencializada, daí poder-se 
afirmar que esta apresenta graduações (BARBOZA, 
2009, p. 110).

A legislação brasileira protege alguns 
grupos de pessoas por considerá-los vulneráveis e 
necessitarem de atenção especial, entre eles a criança 
e o adolescente. Quem se encontra nessa condição 
“está impedida ou tem diminuída a possibilidade de 
exercer seus direitos” e, por essa razão, “necessita de 
proteção especial” (BARBOZA, 2001, p. 113-114) 
. Se a criança e o adolescente são seres vulneráveis, 
quanto mais o nascituro e, por consequência, o 
embrião in vitro (FIGUEIREDO, 2009, p. 28-29)

A pessoa deve ser protegida independentemente 
do seu grau de desenvolvimento, que começa 
na fecundação e termina com a morte. Para ser 
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considerado alguém, o ser humano não precisa 
chegar à fase adulta, como se pensava até meados do 
século XX. A diferença está no grau de dependência 
em relação ao outro, o que por sua vez não altera 
a qualidade de humano (SILVA, 2003, p. 120-121). 
Trata-se de uma vulnerabilidade inerente ao embrião 
humano, por isso, deve ser aplicado o princípio 
da parentalidade responsável nas fases iniciais de 
formação da vida humana.

O posicionamento de Eduardo de Oliveira 
Leite é o de que o embrião “(...), desde sua 
concepção é uma pessoa humana (VIEIRA, 2009, p. 
24); desde o seu surgimento ele é, potencialmente, 
um indivíduo, e um dia, se tornará um ser humano 
completo cujo destino biológico (...)” (LEITE, 
1996, p. 134). No mesmo sentido, Silmara Juny 
A. Chinellato e Almeida diz: “O desenvolvimento 
do nascituro, em qualquer dos estágios – zigoto, 
mórula, blástula, pré-embrião, embrião e feto –, 
representa apenas um ‘continuum’ do mesmo ser 
que não se modificará depois do nascimento (...)” 

(ALMEIDA, 1992, p. 24). Entendimento contrário 
tem Mário Luiz Delgado, de que nem mesmo o 
conceito de nascituro pode ser aplicado ao embrião 
que não é implantado no útero (DELGADO, 2015, 
p. 293). Vale o questionamento, e é a resposta de José 
Francisco de Assis Dias que sintetiza a questão de o 
embrião ser ou não pessoa:

Portanto, não precisaríamos nem mesmo 
de discutir se o embrião é ou não Homem, 
sujeito de direitos e deveres; bastaria pôr-
se a pergunta: Este embrião é um embrião 
humano? Ou seja, é dotado de humanitas, 
mesmo que apenas em seus elementos 
biogenéticos elementares. Se a resposta for 
sim, como deve forçosamente ser, então 
não precisamos mais discutir: os embriões 
humanos são titulares de direitos inalienáveis 
sim. Direitos oriundos do primordial “direito” 
de viver e nascer (DIAS, 2010, 202).

O embrião merece o mesmo tratamento que 
é dispensado ao nascituro e  à pessoa, no que diz 
respeito a ser titular de direitos8. Elimar Szaniawski 

8 Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka defende que o embrião deve 
ter o mesmo tratamento que o nascituro, uma vez que, quanto ao “(...) 
embrião pré-implantatório, penso que a questão se porta até que com certa 
tranquilidade, pois a doutrina tem mostrado que o conceito tradicional de 
nascituro – ser concebido e ainda não nascido – ampliou-se para além dos 
limites da concepção in vivo (no ventre feminino), compreendendo também 
a concepção in vitro (ou crioconservação). Tal ampliação se deu exatamente 
por causa das inovações biotecnológicas que possibilitam a fertilização fora 
do corpo  humano, de modo que nascituro, agora, permanece sendo o ser 
concebido embora ainda não nascido, mas sem que faça qualquer diferença 
o locus da concepção, como bem informa e ensina Silmara Juny de Abreu 
Chinellato, cujo pensamento e posição acompanho inteiramente, aqui”. 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. As inovações biotecnológicas 
e o direito das sucessões. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito civil 
contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São 

defende que o Código Civil garante direitos ao 
embrião a partir da concepção (SZANIAWSKI, 
2007, p. 165-166), ou seja, que desde o primeiro 
momento da concepção o ser humano merece 
proteção pelo menos do direito à vida, da proteção 
de sua integridade física e da proteção da dignidade, 
está última constando inclusive no preâmbulo 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 
“Considerando que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana 
e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo” 9. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos faz ainda a menção de se reconhecer a 
dignidade a “todos os membros da família humana”, 
ou seja, ao embrião, ao nascituro e à pessoa.

A proteção da vida humana é o principal bem 
tutelado, por isso, ela deve ser protegida em todas as 
suas formas, começando com o embrião (inclusive 
aos embriões que não foram implantados, apesar do 
posicionamento do STF no julgamento da ADIn n. 
3.510)10 e terminando com – estendendo até após – a 
morte da pessoa. Falta no país uma lei que reconheça 
a personalidade do embrião e em que seja respeitado 
o direito à vida que aquele possui11.

O posicionamento de Claudio Fonteles 
(ex-Procurador-Geral da República que ajuizou 
no Supremo Tribunal Federal ação direta de 
inconstitucionalidade contra o art. 5º da Lei de 
Biossegurança) quanto ao início da vida merece 
destaque: para ele, a vida começa na fecundação. 
Quando se manifestou através do voto na ADIn n. 
3.510, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito 
afirmou que “as células-tronco embrionárias são vida 
humana e qualquer destinação delas à finalidade 
diversa que a reprodução humana viola o direito à 
vida” 12.

Qualquer ofensa ao direito à vida ou à 
integridade física do embrião deve ser objeto de 

Paulo: Atlas, 2008. p. 318.
9. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.

aspx?LangID=por>.  Acesso  em: 3 dez. 2016.
10. STF libera pesquisas com células-tronco embrionárias. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/cms/ vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=89917>. 
Acesso em: 15 jun. 2016.

11. Nesse sentido já se manifestou Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, 
no sentido de que: “Deve-se buscar com urgência uma regulamentação legal 
sobre o tema, uma vez que a preocupação não é  xagerada e nem nova. Até 
aqui, apenas o que se assistiu foi apenas este imenso descompasso entre o 
avanço tecnológico e a normatização jurídica, descompasso este precisa 
ser, com urgência, redimensionado”.  ,IRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes. Bioética e biodireito: revolução biotecnológica,  erplexidade humana 
e prospectiva jurídica inquietante. Revista Brasileira de Direito de Família, n. 
16, p. 40-55, jan./mar. 2003.

12. STF libera pesquisas com células-tronco 
embrionárias. Disponível em:  http://stf.jus.br/portal/cms/ 
vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=89917>. Acesso em: 15 jun. 2016.

http://stf.jus.br/portal/cms/
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responsabilização não só no âmbito civil, mas 
também, dependendo do fato, no campo penal. Não 
é justo pensar no embrião considerando apenas aquilo 
o que ele “é”, não considerando aquilo que ele será, 
caso seu desenvolvimento não seja impedido. Não é 
uma questão de “ser”, mas de “dever-ser”, e trata-se de 
um embrião humano (DIAS, 2011, p. 95-96).

Em posicionamento contrário, Fermin Roland 
Schramm, presidente da Sociedade de Bioética do 
Estado do Rio de Janeiro, defende que “(...) Um 
embrião no tubo de ensaio é apenas uma possibilidade 
de vida, assim como eu sou um morto em potencial, 
mas ainda não estou morto” (MUTO, 2000). É 
sempre bom lembrar que trata-se de embrião humano 
e, independentemente da sua fase de desenvolvimento, 
faz parte da família da pessoa humana.

Questiona-se se é possível uma relação de 
afeto entre um homem, uma mulher e um embrião 
humano. Quando a mulher descobre que está grávida, 
mesmo após aquele “exame de farmácia”, é possível que 
a primeira reação seja passar a mão de forma carinhosa 
sobre a “barriga da mamãe” e conversar com a futura 
prole (mesmo que no status de embrião)? Para um pai, 
importa se seu filho ainda está na fase embrionária? 
Isso quando o filho é planejado e esperado!13 Mesmo 
sabendo que aquele pré-embrião pode se dividir e 
formar dois ou mais indivíduos?

O embrião, em razão do princípio da dignidade 
humana, merece proteção especial, pois se encontra 
em situação de vulnerabilidade e deve ser tratado 
como qualquer outro vulnerável, como a criança, o 
adolescente, o idoso, o índio e o deficiente mental. 
Dessa forma, qualquer atividade abusiva (descarte, 
eugenia, indústria de cosméticos ou comércio) contra 
os embriões humanos que resulta em lesão à sua vida 
ou à sua integridade física significa uma afronta ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, que deve 
ser observada de forma agravada, pois, além de ser 
um ente vulnerável, está impossibilitado de realizar 
sua própria defesa.

1.3.3 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Na legislação brasileira, o Código Civil de 
2002 dispensou 11 artigos referentes aos direitos 
13 A bro um parêntese nesse parágrafo: pelo menos foi dessa forma que reagi 

quando fiquei sabendo que seria papai. Ao chegar em casa, foi a maior 
comemoração que já tive, da qual participei e jamais vou comemorar com 
aquela ênfase. Nada se compara àquele dia. Bebela (Isabela) era apenas um 
pré-embrião, foi antes do 14º dia da fecundação que descobrimos que a Lilian 
estava grávida, mas naquele instante nascia para mim a maior relação de 
amor que podia existir, e ela foi amada desde o primeiro dia que chegou no 
ventre de sua mãe. Para a ciência um pré-embrião, para mim o maior amor 
da minha vida!!!

da personalidade14, direitos inatos desde o primeiro 
estágio da fase da pessoa e, por isso, devem ser 
estendidos ao embrião, os quais não podem ser 
limitados à vontade do legislador15, uma vez que a 
vida tem início na concepção.

Dessa forma, desde a concepção, ao embrião é 
garantida a proteção aos direitos da personalidade, e 
esses direitos não estão ligados aos bens patrimoniais 
ou materiais, a contrario senso, vão muito além: sua 
proteção está relacionada a questões físicas, psíquicas 
e morais da pessoa.

Sobre a personalidade, Adriano de Cupis 
determina que a personalidade, ou “(...) capacidade 
jurídica, é geralmente definida como sendo uma 
susceptibilidade de ser titular de direitos e obrigações 
jurídicas. Não se identifica nem com os direitos nem 
com as obrigações (...)” (DE CUPIS, 1961, p. 13), 
trata-se de uma qualidade jurídica.

Os direitos da personalidade são aqueles 
inerentes ao ser humano, em razão da sua própria 
condição de pessoa16. A proteção dos direitos da 
personalidade também foi destaque na Constituição 
Federal, tanto que a proteção da dignidade da pessoa 
humana17 é um dos princípios fundamentais, o que 
garante a proteção integral da pessoa. Flávio Tartuce 
sintetiza os direitos da personalidade em cinco 
grandes grupos: a vida e a integridade físico-psíquica; 
nome da pessoa natural ou jurídica; imagem; honra; 
e a intimidade (TARTUCE, 2016, p. 146-147).

Ao embrião deve ser garantido ao menos 
direito à vida18 e à integridade física, o direito à 

14. A proteção dirigida à integridade física da pessoa tem origem no Direito Penal 
e não no Direito Civil ou na Constituição Federal, tanto que Rabindranath 
Valentino Aleixo Capelo de Sousa ensina que, “Na verdade, foi através 
das sanções penais que os elementos constitutivos e as manifestações da 
personalidade humana começaram por ser jurídico-estatalmente tutelados 
e, presentemente, ainda, a tipologia penal continua a ser uma das formas de 
tutela de específicos bens de personalidade mais significativos socialmente, 
quando lesados mais gravemente”. SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo 
Capelo de. O direito geral da personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. 
p. 98.

15. Maria Helena Diniz lembra que “A lei natural é imutável em seus primeiros 
princípios. O direito natural, imanente à natureza humana, independe do 
legislador humano. As demais normas, construídas pelos legisladores, são 
aplicações dos primeiros princípios naturais às contingências da vida, mas 
não são naturais, embora derivem do direito natural. P. ex., do princípio de 
direito natural de que o homem deve conservar a si próprio decorre que não 
é permitido matar, são proibidos a eutanásia e o aborto etc.”. DINIZ, Maria 
Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 37.

16. “Um ser cujo código gênico está completo: um ser único e irrepetível, como é 
básico em toda a personalidade. Este é, assim, suporte de fins próprios e não 
objeto para satisfação de finalidades alheias.” ASCENSÃO, José de Oliveira. 
Problemas jurídicos da procriação assistida. Revista Forense, n. 328, out./dez. 
1994. p. 71.

17. Art. 1º da CF: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e  unicípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a 
dignidade da pessoa humana (...)”.

18. Como explica Mario Emilio F. Bigotte Chorão que “as categorias do direito 
e as formas de tutela jurídica têm de adaptar-se às verdadeiras realidades 
e circunstâncias da vida humana nascente e do ser embrionário, a lei do ius 
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proteção da imagem, a honra e a intimidade e o 
direito à filiação. Até mesmo quem não é adepto 
da teoria concepcionista, como é o caso de Sérgio 
Abdalla Semião, reconhece que o embrião é dotado 
de vida humana e que deve ser protegido pelo 
Direito19. O mesmo autor afirma, porém, que o 
embrião in vitro não pode ser considerado humano, 
alegando inclusive que o nascituro “é uma porção de 
sua mãe” 20, uma clara influência do Direito Romano.

Compartilha da mesma opinião Luís Roberto 
Barroso, para quem “O embrião resultante da 
fertilização in vitro, conservado em laboratório: a) 
não é uma pessoa, haja vista não ter nascido; b) não 
é tampouco um nascituro, em razão de não haver 
sido transferido para o útero materno” (BARROSO, 
2007, p. 252). O que seria então o embrião, uma 
coisa?

Ao embrião devem ser garantidos os mesmos 
direitos estabelecidos ao ser humano. Divide da 
mesma opinião Elio Sgreccia, para quem o embrião 
é “um indivíduo em desenvolvimento que, por 
isso, merece respeito que se deve a todo homem” 

(SGRECCIA, 1996, p. 354). No mesmo sentido, 
José Afonso da Silva prega que a vida “se  instaura com 
a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, 
progride, mantendo sua identidade, até que mude 
de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser 
morte” (SILVA, 2005, p. 49-50).

Com esse espírito, Andrew C. Varga explana 
que os filósofos modernos da corrente aristotélica 
“(...) sustentam que a forma substancial do homem, 
isto é, a humanidade está presente desde a concepção 
(...)” (VARGA, 1995, p. 41). O embrião, assim, seja 

terá de aproximar-se da lei do bios e a personalidade jurídica singular há de 
corresponder a toda pessoa humana em sentido ontológico”. CHORÃO, 
Mario Emilio F. Bigotte. O problema da natureza e tutela jurídica do 
embrião humano à luz de uma concepção realista e personalista do direito. 
In: ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: 
Saraiva,  2000. p. 576.

