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RESUMO 

 

A realidade que se impôs no último quarto do século XX, em especial no que concerne ao 
avanço da ciência médica, bem como a associação que esta realizou com incipientes 
áreas do conhecimento, cite-se, como exemplo, a engenharia genética e a biologia 
molecular, deu origem à Biomedicina. Surgiram, nesse âmbito, inúmeras possibilidades, a 
saber: a inseminação artificial, a fecundação in vitro -, a pesquisa com células-tronco – 
embrionárias e adultas -, a engenharia genética, o diagnóstico genético pré-
implantacional, a clonagem terapêutica, a terapia gênica, a eugenia, o controle da dor e 
prolongamento da vida. Essas possibilidades implicam, necessariamente, na realização 
de escolhas que resvalam em dilemas éticos, com consequências jurídicas: Deve-se 
permitir que os resultados de testes genéticos  decidam o futuro de um embrião? Quem 
decidirá que testes devem ser feitos? Os genitores, o médico ou o Estado? Haverá 
chance de se vivenciar uma nova eugenia? Será possível, no futuro, responsabilizar 
juridicamente aqueles que sofreram modificação genética à sua revelia? A Bioética já 
vem se ocupando em editar normas éticas que orientem os cientistas de maneira a 
minimizar os riscos inerentes a tais práticas. Nota-se, contudo, ainda, a necessidade do 
estabelecimento de normas jurídicas que informem um limite seguro para o avanço da 
Biomedicina. Esse, portanto, constitui o principal desiderato do presente estudo. Assim, 
defende-se o surgimento de um novo ramo do Direito, um direito de quarta dimensão, 
chamado Biodireito, que se deterá, sobretudo, na tutela do processo vital humano, que se 
inicia com a concepção e se encerra com a morte, bem como na proteção da dignidade 
do ser humano, ontos, e não apenas na dignidade da pessoa, no sentido civil do termo. 
Esses dois valores representam os fundamentos teóricos - base antropológica, ligada ao 
processo vital humano e dimensão ontológica, relacionada à dignidade do ser humano-, 
sobre os quais deve se edificar o Biodireito. Em razão disso, pugna-se pelo 
reconhecimento da fundamentalidade formal e material de suas normas, isto é, pela 
positivação constitucional de suas normas jurídicas, por intermédio de uma proposta de 
emenda à Constituição Federal.  

 

 

Palavras-chave: Biodireito, Bioética, Biomedicina, Processo Vital Humano, Dignidade 

Humana. 
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ABSTRACT 

 

The circumstances brought about during the last quarter of the 20th century, 
particularly as far as the advances of medical science are concerned and the 
association that took place with other incipient areas of knowledge, such as genetic 
engineering and molecular biology, gave rise to Biomedicine. In this respect, 
countless possibilities came about such as: artificial insemination, in vitro fertilization, 
stem cell research - embryonic and adult -, genetic engineering, pre-implantation 
genetic diagnosis, therapeutic cloning, gene therapy, eugenics, pain control and 
lengthening of human life. These possibilities necessarily lead to choices that drift 
towards ethical dilemmas and as such to legal consequences. Should we allow 
genetic test results decide the future of an embryo? Who will eventually decide which 
tests should be carried out? The parents, the doctor, the State? Will there be any 
chance of us experiencing a new eugenics? Will it be possible, in the future, to hold 
legally responsible those who suffered genetic modification against their will? 
Bioethics has already started to introduce ethical norms to guide scientists so that the 
inherent risks of these practices can be minimized. However, it is already possible to 
foresee the need for the establishment of legal norms providing safe limits for the 
advance of Biomedicine. This is therefore the main objective of the current study. 
With this in mind, the notion that a new branch of the existing Law be developed has 
been put forward. A fourth dimension system named Biolaw which will address above all, 
the protection of the human life process, initiating at conception and ending at death, 
safeguarding the dignity of the human being ontologically speaking and not only in the civil 
sense of the term. These two values represent the theoretical foundation, the 
anthropological base, linked to the human vital process and ontological dimension, related 
to the dignity of the human being, upon which Biolaw should be constructed.  For this 
reason, the recognition of the formal and material fundamentality of its norms requires 
legal response: the constitutional introduction of legal norms through an amending act to 
the Brazilian Constitution. 

 

KEY WORDS:  Biolaw, Bioethics, Biomedicine, Human Vital Process, Human Dignity.  
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INTRODUÇÃO 

 

As técnicas e os procedimentos anunciados nas últimas décadas pelas 

Biociências, assim compreendidas a medicina e a biologia molecular que, 

associadas à engenharia genética, engendraram, no último quadrante do século XX, 

a Biotecnologia e a Biomedicina, e levaram a humanidade a se defrontar com 

situações antes inimagináveis: a possibilidade de fertilização in vitro, a 

recombinação dos genes, o diagnóstico genético pré-implantacional, a terapia 

gênica, a clonagem, entre outros procedimentos, comprovam que a busca pelo 

conhecimento configura uma tendência natural do ser humano. 

Essa tendência revela o traço distintivo do ser humano em relação às demais 

espécies, pois, o homem é o único ser que, no decorrer de sua existência - e o verbo 

―existir‖ deve assumir aqui o sentido heideggeriano do termo que precisamente 

designa ex (fora) e sistere (prostrar, resistir) -, faz perguntas diante da natureza, 

indaga, interroga. Essa inquietação, essa busca pelo saber, que é própria da 

condição humana, torna os homens diferentes dos demais seres vivos. 

A característica particularizante da condição humana, que se traduz na busca 

pelo conhecimento, identificada desde a Grécia Antiga, berço da Filosofia – (filo) 

amor, amizade e sofia (sophos) – sabedoria, permanece como elemento 

individualizante no homem até os dias atuais.  

O modo, contudo, como o ser humano passou a lidar com esse conhecimento 

transformou-se drasticamente a partir da Modernidade. Isto porque, na Idade 

Moderna, o conhecimento deixou de ser um saber contemplativo para se transformar 

em um saber preciso e objetivo, que se apresenta através do emprego de uma 

linguagem rigorosa e que busca evitar ambiguidades e subjetividades.  

Assim, em perfeita harmonia com a verve do humanismo renascentista 

reinante à época, caracterizado pela valorização do ser humano como indivíduo, 

pelo impulso transformador, pela preocupação com a estética e pela confiança que 

os homens tinham na ciência, no progresso e no futuro, a ser moldado pelas mãos 

humanas, o conhecimento passou a se identificar, por um lado, com o fenômeno do 



11 

 

poder, com o domínio da natureza e com a aplicação técnica do saber; por outro, 

com a liberdade, isto é, com a possibilidade de fazer escolhas, de se libertar dos 

desígnios divinos, aos quais os homens estiveram submetidos ao longo de toda a 

Idade Média. 

É possível dizer, assim, que o conhecimento científico representou para o 

homem moderno: poder e liberdade. Ocorre que a liberdade para agir implica, em 

primeiro lugar, na necessidade de se fazer escolhas diante das possibilidades e, em 

segundo, na responsabilidade pelas escolhas efetuadas. 

Desse modo, quando o ser humano livremente se questiona sobre a melhor 

forma de agir, ingressa no âmbito da Ética. Quando se vê obrigado a agir de certo 

modo, ou, a suportar as consequências por ter se comportado em desacordo com o 

previamente estabelecido, ingressa no âmbito do Direito. Ética e Direito apresentam-

se, grosso modo, como instâncias normativas aptas a orientar o homem em sua 

trajetória. A primeira sugere, a segunda determina. 

Essas duas instâncias devem, portanto, nortear os homens em geral e o 

cientista, em particular. Isso porque o poder e a liberdade alcançada pela ciência 

são ambivalentes na medida em que podem estar a serviço da humanidade ou 

contra ela.  

A Física legou para a posteridade um exemplo flagrante dessa afirmação 

quando, ao fracionar o átomo, dele extraiu energia nuclear. O saldo dessa tecnologia 

convertida em bombas atômicas empregadas para dizimar as cidades de Hiroshima 

e Nagasaki demonstra que a atividade científica deve, inexoravelmente, ser 

precedida de reflexões éticas, de maneira que sejam questionados os fins a que se 

destinam e os meios utilizados, isto é, se servem à liberdade ou às formas de 

dominação. 

Infere-se, assim, que o problema do conhecimento científico envolve uma 

questão filosófica e, consequentemente, ética, dado que o homem naturalmente 

tende ao saber, isto é, busca o conhecimento, e ínsita está a necessidade de fazer 

escolhas; bem como uma questão política, dado o fenômeno humano do poder, de 

dominação da realidade e, por fim, uma questão jurídica: a liberdade do homem e 

suas limitações. O presente estudo tem estas questões como pano de fundo. Busca 
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cotejá-las levando-se em consideração o vertiginoso avanço que vem se 

processando no âmbito da Biomedicina e da Biotecnologia.  

Para tanto, no Primeiro Capítulo investiga a natureza humana em suas 

dimensões, política, ética e normativa. Essa investigação tem como objetivo 

comprovar que a experiência jurídica se confunde com a história do homem.  