19. Sérgio Abdalla Semião explica que, “se não somos adeptos da escola 
concepcionista, também não chegamos ao ponto de dizer que o embrião e o 
feto não contenham vida humana. Destarte, tanto o embrião quanto o feto, 
constituindo vida humana, devem obviamente ser protegidos pelo direito”. 
SEMIÃO, SérgioAbdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e 
do biodireito. 2. ed.  Belo Horizonte:  Del Rey, 2000. p. 172.

20. “A consequência lógica do nascimento com vida, no sistema adotado pelo 
nosso ordenamento jurídico, é a existência da pessoa natural, portadora 
da personalidade civil plena. Portanto, em nosso Direito, em conformidade 
com a maioria das legislações vigentes e em harmonia com a escola natalista, 
hoje generalizada em todo o mundo, são exclusivamente dois os requisitos 
para que a pessoa natural tenha inicialmente a personalidade civil: a) o 
nascimento; b) a vida intrauterina. Em outras palavras, exige-se apenas que 
nasça com vida. (...) Antes do parto, o feto não é pessoa, é uma porção da 
sua mãe, uma parte das vísceras desta, como se afirma nas fontes romanas. 
Antes do nascimento o nascituro não tem vida própria e independente, 
pois é alimentado pelo sangue materno. Até operar-se o nascimento, o 
nascituro está ligado ao corpo materno, em razão mesmo da sua existência, 
inteiramente dependente, alimentando através da placenta cuja vida só 
tem existência intrauterinamente.” SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do 
nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito, cit., p. 153.

na vida intrauterina ou in vitro, é titular dos direitos 
da personalidade, não apenas do direito à vida, que é 
apenas um desses direitos (DINIZ, 2005, p. 113). É 
o mesmo entendimento de Maria Dolores Vila-Coro 
Barrachina, para quem:

En lo que se refiere a si debe asimilarse a la 
condición de ‘nasciturus’ un embrión que está en 
el laboratório, hago mías la palabras de Zannoni: 
‘Si biológicamente la fecundación extrauterina 
implica la fusión genética del espermatozoide y 
del óvulo u si esa fusión de células germinales 
masculina y femenina constituye la primera 
célula del nuevo ser, es indudable que la 
protección jurídica debe alcanzarle del mismo 
modo que si esa fusión hubiese ocurrido en el 
seno materno’” (BARRACHINA, 1995, 122).

Escreve com precisão Luciano Dalvi Norbim 
a respeito do direito à vida e que pode ser relacionado 
à questão do embrião in vitro, que aquele direito 
deve ser abordado considerando dois elementos: “1. 
o direito de permanecer vivo – que já pressupõe a 
existência do indivíduo. 2. o direito de nascer vivo – 
que antecede o surgimento do indivíduo no mundo 
exterior” (NORBIM, 2006, p. 59).

É evidente que mesmo o embrião in vitro tem 
“o direito de permanecer vivo” e o “direito de nascer 
vivo”, e não tem por que dar tratamento diferenciado 
ao embrião esteja ele implantado ou não. Wanderlei 
de Paula Barreto, com a precisão que lhe é, peculiar 
afirma que “a potencialidade genética para tornar-
se pessoa não se finaliza com o nascimento, mas se 
estende durante toda a vida do homem” (BARRETO, 
2016, online).

Pode-se afirmar que o nascimento não é o 
ponto inicial da vida, mas apenas um momento 
intermediário, que começou com a concepção e se 
encerra supostamente com a morte. Assim sendo, 
o embrião mesmo em laboratório merece ser 
reconhecido.

No entendimento de Heloisa Helena 
Barboza, “(...) O embrião, ainda que não 
transferido, é pessoa, e como tal, mesmo que ainda 
não investido da capacidade jurídica, não pode ser 
objeto de direito. Ilícitos, portanto, quaisquer atos 
que impliquem na sua ‘disponibilidade’ a qualquer 
título” (BARBOZA,2009, p. 83). A autora é 
contrária à utilização do embrião em pesquisas e ao 
aproveitamento de suas células e tecidos para serem 
utilizados em transplantes, inclusive a sua fabricação 
para esse fim (BARBOZA, 2009, p. 83). Quanto ao 
direito a filiação do embrião, de acordo com o art. 
1.593 do Código Civil brasileiro, “o parentesco é 
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natural ou civil, conforme resulte de consaguinidade 
ou outra origem” (BRASIL, 2002).

Em relação à regra sucessória, o Enunciado n. 
267 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil21, 
de autoria de Guilherme Calmon Nogueira da 
Gama, estende ao embrião oriundo da reprodução 
humana assistida o mesmo direito dado ao nascituro 
e à pessoa, sendo que o art. 1.798 do Código Civil 
prevê: “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas 
ou já concebidas no momento da abertura da 
sucessão”. Apenas para reflexão: de fato, a partir dessa 
constatação é possível defender que os embriões 
adquirem direitos sucessórios? Como a doutrina se 
posiciona? Mário Luiz Delgado entende que não:

Para a legitimação sucessória (leia-se, aqui, 
sucessão legítima), ou seja, para caracterização 
da situação jurídica de “herdeiro legítimo”, 
interessa saber, tão somente, se esse filho estava 
concebido à época da abertura da sucessão do 
pai. E, concebido, aqui, leia-se “nascituro”, 
situação jurídica em que não se enquadram os 
embriões criopreservados.
Daí por que entendemos que art. 1.798 exclui, 
entre os legitimados a suceder, os filhos havidos 
por técnicas de reprodução assistida finalizadas 
após a abertura da sucessão, aí incluídos 
os embriões implantados post mortem, sem 
que exista qualquer violação ao princípio 
constitucional de igualdade dos filhos, ante a 
diversidade de situações (DELGADO, 2009, 
p. 655).

Entende-se que o embrião (pessoa já 
concebida) está legitimado para adquirir o domínio 
e a posse da herança, sendo nomeado um curador 
para cuidar dos seus interesses. O mencionado 
artigo faz menção à pessoa já concebida “(...) as 
pessoas nascidas ou já concebidas, (...)” (BRASIL, 
2002). Nesse caso, deve ser considerado também o 
momento da sucessão quando o embrião é formado 
na clínica de reprodução humana assistida22.

Silmara Juny de Abreu Chinellato e Giselda 
Maria Fernandes  Novaes Hironaka23 defendem que 

21. “A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões 
formados mediante o uso de técnicas de reprodução humana assistida, 
abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer 
cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a 
petição da herança.” Disponível em: <http://www. cjf.jus.br/enunciados/
enunciado/734>. Acesso em: 19 jun. 2016.

22. Esse é o entendimento, inclusive, em que Silmara Juny de Abreu Chinellato 
defende que o embrião pré-implantatório “já está concebido e apenas 
aguardando – in vitro ou na crioconservação – a implantação in vivo”. 
CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a 
evolução do direito brasileiro.  In:  CAMPOS,  Diogo Leite de;  CHINELLATO,  
Silmara  Juny de Abreu (Coord.).

 Pessoa humana e direito. Coimbra: Almedina, 2009. p. 452.
23. “(...) Embrião, afinal, é singularmente um dos estágios de evolução do ovo, 

que se fará  nascituro. Ainda que não implantado, o embrião está concebido 
e, desde que identificado com os doadores de gametas, a ele será possível 
conferir herança, assim como ao nascituro, eis que o art. 1.798 do Código 
Civil (LGL\2002\400) admite estarem legitimados a suceder não  apenas  as  
pessoas  nascidas, mas também aquelas concebidas ao tempo da abertura da 

sim, os embriões, mesmo criopreservados, estão aptos 
para suceder. Divide a mesma opinião Zeno Veloso, 
que, ao tratar do assunto, faz menção ao fato de que: 
“O embrião é um ente humano; já houve fusão dos 
gametas masculinos e feminino, tratando-se de um 
ser já concebido. Só depende que alguém o liberte 
da prisão gelada, e que seja implantado no útero, 
para se desenvolver e nascer, não carecendo de mais 
nada para tornar-se uma pessoa” (VELOSO, 2016, 
p. 1900). E complementa o autor: “O embrião, 
enfim, não é uma coisa, um objeto, um vegetal, um 
extraterrestre; é um de nós” (VELOSO, 2016, p. 
1900) Compartilha da mesma opinião atualmente 
Flávio Tartuce, para quem “ao embrião igualmente 
deve ser reconhecida uma personalidade jurídica 
plena, inclusive  no tocante à tutela sucessória, assim 
como acontece com o nascituro” (TARTUCE, 2016, 
71).

Esse entendimento não é pacífico na 
doutrina, todavia, não restam dúvidas de que o 
embrião criopreservado é titular também do direito 
à filiação e à sucessão, tanto quanto o nascituro e a 
pessoa nascida viva, entendimento esse partindo do 
princípio da dignidade humana.

Por fim, a vida tem início na concepção 
e, como titular do direito à vida, é o embrião 
detentor da proteção de pelo menos sua saúde, de 
sua integridade e de sua dignidade, sendo que todo 
dano gerado ao embrião, esteja ele implantado ou 
não, merece ser reparado, como será exposto no item 
3.12 deste trabalho.

Por fim, se restar dúvidas quanto a condição 
do embrião in vitro, ser titular de uma proteção  da 
mesma  forma que o  nascituro  e a pessoa já nascida, 
se devem aplicar por analogia a ideia do princípio do 
“in dubio pro operario” e a ideia do princípio do “in 
dubio pro reo”, ou seja, na dúvida deve decidir a favor 
do embrião, o princípio do “in dubio pro embrião”.

CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 estabelece 
que o direito deve proteger a vida e não fez distinção 
em relação ao estágio que a vida esteja, em relação a 

sucessão. No entendimento de Silmara Juny de Abreu Chinellato, o embrião 
pré-implantatório poderá herdar como herdeiro legítimo ou testamentário. 
Assim, herdará legitimamente se se tratar de fertilização homóloga, 
isto é, se houver coincidência entre a mãe que o gera e a que o gesta, após 
a crioconservação. E poderá herdar testamentariamente (art. 1.799 do 
Código Civil (LGL\2002\400)) se se tratar de fertilização heteróloga, isto é, 
se forem diferentes pessoas a doadora do óvulo e a que gesta.” HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes. As inovações biotecnológicas e o direito 
das sucessões. In: TEPEDINO, Gustavo. Direito civil contemporâneo: novos 
problemas à luz da legalidade constitucional, cit., p. 318.

http://www/
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proteção da vida, o bem maior, deve ser feita sempre 
de forma extensiva.

Um problema enfrentado é determinar 
quando começa a vida e consequentemente quando 
se dá início à personalidade jurídica da pessoa. 
Durante a realização deste artigo, adotou-se a teoria 
concepcionista, que considera que a vida tem início 
na concepção e, dessa forma, o embrião, o nascituro 
e a pessoa são titulares de direitos e deveres na ordem 
civil.

Dessa forma, o embrião e o nascituro devem 
ter o mesmo tratamento dispensado à pessoa, ou 
seja, de titulares de direitos e deveres, sendo que o 
exercício daqueles direitos deve ocorrer por meio de 
um representante legal, que pode ser seus genitores 
ou um curador especial.
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RESUMO

Em decorrência do atual aumento mundial 
dos fluxos imigratórios ao redor do mundo, o 
presente artigo tem por escopo comprovar que 
a discriminação racial dos imigrantes é um ato 
inconstitucional, analisar a inserção social do 
imigrante no Brasil e o tratamento desigual sofrido 
por estes indivíduos para a entrada e permanência no 
mercado de trabalho brasileiro, principalmente em 
relação a fatores econômicos, sociais, educacionais e 
quanto à discriminação e à xenofobia. Para tanto, foi 
utilizado o método teórico, com base em pesquisa 
bibliográfica em livros, periódicos, documentos 
eletrônicos, bem como da legislação pertinente 
acerca do tema, levando em consideração os 
instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
humanos, etc. Também foram analisados os aspectos 
dos fluxos migratórios, o conceito de imigração, o de 
multiculturalismo e o direito de não discriminação 
do imigrante. As informações coletadas foram 
utilizadas como base para a argumentação de uma 
possível proposta de solução do problema levantado 
pela pesquisa. Por fim, apresenta-se como resultado 
a amenização do tratamento desigual dos imigrantes 

no mercado de trabalho e a real inserção social destes 
na sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

Imigração; Xenofobia; Direitos Humanos.

ABSTRACT

Due to the current worldwide increase in 
immigration flows around the world, this article aims 
to prove that racial discrimination against immigrants is 
an unconstitutional act, to analyze the social insertion of 
immigrants in Brazil and the unequal treatment suffered 
by these individuals for entry and permanence in the 
Brazilian labor market, especially in relation to economic, 
social and educational factors and to discrimination 
and xenophobia.  For this, the theoretical method was 
used, based on bibliographic research in books, journals, 
electronic documents, as well as the relevant legislation on 
the subject, taking into consideration the international 
instruments for the protection of human rights, etc. 
Aspects of migratory flows, the concept of immigration, 
multiculturalism and the right of non- discrimination 
of immigrants were also analyzed. The information 
collected was used as the basis for the argument of a 
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possible proposal of solution of the problem raised by the 
research. Finally, the result is the softening of the unequal 
treatment of immigrants in the labor market and their 
real social insertion in Brazilian society.

KEYWORDS

Immigration; Xenophobia; Human rights.

INTRODUÇÃO

Ao analisar a história do processo de formação 
das sociedades, verifica-se que a característica 
migratória está presente nos indivíduos desde 
os primórdios da humanidade, visto que os 
seres humanos imigram em busca de melhores 
condições de vida, que são essenciais para o seu 
desenvolvimento físico, intelectual, cultural, social 
e moral. Atualmente, tal contexto não é muito 
diferente, visto que grande é o fluxo imigratório de 
pessoas ao redor do mundo que deixam seus países 
de origem em razão de crises financeiras, guerras, 
meio ambiente, etc e diante do anseio por melhores 
oportunidades de emprego e educação.

Todavia o imigrante não se confunde com o 
refugiado, que é aquele indivíduo que se vê obrigado 
a sair de seu país em razão de perseguições políticas, 
raciais, religiosas ou  sociais, temores de guerra, 
conflitos entre grupos armados, catástrofes naturais 
ou devido à grave e generalizada violação dos direitos 
humanos. Já o imigrante é aquele que se desloca por 
melhores condições econômicas, sociais, educacionais 
e de trabalho, de modo que a sua locomoção em última 
instância, é uma escolha e não um ato obrigatório 
diante da busca pela sobrevivência.

Entretanto, por mais que o cenário vivenciado 
pelo imigrante, por vezes, não sejam tão graves 
quanto às condições amargadas pelo refugiado, estes 
indivíduos, além de enfrentarem dificuldades em 
seu país de origem e o longo caminho que realizam 
para fins de imigração, também se deparam com 
grandes obstáculos no país para o qual se deslocaram, 
gerados principalmente em razão da dificuldade de 
inserção no mercado de trabalho, que não é receptivo 
ou não oferece à eles condições de crescimento e 
de auferimento de renda, ou, quando oferecem, 
destinam os imigrantes a profissões que exigem 
trabalho braçal, grande esforço físico e mental ou 
que não reconhecem sua formação em seu país de 
origem. Ressalte- se que muitos acabam trabalhando 
no sistema de escravidão ou se tornam pessoas em 
situação de rua.

Boa parte deste quadro é determinado 
pela xenofobia, o preconceito existente contra o 
estrangeiro e diante do receio da convivência com 
alguém de que pouco se conhece os costumes, a 
índole ou a origem e que pode significar uma ameaça 
à identidade nacional e ao que é sagrado e tradicional 
ao grupo social. Este preconceito vem desde a 
época em que os indivíduos começaram a formar 
as primeiras sociedades, as quais construíram, por 
sua vez, a sua própria identidade nacional conforme 
as características presentes naquele povo, traçando 
assim a ideia de formação de uma “raça pura”.

Com a globalização o mundo passou a ser mais 
“conectado”, ou seja, começou a interagir em tempo 
real com diferentes culturas e povos, entretanto, o 
nacionalismo ainda continua fortemente presente em 
muitos países e, por isso, a chegada de um imigrante 
acaba gerando um desconforto na população e uma 
situação de desconfiança e discriminação.

Outra barreira enfrentada pelo imigrante 
para a sua inserção social é a do idioma, uma vez 
que grande parte destas pessoas chegam ao país de 
destino sem conhecer com propriedade a língua local 
e outros viajam sem nem ao menos compreender 
palavras, frases ou diálogos essenciais. Tal obstáculo 
impede a concretização de muitas propostas de 
trabalho e a entrada em sistemas educacionais. 
Ainda, há o temor de que os imigrantes seriam 
mais qualificados e poderiam tomar os empregos e 
vagas que deveriam ser destinadas aos nacionais, que 
ficariam desempregados diante de tal contexto.

Entretanto, boa parte destas circunstâncias são 
baseadas em preconceitos e no senso comum, que 
acaba por impedir que estas pessoas, que à luz dos 
preceitos e normas de direitos humanos têm direito a 
uma vida digna, consigam sobreviver e se desenvolver 
no local que optaram por viver. Diante disso, tal 
contexto discriminatório deve ser deixado de lado e 
soluções devem ser encontradas para a valorização do 
imigrante e para a sua inserção social na sociedade 
brasileira, processo que, inevitavelmente, se inicia e 
deve ser fomentado por discussões acadêmicas.

1 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS FLUXOS 
MIGRATÓRIOS

Conforme o disposto pelo Dicionário Online 
de Português (2019), a palavra fluxo pode ser 
entendida como: “designação do que se movimenta 
de modo contínuo; movimentação daquilo que 
segue seu curso: fluxo de pessoas”, já o adjetivo 
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migratório é definido como sendo algo “Relativo à 
migração, ao processo de entrada (imigração) e de 
saída (emigração), de algo ou de alguém de um lugar 
para outro”, ou seja, fluxos migratórios  podem ser 
delineados como sendo o deslocamento de pessoas 
ou de animais dentro de um espaço geográfico, onde 
a entrada (imigração) ou a saída (emigração) destes 
seres vivos podem ser de caráter permanente ou 
sazonal.

A característica migratória está presente nos 
seres humanos desde quando os homens saíram das 
cavernas e tornaram-se nômades (pessoas que viviam 
migrando em busca das melhores condições de vida). 
Este foi momento histórico em que os hominídeos 
mais se desenvolveram cultural, econômica, social, 
intelectual e fisicamente, ou seja, de forma análoga, 
este período pode ser comparado com o Mito da 
caverna, escrito por Platão, na obra “A República”, 
o qual, pode ser interpretado como o momento em 
que os indivíduos se libertarão das correntes que os 
aprisionavam na escuridão (ignorância) da caverna e 
foram rumo à luz (sabedoria) que vinha de fora dela 
(PLATÃO, 1956).

Com o passar do tempo e com o 
desenvolvimento de novas técnicas de sobrevivência, 
os nômades acabaram se tornando sedentários e 
formarão, como consequência disto, pequenos grupos 
sociais (família-fatria-tribo), os quais posteriormente 
se transformaram em grandes grupos (cidade-estado) 
onde cada qual possuía sua própria identidade 
cultural, religiosa, econômica, social, física, jurídica, 
moral, politica, etc., ou seja, quando começou o 
processo de formação dos grupos sociais iniciou-se 
também a construção da identidade nacional destes 
grupos sociais (COULANGES, F. DE, 1889).

O crescimento populacional das cidades fez 
com que se criasse uma necessidade de aumentar 
a produção de alimentos para que pudessem 
sobreviver, entretanto, para que isso fosse possível 
era necessário aumentar a extensão territorial, isso fez 
com que surgissem guerras, escravidão e perseguições 
políticas, religiosas e culturais entre os estados 
conflitantes. Devido aos horrores causados por estas 
disputas territoriais alguns indivíduos começaram o 
processo de migração (JÚNIOR. H. F., 2001).

Com o advento das grandes navegações e a 
“descoberta” de novas terras houve o processo de 
migração internacional, cuja, finalidade principal 
era encontrar riquezas, mas, isto por sua vez 
acabou ocasionando a colonização dos povos que 
lá habitavam e o tráfico internacional de escravos 

(migração forçosa), o qual teve seu fim com a Lei 
Eusébio de Queirós, de 1850, todavia, a escravidão 
no Brasil só foi abolida em 1888, com a lei Áurea – 
assinada pela princesa Isabel (LEVY, M. S. F., 1974)

Com o passar do tempo, houve o 
desenvolvimento de novas técnicas de produção de 
alimentos, energia, combustível, armas, etc., contudo 
a falta de zelo dos indivíduos na manipulação destas 
inovações acabou ocasionando vários desastres 
ambientais, fazendo assim com que os sobreviventes 
iniciassem um novo processo migratório em busca 
de melhores condições de vida, saúde, emprego e 
lazer, como por exemplo, o desastre de Minamata 
1940, no Japão (a fábrica Chisso despejou na Baía 
de Minamata toneladas de mercúrio no oceano),  
a Bomba de Hiroshima e Nagasaki (Japão, em 
1945), o acidente em Chernobyl, na Ucrânia, 1986 
(ocorreu após a explosão de um reator, que espalhou 
radiação e contaminou várias pessoas), Rompimento 
da Barragem de Mariana (MG), 2015, no Brasil e 
dentre outros desastres ambientais (GONÇALVES, 
D. P., 2017).

Além destes desastres causados pela 
negligência, imprudência ou imperícia do homem, 
tem-se também como fator gerador do deslocamento 
de pessoas de um local para outro em busca de 
melhores condições de vida: as catástrofes naturais 
(terremotos, tsunamis, maremotos, furacões, erupção 
vulcânicas, seca, tornados, inundações, ciclones...), 
as crises econômicas (exemplo: Venezuela, Argentina, 
México, etc.), oportunidades de trabalho, educação, 
turismo, dentre outros fatores. Devido à situação de 
impossibilidade de se obter uma vida digna em seu 
país de origem, o Brasil desde 2010 tem recebido um 
grande número de imigrantes da Venezuela, do Haiti, 
Bangladesh, Senegal, Angola, dentre outros Estados, 
que estão vindo para o país em busca de empregos e 
de uma vida melhor (OBMIGRA, 2018).

De acordo com Velasco e Mantovani (2016), 
o Brasil, entre os anos de 2014 e 2015 teve a entrada 
de aproximadamente 8.407 bolivianos no país e, 
em 2015, cerca de 14.535 haitianos se registraram 
na Polícia Federal. Ainda, conforme estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2018 cerca de 30,8 mil venezuelanos viviam no 
Brasil, sendo que destes, 10 mil haviam cruzado a 
fronteira nos seis primeiros meses daquele ano. 
Silveira (2018) afirma que o levantamento destas 
informações é baseado em dados da Coordenação-
Geral de Polícia de Imigração da Polícia Federal, 
o qual, por sua vez, apontou que nos últimos três 
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anos a população de venezuelanos no país aumentou 
3.000%. Uma das consequências da dramática crise 
econômica, política e social instalada na Venezuela 
é a entrada massiva de venezuelanos no território 
nacional, especialmente pela fronteira com o Estado 
de Roraima. (FARIA, 2015).

2 MULTICULTURALISMO E A PRÁTICA DA 
DISCRIMINAÇÃO

2.1 MULTICULTURALISMO

De acordo com Bonnici (2011, p.37) o 
deslocamento de pessoas de modo forçoso para 
se tornarem escravos, “a diáspora causada por 
fome, guerras e perseguições éticas ou religiosas 
e o cruzamento de fronteiras em direção sul-norte 
após a II Guerra Mundial e, especialmente após a 
descolonização dos anos 1960 e 1970[...]” colocam 
em check a identidade nacional, pois, devido a este 
deslocamento de pessoas houve o fenômeno da 
miscigenação fazendo assim com que o conceito 
de “raça pura” que existia, principalmente, nas 
sociedades hegemonicamente brancas fosse cada vez 
mais sendo substituído pelo de multiculturalismo. 
Segundo o autor, “Qualquer tipo de diáspora causa 
a instabilidade de identidade no imigrante e revela 
a precariedade da identidade da população ‘nativa’” 
(Bonnici, 2011).

Diante disto observa-se que o conceito de 
multiculturalismo é conflitante com o de identidade 
nacional, visto que: Multiculturalismo é a mistura, 
miscigenação de diferentes culturas, etnias e religiões 
fazendo assim com que se tornem um único povo. 
Este conceito pode ser ilustrado pelo movimento 
antropofágico, criado por Oswald de Andrade, após 
receber de presente a obra o Abaporu1, de Tarsila de 
Amaral, este movimento consistia na deglutição da 
cultura estrangeira para que fosse possível formar 
uma nova cultura brasileira. Bonnici pontua que a 
palavra multiculturalismo pode ser descrita como: 
categoria descritiva, categoria normativo-cognitiva, 
norma ou atitude democrática de tolerância, 
interpretação de que nenhuma cultura é original ou 
pura e que as outras culturas de outros povos são 
oportunidades para o enriquecimento da própria 
cultura, relevo de alguns aspectos culturais de alguns 
imigrantes, princípio político e como conceito bem-
intencionado, ou seja, a palavra multiculturalismo 

1. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa “homem que come 
gente” (canibal ou antropófago).

diante de seus vários contextos é frequentemente 
usada como sinônimo de multirracial ou multiétnico.

Por sua vez multiculturalismo não se confunde 
com diversidade cultural, pois, está diz respeito 
à variedade de culturas que existem dentro de um 
território cada qual com suas particularidades e não 
possuem como objetivo se tornar uma sociedade 
homogênea. Já “O termo ‘identidade’ origina-se do 
vocabulário latino identitas, composto por idem (o 
mesmo) [...] pode ser definida como uma positividade 
(aquilo que a pessoa é) cuja referência é ela mesma.” 
(Bonnici, 2011, p.35), ou seja, a identidade são 
características formadas pelo próprio indivíduo a fim 
de diferenciar-se dos outros, sendo assim a ideia de 
identidade nacional está voltada para uma divergência 
cultural, étnica, religiosa, etc., entre as nações, 
enquanto que a de multiculturalismo está voltada 
para uma convergência cultural, étnica, religiosa, 
etc., dos povos. Como a ideia de nacionalidade está 
arraigada na mente dos indivíduos, esta cada vez 
mais comum notícias de discriminação, xenofobia, 
genocídio, etc., contra imigrantes ou pessoas de 
cultura, religião e etnia diferente da nacional.

2.2 DISCRIMINAÇÃO X XENOFOBIA

Conforme o que está previsto no Dicionário 
Online de Português, a palavra discriminação é 
definida de modo taxonômico como sendo uma 
“Ação de discriminar, de segregar alguém, tratando 
essa pessoa de maneira diferente e parcial, por 
motivos de diferenças sexuais, raciais, religiosas; ato 
de tratar de forma injusta: discriminação racial”.

De acordo com a Convenção nº 111 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho), que 
dispõe sobre discriminação em matéria de emprego 
e profissão – promulgada no Brasil pelo Decreto nº 
62.150, de 19 de janeiro de 1968- compreende com 
discriminação:

Para fins da presente convenção, o têrmo 
“discriminação” compreende: a) Tôda distinção, 
exclusão ou preferência fundada na raça, côr, 
sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social, que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades 
ou de tratamento em matéria de emprêgo ou 
profissão; b) Qualquer outra distinção, exclusão 
ou preferência que tenha por efeito destruir 
ou alterar a igualdade de oportunidades 
ou tratamento em matéria de emprêgo ou 
profissão, que poderá ser especificada pelo 
Membro Interessado depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores 
e trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados. (BRASIL, 1968).
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A Convenção da UNESCO de 1960 relativa 
à luta contra a Discriminações no campo de Ensino 
estabelece em seu artigo primeiro que:

Para os fins da presente Convenção, o 
termo “discriminação” abarca qualquer 
distinção, exclusão, limitação ou preferência 
que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião publica ou qualquer outra 
opinião, origem nacional ou social, condição 
econômica ou nascimento, tenha por objeto 
ou efeito destruir ou alterar a igualdade de 
tratamento em matéria de ensino. (UNESCO, 
1960).

Com base na definição do Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira (2009), discriminação é o ato de 
violar direitos de terceiros baseados em pré-conceitos 
estabelecidos pelo próprio individuo sobre um 
determinado tema, o qual, não buscou se aprofundar 
na matéria para formar assim um conceito com base 
em fundamentos sólidos, e não apenas suposições 
injustamente empregadas a alguém.

Já a xenofobia pode ser entendida como sendo 
o ódio, a aversão ou o repudio a figura do estrangeiro 
e aos produtos vindos de fora do país, normalmente 
este é um comportamento gerado por uma visão 
extremamente nacionalista dos indivíduos, a qual 
pode levá-los a cometerem atos de barbáries contra 
estrangeiros:

Receio, medo ou rejeição, direcionado 
a algo ou alguém que não faz parte do 
local onde se vive ou habita; hostilidade.
Aversão a estrangeiros; repugnância a pessoas 
ou coisas provenientes de países estrangeiros: 
refugiados sofriam xenofobia em alguns 
países. (DICIO, 2019)

Segundo Vitorino, C. A. e Vitorino, W. R. 
M. (2018) a xenofobia em linhas gerais pode ser 
entendida como:

Comportamento de aversão ao estrangeiro 
que comine na negativa ou restrição 
irrazoável do exercício de direitos humanos 
(e fundamentais), reconhecidos pelo 
ordenamento jurídico pátrio aos estrangeiros, 
por receio ou medo de “nocividades” 
decorrentes do impacto cultural, econômico, 
social, religioso, que pode ocorrer com a 
chegada do migrante alienígena.