Servem de parâmetros a esse propósito, os textos que, em grande medida, 

inspiram o presente trabalho, quais sejam: Direito Natural/Direito Positivo1 e 

Juspositivismo do séc. XXI: a norma como valor2 de autoria de Miguel Reale e Maria 

Garcia, respectivamente.  

Em apertada síntese é possível dizer que esses autores, em conjunto, 

defendem que certos valores alcançaram, ao longo da História, status de patrimônio 

ético da humanidade e busca-se descobrir, precisamente, quais são os valores 

consagrados. 

Em seguida, no Segundo Capítulo, objetiva-se mostrar que se a 

normatividade constitui, ela mesma, uma característica distintiva da natureza 

humana, essa normatividade pode se manifestar tanto autonomamente – na esfera 

da Ética – quanto heteronomamente – no âmbito do Direito.  

Elenca-se, num primeiro momento, as diferenças essenciais entre essas duas 

formas de regramento da conduta humana e, em um segundo instante, objetiva-se 

compreender a passagem que se opera entre zetética e dogmática, bem como a 

transposição das questões da Ética, para a Bioética, subárea da Ética que se propõe 

a refletir especificamente acerca dos dilemas oriundos com o avanço da ciência 

médica, e do Direito, para o Biodireito, ramo de Direito que pretende normatizar 

juridicamente a atividade científica no âmbito da Biomedicina. 

No Terceiro Capítulo, a questão central cinde-se em duas vertentes 

igualmente desafiadoras. De um lado, questionam-se as transformações oriundas no 

campo da Biomedicina e da Biotecnologia, se de fato ensejam a proteção de novos 

                                                      
1
 REALE, Miguel. Direito Natural/Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 4. 

2
 GARCIA, Maria. Juspositivismo do séc. XXI: a norma como valor In Revista de Direito Constitucional 

e Internacional. São Paulo, ano 15, n. 60, jul. - set./2007, p. 177. 
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conteúdos jurídicos. De outro lado, impõe a necessidade de encontrar uma fórmula 

capaz de aquietar os ânimos daqueles que entendem que a regulamentação da 

atividade científica por meio de normas jurídicas, representa, em última análise, o 

recrudescimento do obscurantismo com relação ao progresso científico.  

Servem de parâmetro ao enfrentamento dessas questões as Declarações de 

Direitos Humanos relativas às questões da Bioética e da Biomedicina, bem como o 

Direito Constitucional Comparado. 

No Quarto Capítulo, uma nova exigência se impôs: aquela relacionada à 

necessidade de fundamentar teoricamente a positivação dos novos conteúdos 

afetos ao Biodireito.  

Passou-se, então, a analisar a base antropológica, diretamente relacionada 

ao ―processo vital‖ humano e a dimensão ontológica, referente à dignidade do ser – 

ontos – humano, ambos  aspectos essenciais à afirmação do Biodireito e 

necessários ao reconhecimento da fundamentalidade formal e material de suas 

normas.  

Ao término do estudo essa fundamentalidade é colocada à prova quando do 

oferecimento, no Quinto Capítulo, de uma proposta de emenda à Constituição 

Federal. 
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CAPÍTULO I.  O PATRIMÔNIO ÉTICO DA HUMANIDADE: A VIDA E A 

NORMA COMO VALORES SUPREMOS DO SER HUMANO 

 

Refletir sobre determinadas conquistas realizadas pelo homem ao longo da 

História é a proposta do presente capítulo. Conquistas que, por constituírem valores 

supremos da humanidade, alcançaram o status de patrimônio, isto é, de um bem ou 

de um conjunto de bens, naturais ou culturais, de importância notadamente 

reconhecida e digna de ser preservada.  

A noção de bem, do latim, bonum, é multívoca e constitui uma questão 

vocabular e filosófica. Luis Regis Prado assinala que pode ser abordada como uma 

expressão, como um conceito ou como uma entidade e assim estabelece:  

 

[...] tem-se uma definição semântica de bem, uma definição da ideia 
de bem e uma definição real de bem. Mas, entendido como algo real, 
exige distinguir a espécie da realidade: ente e ser; propriedade de 
um ser ou um valor. Em sentido amplo bem vem a ser tudo que tem 
valor para o ser humano. A saber ‗o que possui valor sob qualquer 
aspecto; o que é objecto de satisfação ou aprovação em qualquer 
ordem ou finalidade [...] é o termo laudativo universal dos juízos de 
apreciação; aplica-se ao voluntário e ao involuntário‘. Na História da 
Filosofia aparecem duas correntes fundamentais: a) a metafísica, 
cujo modelo principal é o platônico, e pela qual bem é a realidade 
perfeita ou suprema e é desejado como tal‘; e b) a subjetiva, de base 
aristotélica, que conceitua bem como inverso simétrico da primeira, 
isto é, ‗o bem não é desejado porque é perfeição e realidade, mas é 
perfeição e realidade porque é desejado‘. A partir de Kant, o conceito 
de bem passa a ser dimensionado axiologicamente 3.   

  

 Antes, porém, de discorrer acerca destes valores, cumpre informar que o 

interesse envolvendo a referida temática teve origem a partir da leitura de dois textos que, 

embora subscritos por autores distintos, relacionam-se na medida em que ambos 

ponderam a respeito da existência e da afirmação deste patrimônio. Foi a pujança do 

                                                      
3
 PRADO, Luis Regis. Bem Jurídico Penal e Constituição. 2ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 

1997, p. 17-18.  
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pensamento destes autores que despertou o desejo de enfrentar as questões que 

seguem.  Referimo-nos, pois, aos juristas Miguel Reale e Maria Garcia.   

No primeiro texto objeto de estudo, cuja autoria é de Miguel Reale, esses valores 

constituem aquilo que o autor convencionou chamar de patrimônio ético da civilização: 

[...] certos valores ético-sociais que se impõem por força de universal 

consenso [...] chamados ‗direitos da pessoa humana‘, por exemplo, 

desde o direito à subsistência até as prerrogativas de igualdade e 

liberdade, são exemplos típicos dessas conquistas axiológicas, 

emergentes do processo histórico, e que todos, gregos e troianos, no 

Ocidente e no Leste, proclamaram ser patrimônio irrenunciável da 

espécie humana. Pouco importa que cada qual entenda tais palavras a 

seu modo, porque o essencial é a verificação da universalidade do 

reconhecimento que se faz de determinados direitos, tidos e havidos 

como patrimônio ético da civilização
4
. 

Da análise do parágrafo destacado, percebemos que o jusfilósofo compreende 

como patrimônio ético da civilização os Direitos Naturais. Em um dado momento 

reconhece explicitamente a necessidade de se positivar esse patrimônio, ou se 

preferirmos, a necessidade de se valorar positivamente esses direitos. Neste sentido 

informa:  

[...] são infinitos os conteúdos ou formas de Direito Natural, há nessas 
variações uma nota comum, que consiste na interminável enunciação de 
algo que se valora positivamente – e se quer seja preservado, a todo 
custo, pela legislação positiva [...]5 . 

 

Vale registrar o magistério de Luiz Flavio Gomes que aduz: 

O Direito impera, não há dúvida, porém, como explica Maurach não 
existe imperativo sem fundamento: ‗Quando o ordenamento jurídico 
ordena fazer uma coisa ou omitir outra, antes, evidentemente, já 
examinou o valor da ação e reconheceu uma coisa como boa e outra 
como má. Neste sentido é que se fala em uma função de valoração e em 
outra de determinação do Direito [...]6. 

                                                      
4
 REALE, Miguel. Direito Natural/Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 4. 

5
 REALE, Miguel. Op. cit., p. 4. 

6
 GOMES, Luiz Flávio. Norma e Bem Jurídico no Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 22. 
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Maria Garcia7 por sua vez, autora do segundo texto sob análise, de modo similar, 

parte do reconhecimento da existência de um patrimônio ético - direitos naturais – de um 

bem que deve ser valorado positivamente, e vai além, informando que a norma jurídica 

contém valor em si mesma, configura ela própria um bem. 

Assim, a autora afirma que ao Direito Positivo não é reservada apenas a tarefa de 

positivar valores ético-sociais. Não. A norma jurídica positivada, por ser expressão da 

ratio humana, isto é, da ―razão humana‖, da orthos logos, ou seja, da ―reta razão‖, por ser 

―instrumento de educação dos cidadãos‖, bem como por perseguir o ideal de justiça, 

conforme o ministério de Platão, cinco séculos antes de Cristo, possui valor de per si8.  

A autora identifica dois valores como bens supremos do ser humano, a saber: 

 

[...] a vida, no plano natural (daí decorrendo a dignidade da pessoa 

humana e os direitos e garantias  humanos fundamentais); e a norma, no 

plano racional (daí decorrendo a coexistência e a segurança sociais – a 

Paz)9. 