Quando os indivíduos começam a formar 
nações, construíram junto uma identidade nacional, 
a qual é desenvolvida a partir das características 
físicas, culturais, morais, políticas, religiosas, etc., 
dos sujeitos inseridos nessa sociedade (PINTO, 
2019). Quando essa ideia de identidade nacional 
é levada ao extremo pode-se acabar ocasionando 

casos de xenofobia ou até mesmo genocídios, como 
por exemplo, o caso do nazismo que ocorreu na 
Alemanha, no séc. XIX. (ALMEIDA, 2019).

A ideia de formação de uma “raça pura” está tão 
enraizada no inconsciente coletivo dos cidadãos, que 
para eles é difícil aceitarem a ideia de os indivíduos 
são frutos da miscigenação, por isso que, em geral, as 
pessoas não buscam se aprofundar no conhecimento 
das diferentes culturas, fazendo assim com que na 
maioria dos casos prevaleça o preconceito, já que 
se tornou comum uma cultura se achar superior à 
outra, fazendo assim com que haja a ocorrência de 
um desrespeito entre elas. (Bonnici, 2011).

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, 
principalmente, as que facilitam a comunicação 
entre as pessoas independentemente do local que se 
encontrem, possibilitou o surgimento do advento da 
globalização, que por sua vez tornou o mundo mais 
“conectado”, ou seja, começou a interagir em tempo 
real com diferentes culturas e povos, entretanto, o 
nacionalismo ainda continua fortemente presente em 
muitos países e, por isso, a chegada de um imigrante 
acaba gerando um desconforto na população e 
uma situação de desconfiança e discriminação. 
(ALMEIDA, 2019). Diante desse contexto, notório 
é que a entrada e a permanência destes imigrantes em 
território nacional ensejam grandes questionamentos, 
especialmente quanto a sua proteção jurídica.

A Constituição Federal de 1988 traz em seu 
artigo 5°, o direito de igualdade, o qual, por sua vez 
é um reflexo da revolução francesa (1789-1799), 
que disseminou os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade/solidariedade. Norberto Bobbio (2004, 
p. 52-56) entende que estes são, respectivamente, 
direitos de primeira, segunda e terceira geração, 
sendo que o direito de segunda geração (igualdade) 
é visto como uma prestação de caráter positivo do 
Estado, pois ele é quem deve ser o garantidor e 
promovedor destes direitos.

3 PROTEÇÃO DO IMIGRANTE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E AS 
DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA SUA 
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Conforme o art. 1º, inciso III, da atual 
Constituição Federal, é um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa 
humana. Além disso, de acordo com o art. 4º, inciso 
II, da Constituição Federal, o Brasil rege-se, nas suas 
relações internacionais, por princípios como o da 
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prevalência dos direitos humanos. Ainda, o art. 5º, 
caput, da Constituição Federal, dispõe que todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, “garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade”. (BRASIL, 1988).

Para a Lei da Migração (Lei 13.445/17), 
imigrante é a pessoa nacional de outro país ou 
apátrida que trabalha ou reside e se estabelece 
temporária ou definitivamente no Brasil. (BRASIL, 
2017). Além disso, nos termos do art. 3º, incisos II, 
IX e X da referida Lei, a política migratória brasileira 
é determinada por certos princípios e diretrizes, tais 
como: o repúdio e a prevenção à xenofobia, ao racismo 
e a qualquer forma de discriminação; a igualdade de 
tratamento e de oportunidade ao imigrante e a seus 
familiares e a inclusão social, laboral e produtiva do 
imigrante por meio de políticas públicas (BRASIL, 
2017).

A referida lei de 2017, prevê em seu art. 
20, o acolhimento humanitário, o qual, conforme 
as palavras do ex-ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira será concedido apenas a “imigrantes que 
chegam ao país, sobretudo aqueles em situação de 
extrema precariedade, como nos casos de haitianos, 
venezuelanos e sírios”. Este acolhimento permite 
que o imigrante receba um visto temporário de 
permanência, para que eles possam trabalhar e 
estabelecer-se de forma lícita no país até o fim do prazo 
do visto concedido pelo Ministério do Trabalho, por 
meio da Coordenação Geral de Imigração (CGIg).
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 
2017).

O imigrante não se confunde com o refugiado, 
que é aquele indivíduo que se vê obrigado a sair de 
seu país em razão de perseguições políticas, raciais, 
religiosas ou sociais, temores de guerra, conflitos 
entre grupos armados, catástrofes naturais ou devido 
à grave e generalizada violação dos direitos humanos. 
O imigrante é aquele que se desloca por  melhores 
condições econômicas, sociais, educacionais e de 
trabalho, de modo que a sua locomoção em última 
instância, é uma escolha e não um ato obrigatório 
diante da busca pela sobrevivência.

Deste modo, constata-se que, de acordo 
com as leis brasileiras, o imigrante deve ser 
respeitado e protegido em território brasileiro, de 
forma que também deve ter condições de acesso a 
oportunidades educacionais e de trabalho. Contudo, 
tal legislação ainda não está muito condizente com 

a realidade vivenciada por muitos imigrantes, a 
qual é agravada pela ausência de possibilidades de 
inserção no mercado de trabalho. Diante destas 
circunstâncias os imigrantes se tornam muito mais 
suscetíveis à submissão ao trabalho escravo, visto que 
aceitam condições laborais sub-humanas em razão 
da dificuldade e necessidade financeira e da demora 
em conseguir a regularização da documentação ou 
diante da falta de reconhecimento e da validação de 
seus diplomas e/ou certificados no Brasil. (COSTA; 
PULCINELLI, 2017).

Além disso, os imigrantes também são mais 
propensos e vulneráveis a cair em golpes e em 
promessas de pessoas de má-fé, especialmente em 
razão da barreira do idioma, que pode os iludir 
que certo meio de trabalho ou condição é aceita ou 
necessária (SILVA ; LIMA, 2017). O que, conforme 
Silva e Fernandes (2017) também facilita a exploração 
da mão de obra barata do imigrante e reforça o 
cenário de trabalhos clandestinos e irregulares, os 
quais, por sua vez, são considerados crime no Brasil.

Mas o que as pessoas não percebem é que 
essa falta de oportunidade para que os imigrantes 
ingressem no mercado de trabalho pode acabar 
ocasionando problemas sociais como: o aumento 
do número de moradores de rua, aumento da 
criminalização, insegurança social, disseminação de 
doenças, aumento do tráfico, etc, ou seja, pode-se 
gerar um caos social já que o trabalho é o meio digno 
de obter as riquezas socialmente produzidas. Tendo 
isso em vista faz se necessário à atuação do Estado 
para criação de politicas públicas de conscientização 
de não discriminação do imigrante e de incentivo a 
livre-iniciativa, pois se ao em vez de discriminar o 
imigrante, usarmos a chegada dele como um meio 
de incentivar o crescimento da economia nacional 
isso ocasionara benefícios para ambas às partes, visto 
que investir no ser humano, indiferentemente de 
ser nacional ou estrangeiro, será sempre uma ação 
positiva. (LEMOS ; GOLDSCHMIDT , 2018).

É o que demonstra o estudo comandado 
pelo pesquisador Hippolyte d’Albis, da Escola 
de Economia de Paris, em 15 países da Europa 
Ocidental. Ao contrário do que se pensava, os 
cientistas verificaram que a chegada de imigrantes 
em busca de asilo aumentou o PIB per capita, 
reduziu o desemprego e melhorou o equilíbrio das 
contas públicas. Os pesquisadores constataram que 
para inserir o imigrante na sociedade exigiria um 
investimento pecuniário muito alto, todavia, isso 
geraria um aumento na arrecadação de impostos, 
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fazendo assim com que este gasto fosse mais do que 
suficiente para compensar as despesas. O que mostra 
que com o passar do tempo, os imigrantes começam 
a contribuir como mão-de-obra do país. (BRITO, 
2018).

No contexto brasileiro, de acordo com 
o relatório do Observatório das Migrações 
Internacionais (Obmigra) apresentado ao Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg), a presença de 
imigrantes no mercado formal brasileiro aumentou 
no segundo trimestre de 2018. O maior saldo de 
vagas foi para os haitianos, sendo abertas mais de 
2.417. Em segundo lugar, estão os venezuelanos, 
com 802 postos novos. (PARTICIPAÇÃO..., 2018).

Boa parte deste quadro, de dificuldades 
enfrenadas pelos imigrantes, é determinado 
pela xenofobia, o preconceito existente contra o 
estrangeiro e diante do receio da convivência com 
alguém de que pouco se conhece os costumes, 
a índole ou a origem e que pode significar uma 
ameaça à identidade nacional e ao que é sagrado 
e tradicional ao grupo social. Com a globalização 
o mundo passou a ser mais “conectado”, ou seja, 
começou a interagir em tempo real com diferentes 
culturas e povos, entretanto, o nacionalismo ainda 
continua fortemente presente em muitos países e, 
por isso, a chegada de um imigrante acaba gerando 
um desconforto na população e uma situação de 
desconfiança e discriminação. Visto que a sociedade 
os vêm como pessoas que vieram para “roubar os seus 
empregos”.

Atualmente o Brasil tem se tornado um país 
receptor de migrantes. Em 2009 existiam no país 
cerca de 870 mil migrantes regulares, já em 2012 o 
número de migrantes aumentou consideravelmente, 
ou seja, para 939 mil. Contudo, este número de 
migrantes tem aumentado a cada dia tendo em vista 
a entrada massiva de venezuelanos. (FARIA, 2015)

Em  uma  entrevista  dada  por  A.  H.  M.  
Khairul  Islam2    a  Empresa  Brasil  de Comunicações 
(EBC), no ano de 2018, o imigrante declarou que 
as maiores dificuldades encontradas por eles para se 
regularizarem no mercado de trabalho primeiro foi 
à barreira do idioma, a qual, não permitia que ele 
se comunicasse de maneira clara com os advogados 
e servidores públicos. A segunda foi a burocracia, 
que de acordo com suas palavras: Para resolver 
problema de documentos é difícil, pois não tem um 
lugar só, tem o Conselho Nacional de Refugiados 
(Conare), tem a Polícia Federal, tem o Ministério 
2 Um jovem imigrante que saiu do Bangladesh, na Ásia, para buscar uma 

da Justiça. É muita correria. Seria bom ter melhor 
administração para falar com imigrantes e mais 
auxílio, especialmente dos advogados (ISLAM, 
2018). Terceiro o recebimento de salários menores, 
condições precárias de trabalho e as constantes 
ameaças de Deportação. Além destas, Islam pontua  
que  a  burocracia  existente  para  a  validação  dos  
diplomas,  obtenção  de certidões  negativas em seu 
país de origem e os autos custos para a obtenção 
desses documentos são outras barreiras enfrentadas 
pelos imigrantes. (EBC, 2018).

Tendo em vista essas dificuldades, de inserção 
no mercado de trabalho o Instituto Migrações 
e Direitos Humanos, em parceria com outras 
instituições, vêm consolidando ações específicas 
para este público. Com a colaboração do Centro 
de Integração Escola Empresa – CIEE, Alto 
Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), 
Fundación Avina e outros parceiros, iniciou um 
projeto inovador de capacitação que visa acelerar 
o processo de integração sociolaboral destes 
jovens, com decorrente benefício em suas famílias 
(IMDH, 2019). Por meio deste projeto, alguns 
jovens imigrantes, conseguiram empregos com o 
status de jovem aprendiz e estagiário, em empresas 
e instituições como: Banco do Brasil, Governo do 
Distrito Federal, Caixa Econômica Federal e LATAM 
Airlines. (IMDH,2019).

3.1 ÁREAS DE TRABALHO MAIS RECEPTIVAS AOS 
IMIGRANTES

Conforme dados trazidos pela OBMigra 
em seu Resumo Executivo Migrações e Mercado 
de Trabalho no Brasil (Relatório Anual 2018), 
consta-se que no 1° semestre de 2018, as pessoas 
de nacionalidade haitiana são as que mais estão 
sendo contratadas pelo mercado de trabalho formal 
brasileiro. Seguidas dos venezuelanos, argentinos, 
paraguaios, uruguaios e outras nacionalidades. 
Entretanto no primeiro semestre de 2018 verificou-
se que apesar do crescimento ao longo do período 
analisado o peso da imigração qualificada na 
imigração total de trabalhadores formais caiu, o que se 
deve à baixa participação das novas nacionalidades – 
especialmente dos haitianos – dentre os trabalhadores 
qualificados. (OBMIGRA, 2019).

Em 2017, foi registrado que as principais áreas 
ocupacionais que receberam imigrantes venezuelanos 
foram: Atendente de Lanchonete (56,10%); Auxiliar 

oportunidade de trabalho no Brasil. 
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nos Serviços de Alimentação (5,77%); Servente de 
Obras (5,77%); Vendedor de Comércio Varejista 
(4,77%), (OBMigra, 2019). Nota-se que estes 
estrangeiros que possuem ou não curso de nível 
superior em seu país natal estão sendo contratados 
para trabalhar fora do seu ramo de formação, 
como por exemplo, são contratados para trabalhar 
com limpeza de ambientes, auxiliar de construção, 
indústrias, garçom, dentre outras áreas, ou seja, os 
nacionais não concedem cargos que socialmente são 
mais prestigiados, como o de médico, engenheiro, 
jornalista, advogado, etc., mesmo os imigrantes já 
possuindo formação acadêmica. (MELLO, 2017).

Ao observar as reportagens e as notícias 
que abordam o tema, contata-se que as respostas 
apresentadas pelos entrevistados é sempre a mesma, 
eles alegam que além de não conseguirem emprego 
na sua área de atuação, os salários ofertados para 
os imigrantes são bem menores do que os dos 
trabalhadores nacionais e que na maior parte dos 
casos são ameaçados, coagidos, por seus chefes, a 
não reclamarem das condições de trabalho impostas 
a eles. Por esse motivo muitos imigrantes estão 
optando por tornarem-se MEI (Microempreendedor 
Individual), livrando-se assim dessa exploração da 
força de trabalho (EBC, 2018). Diante deste cenário 
os imigrantes estão tendo que usar a criatividade para 
conseguir sobreviver no território brasileiro sem ter 
que se submeter a trabalhos análogos a escravidão, a 
criminalidade ou a prostituição.

CONCLUSÃO

Diante de toda a matéria exposta neste artigo 
pode-se constatar que a migração é um fenômeno que 
nos acompanha desde o inicio do processo evolutivo 
humano, visto que as pessoas sempre buscaram 
pelas melhores condições de vida. Entretanto, 
em decorrência da atual e crescente entrada de 
imigrantes em território nacional e a forte visão 
nacionalista, tem- se notado que esta imigração esta 
gerando um desconforto na população, a qual está 
constantemente, mesmo que de forma inconsciente, 
praticando atos de xenofobia, discriminação e 
preconceito ao estrangeiro, fazendo assim com que 
estes sejam vistos com certo receio, contratados 
com ressalvas e considerados potenciais ameaças à 
empresa e ao país. Isso fica evidente no momento 
em que este individuo tenta se inserir no mercado 
de trabalho formal, o qual, dificulta ao máximo sua 
entrada e permanência, e quando conseguem, na 

maioria das vezes passam a realizar trabalhos que 
envolvem grande dispêndio de força física e que não 
valorizam a formação e instrução que estas pessoas 
possuíam no país de origem, além disso para eles são 
ofertados salários mais baixos, ou seja, trabalham em 
situações análogas à escravidão, a qual por sua vez 
está prevista como crime, no Brasil, mas que ainda é 
realidade em muitas regiões do país.

Para se inserir no mercado o imigrante tem 
que enfrentar várias barreiras como: o idioma, 
a discriminação, a burocracia e os altos custos 
para conseguir as documentações necessárias para 
permanecer no país ou para haver o reconhecimento 
de diplomas e certificados de ensino e a falta de 
informação jurídica sobre os seus direitos.

A falta de oportunidade para que os 
imigrantes ingressem no mercado de trabalho pode 
acabar ocasionando problemas sociais como: o 
aumento do número de moradores de rua, aumento 
da criminalização, insegurança social, disseminação 
de doenças, aumento do tráfico, etc, ou seja, pode-se 
gerar um caos social já que o trabalho é o meio digno 
de obter as riquezas socialmente produzidas. Tendo 
isso em vista faz se necessário à atuação do Estado 
para criação de políticas públicas de conscientização 
de não discriminação do imigrante e de incentivo a 
livre-iniciativa, pois se ao em vez de discriminar o 
imigrante, usarmos a chegada dele como um meio 
de incentivar o crescimento da economia nacional 
isso ocasionará benefícios para ambas às partes, 
visto que investir no ser humano, indiferentemente 
de ser nacional ou estrangeiro, será sempre uma 
ação positiva. Neste contexto, é fundamental que 
se investigue acerca da real efetividade da aplicação 
da Lei de Migração, de forma a verificar se esta, de 
forma concreta, protege os imigrantes e possibilita a 
sua entrada e permanência no mercado de trabalho, 
visto que tal norma é a mais atual legislação brasileira 
quanto ao tema.

Tal circunstância demonstra a necessidade 
de que o Estado deva investir em políticas públicas 
de apoio ao imigrante e que se comprometa com 
estratégias para combater o trabalho imigrante em 
condições análogas a de escravo, visto ser este um 
crime que ofende visivelmente a dignidade da pessoa 
humana. Sendo assim a formação de programas 
governamentais de educação que ensine para os 
estrangeiros a nossa língua oficial e os seus direitos 
e deveres, a desburocratização no processo de 
reconhecimento de diplomas de cursos de ensino, 
investimento em marketing contra o preconceito e 
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a xenofobia ao imigrante, inserção do forasteiro em 
cursos de formação laboral, aumentar a fiscalização 
das condições de trabalho em que os imigrantes se 
encontram e fornecer moradias temporárias para 
que estes estrangeiros possam se estabelecer no país, 
são algumas medidas que deveriam ser tomadas pelo 
governo brasileiro para que estes imigrantes possam 
ter uma vida e trabalho digno em nosso território, 
pois, já foi comprovado pelos cientistas que a entrada 
de pessoas em busca de asilo aumentou o PIB per 
capita, reduziu o desemprego e melhorou o equilíbrio 
das contas públicas. Conforme os pesquisadores, é 
certo que estes governos necessitaram empreender 
gastos maiores para acolher estes indivíduos, 
entretanto, o aumento da arrecadação de impostos 
foi mais do que suficiente para compensar estas 
despesas, ou seja, investir em pessoas é a melhor 
solução para resolver um conflito. Diante destas 
afirmações fica demonstrado que, a vinda de 
imigrantes para o território brasileiro pode ser muito 
benéfica, visto que o trabalho desenvolvido por 
estes indivíduos também poderá contribuir para o 
crescimento da economia do país, bem como para o 
desenvolvimento tecnológico, científico, econômico 
e cultural do Brasil.
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RESUMO

O presente artigo tem como proposta discutir 
acerca do enquadramento legal da fissura labiopalatal 
ao rol de deficiência física. A Constituição Federal 
de 1988 não tratou de definir o que é deficiência. 
O legislador brasileiro não enquadrou a fissura 
labiopalatal como deficiência entendendo que se 
tratava apenas de um defeito meramente estético. 
Através de análise bibliográfica, pôde-se concluir 
que a fissura labiopalatal deve ser enquadrada como 
deficiência, tendo em vista que, a depender do grau 
da lesão, o fissurado tende a encontrar barreiras que 
não permite o indivíduo se afirmar socialmente 
para o regular exercício de sua liberdade individual. 
Outrossim, os problemas enfrentados pelos 
fissurados, aqui especificados, atendem aos critérios 
propostos pelo legislador no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (art. 2.º, §1.º, incisos I ao IV) para tal 
enquadramento.

PALAVRAS-CHAVE

Deficiência; Enquadramento; Fissura labiopalatal; Lábio leporino.

ABSTRACT

This paper aims to discuss about the legal 

framing of the cleft lip and palate to the list of physical 
disabilities. The Federal Constitution of 1988 did not 
deal with defining disability. The Brazilian legislator 
did not frame the cleft lip and palate as a deficiency, 
understanding that it was merely a merely aesthetic 
defect. Through bibliographical analysis, it could 
be concluded that the cleft lip and palate should be 
classified as a deficiency, considering that, depending on 
the degree of the lesion, the cleft tends to find barriers 
that do not allow the individual to assert themselves 
socially for regular exercise. of your individual freedom. 
Moreover, the problems faced by clefts, specified here, 
meet the criteria proposed by the legislator in the Statute 
of the Disabled (art. 2, paragraph 1, items I to IV) for 
such framing.

KEYWORDS

Deficiency; Framework; Cleft lip and palate; Cleft lip.

INTRODUÇÃO

O debate acerca da inserção da fissura 
labiopalatina ao rol de deficiência física não é 
novidade. Buscou-se discutir no presente artigo 
os fundamentos biopsicossocial e jurídico que 
justificam o enquadramento da malformação do rol 
de deficiência física.
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Inicialmente o artigo tratou de especificar a 
formação da concepção do que é uma deficiência, 
ressaltando seus vários aspectos a partir dos contextos 
sociais, tendo em vista que a concepção de deficiência 
acompanha a dinâmica social e varia de acordo com 
o padrão moral e a cultura dos povos. Nesse ínterim 
a ciência, a burocracia e a religião desempenharam 
um importante papel na construção do termo.

Todavia, a integração das pessoas com 
deficiência somente ocorreu após a Segunda a 
Guerra Mundial. Contexto marcado não só pela 
violência, mas pelo aumento do número de pessoas 
com deficiência física resultante dos embates.

A deficiência cria para o indivíduo uma 
limitação, todavia, não é a limitação do indivíduo 
que cria o estigma. Esta se caracteriza como um 
reflexo cultural, no qual cria uma hierarquia de 
atributo considerado desejáveis, atribuindo uma 
condição de não pessoa àqueles que não se enquadra 
a imagem virtual idealizada por uma sociedade.

A fissura labiopalatina é uma malformação 
que afeta com severidade a estrutura morfológica 
e funcional, sendo que as sequelas advindas da 
malformação criam para o fissurado uma série de 
circunstâncias que tende a influir negativamente em 
sua personalidade.

A Constituição Federal de 1988 não tratou de 
definir o que é deficiência, e deixou a cargo do Poder 
Legislativo definir o termo. Contudo, ao fazê-lo, não 
enquadrou a fissura labiopalatina como deficiência, 
entendendo que se tratava apenas de um defeito 
estético.

No entanto, tal omissão acarreta uma série 
de prejuízos aos pais/responsáveis e, sobretudo, ao 
fissurado que tende a ser subjugado em razão de sua 
deformidade estética e comunicação hiperanasalada, 
que, a depender do grau da lesão, tende se tornar 
ininteligível.

O órgão máximo que trata sobre a deficiência 
no Brasil aduz que para que a malformação seja 
considerada como uma deficiência física deve 
ser criada critérios específicos, de forma que seja 
considerada como deficiência, somente os casos em 
que a fissura traga comprometimento da função 
anatomo/funcional.

O Estado deve prontamente atender 
as rogativas de integração, tendo em vista o 
compromisso da República em assegurar os direitos 
da pessoa com deficiência, resguardando a dignidade 
da pessoa humana, coibindo possíveis violações (art. 
1.º, inc. III, CF).

1 A DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE

A concepção de deficiência acompanha 
a dinâmica social e varia de acordo com os 
padrões sociais. A ciência, a burocracia e a religião 
desempenharam um importante papel na construção 
do termo.

García  y  Sanchez  (2001,  p.  15)  explicam  
que  — as  percepções  e  atitudes  em relação à 
deficiência são muito relativas -, sujeitas a 
interpretações culturais que variam segundo valores, 
o contexto, histórico-social e status do observador.

Ao longo da constituição histórica verifica-se 
que a raiz do estigma encontra seus fundamentos na 
crença de uma sociedade perfeita, que ensejou na 
exclusão, marginalização e no extermínio da pessoa 
com deficiência (CAMPOS, 2006, p. 20-21).

Na obra de António Augusto da Veiga e Sousa, 
O Lábio Leporino - Breves considerações teratológicas e 
clínicas (1905), o autor reflete acerca das concepções 
que nortearam os estudos das anomalias que outrora 
era visto como uma monstruosidade, levando muitos 
com essa característica à fogueira.

Na Grécia antiga a pessoa com deficiência era 
estigmatizada pelos gregos por acreditarem serem as 
pessoas com aparência monstruosa uma manifestação 
da cólera dos deuses e deveriam ser eliminadas.

Na obra A República (460a-e, p. 155) Platão 
destaca que nenhuma criança disforme deveria ser 
criada, mas escondida por conveniência da sociedade 
grega em decorrência da crença de uma sociedade 
perfeita.

Aristóteles na obra Política narra que em sua 
sociedade era importante distinguir os filhos que se 
deve abandonar daqueles de seriam educados, uma 
vez que seria  —conveniente  que  a  lei  proíba  
cuidar  dos  que  são  deformados  de  alguma  forma 
[…] -  (ARISTOTELES, p. 71).

Os  antigos  hebreus  viam  [...]  os  defeitos  
físicos  como  uma  marca  dos pecadores -  sendo 
que para eles a pessoa com deficiência detinha 
poderes demoníacos. Em razão dessa crença, na 
idade média os deficientes físicos e mentais eram 
queimados publicamente como faziam com as 
bruxas (BUSCAGLIA, 2006, p. 181).

Assim como preconizava as leis gregas, no 
Império Romano a Lex Duodecim Tabularum,  na  
tábua  quarta,  permitia  o  —pai  matar  o  filho  que  
nasceu  disforme, mediante o julgamento de cinco 
vizinhos -  (MEIRA, 1972).

Por muitos séculos o nascimento de uma 
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pessoa com deficiência esteve estritamente ligada 
aos maus presságios ou ao cumprimento de punição 
divina, dificultando a superação dos velhos atavismos 
a qual estão sujeitos (GARCÍA y SANCHEZ, 2004, 
p. 29).

Buscando a superação do pensamento 
animista, a teratogenia se apresentou como um 
importante campo de estudo das causas das 
anomalias, todavia, ela não foi capaz de cumprir seu 
desiderato. Outras teorias como a da preexistência 
dos germens e da epigênese tentavam explicar as 
causas das deformidades, porém, não se obtive êxito.

Com o advento da embriologia as causas das 
malformações foram sendo conhecidas, porém, as 
superstições permaneciam como elemento principal 
em suas fundamentações. Os estudos acerca das 
anomalias foram gradativamente modificando suas 
bases, passando as malformações a serem objetos de 
estudos mais sérios, substituindo termos pejorativos 
para se referir à pessoa com deficiência.

Com a Revolução Industrial novas deficiências 
surgiram em decorrência da excessiva jornada de 
trabalho, condições insalubres para o trabalhador 
e falta de proteção para as atividades de risco 
(CAMPOS, 2006, p. 20).

Na Era industrial a capacidade de produção 
do operário era fator fundamental no processo fabril, 
tendo o homem assumido o papel de máquina. 
Somente eram selecionados aqueles que detinham 
aptidões físicas para maximizar o processo de linha 
de produção. Como a pessoa com deficiência não 
atendia as exigências do mercado industrial, sua 
presença passou a ser descartada.

O progresso da ciência foi propício para 
provocar uma reflexão acerca do estigma social. 
Ao longo desse processo, o vetusto pensamento 
da deficiência como um eu imperfeito foi, 
gradativamente, sendo substituído por ideais de 
integração e inclusão, no qual a visão do self e da 
sociedade não se baseava apenas em uma visão 
empírica, mas em uma visão interpretável e holística 
(GARCÍA y SANCHEZ, 2001, p. 15).

Até a criação de uma concepção que 
abrangesse, além dos aspectos clínicos, também a 
esfera social, as sociedades experimentaram modelos 
de pensamentos para explicar esse fenômeno:

• Modelo animista: prevalecia uma visão 
supersticiosa que associava a deficiência 
à cólera divina ou à intervenção do 
demônio;

• Modelo de acessibilidade e Integridade: 
baseado no princípio da normalização 
fundamenta que as pessoas com 
deficiência têm direito a uma vida dentro 
dos padrões de normalidade. Sendo 
assim, são necessários

• programas, métodos e instrumentos que 
promovam a reabilitação da pessoa com 
deficiência, de modo a reinseri-lo ao seio 
da sociedade;

• Modelo biomédico ou reabilitador: 
baseava-se na intervenção médica, que 
difundia a concepção de deficiência 
fundada em limitações funcionais 
individuais;

• Modelo biopsicossocial: Preconiza que 
a deficiência está fundada em barreiras 
ambientais, comunicacionais e atitudinais 
devendo a sociedade ser reabilitada.

Com efeito, o termo deficiência passou a ser 
compreendido sob um prisma social, considerando o 
padrão moral dos membros do corpo social e como a 
pessoa com deficiência conceitua-se no mundo.

2 A CIONALIZAÇÃO E A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Os discursos jurídicos acerca da integração da 
pessoa com deficiência não é recente. Com o mundo 
abalado após a Segunda Guerra Mundial a sociedade 
internacional se mobilizou no intuito de criar 
mecanismos que garantisse o mínimo de dignidade 
à pessoa com deficiência, de modo a reinseri-lo ao 
convívio social.