 

Tendo essas reflexões como ponto de partida, um aspecto que de início 

considera-se relevante destacar refere-se à titularidade desse patrimônio. Quem são os 

                                                      
7
 GARCIA, Maria. Juspositivismo do séc. XXI: a norma como valor In Revista de Direito Constitucional 

e Internacional. São Paulo, ano 15, n. 60, jul. - set./2007, p. 177. 

8
 Em sua obra Alabanza de la ley Werner Jaeger registra que Platão apresenta-se, em sua última 

grande obra, As leis, ―como o legislador filósofo que regula a vida e todos os seus pormenores, 
mediante leis escritas – fazendo da legislação o instrumento da educação dos cidadãos‖. Escreveu as 
leis, diz Jaeger, ―num esforço de consciente para impregná-las com a ideia da educação, no sentido 
de que pudesse cumprir na realidade, a tarefa que o Estado ateniense havia assinalado nos tempos 
de Péricles: ser a educadora do povo‖. Prossegue o autor informando que ―Platão, naturalmente 
considerava suas ‗leis‘ como direito positivo da polis, para a qual as escreveu. Contudo, é evidente que 
queria fazê-las coincidir com a norma ideal da verdadeira justiça, tal como a concebia filosoficamente.‖ Suas 
considerações gerais sobre a natureza da lei verdadeira são partes integrantes do Livro I do seu código, 
onde desenvolveu os maiores esforços para fazer derivar a autoridade da lei de uma fonte que lhe desse 
suprema validez. Esta fonte é a ‗reta razão‘ (orthos logos) e legislador é o sábio que põe esta reta razão por 
escrito. O consentimento do povo converte esta palavra escrita em lei. A lei é, portanto, o pensamento 
racional (logismós) que se converteu em dogma poleos, é dizer, que foi sancionado pela cidade. JAEGER, 
Werner. Alabanza de la ley. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1982, p. 65. 

9
 GARCIA, Maria. Op. cit., p. 182. 
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beneficiários desta herança? Miguel Reale consagra a civilização como detentora desses 

valores.  Contudo, o conceito de civilização pode revelar-se extremamente ambivalente. 

Seu emprego tem o condão de denotar acepções paralelas e contraditórias que o uso 

corrente ignora.  

As ideias de abrandamento dos costumes, educação dos espíritos, 

desenvolvimento da polidez, cultura das artes e das ciências, crescimento do comércio e 

da indústria, aquisição das comodidades materiais, designam, de modo geral, um 

processo que faz de uma dada comunidade, uma comunidade civilizada e põe, em 

contrapartida, o reverso dessa mesma realidade como um estado primeiro do gênero 

humano identificado como estado de natureza, selvageria ou de barbárie.  

Diante destas conotações antagônicas e não excludentes, cabe perguntar: Quem 

é civilizado? Quem é bárbaro? Em uma sociedade pluralista como pretende ser a 

presente sociedade desde a modernidade. Neste sentido Luiz Fernando Barzotto ensina: 

Com a Reforma, há uma cisão na cosmovisão ocidental. No mesmo 
espaço geográfico, encontram-se agora indivíduos com visões de mundo 
e valores diversos. Não há mais valores ‗objetivos‘, que recebem a 
adesão generalizada. O dissenso com relação aos valores fez com que 
estes fossem relegados à esfera privada, tornando todo juízo avaliativo 
apenas expressão de uma preferência subjetiva. A modernidade traz à 
luz a sociedade pluralista, aquela onde impera, para utilizar a expressão 

de Max Weber, ―o politeísmo dos valores‖
 10. 

 

O relativismo que se instaurou nos dias atuais, fruto dessa concepção pluralista da 

sociedade, somado a outros fatores que se iniciam com a modernidade, tais como a 

economia de mercado e o modo capitalista de produção, indicam a necessidade 

premente de se rever os limites tênues que leva a classificar determinado 

comportamento, ou mesmo, o costume de certa comunidade, como civilizada ou 

bárbara11.  

                                                      
10

 BARZOTTO, Luiz Fernando. O positivismo jurídico contemporâneo:  uma introdução ao Kelsen, 
Ross e Hart. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 13-14. 

11
 ―Para melhor compreensão deste assunto, tomaremos como exemplo os esquimós (Inuit) do 

Alasca, Canadá e Groelândia que sobreviveram por cerca de 3.000 anos sem vestígio qualquer de 
Estado. ‗É difícil imaginar um povo que seja mais anárquico‘, disse um observador. É sabido, por 
exemplo, que não há nenhuma palavra para guerra na língua esquimó e realmente eles julgam que 
grupos de pessoas brigando uns contra os outros é tolice. Os esquimós vivem numa região onde, na 
época do inverno, o frio mata uma pessoa em cinco minutos se ela não estiver adequadamente 



18 

 

A alternativa a esta dicotomia talvez seja deixar-se conduzir por uma terceira via e eleger, 

assim, como titular daqueles valores a que Miguel Reale faz referência, não apenas a 

civilização, pelas razões acima expostas, mas a humanidade, como refere Maria Garcia, 

valores do ser humano12.   

O vocábulo talvez se apresente como o mais apropriado nesta ocasião, todavia, 

dada a riqueza semântica que a palavra humanidade enseja, a expressão não é menos 

complexa, fato que justifica que se passe doravante a tratar dela de modo mais detido, a 

fim de precisar o que se pretende designar com seu emprego no presente estudo.  

1.1 Entre a civilização e a barbárie: A Humanidade 

 

Muitos são os autores que se dedicaram a investigar as questões propostas acima 

e muitos são os enfoques que a complexidade da temática não só permite como exige. 

Citem-se a título de ilustração e sem prejuízo de outros renomados estudiosos da área, 

alguns doutrinadores que se debruçaram sobre essa temática, destacando-se desde já 

que, embora cada um destes autores contemple de modo particular a matéria, em 

sua aparente totalidade consentem que a abordagem do tema perpasse, 

necessariamente, pela investigação de outros vocábulos correlatos, quais sejam: os 

termos cultura e progresso. 

Jean-François Mattei assinala que atualmente tudo é cultura ou fator de cultura e 

registra que há uma tendência à banalização do emprego dessa palavra. Fala-se tanto da 

                                                                                                                                                                      
vestida. Eles têm sido tradicionalmente caçadores e muitos ainda o são e, no inverno, essa atividade 
torna-se bastante árdua. Partindo deste fator geográfico básico, os esquimós desenvolveram durante 
muitos séculos uma série de leis que lhes permite viver num dos ambientes mais hostis da terra (sic). 
Uma dessas leis é: quem tem um excesso de carne ou outro alimento deve reparti-lo com os outros. 
Armazenar comida é um crime mortal na visão deste povo. Em seu ponto de vista, é natural as 
pessoas dividirem seus bens. Devido a essa crença, os primeiros comerciantes ingleses nunca 
puderam instalar um posto comercial em território esquimó. Os esquimós sempre estavam dispostos 
a repartir suas peles e alimentos com os ingleses, porém nunca conseguiam entender porque estes 
mantinham um estoque enorme de mantimentos sem dividi-lo. Tal procedimento não lhes era natural 
ou, melhor, era ‗crime‘. Por três vezes os ingleses estabeleceram postos comerciais no território 
esquimó no século passado e por três vezes, após algumas discussões sobre justiça e divisão, as 
comunidades esquimós simplesmente mataram os comerciantes ingleses e distribuíram seus 
alimentos. Isto foi ‗justo‘ para o direito esquimó, já que, para eles, o crime mortal não era o roubo, 
mas sim a ganância‖. SHIRLEY, Robert Weaver. Antropologia Jurídica. São Paulo: Saraiva: 1987, p. 

10-11. 

12
 GARCIA, Maria.Op.cit., p. 182. 
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cultura da escola, da cultura da empresa, da cultura literária, da cultura da periferia, 

quanto da cultura dos bairros nobres. Isso ocorre, segundo o autor, em virtude de: 

No século XIX, o desenvolvimento da produção econômica, por um lado, 
e o culturalismo sociológico, por outro, substituíram o termo francês 
civilização, que exprimia a civilidade dos costumes das pessoas da Corte 
e os progressos das Luzes, pelo termo alemão Kultur, de conotação mais 
coletiva e social. O termo ―civilização‖ virá então designar, como mostrou 
Norbert Elias, a consciência de si no Ocidente confrontado com outras 
formas de cultura. As teses da antropologia cultural desde o Cultura 
primitiva de Tylor. Em 1871, até os trabalhos de Ruth Benedict, Ralph 
Linton, Marget Mead, na escola culturalista americana, familiarizaram os 
espíritos com a ideia de uma cultura matriz que, numa dada sociedade, 
produz tanto as crenças religiosas quanto os conhecimentos científicos, 
tanto a arte quanto o direito, tanto a moral quanto a técnica, e configura 
assim, por meio de seus modelos [...] o comportamento humano no seu 
meio social [...] O sentido inicial da ‗cultura‘, contudo, não tem muito a ver 
com a determinação social ou com sua teorização sociológica. Nenhum 
termo grego ou latino corresponde exatamente ao que hoje chamamos 
com esse nome. Deixarei de lado o termo grego paideia, cujo sentido é 
limitado, como vimos, à formação e à educação da criança até a idade 
adulta. Quanto ao latim, cultura, saído do colere (supino: cultum), na 
origem possui unicamente o sentido de ‗agricultura‘. É a Cícero que 
devemos novamente a transposição audaciosa do que se refere ao 
trabalho dos campos, e portanto, ao labor, ao ‗esforço‘, para aquilo que se 
refere ao ‗lazer‘, otium, no momento em que o pensamento se afasta de 
toda dependência em relação às necessidades da vida. Cícero utiliza 
vários termos para definir aquilo que considera livre desenvolvimento do 
espírito: humanitas, doctrina, litterae, e sobretudo, essa é sua inovação, 
cultura animi ou cultura ingenii13.  

 

E prossegue: 

 

Brincando com o verbo colere ou excolere – ‗cultivar‘, ‗cuidar‘, mas 
também ‗habitar‘ (colere urbem: ‗habitar a cidade‘ -, Cícero arrisca a 
expressão nova excolere animos  doctrina, ‗cultivar os espíritos pela 
instrução‘. O homem cultivado é aquele que sabe cuidar de sua alma 
como se lhe prestasse ‗culto‘, de modo a ‗habitar‘ o mundo à maneira de 
um ser humano e não de um animal. A cultua é assim, na origem, o culto 
da alma e não está de forma alguma ligada à produção de objetos, ou 
ainda, como observa Hannah Arendt, à criação de obras de arte. Não se 
trata de fabricar um objeto exterior a si, segundo o modelo do artesão, 
mas de cuidar da alma como se cuida do campo, segundo o modelo do 
agricultor. Acultura é aqui articulada com a natureza,o espírito com a terra 

                                                      
13

 MATTEI, Jean-François. A Barbárie Interior: ensaios sobre o i-mundo moderno. São Paulo: 

UNESP, 2001, p. 232-233. 
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e o homem com o mundo, numa lavra íntima em que a alma traça nela 
mesma seu próprio sulco até colher daí o fruto mais perfeito: cultura animi 
philosophia est, ―a filosofia é a cultura da alma‖14. 

 

Jacques Soustelle também se empenha em pôr em relevo a correlação entre 

cultura e civilização e se ocupa, ainda, em apontar os traços característicos 

específicos de cada um desses conceitos. 

 

Llamo cultura al conjunto de comportamientos, técnicas, creencias, 
ritos, instituiciones que caracterizam al hombre y a lãs soiedades 
humana – por contraste com los animales y lãs sociedades animales 
– y que se oponen por ello a <<la natureza>>. No existe hombre sin 
cultura, hombre en estado de naturaleza, Naturvölker. Por muy lejos 
que nos remontemos  em el pasado, desde el momento em que a un 
ser , cuya osamenta (apesar  de lãs  sorprendentes diferenciais que 
encontramos  con el siantropo  o com el hombre  de Neanderthal) es  
análoga a la nuestra , que sabe fabricar utensílios, hacer fuego, que 
vive em grupos más o menos numerosos , le damos el nombre de 
hombre, ello implica  la existencia de uma cultura. El ejemplo de las 
abejas, lãs hormigas, lãs térmitas, muestra que pueden encontrar-se 
sociedades sin cultura, pues a cultura se aprende, se transmite por la 
tradición, la educación y la imitación, evoluiona y se modifica, toma 
prestamos e innova,  mientras que las estructuras y los 
comportamientos de las  sociedades de insectos se perpétuan sin  

                                                      
14

 Ibidem, p. 233-234. ―Os humanistas da Renascença mantêm a metáfora ciceroniana para designar 
esse trabalho do espírito sobre si mesmo que o leva a uma maior perfeição. Encontramo-la ainda em 
Descartes, no Discurso do método, quando critica os procedimentos formais dos algebristas, como os 
do pai Clavius, que fizeram de sua ciência ‗uma arte confusa e obscura que confunde o espírito em 
vez de uma ciência que o cultive‘. No século das Luzes, o termo cultura alargará seu domínio para 
designar não mais somente o cuidado do espírito que purifica se campo de estudos por meio de um 
método apropriado, mas o conjunto dos conhecimentos humanos, quer se trate das letras, das 
ciências, das artes e das técnicas, como se vê na Enciclopédia. A cultura designa tanto o saber 
dominado num sistema total quanto o trabalho de educação do espírito que elabora um tal sistema no 
emergir da civilização. É essa cultura herdada dos princípios humanistas da Antiguidade que a 
Europa buscará impor ao mundo inteiro: em Hegel, Comte ou Renan, e em todo o século XIX, a 
civilização designará o estado atual e, para alguns, o estado final da humanidade que conseguiu com 
suas próprias forças emergir do estado selvagem e resistir definitivamente às recaídas na barbárie. 
Atualmente podemos ser mais céticos no que se refere ao destino da civilização sem por isso 
compartilhar o relativismo cultural da antropologia contemporânea. Nietzsche foi o primeiro a pôr em 
evidência as duas correntes aparentemente opostas, mas convergente, da cultura do nosso tempo: 
seu alargamento ilimitado que a transpõe para círculos de homens cada vez mais vastos, e seu 
enfraquecimento, generalizado, que leva a tipos de objetos cada vez mais diversos, de tal maneira 
que ela abandona  pouco a pouco a sua pretensão à elevação do homem e à sua excelência. A 
Antiga cultura da alma, de Cícero, Montaigne ou Pascal, que definia os traços universais do homem 
virtuoso, foi esvaziada de sua substância para se reduzir acultura formal deste novo ser: o homem 
das massas. Antecipando-se as críticas de Nietszche e as análises de Ortega y Gasset, Edgar Allan 
Poe foi o primeiro a descrever a surpreendente aparição, dentre outros tipos de humanidade 
conhecidos até agora, do que chama ‗o homem das multidões‘, The Man in the Crowd, cuja ‗barbárie‘ 
Benjamim enfatizará‖. MATTEI, Jean-François. Op. cit., p. 234-235.  
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cambio  a través de millones de años por la aplicación inmutable de 
mecanismos instintivos. Así toda cultura supone uma sociedad, pero 

uma socied no supone necesariamente uma cultura
15

. 

 

Em seguida, o autor delimita o alcance do termo civilização a partir dos 

contornos do conceito de cultura e assim registra:  

 

Llamo civilización al estado a que  han llegado ciertas culturas em el 
curso de la historia humana. Mientras que existieron y existen un 
gran de culturas nos conocemos em el pasado  y em nuestros dias 
nada más que um número restringido de civilizaciones. Salvo omisión 
debida  al  heco de que lãs investigaciones arqueológicas son aún 
um tanto  incompletas em todo el mundo, la más antigua civilización  
parece ser la se Sumer, em Mesopotâmia meridional,  hacia  el  3500 
antes de nuestra era; la más antigua civilización de la América 
central, a mi parecer, es la de los olmecos de la costa del Golfo de 
México, cuyos comienzos puedem situar-se dos o três siglos antes 
de nuestra era y e apogeo al principio de ésta16.  

 

Seguindo esta senda, Roque de Barros Laraia17 destaca que no final do 

século XVIII e início do seguinte, o termo germânico kultur18 era utilizado para 

simbolizar aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa 

civilization referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. É a partir 

dessa compreensão, do sentido do vocábulo civilização como realizações materiais, 

                                                      
15

 SOUSTELLE, Jacques. Los cuatro soles: origen y ocaso de las culturas. Madrid: Ediciones 

Guadarrama, s/d, p. 91-93. 

16
 Ibidem, p.94. 

17
 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2005, p. 25. 

18
 Segundo Miguel Reale ― a expressão tem sido impugnada ou criticada sob a alegação de ter sido 

trazida para o nosso meio por influência da filosofia alemã, que se desenvolveu em grande parte ao 
redor do termo Kultur, com preterição do termo ‗civilização‘. Essa objeção não tem qualquer 
procedência. A palavra em si é genuinamente latina, e não cremos que devemos condenar o 
emprego de um vocábulo só por ter sido objeto, em outros países, de estudos especiais... Além do 
mais, a palavra ‗cultura‘ já era empregada por escritores latinos, que, nas pegadas de Cícero, faziam-
no em dois sentidos: como cultura agri (agricultura) e como cultura animi. A agricultura dá-nos a ideia 
de interferência criadora do homem, através do conhecimento das leis que explicam a germinação, a 
frutificação etc. Ao lado da cultura do campo, viam os romanos a cultura do espírito, o 
aperfeiçoamento espiritual baseado no conhecimento da natureza humana (...). O conceito de fim é 
básico para caracterizar o mundo da cultura. A cultura existe exatamente porque o homem, em busca 
da realização de fins que lhe são próprios, altera aquilo que lhe é dado, alterando-se a si próprio. 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 27ª Ed. 2007, p. 25-26.  
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que este termo também se atrelou a outro, intimamente relacionado, qual seja, o de 

progresso. Nesse sentido, lembra Jean Starobinski que ―Civilização e progresso são 

termos destinados a manter as mais estreitas ligações‖ 19. 