Apesar das convenções internacionais que 
versam sobre o assunto apelar ao socorro público, 
infelizmente se está longe de atingir um nível 
adequado de tratamento no tocante à inclusão da 
pessoa com deficiência à sociedade.

Em razão da destruição e das mortes causadas 
pela Segunda Guerra Mundial, houve também um 
aumento significativo do número de pessoas com 
deficiência em decorrência da violência e de pesquisas 
ilegais com seres humanos, no qual se criou anomalias 
que estavam além da compreensão do homem (DE 
LIMA RALA & CAMPOS, 2017, p. 221).

A Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes de 1975 foi um marco no avanço 
do reconhecimento dos direitos da pessoa com 
deficiência. Inicialmente sua criação teve como 
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foco a prevenção de deficiências físicas e mentais, 
prestando assistência às pessoas deficientes para que 
eles  possam desenvolver suas habilidades nos mais 
variados campos de atividades - (ONU, 1975).

Seguindo a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos que prevê o direito à vida, à liberdade e 
ao reconhecimento de todos os indivíduos como 
pessoa perante a lei, a Declaração dos Direitos das 
Pessoas Deficientes de 1975, trouxe como referência 
a dignidade humana, inerente a toda pessoa com 
deficiência.

A deficiência cria para o indivíduo uma 
limitação, contudo, não é a limitação do indivíduo 
quem cria o estigma. Quando a sociedade cria barreira 
que obsta autonomia intersubjetiva do indivíduo, 
a reabilitação deve se limitar apenas a pessoa com 
deficiência ou deve se estender a toda sociedade?

Deficiente, portanto, é toda uma sociedade 
que, constantemente, através de seu comportamento, 
cria barreiras que cerceiam a liberdade da pessoa com 
deficiência de se autodeterminar enquanto pessoa 
e não voltam seus esforços para a construção de 
uma sociedade onde todos possam desenvolver sua 
capacidade.

As sociedades devem se esforçar ao máximo 
para desenvolverem arranjos sociais inclusivos, tanto 
quanto a pessoa com deficiência deve se esforçar para  
participar da vida em comunidade. Independente 
da origem, natureza e gravidade de suas deficiências, 
o indivíduo enfermo possui os mesmo direitos 
fundamentais de um cidadão que goza de sua saúde 
plena.

Para que a pessoa com deficiência desfrute 
de uma vida decente, necessário se faz a criação de 
mecanismos legais, de modo a capacitá-las e para 
possibilitar o seu desenvolvimento pessoal. Garantir 
essas medidas permite o exercício de liberdades 
básicas de forma que promova mudanças culturais, 
jurídicas, políticas e ambientais necessários ao seu 
desenvolvimento.

No tocante à definição de pessoa com 
deficiência, a Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes de 1975, nos traz que:

Pessoa com deficiência é qualquer pessoa 
incapaz de assegurar por si mesma, total e 
parcialmente as necessidades de uma vida 
individual ou social normal, em decorrência 
de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas ou mentais.

No que concerne ao direito interno, 
posteriormente, outros documentos legais alteraram 

a definição do termo deficiência. Conforme art. 3.º 
do Decreto n.º 3.298/1999, considera-se deficiência:

I - Toda perda ou anormalidade de uma 
estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal pelo ser humano.

Por sua vez, a Convenção de Guatemala de 
1999 promulgada pelo Decreto n.º 3.956/2001 
assim definiu o termo deficiência:

art. 1 - Deficiência: significa uma restrição 
física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada 
pelo ambiente econômico social.

Conforme art. 5.º, inciso I, do Decreto n.º 
5.296/2004 define pessoa portadora de  deficiência  
como,  — a  que  possui  limitação  ou  incapacidade  
para  o  desempenho  de atividade -.

O art. 1.º do Decreto n.º 6.949/2009 define:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdades de condições com 
as demais pessoas.

O mais recente Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) definiu o termo 
pessoa com deficiência como:

Aquele que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou  
mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Durante a evolução jurídico-legislativo, 
atendendo a critérios e princípios protetivos, ao 
termo deficiência acrescentou-se o termo “pessoa 
com”, ressaltando que todo o indivíduo que possui 
alguma deficiência é uma pessoa que necessita de 
proteção e meios para poder se readequar a sua 
realidade.

Com o advento da criação do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) houve a 
superação de textos legais que se baseavam apenas em 
critérios biomédicos, dando uma nova interpretação 
ao termo deficiência, colocando em evidência que as 
soluções devem ser dadas pela sociedade.

A deficiência não deve ser compreendida tão 
somente como uma limitação do indivíduo decorrente 
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de uma perda ou anormalidade no corpo, mas como 
uma combinação dessas limitações somadas a fatores 
ambientais como, barreiras econômicas, sociais 
e políticas, que obstam a liberdade do agente do 
convívio social.

Para Araújo (2011) o conceito de pessoa com 
deficiência deve ser amplo e abrangente, destacando 
a relação entre a deficiência e as tarefas a serem 
desenvolvidas, de modo que o liame deve estar 
relacionado ao meio em que vive em sua condição 
social.

Diniz et al (2007, p. 2508) destaca que, —
uma pessoa com deficiência não é simplesmente 
um corpo com lesões, mas uma pessoa com lesões 
vivendo em um ambiente que  oprime  e  segrega  o  
deficiente —  ,  portanto,  — é  o  resultado  negativo 
da interação de um corpo com lesões em ambientes 
sociais pouco sensíveis à diversidade corporal das 
pessoas —  .

Face todo esse processo, a fissura labiopalatina 
não foi reconhecida como uma deficiência, uma vez 
que a interpretação dada à deficiência ao longo do 
tempo foi restritiva e taxativa.

A motivação do legislador para o não 
enquadramento ocorreu devido ao entendimento 
que essas malformações são defeitos estéticos, 
desconsiderando a gravidade da lesão pode 
causar alterações físicas, sensoriais e funcionais ao 
fissurado.

3 A FISSURA LABIOPALATINA

As malformações faciais são tão antigas quanto 
à própria humanidade. Em diferentes épocas os 
homens a descreveram de maneiras muito distintas, 
comparando-as com a estrutura física de animais 
(POERNER, 1996; ALLORI et al, 2017).

As  primeiras  explicações escritas  —
comparam  o  lábio  leporino  com características de 
animais, mais popularmente “leporinum” (labium 
leporinum) devido à semelhança da boca da lebre 
(gênero Lepus) - (ALLORI et al, 2017). Para as 
fissuras lábio e palato receberam o nome de goela de 
lobo por assemelhar-se a estrutura física desse animal 
(AMBRUSTER, 2002, p. 11-12).

Durante a reunião da Associação Médica 
Americana em St. Louis, em 1922, John Staige 
Davis de Baltimore e Harry P. Ritchie requereram 
o abandono de terminologias que assemelhavam 
as malformações faciais com estruturas físicas de 
animais. A partir de então, a comunidade científica 

passou a utilizar nomenclaturas específicas para 
se referir as malformações faciais, restringindo os 
termos labio leporino e goela de lobo à linguagem 
popular (ALLORI et al, 2017; AMBRUSTER, 
2002, p. 11- 12).

Quanto à etiologia das malformações faciais, 
em que pese Ambroise Paré, Harvey e Blumenbach 
empregarem esforços para entender o processo 
patológico, não obtiveram êxito em provar aquilo 
que afirmavam.

Com os estudos do embriologista francês 
Coste, em 1845, concluiu-se que o fenômeno ocorria 
—devido a uma paragem no desenvolvimento da 
face, paragem que se pode efetuar em momentos 
diferentes, dando assim lugar às grandes variedades 
que dele se encontram - (SOUSA, 1905, p. 57).

Dada à complexidade da patologia, os aspectos 
etiopatogênicos das fissuras faciais continuam 
indefinidos, sendo que as possíveis causas podem 
ocorrer devido a fatores genéticos ou ambientais, 
isoladamente ou de forma concorrente (POERNER, 
1996).

A fissura labiopalatina pode ter origem a partir de 
causas multifatoriais sem outras anomalias associadas 
ou ser consequência de síndromes (Síndrome de Van 
der Woude ou Síndrome Velocardiofacial). Quando 
a fissura labiopalatina for decorrente de síndromes, 
sua etiologia será identificada por genes-chaves que 
contribuem para a gênese das fissuras orofaciais, 
cuja causa é consequência das mesmas (POERNER, 
1996; AMBRUSTER, 2002, p. 16; HEGGIE et al, 
2010, p. 4).

Segundo Heggie et al (2010, p. 3), —mais 
de quatro milhões de crianças nascem com  defeitos  
congênitos  em  todo  o  mundo  a  cada  ano - ,  sendo  
que,  —as  anomalias craniofaciais compreendem 
uma grande fração de todos os defeitos congênitos 
humanos - .

Dados do governo apontam que 
mundialmente 1 a cada 700 crianças nascem com 
fissura labiopalatina sendo que, segundo o Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/
Centrinho), no Brasil a incidência de nascimentos 
de bebês com a deformidade é de 1 a cada 650 
(PORTAL BRASIL).

Ladeira (2003, p. 8) salienta que, —a 
fissura de lábio e/ou palato é um dos defeitos de 
desenvolvimento de região maxilofacial e oral mais 
frequentes - que acontecem entre a 4ª e 12ª semanas 
de vida, apresentando-se em diversos graus de 
severidade.
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Na visão de Lithovius et al (2014, p. 1), 
a fenda labiopalatina é a anomalia craniofacial 
encontrada com maior frequência, sendo dividida 
em fenda labial com ou sem fenda palatal; e, fenda 
palatina sem a incidência da fenda labial.

O fissurado pode apresentar quadro clínico 
variado, no qual, conforme a gravidade da  lesão  
pode  comprometer  —a  crista  alveolar,  ou  ainda  
envolvendo  todo  o palato, formando uma fissura 
completa de lábio e palato, com comunicação 
direta com a cavidade nasal -  (LADEIRA, 2003, 
p. 8).

Para Campos (2006, p. 92), —os 
comprometimentos na aparência decorrente das 
condições básicas da fissura causam sérios desvios 
anatômicos, funcionais e psicossociais - variando 
quanto à extensão da região comprometida.

Em decorrência da malformação 
comprometimentos funcionais (alimentação, 
sucção, infecções respiratórias, escape nasal de 
alimentos, etc), distúrbios na comunicação, 
problemas na audição e estéticos são 
consequências marcantes na vida do fissurado, 
refletindo negativamente no campo social.A fala 
é um veículo pelo qual, através da comunicação, 
permite ao indivíduo integrar-se ao meio social, 
criando relações interpessoais e funcionando como 
um canal da emoção, —sendo uma das formas de 
manifestação da linguagem‖ (ARMBRUSTER, 
2002, p. 39; GENARO, FUKUSHIRO & 
SUGUIMOTO, 2007, p. 109).

Para Armbruster (2002, p. 39), —a fala é 
um dos pontos mais prejudicados nos portadores de 
fissuras e talvez o de maior complexibilidade para ser 
corrigido -. Os distúrbios que afetam a ressonância 
oronasal, decorrente do fechamento velofaríngeo, faz 
com que predomine uma ressonância hiperanasalada 
que repercute na inteligibilidade da fala (CAMPOS, 
2006, p. 89; GENARO, FUKUSHIRO & 
SUGUIMOTO, 2007, p. 109).

A reabilitação envolve uma abordagem 
multidisciplinar para atenuar as sequelas provenientes 
das alterações morfológicas e reabilitar o paciente 
para uma vida digna em sua totalidade. Ocorre 
que mesmo com o tratamento, em decorrência 
do comprometimento da lesão, a reabilitação não 
garante que as sequelas na fala sejam revertidas, 
culminando em problemas discriminatórios diante 
da implicação estética e funcional (POERNER, 
1996; BELUCI, 2016, p. 218).

4 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PESSOA 
COM FISSURA LABIOPALATINA

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 
não define o que é deficiência. Sua definição ficou 
a cargo do Poder Legislativo, que ao concebê-la não 
enquadrou a fissura labiopalatina como deficiência 
física em razão de considerar a malformação como 
um mero problema estético.

O conceito de deficiência não é imutável 
ele acompanha a dinâmica social e parâmetros 
médicos que definem o termo, de modo a enquadrar 
determinados agentes à definição especificada em 
textos normativos. Para definir determinada situação 
como deficiência, o Poder Legislativo se vale de 
critérios especificados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e outros documentos internacionais 
para igualar àqueles que possuem traços peculiares.

Com o advento do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) a deficiência passou a 
ser entendida não apenas sob um aspecto biomédico, 
mas como a somatória da enfermidade e de barreiras 
que obstam a inclusão da pessoa no contexto social.

A inclusão social dos fissurados não se limita 
ao direito à igualdade. Seu conteúdo perpassa, 
invariavelmente, pelo direito à vida familiar, ao 
trabalho, a eliminação de barreiras e o direito 
à saúde, de modo a influir em seu processo de 
desenvolvimento.

Para  Braga  &  Schumacher  (2013,  p.  
377-378)  o  —desenvolvimento  humano envolve 
experiências no plano afetivo, solidariedade social e 
jurídico -. Um indivíduo,  na percepção dos autores, 
tende a se referir a si mesmo sob esses três aspectos:

• Plano afetivo: está adstrita a relação de 
afeto e preocupação mútua dentro de 
um microssistema, no qual ocorrem as 
primeiras experiências e socialização do 
indivíduo;

• Plano da solidariedade social: atrela-se 
a compreensão de que são sujeitos de 
especiais talentos e habilidades capaz de 
contribuir para a sociedade em que estão 
inseridos; e

• Plano jurídico: nessa esfera o indivíduo 
se compreende como pessoas jurídicas, 
capazes de exercer direitos e deveres 
seguindo o modelo de igualdade 
outorgado pelo Estado.

A família é um microssistema que prepara o 
indivíduo para a vida coletiva, sendo sua característica 
precípua a autoproteção. Sua característica está 
marcada pelos relacionamentos e a influência de 
outra pessoa no comportamento do indivíduo.
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O ambiente familiar  é  cenário  no  qual  
ocorrem  as  —primeiras  experiências  e socialização 
do indivíduo - e na medida em que se desenvolve 
—amplia-se a interação em novos cenários tais como 
a escola, grupos de amigos, vizinhos e a igreja - 
(MACANA, p. 27, 2014).

Para Silva et al (p. 216, 2019)  a  família  é  
—o  mais  poderoso  sistema  de socialização - no 
qual através da troca intersubjetiva de afetividade, 
—atividades, papeis e relações interpessoais são 
vivenciados pela pessoa em desenvolvimento -, e —
constitui o primeiro referencial para a formação de 
sua identidade -.