Émile Beneviste, todavia, pontua que são termos que trazem em si a ideia de 

processo, isto é, de algo que evolui no tempo, e assim afirma: 

 

Da barbárie original à condição presente do homem em sociedade, 
descobria-se uma gradação universal, um lento processo de 
educação e de depuração, em suma, um progresso constante na 
ordem do que a civilidade, termo estático, já não bastava para 
exprimir e que era preciso chamar de civilização para definir-lhe 
simultaneamente o sentido e a continuidade. Não era apenas uma 
visão histórica da sociedade; era uma interpretação otimista e 
decididamente não teológica de sua evolução que se afirmava, por 
vezes mesmo, à revelia daqueles que a proclamavam20. 

 

Norbert Elias também se ocupa em oferecer contornos precisos acerca dos 

vocábulos civilização e cultura.  Inova quando afirma que a civilização não é 

―razoável‖, nem ―racional‖, como também não é ―irracional‖ 21. Para o autor ela é 

posta em movimento cegamente e mantida em movimento pela dinâmica autônoma 

de uma teia de relacionamentos, bem como pela forma com que os indivíduos se 

veem forçados a conviver e, nesse sentido, assinala tal como já referido, que o 

conceito de civilização traz implícito a ideia de processo e a noção de progresso. 

Desse modo, alude: 

  

[...] este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si 
mesmo. Poderíamos até dizer: a consciência nacional. Ele resume 
tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos 
se julga superior a sociedades mais antigas ou às sociedades 
contemporâneas ―mais primitivas‖. Com essa palavra, a sociedade 
ocidental procura descrever o que constitui, o caráter especial e 

                                                      
19

 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15. 

20
 BENEVISTE, Émile. Civilisation – Contribution à l’historie du mot em Homanage à Lucien Febvre. 

Paris, 1971, p. 310-348 apud STAROBINSKI, Jean. Op. cit., p.15.  

21
 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: Formação do Estado e civilização. V.2. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1993, p. 195. 
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aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de 
suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão 
do mundo e muito mais. Civilização, porém, não significa a mesma 
coisa para diferentes nações ocidentais. Acima de tudo, é grande a 
diferença entre a forma como ingleses e franceses empregam a 
palavra, por um lado, e os alemães,  por outro. Para os primeiros, o 
conceito resume em uma única palavra seu orgulho pela importância 
de suas nações para o progresso do Ocidente e da humanidade, Já 
no emprego que lhe é dado pelos alemães Zivilisation, significa algo 
de fato útil, mas apesar disso, apenas um valor de segunda classe, 
compreendendo apenas a aparência externa de seres humanos, a 
superfície da existência humana. A palavra pela qual os alemães 
interpretam, que mais do que qualquer outra expressa-lhes o orgulho 
em suas próprias realizações e no próprio ser, é Kultur22. 

 

Importa também, a esta altura, ter uma clara noção do que se pretende 

designar com o emprego da palavra progresso. Paolo Rossi ensina: 

 

Imre Lakatos pensava que com relação ao conhecimento se devesse 
falar em crescimento ou growth. Descartes, pouco mais de três 
séculos antes, pensava que era preciso convidar as inteligências a ir 
para a frente de modo que todos juntos possam ‗ir mais longe do que 
cada um em particular poderia fazê-lo‘. Francis Bacon tinha falado 
em avanço ou advancement e, para traduzir o seu texto para o latim, 
tinha usado o termo augmentum. Pascal pensava ‗que toda série de 
homens, no curso de tantos séculos, deve ser considerada como um 
mesmo homem, existindo sempre e aprendendo continuamente‘. 
Avanço, crescimento, aperfeiçoamento, melhoramento, 
desenvolvimento, ampliação, aumento, extensão,incremento são 
frequentemente indicados nos dicionários pelos falantes como 
sinônimos do termo progresso [...] O marquês de Condorcet pensava 
num quadro histórico dos progressos do espírito humano. Immanuel 
Kant, numa história ‗em constante progresso para o melhor‘. Nela, 
simples indivíduos e povos inteiros não dão atenção ao fato de que, 
embora perseguindo seus objetivos particulares, cada um a seu 
modo e frequentemente em contraste com os outros, na realidade 
procedem sem perceber segundo o fio condutor de um desígnio da 

                                                      
22

 ―O conceito de ‗civilização‘ se refere a uma grande variedade de fatos: ao nível de tecnologia, ao 
tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos 
costumes. Pode se referir ao tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, 
à forma de punição determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são preparados os 
alimentos. Rigorosamente falando nada há que não possa ser feito de maneira ‗civilizada‘ ou 
‗incivilizada‘. Daí ser sempre difícil sumariar em algumas palavras o que se pode descrever como 
civilização‖. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: Uma história dos costumes. V.1. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p. 23. 
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natureza e promovem aquele avanço que eles próprios ignoram e ao 
qual, mesmo que o conhecessem, não dariam grande importância 23. 

 

Mais adiante o autor lembra que os discursos sobre crescimento e avanços 

ganharam impulso no final do século XVIII na forma de uma doutrina ou teoria do 

progresso que pode ser sintetizada na lição seguinte: 

 

1. a história é uma unidade regulada por leis que determinam os 
fenômenos individuais nas suas relações recíprocas e nas relações 
com a totalidade; 2. o progresso configura-se como uma lei da 
história; 3. o aumento da capacidade de intervir sobre o mundo e da 
capacidade de conhecer o mundo é identificado como progresso 
moral e político [...]‖ 24.  

 

Merece destaque a associação demonstrada pelo autor entre o avanço do 

conhecimento, progresso científico, expansão técnica e desenvolvimento moral.  

Já Norberto Bobbio, reconhecendo que essa associação foi usualmente 

realizada, vai além e informa que ―[...] a ideia de progresso pode ser definida como a 

ideia de que o curso das coisas, especialmente da civilização, conta desde o início com um 

gradual crescimento do bem estar e da felicidade da humanidade [...]‖25. 

Gilberto Dupas contra-argumenta indagando: 

 

[...] somos, por conta deste tipo de desenvolvimento, mais sensatos e 
mais felizes? Ou podemos atribuir parte de nossa infelicidade 
precisamente à maneira como utilizamos os conhecimentos que 
possuímos? Nada impede que reconheçamos e desejemos maior 
progresso e, ao mesmo tempo, constatemos que obtê-lo não melhora 
necessariamente a qualidade de vida para a maioria das pessoas. As 
sociedades são mais felizes que há dez anos porque temos telefone 
celular ou internet e, agora, tela de plasma? Ainda que reste a 
delicada tarefa de conceituar felicidade, certamente o senso comum 
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diz que não, embora seja inegável que certos confortos aumentaram. 
Como seres humanos, éramos os mesmos sem esses aparatos, 
quando ninguém ainda os tinha. Fissão ou fusão atômica e 
interferência genética são bons exemplos típicos da ‗faca de dois 
gumes‘; e, muitas vezes, o gume dos riscos parece mais cortante 
que o outro. Montaigne já nutria os mesmos sentimentos sobre a 
pólvora, e estava coberto de razão26. 

.   

Feitas as considerações a respeito do termo civilização resta ainda por 

analisar o seu reverso, isto é, a expressão ordinariamente adotada para designar o 

seu oposto, referimo-nos, pois, à barbárie.  

Em geral, barbárie é associada à selvageria, à falta de polidez no trato com o 

outro, à ausência de abrandamento dos costumes, à falta de cordialidade e à 

carência da civilidade, esta última compreendida como a qualidade daquele que é 

cive, cidadão e que, portanto, habita a cidade e encontra-se longe dos 

comportamentos grosseiros e rústicos dos camponeses, dos agricultores que vivem 

e que ignoram as boas maneiras da corte.  

Todavia, embora essas acepções guardem direta relação com o 

entendimento que se consolidou em torno do vocábulo barbárie, é preciso não 

olvidar que em sua origem barbárie provém do termo bárbaro, diretamente 

relacionado à fala rudimentar. Assim, Jean-François Mattei ensina: 

 

A primeira aparição da palavra ‗bárbaro‘, associada a uma fala rude, 
brutal e ininteligível, se encontra no verso 867 do canto II da Ilíada. 
Mesmo que essa seja a única ocorrência no conjunto dos poemas 
homéricos, ela parece particularmente significativa por ser 
contemporânea, no século VIII a. C. do texto fundador da civilização 
ocidental 27. 

  

Por essa razão Jean Starobinski afirma:  

‗Grego‘ e ‗bárbaro‘ são noções casadas [...] é preciso que existam 
comunidades dotadas da verdadeira linguagem para que outros 
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povos sejam considerados ‗mudos‘, homens que não sabem falar 
(bárbaros)28.    

 

De acordo com esse entendimento a barbárie da língua não provém de sua 

inferioridade étnica, e sim da dificuldade de articulação da fala pelos cários, 

habitantes de Cária, região da Ásia Menor, homens rudes e grosseiros que 

pronunciavam mal sua própria língua29.  

Tendo como critério de civilidade o domínio da língua, até mesmo os romanos 

foram considerados bárbaros na opinião dos gregos. Cícero, no entanto, refuta o 

título bárbaro, atribuído pelos gregos aos romanos quando assinala que ―[...] se 

aplicarmos esse termo aos costumes e não às línguas, considero que os gregos não 

são menos bárbaros que os romanos‖ 30. 

Para superar essa oposição – civilização e barbárie – os romanos fundaram a 

res publica, no sentido literal, coisa do povo, e a partir daí edificaram uma patria 

communis de todos os homens e consagraram o gênero humano como a base 

dessa comunidade. Jean-François Mattei ensina que para os romanos civilizar 

passou a significar: 

 

[...] unir os povos no seio universal, e unir significa edificar os 
homens em sua humanidade. A partir desse momento, a ferocidade 
dos homens caídos na barbárie, à imagem do tirano que nada mais 
tem de humano a não ser a aparência, é rejeitada como estranha à 
razão que estabelece um vínculo universal entre todos os povos. 
‗Com efeito‘, pergunta Cipião na República, ‗como dar com justa 
razão o nome de homem àquele que recusa ter com seus 
concidadãos, assim como com o conjunto do gênero humano, 
qualquer comunidade jurídica, qualquer comunidade humana? 31. 

  

 A abordagem realizada permite compreender que, tanto por um prisma 

histórico, quanto através de um viés filosófico e, até mesmo sociológico e 
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antropológico, a trama que envolve os termos civilização e barbárie, perpassa, 

necessariamente, pela noção de cultura e de progresso, conceitos comumente 

associados à ideia de bem estar e de felicidade, ou seja, de evolução, de avanço e 

de desenvolvimento.  

A partir desse ponto, interessa, sobremaneira, pôr em relevo aquilo que 

aponta não apenas para os elementos que permitem distinguir esses conceitos e 

que autorizam a identificar o que se entende por civilização, por cultura, por 

progresso e por barbárie, interessa a direção oposta, isto é, refletir, tal como fizeram 

os romanos, acerca daquilo que esses termos têm em comum, ou seja, o homem, já 

que ao empregar qualquer um desses conceitos há, em última análise, referência ao 

homem, à condição humana, à humanidade.  

O objetivo, doravante, é investigar se há algo na natureza humana que possa 

ser afirmado valorativamente, algo que por constituir, reconhecidamente, a essência 

do homem por isso o sobreleve aos conceitos e aos (pré) conceitos que a noção de 

civilização, de cultura, de progresso e de barbárie engendra. Interessa, então, o 

antropos e suas tendências naturais, o gênero humano e a essência que constitui 

seu estofo e que forja a sua Humanidade.  

Valemo-nos, para tanto, do magistério de Nicola Abbagnano que discrimina: 

 

HUMANIDADE (lat. Humanitas; in. Humanity; fr. Humanité; al. 
Humanität, Menschheit; it. Umanità). Esse termo tem os seguintes 
significados principais: 

1º Forma acabada, ideal ou espírito do homem. Era nesse sentido 
que os antigos usavam a palavra humanitas, correspondente ao 
grego paideia, da qual derivou o substantivo humanismo (v.) e seu 
conceito [...] 

2º Substância ou essência do homem, no significado aristotélico, 
adotado pela metafísica clássica. Nesse sentido, S.Tomás dizia: ―H. 
significa os princípios essenciais da espécie, tanto formais quanto 
materiais, não levando em conta os princípios individuais. A H. é 
aquilo em virtude do que o homem é homem; e em homem é homem 
não porque tem os princípios individuais, mas porque tem os 
princípios essenciais da espécie‖. (Contra Gent., IV, 81). 

3º Gênero humano, espécie humana como entidade biológica. Nesse 
sentido fala-se, p. ex., da história ou dos feitos da H. na terra, ou na 
evolução biológica da humanidade. 
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4º Síntese hipostasiada da história ou da tradição do homem, 
segundo o conceito de Comte, que com este termo expressa ―o 
conjunto dos seres passados, futuros e presentes, que concorrem 
livremente para o aperfeiçoamento da ordem universal‖ (Politique 
positive, IV, p. 30). Nesse sentido, para Comte, a H. constitui um 
Grande Ser, uma espécie de divindade que nada mais é que o 
mundo histórico hipostasiado. Comte pretendeu instituir o culto deste 
grande ser (v. Ser, Grande). 

5º Natureza racional do homem, dotada de dignidade e, portanto, fim  
em si mesma. Este é o significado que esta palavra assume na 
segunda fórmula do imperativo categórico de Kant: ―Age de tal 
maneira que trates a H. (Menschheit), tanto na tua pessoa quanto na 
pessoa de qualquer outro, sempre também como fim, nunca somente 
como meio‖ (Grundlegung der Met.der Sitten, II). A H. na pessoa dos 
homens é objeto do respeito (v.), que, para Kant, é o único 
sentimento moral (Met. der Sitten, II,§ 11).  

6º Disposição à compreensão dos outros ou à simpatia para com 
eles. Nesse sentido, a melhor definição deste termo foi dada por 
Kant: ―H. (Humanität) significa, por um lado, o sentimento universal 
de simpatia e, por outro, a faculdade de poder comunicar pessoal e 
universalmente; estas são duas propriedades que juntas constituem 
a sociabilidade própria da H. (Menschheit), graças à qual ela se 
diferencia do isolamento animal‖ (Crítica do Juízo, § 60; cf. Antro., § 
88)32.    

 

Duas características essenciais relativas à Humanidade sobressaem: a 

racionalidade e a sociabilidade.  

A primeira permite afirmar o homem como um ser ético, uma vez que de sua 

racionalidade derivamos a sua autonomia, ou seja, a sua inata capacidade de impor 

normas para si mesmo e de se guiar pelas normas que sua razão livremente impõe. 

A segunda, autoriza conceber o homem como um ser político, dada a sua aptidão 

natural para a comunicação, isto é, sua capacidade de articular um discurso através 

da palavra, de comunicar e, com isso, expressar um pensamento.  

O homem, por estas razões, cria a polis e, doravante, participa dos destinos 

da cidade. São especialmente esses dois traços constitutivos, próprios à 

Humanidade, que se passará a examinar com maior acuidade. 
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1.2 O Homem: Ser Político e Ético 

 

O que é homem? Este questionamento encontra-se entre as mais antigas 

metas de indagação filosófica e atualmente é realizado pelo filósofo Ernst Cassirer33 

que atribui ao homem a busca do autoconhecimento, como característica específica.  

Sabe-se, contudo, que a espécie humana é marcada por este traço distintivo 

desde a Grécia Antiga, o preceito conhece-te a ti mesmo, feito pelo Oráculo de 

Delfos34 ao filósofo Sócrates é prova disto.  

Todavia, enquanto as primeiras investidas rumo ao autoconhecimento foram 

realizadas tendo como objetivo encontrar respostas satisfatórias para os 

questionamentos relacionados à origem do cosmos, da phisis e de sua 

antropogênese, através, principalmente, do desenvolvimento de mitos35, com o 

filósofo que foi acusado de corromper a juventude e condenado à morte por 

envenenamento, reformulou-se a questão inicial, não se tratava mais de tentar 

transpor os mistérios insondáveis da origem do homem e do Universo; substancial, a 

partir de então, seria, pois, conhecer a natureza humana.  

Analisando este novo direcionamento adotado pelo homem, com vistas a 

alcançar o autoconhecimento não mais buscando conhecer sua origem, mas 
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conhecer sua natureza, Theilhard de Chardin divide a questão em dois momentos: 

no primeiro, identifica a passagem do inanimado à vida; e no segundo, a passagem 

da vida irracional à consciência de ser humano. Detém-se no segundo, já que é 

através dele que conheceremos, segundo o autor, a natureza humana. Assim refere: 

 

Em qualquer hipótese, e por mais solitário que tenha surgido, o 
Homem emergiu de um tenteio geral da Terra. Nasceu, em linha 
direta, de um esforço total da Vida. Sobre eminente dignidade e valor 
axial de nossa espécie. Para satisfazer à nossa inteligência e às 
exigências de nossa ação. Não precisamos, no fundo, saber mais 
nada. E, por mais fascinante que seja o problema das origens, 
mesmo resolvido em pormenores, não resolveria o problema 
humano. Temos toda razão em considerar a descoberta dos homens 
fósseis como uma das linhas mais iluminantes e mais críticas da 
pesquisa moderna. Nem por isso, no entanto, deveríamos nos iludir 
acerca dos limites, em todos os domínios, dessa forma de análise 
que é a embriogênese. Se em sua estrutura, o embrião de cada 
coisa é frágil, fugaz, e, por conseguinte, praticamente inapreensível 
no passado, quanto mais ainda, em suas feições. Não é ele equivoco 
e indecifrável! Não é em seus germes que os seres se manifestam, 
em seu desabrochar. Considerados em suas nascentes, os maiores 
rios não passam de parcos arroios. Para apreender a amplitude 
verdadeiramente cósmica do Fenômeno Humano, era necessário 
que seguíssemos suas raízes, através da vida, até os primeiros 
envolvimentos da Terra sobre si mesma. Mas se quisermos 
compreender a natureza específica e adivinhar o segredo do 
Homem, outro método não há senão observar o que a Reflexão já 
deu, e o que ela anuncia para adiante36. 