Armbruster (2002, p. 29) enfatiza que quando 
nasce uma criança com malformação orofacial se 
inicia uma sequência de acontecimentos. Sendo o 
primeiro a ser destacado é o despreparo e a rejeição 
familiar, pois quando os pais planejam ter um filho 
idealizam conceber uma criança perfeita e saudável.

Em momento algum se imagina a possibilidade 
de sua prole nascer com malformação,  como  o  caso  
da  fissura  labiopalatina.  Esse  despreparo  altera  
o plano familiar e abala emocionalmente pais e 
familiares, podendo até ocorrer à rejeição da criança 
fissurada.

A criança, ao encarnar, enfrenta um mundo 
organizado, com parâmetros arquitetados pela 
sociedade e assimilados pela família, que, nessa 
perspectiva, também possui seu padrão cultural 
constituído. Esse padrão cultural encontra-se 
impregnada de valores e crenças, que amoldam 
a forma de sentir e interpretar o mundo —que 
definem diferentes maneiras de trocas intersubjetivas 
e, consequentemente, tendências na constituição de 
subjetividade‖ (SILVA et al, 2019, p. 2016-2017).

A rejeição familiar, neste caso, é fruto de 
uma experiência negativa associada à frustração e 
a culpa, que, por sua vez, está intimamente ligada 
ao pensamento animista, ou seja, as crenças a qual 
acreditam influenciam no modo como os pais irão 
se comportar.

Ainda hoje é muito comum os familiares 
encararem a situação como um castigo divino ou um 
fardo a ser suportado. Em contraponto, esse núcleo 
familiar tende a se tornar inadequado em face da falta 
de reciprocidade, componente básico nas interações, 
obstruindo a capacidade do sujeito de desenvolver 
competências sociais.

Como o indivíduo fissurado poderá enfrentar 
os problemas advindos da rejeição social se o próprio 
corpo familiar se recusa a aceitar a sua condição?

Essas experiências inadequadas ligadas 
ao clima emocional refletem negativamente no 
comportamento da pessoa com fissura labiopalatina, 
influenciando no self-concepto e seu papel na 
sociedade. Esse comportamento incoerente torna o 
fissurado mais vulnerável, com baixa autoestima e 
com maiores dificuldade de lidar com situações do 
dia a dia.

O relacionamento interpessoal não se restringe 
ao âmbito familiar, uma vez que o ser humano é 
gregário, portanto um ser social.

A rejeição familiar é apenas o início de um 
desafio para o fissurado. O estigma que acomete 
a pessoa com fissura labiopalatina advém do 
comportamento social - barreira atitudinal -, que 
compromete seu processo de inclusão.

A atividade laborativa, nessa perspectiva, 
é compreendida dentro de um exossistema, no 
qual através de interações das pessoas presentes no 
local de trabalho, influenciam indiretamente na 
personalidade do indivíduo.

O trabalho na vida da pessoa com 
deficiência, mais especificamente da pessoa com 
fissura labiopalatina, ganha significado a partir da 
perspectiva de exercício e expansão de liberdade 
individual, de modo a eliminar privações materiais 
e econômicas.

O nexo entre o desenvolvimento social e 
a liberdade individual, deve ser pensado sob uma 
perspectiva de oportunidade econômica, autonomia 
política e condições habilitadoras (saúde e educação), 
de modo a eliminar barreiras que em um processo 
retroalimentar obstam a liberdade do indivíduo de 
fazer escolhas.

O  desenvolvimento  deve  ser  sedimentado  
sobre  vínculos  de  —oportunidade  e condições que 
propiciem o exercício e a expansão das liberdades 
-, eliminando privações de toda ordem (pobreza, 
ausência de oportunidade econômica, exclusão social 
etc), ultrapassando a ideia de acúmulo de riquezas 
(ZENAIDE et al, 2018, p.135).

A liberdade, nesse aspecto, não se limita 
apenas a inexistência de bloqueios internos ou 
psíquicos, mas simultaneamente como ausência 
de influencias externa, baseada na autonomia 
intersubjetiva do indivíduo, no qual seu processo de 
realização vincula-se aos arranjos sociais (BRAGA & 
SCHUMACHER, 2013, p. 381).

A melhoria de vida e ampliação das liberdades 
individuais de um sujeito com deficiência deve ter 
como pressuposto a eliminação de barreiras que o 
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impeçam de ter acesso a bens e serviços essenciais 
ao seu desenvolvimento (ZENAIDE et al, 2018, 
p.131).

O direito ao trabalho é um direito 
humano fundamental de segunda geração, que, 
juntamente com os direitos individuais, formam 
os instrumentos indispensáveis ao exercício de 
liberdade, igualdade e sobrevivência do homem 
(FRANCO FILHO, 2016, p. 35; PESSOA & 
ANDRADE, 2014).

O indivíduo com deficiência tem direito 
ao trabalho em razão de nele estar compreendido 
o direito à subsistência e ser um mecanismo 
de afirmação social para o regular exercício 
da dignidade da pessoa humana (PESSOA & 
ANDRADE, 2014).

Acerca da liberdade individual, há de se levar 
dois aspectos relevantes em consideração, o processo 
(o contexto que leva o sujeito a fazer sua escolha) e 
oportunidade (considera a existência de alternativas 
que se vale o indivíduo para o alcance de suas escolhas 
pessoais).

Na hipótese do fissurado não ser reabilitado, 
a própria sociedade irá privá-lo do direito à 
empregabilidade desconsiderando suas aptidões 
(ausência de oportunidade), quando não, o forçará 
a aceitar o subemprego em decorrência de aspectos 
físicos (processo impróprio), ratificando-se, assim, o 
estigma.

Diante do não enquadramento da 
malformação facial como deficiência, o fissurado fica 
impedido de ter acesso ao mercado de trabalho pelo 
sistema de cotas, além de outros direitos assegurados 
a pessoa com deficiência.

Tendo em vista esse quadro, muitos fissurados 
ficam à mercê do mercado de trabalho que tende 
a oferecer-lhe subempregos, diminuindo sua 
capacidade laborativa em razão do estigma ligada 
à estrutura facial e o comprometimento da função 
oral.

O panorama, embora deplorável, é muito 
comum tendo em vista ao construto social do 
estigma, cuja característica está relacionada a um 
atributo e estereótipo, reflexo de um processo 
cultural que —cria uma hierarquia de atributos, 
que consideram desejáveis, determinando regras 
próprias para lidar com tais atributos - . O 
contexto social tende a determinar quem é ou não 
estigmatizado, o indivíduo que estigmatiza e o modo 
como se estigmatiza, atribuindo uma condição de 

não pessoa (BRAGA & SCHUMACHER, 2013, 
p. 379-380).

A manutenção de gastos de uma pessoa com 
deficiência é, demasiadamente, mais elevado em 
comparação a uma pessoa que goza da plenitude 
de sua saúde. Com efeito, há que se falar no 
enfrentamento de barreiras específicas, como por 
exemplo, tratamentos e medicamentos específicos, 
além da mobilidade (acesso à educação, à informação 
e materiais de apoio) dentre outras barreiras 
(PESSOA & ANDRADE, 2014).

Os desafios enfrentados por pais e/ou 
responsáveis, pacientes em reabilitação são muitos. 
Durante o tratamento pais e/ou responsáveis sofrem 
com a falta de acesso a informação aos direitos 
do fissurado, tendo em vista que o processo de 
reabilitação apesar ser ofertado pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) é, de certo modo, oneroso.

Muitas famílias no Brasil não possuem poder 
aquisitivo suficiente para manutenção de seus gastos. 
Quando uma criança nasce com fissura labiopalatal, 
muitos pais e/ou responsáveis abdicam de sua vida 
laboral para se dedicar a cuidar do enfermo. Quando 
isso ocorre, o poder econômico familiar tende a 
diminuir, tendo em vista que, os custos com a 
manutenção da reabilitação torna-se um problema 
para o núcleo familiar, ainda que seja custeada pelo 
Estado.

Uma boa parte dos pacientes não reside na 
circunscrição dos hospitais de reabilitação, deste 
modo, há gastos com o deslocamento até aos 
hospitais, além de alimentação, alojamento etc. Insta 
salientar que, aos que não residem na circunscrição 
dos hospitais, o Estado deve custear o transporte 
e ofertar uma ajuda de custo para manutenção 
dos gastos. Todavia, alguns municípios brasileiros 
pais e/ou responsáveis tem tido dificuldade em ter 
acesso a esse benefício, tendo que realizar o custeio 
do próprio bolso, obstaculizando o orçamento 
familiar.

Outro detalhe a ser destacado, é que devido 
o fissura labiopalatina não estar incluso no rol de 
deficiências os pais e/ou responsáveis não tem acesso 
a benefícios assistenciais concedidos às pessoas com 
deficiência. Contudo, é incongruente tal omissão 
tendo em vista que da interpretação do art. 4.º, 
inc. III, do Decreto n.º 6.214 de 2007 é possível à 
concessão do Benefício de Prestação Continuada à 
pessoa com fissura labiopalatina por se enquadrar ao 
conceito de incapacidade.
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Ainda, vale ressaltar outra realidade enfrentada 
pelos pais e/ou responsáveis e pacientes fissurados 
durante a reabilitação em que se veem ameaçados 
por seus empregadores em decorrência da ausência 
de suas atividades laborativas. Em razão disso, o 
paciente fissurado desiste da reabilitação e os pais e/
ou responsáveis convivem com o medo de represálias 
e da demissão.

A omissão legislativa priva a pessoa com 
fissura labiopalatina de toda sorte de garantias, 
forçando-o a ser mero destinatário de práticas 
assistencialistas, além de violar uma série de direitos 
previstos constitucionalmente e em tratados 
internacionais.

A CORDE (Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), 
órgão máximo que trata sobre a deficiência no Brasil, 
salienta que para que a fissura labiopalatina seja 
considerada como uma deficiência física deve ser 
criada critérios, de modo a considerar somente os 
casos em que a fissura facial traga comprometimento 
da função anatomo/funcional.

O primeiro critério, introduzido por Pegoraro-
Krook, avalia o grau de inteligibilidade da fala, 
classificando o comprometimento funcional de grau 
leve a severo, a partir de distúrbios da comunicação 
associado à malformação (GRACIANO, 2011, p. 
144-145).

O critério proposto avalia o desfiguramento 
facial considerando o comprometimento   
morfológico   e   funcional   que   ocorrem   devido   
à   alteração   — do crescimento facial e da relação 
entre as arcadas dentárias associadas à fissura 
labiopalatina e outras anomalias craniofaciais - . O 
comprometimento, deste modo, transita entre grau 
leve ao grau severo em razão da má oclusão dentária 
(GRACIANO, 2012, p. 84).

O segundo critério avalia a aparência facial, 
considerando: equilíbrio dos terços no sentido 
vertical, simetria facial; qualidade da cicatriz labial 
e simetria labial; grau de convexidade facial; e 
morfologia nasal. Para tanto é utilizado índices 
oclusais, no qual se classifica os pacientes fissurados 
em cinco grupos, considerando suas respectivas 
lesões,  —a  gravidade  da  má  oclusão,  o  prognóstico  
do  crescimento  maxilofacial  e  a consequente 
desarmonia e deficiência facial - (GRACIANO et  al,  
2012,  p.  84). Sendo eles:

Quadro 1. Classificação de índices oclusais, 
considerando os grupos relativos à fissura orofacial.

Grupo: 
índice 
oclusal

Características oclusais
Prognóstico dos 
resultados em 
longo prazo

1 Trespasse vertical e horizontal positivos
Incisivos superiores com inclinação normal 
ou retroinclinados;
Ausência de mordida cruzada (excluindo 
incisivos laterais superiores adjacentes à 
fissura);
Boa morfologia do arco dentário superior e 
da abóbada palatina;

Excelente 
(oclusão e 
crescimento
maxilofacial 
muito bom)

2 Trespasse vertical e horizontal positivos
Incisivos superiores com inclinação normal 
ou retroinclinados;
Mordida cruzada posterior uni ou bilateral;
Boa morfologia do arco dentário superior e 
da abóbada palatina;

Bom (oclusão 
e crescimento 
maxilofacial
bom)

3 Mordida topo a topo anterior com incisivos 
superiores com inclinação normal ou 
retroinclinados ou mordida cruzada anterior 
com incisivos superiores retroinclinados;
Mordida cruzada posterior uni ou bilateral;

Regular 
(oclusão e 
crescimento 
maxilofacial 
deficientes)

4 Trespasse horizontal negativo;
Incisivos superiores com inclinação normal 
ou vestibularizados;
Mordida cruzada posterior uni ou bilateral;

Pobre

5 Trespasse horizontal acentuadamente 
negativo;
Incisivo superior com inclinação normal ou 
vestibularizados;
Mordida cruzada posterior uni e bilateral;
Atresia importante do arco dentário 
superior e abóbada palatina rasa;

Muito Pobre

Graciano et al (2012, p. 84) assevera que, 
os índices de graus 3, 4 e 5 apresentam um maior 
grau de complexidade, que ensejam no aumento 
do tempo de reabilitação do paciente em razão da 
severidade dos problemas morfológicos e funcionais.

Com base nos estudos apresentados sugere-se 
que, para o enquadramento da malformação ao rol 
de deficiência, devem ser consideradas as pessoas que 
se enquadram aos índices 3, 4 e 5 considerando o 
comprometimento orofacial.

A partir desse panorama, percebe-se que 
todas as barreiras concorrem para obstaculização 
da reabilitação do fissurado e o acesso ao direito à 
saúde, além de outras garantias asseguradas pela 
Constituição Federal de 1988. Ademais, o texto 
constitucional veda qualquer tipo de distinção 
(art.5.º, caput, CF), coibindo condutas que diminua 
a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III, CF).

A fissura labiopalatina deve ser considera uma 
deficiência, tendo em vista que as sequelas advindas 
da malformação criam uma série de circunstâncias 
que tende a influir na personalidade do fissurado 
como, a redução do autoconceito, isolamento social, 
redução de sua capacidade laborativa etc (CAMPOS, 
2006, p. 43GARCIA, 2006, p. 30-31).
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O enquadramento deve averiguar as 
funcionalidades deficientes e o grau de dificuldade 
da inclusão do indivíduo a sociedade, considerando 
o exercício de liberdade, autonomia e a dignidade 
da pessoa humana, conforme leitura do art. 2.º, 
§1.º, incisos I ao IV, do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.

CONSLUSÃO

A fissura labiopalatal pode ter origem a partir 
de causas multifatoriais, sendo que sua causa se origina 
a partir da não fusão de estruturas embrionárias ou 
falta de coalescência do processo de formação facial, 
entre a 4.ª e 12.ª semana de gestação.

A reabilitação envolve uma abordagem 
multidisciplinar para atenuar as sequelas 
provenientes das alterações morfológicas. Contudo, 
em decorrência do comprometimento da lesão, a 
reabilitação não garante que as sequelas na fala sejam 
revertidas.