 

O homem, fazendo uso da razão, em princípio de forma instintiva e, 

posteriormente, através da reflexão, como refere Teilhard de Chardin, descobre-se 

como ser inteligente.  

Esta capacidade de reflexão, que resulta da inteligência e que constitui uma 

das características da natureza humana é, de maneira simplificada a ação humana 

dirigida por um projeto; é a antecipação da ação pelo pensamento, sendo, portanto, 

uma ação deliberada, intencional, sobretudo, racional.  

Ergue-se, a partir desse raciocínio, um mundo tornado humano. Assim, não 

importa, verdadeiramente, a origem do homem. Essencial é saber o que o homem 
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se tornou a partir da consciência de si mesmo e da sua condição de condutor da 

evolução. Neste sentido Ernst Cassirer observa: 

 

Não se pode descobrir a natureza do homem do mesmo modo que 
se pode detectar a natureza das coisas físicas, isso porque, a 
natureza das coisas físicas pode ser descrita conforme suas 
propriedades objetivas. Em contraposição, o homem só pode ser 
descrito e conhecido nos termos de sua consciência37. 

  

É possível estabelecermos, então, inicialmente, que o homem é um ser 

racional porque sua ação pode ser, ao contrário do que ocorre com outros animais, 

que agem instintivamente, precedida de reflexão, ou seja, deliberada, e que esta 

racionalidade é característica fundante de sua natureza. Tanto é assim, tanto é a 

racionalidade alicerce da natureza humana, que é dela que emerge outra 

particularidade essencial à condição humana, a capacidade que o homem possui de 

se comunicar por meio da linguagem.  

Ernst Cassirer ensina que ―A linguagem foi frequentemente identificada à 

razão, ou a própria fonte dela [...]‖ 38. Em contraposição, ao observarmos a natureza 

animal, no que diz respeito à comunicação, notamos sim uma determinada 

capacidade de se comunicar, contudo, as diferenças entre a linguagem humana e a 

dos demais animais, segundo Aranha e Martins, consiste:  

 

Está no fato de que o animal, diferentemente do homem, não 
conhece o símbolo, somente o índice [...] O índice está relacionado a 
uma forma fixa e única com a coisa a que se refere [...] Por outro 
lado, o símbolo é universal, convencional, versátil e flexível [...] 
Assim, a linguagem animal visa adaptação à situação concreta, 
enquanto a linguagem humana intervém como uma forma abstrata 
que distancia o homem da experiência vivida, tornando-o capaz de 
reorganizá-la numa outra totalidade e lhe dar significado39. 
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A constatação de que a natureza humana caracteriza-se, principalmente, pela 

capacidade verificada no homem de refletir, o que vale dizer, de raciocinar e de se 

comunicar, implica em reconhecer um fator que decorre diretamente deste último 

aspecto, isto porque, enquanto tomado como ser caracterizado somente por sua 

capacidade de reflexão, teoricamente poderíamos admitir existência individual.  

No entanto, ao fazer uso da linguagem, o homem torna-se, inelutavelmente, 

um ser social. Aristóteles já identificara esta peculiaridade quando afirmou ―O 

homem é, por sua natureza, [...] um animal feito para a sociedade cívil‖ 40
.  

Nesse contexto, o surgimento da pólis41 grega é fator determinante para o 

desenvolvimento da característica social do homem, marcando uma etapa decisiva 

na história da humanidade. A ágora42 representava o espaço geográfico reservado 

ao exercício do civismo, da participação dos cidadãos na administração da pólis. 

Esta possibilidade de participação, somada a sociabilidade natural do ser humano, 

dá origem a um novo homem, concebido por Aristóteles como zôon politikós43. O 

Estagirita registra, ainda, qual seria a finalidade dessa vida organizada em torno da 

pólis ―Mas não é apenas para viver juntos que os homens se associam, mas sim 

para bem viver juntos que se fez o Estado‖44. 

Note-se, o filósofo destaca que não se trata apenas viver juntos, mas de bem 

viver juntos, a vida em sociedade propicia ao homem que ele se interrogue acerca 

do bem e do mal, do vício e da virtude, do justo e injusto, do certo e do errado, da 

verdade e da falsidade. A vida política faz com ele formule juízos de valor e delibere 

acerca da melhor forma de viver (com), de conviver com vistas a alcançar o bem 
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comum, a felicidade, afinal, esta é a finalidade da vida em sociedade, a 

eudaimonia45. 

A vida, assim compreendida em sua dimensão política, põe em relevo outro 

prisma da natureza humana, traz à tona o elemento ético que dá forma e conteúdo 

ao agir do homem, traço característico igualmente distintivo deste ser.  

Jean-Jacques Chevallier enfatiza que o homem, dada a sua natureza moral, 

somente pode alcançar sua plenitude na pólis e conclama: 

 

A cidade não se reduz a uma comunidade de lugar, onde os homens 
se acham associados para prover a existência material. Ela é 
essencialmente, uma associação para viver bem, para viver em 
comum da melhor maneira possível, tanto moral como 
materialmente, para realizar a felicidade [...] A comunidade política 
como lócus da realização do bem46. 

 

O que fundamenta a afirmação do homem como ser ético é, antes de tudo, a 

assertiva feita por Heráclito no fragmento número CXIX. Nele o pensador declara: 

―ethos anthropos daimon‖ o que vale dizer ―a ética é o destino do homem‖.  

Um estudo acurado, realizado por Juliana González acerca da declaração 

heraclitiana lembra que em sua origem arcaica ethos significava morada ou guarida 

dos animais, e que só mais tarde, por extensão, se referirá ao âmbito humano, 

conservando, de algum modo, esse primeiro sentido de lugar de resguardo, de 

refúgio ou proteção, de espaço vital seguro e livre das intempéries, no qual se 

costuma habitar47.   
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A autora registra que o sentido de habitar ou morar está entranhado no ethos 

humano e que remete à ideia essencial de morada interior, lugar onde se está  

acostumado a viver, habituado, daí também que ethos signifique costume, uso, 

hábito, um modo habitual, contínuo, de ser no tempo, de comportar-se, uma forma 

de estabilidade e persistência temporal, da qual se derivaria a noção essencial de 

ethos como caráter, no sentido literal  de modo de ser, modo ético de ser, disposição 

ou atitude, é a forma de se posicionar diante do mundo e diante dos outros, forma de 

relação, de receber e de dar.  

Ensina que, Heráclito ao afirmar que o ethos é para o homem seu daimon, 

está afirmando certamente que o caráter é para o homem seu destino. O daimon 

remete sem dúvida à ideia de destino, de sina, designa a qualidade daquilo que é 

necessário ou fatal e, bem por isso, do que não se pode fugir, do que é inevitável48.   

A vida organizada em torno da pólis revela, assim, a essência ética da 

natureza humana e impõe-nos a primeira dificuldade neste campo de estudo, a 

saber: por que se faz referência à essência ética e não à essência moral do homem? 

Afinal, como distinguir estes dois vocábulos que na maioria das vezes são 

empregados como sinônimos?  

Comece-se, pois, por esclarecer que, se de um modo geral a etimologia, 

enquanto ramo de estudo da origem das palavras que tem por objetivo fornecer um 

recorte preciso do significado original de cada termo, bem como de sua evolução ao 

longo da história, neste caso, em particular, não pode nos guiar em segurança, 

porque não é suficientemente clara a distinção etimológica entre ética, do grego 

ethos, hábito e seu correspondente no latim moral, mors, mores, costumes, ambos 

designando o modo de agir do homem determinado pelo uso.  

Assim, diante da impossibilidade de se recorrer à etimologia para esclarecer a 

questão, alguns autores têm preferido referir-se à ética como um saber mais teórico, 

que se propõe a refletir sobre os fundamentos racionais últimos da moral, o que 

significa dizer, a ética constitui a ciência que estuda a moral, as diversas formas de 

―moral‖ que se estabelecem entre os homens levando em consideração, entre outros 
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 Ibidem. p. 12.  
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fatores, o relativismo cultural, a época em que vivem e a sociedade na qual estão 

inseridos.  

É por isso que nos referimos à Ética como parte da Filosofia, como a Ciência 

que estuda a moral. A moral da sociedade ocidental moderna se erige, por exemplo, 

sobre os fundamentos do racionalismo cartesiano, da instrumentalização da 

natureza, da negação da dor e do sofrimento, da medicalização da vida, e que é 

completamente diferente da moral dominante no Oriente Médio. Adela Cortina 

ensina: 

 

[...] a Ética é um tipo de saber [...] que pretende orientar as ações 
dos seres humanos. A moral também é um tipo de saber que oferece 
orientações para a ação, mas enquanto ela propõe ações concretas 
em casos concretos, a Ética – como Filosofia moral – remonta à 
reflexão sobre as diferentes morais e as diferentes maneiras de 
justificar racionalmente a vida moral, de modo que sua maneira de 
orientar a ação é indireta: no máximo, pode indicar qual concepção 
moral é mais razoável para que, a partir dela, possamos orientar 
nossos comportamentos49. 