Para definir determinada situação como 
deficiência, o Poder Legislativo se vale de critérios 
especificados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para igualar àqueles que possuem traços 
peculiares.

A Constituição brasileira não definiu o que 
é deficiência, e deixou a cargo do Poder Legislativo 
definir o termo. Todavia, ao fazê-lo, não enquadrou 
a fissura labiopalatina como deficiência, na medida 
em que entendeu que se tratava apenas de defeitos 
estéticos, desconsiderando a gravidade da lesão pode 
causar alterações físicas, sensoriais e funcionais ao 
fissurado.

O órgão máximo que trata sobre a deficiência 
no Brasil, a CORDE (Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), 
salienta que para que a fissura labiopalatina seja 
considerada como uma deficiência física deve ser 
criada critérios, de modo a considerar somente os 
casos em que a fissura facial traga comprometimento 
da função anatomo/funcional.

O enquadramento deve averiguar as 
funcionalidades deficientes e o grau de dificuldade 
da inclusão do indivíduo a sociedade, considerando 
o exercício de liberdade, autonomia e a dignidade da 
pessoa humana.

As sequelas advindas da malformação criam 
ao fissurado uma série de circunstâncias que tende 
a influir em sua personalidade. Portanto, a fissura 
labiopalatina deve ser considerada uma deficiência 

física na medida em que a malformação e os efeitos 
dela decorrentes atendem aos critérios proposto pelo 
legislador no Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(art. 2.º, §1.º, incisos I ao IV).

Outrossim, as barreiras aqui especificadas 
concorrem para obstaculização do exercício da 
liberdade, além de outros direitos assegurados pela 
Constituição Federal de 1988.

O Estado deve prontamente atender as 
rogativas de integração, tendo em vista que em 
todo o texto da Constituição de 1988 há previsões 
indicando o compromisso da República em assegurar 
os direitos da pessoa com deficiência. Portanto, o 
Estado não deve e não fará distinções de modo a 
reduzir a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. 
III e art.5.º, caput, CF).

REFERÊNCIAS

ALLORI, A. C. et al. Classification of cleft lip/palate: 
then and now. The Cleft Palate- Craniofacial Journal, v. 
54, n. 2, p. 175-188, 2017.

ARAUJO, L. A. D. A proteção constitucional das pessoas 
portadoras de deficiência. 4.ª ed. rev. ampl. e atual. 
Brasília: CORDE, 2011.

ARISTÓTELES. Política. Tradução: Patricio de 
Azcárate [versão em espanhol]. Obras de Aristóteles, 
volume 3, Madrid, 1873. Disponível em:

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bk000426.pdf. Acesso em: 22 Jan. 2019.

ARMBRUSTER, L. M. Fissuras labiopalatais: etiologia, 
epidemiologia e consequências. 52f . Monografia 
(Especialização). Piracicaba, SP: [s.n.], 2002.

BELUCI, M. L; GENARO, K. F. Quality of life of 
individuals with cleft lip and palate pre- and post-
surgical correction of dentofacial deformity. Rev Esc 
Enferm USP. 016;50(2):216-221. DOI: http://dx.doi.
org/10.1590/S0080-623420160000200006.

BRAGA, M. M. S.; SCHUMACHER, A. A. Direito 
e inclusão da pessoa com deficiência: uma análise 
orientada pela teoria do reconhecimento social de 
Axel Honneth. Soc. estado., Brasília , v. 28, n. 2, p. 
375-392, Ago. 2013. Disponível em: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 
69922013000200010&lng=en&nrm=isso .Acesso 
em 13 Jan. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
69922013000200010.

BRASIL, Anais da I. Decreto nº 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004. Diário Oficial da União, 2004.

BRASIL, Câmara dos Deputados. Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bk000426.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bk000426.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-


120

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Diário Oficial da União, 2015.

BRASIL, Constituição. Decreto nº 3.956, de 
08 de outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, v. 
9, 2001.

BRASIL, Constituição. Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 
de março de 2007. Diário Oficial da União, 2009.

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas 
de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, 1999.

BUSCAGLIA, L. F. Os deficientes e seus pais. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 1993.

CAMPOS, C. B. A tutela constitucional das pessoas 
portadoras de fissura labiopalatal. 145 f. 2006. 
Dissertação de Mestrado em Direito do Centro de Pós- 
Graduação da Instituição Toledo de Ensino. Bauru: CB 
Campos.

DAS PESSOAS, ONU. Declaração de Direitos. 
Deficientes. Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas, v. 9, p. 6, 1975.

DE LIMA RALA, E. T.; CAMPOS, C. B. Pessoa com 
fissura labiopalatina e seu reconhecimento como pessoa 
com deficiência: uma análise sob a perspectiva dos 
direitos humanos no plano global e no âmbito interno 
do brasil. Conpedi Law Review, v. 3, n. 2, p. 219-239, 
2018.

DINIZ, D.; MEDEIROS, M.; SQUINCA, F. 
Reflexões sobre a versão em Português da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 23, n. 10, p. 
2507-2510, Out. 2007 . Disponível em: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 
311X2007001000025&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em 19 Jan. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2007001000025.

FEDERAL, Senado. Constituição da República 
Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm. Acesso em: 10 fev. 2019.

FRANCO FILHO, G. S. Curso de direito do trabalho. - 
2. ed. - São Paulo: LTr, 2016. 

GARCÍA, C. E.; SÁNCHEZ, A. S. Visión y modelos 
conceptuales de la discapacidad.

Polibea, v. 73, ISSN 1137-2192, p. 29-42, 2004.

GARCÍA, C. E.; SÁNCHEZ, A. S.. Clasificaciones de 
la OMS sobre discapacidad.

Boletín del RPD, v. 50, p. 15-30, 2001.

GARCIA, R. C. M. Aspectos psicossociais e familiares de 
indivíduos com e sem distúrbios da comunicação decorrentes 
da fissura labiopalatina. 2006. Dissertação (Mestrado 
em Distúrbios da Comunicação Humana) - Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade 
de São Paulo, Bauru, 2006. doi:10.11606/D.61.2006.
tde-25102006-151046. Acesso em: 19 Jan. 2019.

GENARO, K. F.; FUKUSHIRO, A. P.; SUGUIMOTO, 
M. L. F. C. P. Avaliação e tratamento dos distúrbios 
da fala. In: Fissuras labiopalatinas: uma abordagem 
interdisciplinar [S.l: s.n.], 2007.

GRACIANO, M. I. G.; DOS SANTOS BENEVIDES, 
E.; SPÓSITO, C. O acesso a direitos das pessoas com 
fissura labiopalatina: as repercussões do  laudo  de  
deficiência. Arquivos de ciências da saúde, São José 
do Rio Preto, Faculdade, v. 19, n. 3, p. 92-90, 2012. 
Disponível em: http://www.cienciasdasaude.famerp.
br/racs_ol/vol- 19-3/ID-499-19-jul-set%202012.pdf .

HEGGIE, A. et al. Cleft Lip and Palate: An overview. 
in: Oral and Maxillofacial Surgery, Edition: 1, Chapter: 
45, 2010. Publisher: Wiley-Blackwell, Editors: Lars 
Andersson, Karl-Erik Kahnberg, M. Anthony Pogrel, 
pp.3 - 30. Disponível em: https://www.researchgate.
net/publication/312125407_Cleft_Lip_and_Palate_
An_Over view Acesso em: 16 Nov. 2018.

LADEIRA, D. B. S. Fissura labio-palatais. 49f. 
Monografia (Especialização), Piracicaba, SP: [s. n.], 
2003.

LITHOVIUS,  R.  H.;  YLIKONTIOLA,  L.  P.; 
HARILA V.; SÁNDOR G. K. A mdescriptive 
epidemiology study of cleft lip and palate in Northern 
Finland. Acta Odontologica Scandinavica, v. 72, n. 5, p. 
372-375, 2014.

MACANA, E. C. O papel da família no desenvolvimento 
humano: cuidado na primeira infância e a formação das 
habilidades cognitivas e socioeconômicas. 2014. 191

f. Tese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação 
em Economia, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2014.

MEIRA, S. A. B. Lei das XII Tábuas: fonte do direito 
público e privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972.

PESSOA, F. M. G.; ANDRADE, L. M. S. Direito ao 
trabalho das pessoas com deficiências: mecanismos para 
efetivação da inclusão social. Direitos sociais e políticas 
públicas III, organização CONPEDI/UFPB; coord.: 
Terezinha de Oliveira Domingos, Rogério Luiz Nery 
da Silva, Danielle Anne Pamplona. – Florianópolis: 
CONPEDI, 2014. ISBN: 978-85-68147-003-9.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/vol-
http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/vol-
https://www.researchgate.net/publication/312125407_Cleft_Lip_and_Palate_An_Overview


121

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 01 – BIOÉTICA E BIODIREITO

PLATÃO. A República. Tradução: Pietro Nassetti [texto 
integral]. ed. 3. São Paulo: Martin Claret, 2014.

POERNER, F. Classificação, epidemiologia e etiologia 
das fissuras lábio-palatais: uma revisão. 38f. Monografia 
(Graduação). Curitiba, PR: [s.n.], 1996.

PORTAL BRASIL. Um em cada 650 bebês nasce com 
fissura labiopalatal no País. Disponível em: http://
www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/11/um-em-
cada-650- bebes-nasce-com-fissura-labiopalatal-no-
pais. Acesso em: 8 Fev. 2019.

SILVA, N. C. B. et al . Variáveis da família e seu 
impacto sobre o desenvolvimento infantil.  Temas  
psicol.,   Ribeirão Preto  , v. 16, n. 2, p. 215-
229, 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 
389X2008000200006&lng=pt&nrm=isso . Acesso: 
em 10 jul. 2019.

SOUSA, A. A. V. O Lábio Leporino - Breves considerações 
teratológicas e clinicas. Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto. Officinas do Commercio do Porto, 1905. 
Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/
bitstream/10216/17283/2/125_1_EMC_I_01_C.pdf. 
Acesso em: 4 dez. 2018.

ZENAIDE, A. L. T.; BARACHO, H. U. Deficiência 
como privação de liberdades: em busca do direito ao 
desenvolvimento da Pessoa com Deficiência. Revista 
Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais, v. 4, n. 
1, p. 131-147, 2018.

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/11/um-em-cada-650-bebes-nasce-com-fissura-labiopalatal-no-pais
http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/11/um-em-cada-650-bebes-nasce-com-fissura-labiopalatal-no-pais
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/17283/2/125_1_EMC_I_01_C.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/17283/2/125_1_EMC_I_01_C.pdf

	CAPA
	CONTEÚDO
	EUTANÁSIA: UMA SOLUÇÃO DIGNA PARA UMA VIDA INDIGNA
	EUTHANASIA::A DIGNA SOLUTION FOR INDIGENOUS LIFE
	Amanda Frederico Satim
	Lucas Yuzo Abe Tanaka


	MORTE COM DIGNIDADE: DIRETIVAS ANTECIPADAS NO DIREITO BRASILEIRO
	DEATH WITH DIGNITY: ADVANCE DIRECTIVES IN BRAZILIAN LAW
	Ana Cristina Lemos Roque
	Julio Cesar do Nascimento


	DISTANÁSIA: OS DIREITOS E CONVICÇÕES DO MÉDICO PARA COM OS MELHORES INTERESSES DO PACIENTE
	DYSTHANASIA: THE PHYSICIAN’S RIGHTS AND CONVICTIONS TO PATIENT BEST INTERESTS
	Guilherme Augusto de Castro


	REFLEXÃO DIFUSA APLICADA AO DIREITO AMBIENTAL
	DIFFUSE REFLECTION APPLIED TO ENVIRONMENTAL LAW
	Késia Rocha Narciso
	Roseli Borin


	DOS EFEITOS DO CONTRATO DE REPRODUÇÃO POR GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (E DA SUA RUPTURA), A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
	OF THE EFFECTS OF THE REPRODUCTION AGREEMENT BY SUBSTITUTION MANAGEMENT (AND ITS BREACH), FROM THE INTERPRETATION OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
	Cláudia Aparecida Costa Lopes
	Valéria Silva Galdino Cardin


	BEBÊ-MEDICAMENTO E A BIOÉTICA
	BABY MEDICINE AND BIOETHICS
	Flávia Regina Gutierrez
	Juliana Rui Fernandes dos Reis Gonçalves


	A CRIAÇÃO DO BEBÊ MEDICAMENTO SOB A LUZ DA BIOÉTICA
	THE CREATION OF THE BABY MEDICINE IN THE LIGHT OF BIOETHICS
	Mylene Manfrinato dos Reis Amaro
	Valéria Silva Galdino Cardin


	APLICAÇÃO DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE MATERNIDADE NOS CASOS DE MATERNIDADE POR SUBSTITUIÇÃO
	APPLICATION OF THE RIGHT TO FAMILY PLANNING AND RELATIVIZING THE PRESUMPTION OF MATERNITY IN CASES OF REPLACEMENT MATERNITY
	Levi Antunes de Oliveira Junior
	Ricardo da Silveira e Silva


	DO CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE E A PREVISÃO DA ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA PREVISTA NA LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
	THE CONFLICT BETWEEN FREEDOM AND THE FORECAST OF VOLUNTARY STERLIZATION PROVIDED BY THE FAMILY PLANNING LAW
	Olavo Fettback Neto
	Valéria Silva Galdino Cardin 


	PRODUÇÃO INDEPENDENTE: POSSIBILIDADE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO FRENTE À EXCLUSÃO DE OUTRO REFERENCIAL DE PARENTALLIDADE
	PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE: POSIBILIDAD DE VIOLACIÓN A LEY DE LA PERSONALIDAD ANTES DE LA EXCLUSIÓN DE OTRA REFERENCIA DE PARENTALIDAD
	Thaina Kariny de Oliveira Mendonça
	 Tatiana Manna Bellasalma e Silva


	O EMBRIÃO IN VITRO É TITULAR DE DIREITOS
	HUMAN LIFE: WHEN DOES IT START OCCUR
	Carlos Alexandre Moraes
	Luana Busch


	MULTICULTURALISMO: O TRATAMENTO DESIGUAL DO IMIGRANTE NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO
	MULTICULTURALISM: THE UNEQUAL TREATMENT OF IMMIGRANTS IN THE BRAZILIAN LABOR MARKET
	Natasha Larissa Inacio dos Santos


	A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PESSOA COM FISSURA LABIOPALATINA: UMA DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO DA FISSURA LABIOPALATINA AO ROL DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
	CONSTITUTIONAL PROTECTION OF LABIOPALATINE CRATE PEOPLE: A DISCUSSION ABOUT THE LABIOPALATINE CRATE FRAMEWORK TO THE ROLL OF PHYSICAL DISABILITY
	Romário Rocha Rodrigues
	 Edgar Dener Rodrigues