 

Refere-se, então, ao homem como ser ético, por constatar neste ser uma 

característica que vai além de sua tendência natural em instituir e observar códigos 

de conduta e valores, capazes de orientar e ordenar o caos próprio da vida em 

sociedade, por meio do estabelecimento de uma moral predominante.  

Alude-se à natureza humana como ética por verificar no homem, e somente 

nele, a capacidade de refletir acerca dos códigos e dos juízos de valor que institui 

para si mesmo e para os demais, por reconhecer nele intrínseca a capacidade de 

                                                      
49

 A autora complementa que ―[...] podemos nos propor a reservar - no contexto acadêmico em que 
nos movemos aqui – o termo Ética para nos referir à Filosofia moral, e manter o termo moral para 
denotar os diferentes códigos morais concretos. Esta distinção é útil pois se trata de dois níveis de 
reflexão diferentes, dois níveis de pensamento e linguagem acerca da ação moral [...] Assim, 
chamamos de ‗moral‘ esse conjunto de princípios , normas e valores que cada geração transmite à 
geração seguinte na confiança de que se trata de um bom legado de orientações sobre o modo de se 
comportar para viver uma vida boa e justa. E chamamos ‗Ética‘ essa disciplina filosófica que constitui 
uma reflexão de segunda ordem sobre os problemas morais. A pergunta básica da moral seria então 
‗O que devemos fazer?‘, ao passo que a questão central da Ética seria antes: ‗Por que devemos ?‘, 
ou seja, ‗Que argumentos corroboram e sustentam o código moral que estamos aceitando como guia 
de conduta?‘. A autora esclarece, ainda, ―Adotamos aqui a convenção de escrever o termo ‗Ética‘ 
com inicial maiúscula quando nos referimos à disciplina filosófica em geral, e com minúscula quando 
falamos de alguma teoria ética em partícula (ética kantiana, etc.). CORTINA, Adela; MARTÍNEZ, 
Emilio. Ética. São Paulo: Loyola, 2ª ed., 2009, p. 9 e 20. 
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questionar, para o bem ou para mal, a moral dominante, por verificar nele a 

faculdade de criticar racional e conscientemente os valores vigentes de modo a 

justificá-los ou negá-los coerentemente.   

Nesse sentido Martin Heidegger fornece a síntese destes traços 

característicos que singularizam o homem e, por extensão, a humanidade, a saber: 

a racionalidade, a linguagem, e como decorrência desta última a sociabilidade, e a 

ética, referindo: 

 

O pensar consuma a relação do ser com a essência do homem e a 
linguagem é a casa do saber. É na linguagem que habita o ser. Único 
animal possuidor do dom da palavra - do texto e do contexto -, o que 
faz do homem o único animal a discernir o bem e o mal; o justo e o 
injusto 50. 

  

A percepção dessa condição humana, condição ética, levou Immanuel Kant a 

conceituar Ética como a ciência da liberdade51, sugerindo que o comportamento 

conforme a moral se verifica quando o homem, ser capaz de se autodeterminar por 

meio da razão, autônoma, auto – nómos – cria normas para si mesmo, escolhendo 

livremente os valores que considera dignos de serem tutelados e os 

comportamentos que julga importante serem observados, isto é, quando delibera, 

auxiliado apenas pelo uso da reflexão, acerca da melhor forma de viver ou, se se 

preferir, quando delibera acerca da lei moral a qual irá se submeter, evidenciando, 

desde logo, o aspecto normativo que envolve a ética e consequentemente a 

natureza humana.  

 

 

                                                      
50

 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. São Paulo: Moraes, 1991, p.1. 

51
 ―Todo conhecimento racional é: ou material e considera qualquer objecto, ou formal e ocupa-se 

apenas da forma do entendimento e da razão em si mesmas e das regras universais do pensar em 
geral, sem distinção dos objectos. A filosofia formal chama-se Lógica; a material, porém // que se 
ocupa  de determinados objectos e das leis a que eles estão submetidos, é por sua vez dupla, pois 
que estas leis ou são leis da natureza ou leis da liberdade. A ciência da primeira chama-se Física, a 
da outra é a Ética; Aquela chama-se também  Teoria da Natureza, esta Teoria dos Costumes‖.  
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 13.  
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1.3 O Homem: Ser Normativo 

 

Para se discorrer a respeito da normatividade como uma tendência elementar 

do homem que vive em sociedade, bem como para investigar as diferentes maneiras 

pelas quais esse fenômeno pode se manifestar, toma-se como ponto de partida o 

posicionamento de Miguel Reale: 

 

Há fenômenos sociais tão relevantes na História da humanidade que, 
por serem expressão espontânea e comum do agir do homem desde 
tempos imemoriais, acaba deixando de ser objeto primordial de sua 
atenção. Dentre eles nenhum sobreleva em termos de importância o 
da normatividade, apesar de constituir uma das notas essenciais e 
distintivas do próprio ser humano, podemos dizer que onde está o 
homem, aí está a regra52. 

 

Assim inicia o autor sua reflexão sobre o fenômeno da normatividade surgida 

no interior dos agrupamentos humanos e da ―regra, como medida da ação‖.  

No mesmo tom Maria Garcia adverte: ―A liberdade tem, pois, um outro  

âmbito, que é o âmbito da lei‖ 53.  

Ambos os autores assentem que viver é, irremediavelmente, viver (com), e 

que desta condição humana, condição de convivência, surgem necessariamente 

regras de condutas, normas de comportamentos, enfim, surgem as leis como 

instância normativa a informar o que se deve/pode ou não fazer. Esses limites, 

obrigatórios ou facultativos, à liberdade de agir dos homens, segundo o jusfilósofo, 

sempre existiram, mas não nasceram como expressão de regras morais postas 

autonomamente conforme se referiu anteriormente, eles assumiram ao longo dos 

tempos diferentes configurações, tais como aquelas que são fruto da consciência 

mítica dos homens, próprias das sociedades arcaicas, das leis divinas, oriundas de 

uma concepção religiosa da existência humana, das leis naturais, que se ocupam de 
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 REALE, Miguel. Variações sobre a normatividade. Estado de São Paulo, 04.06.2005, p. A2. 

53
 GARCIA, Maria. Desobediência Civil: direito fundamental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª Ed., 

2004, p. 77. 
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determinados objetos, bem como das leis a que eles estão submetidos e, que se 

apresentam sob duplo aspecto, conforme ensina Immanuel Kant ―[...] pois que estas 

leis ou são leis da natureza ou leis da liberdade. A ciência da primeira chama-se 

Física, a da outra é a Ética‖54 e, por fim, assumem aspecto de leis político-jurídicos 

que consubstanciam o objeto de estudo da ciência do Direito. 

Assim, um olhar em direção à gênese da cultura ocidental, conforme se 

propõe, demonstra o que se está a afirmar, isto é, que em uma etapa inicial de 

evolução da humanidade o mito se apresenta com um forte componente 

disciplinador, capaz de moldar o comportamento dos homens e a vida em 

sociedade55.  

Nesse sentido, entendido como uma narrativa fantasiosa e inexplicável, que 

busca, na imaginação, respostas aos questionamentos humanos mais elementares, 

o mito é dotado, justamente porque inexplicável, de poderosa força cogente e 

constitui, no dizer de Gilberto Dupas ―[...] uma forma atenuada de intelectualidade, 

usada como instrumento de controle social‖56. É através dele que o caos no mundo 

se deixa apreender e ordenar, é por meio dele que as inquietudes mais profundas, 

que os instintos e as emoções mais violentas, que os desejos mais autênticos e as 

paixões mais enraizadas na alma humana se fazem exprimir.  

Já o seu caráter normativo se revela na medida em que alcança o fim a que 

se destina, qual seja, fornecer uma explicação e dar um sentido à existência 

humana, conforme Hilton Japiassu: 

 

                                                      
54

 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 13.  

55
 ―[...] o mito da origem da humanidade [...] permite-nos interpretar o trabalho do homem e o 

sofrimento da mulher no parto. O relato diz que Adão e Eva, tentados  pelo demônio, cometem o 
pecado de saborear o fruto da árvore do conhecimento (a maçã). A serpente tenta Eva e esta 
convence Adão a comê-lo. Deus se põe em cólera. É a Falta do homem (espécie humana). Ambos 
são castigados e todos os seus descendentes. Sua punição: a expulsão do paraíso terrestre. Seu 
castigo: o trabalho para o homem e o sofrimento no parto para a mulher. O mito fornece uma 
justificação, sem recorrer a  antecedentes históricos, daquilo que é [...] Depois do Pecado original, o 
homem precisa trabalhar e a mulher dar à luz na dor. Isto não se discute: ‗É assim‘. JAPIASSU, 
Hilton. Ciência e Destino Humano. Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 45.  

56
 DUPAS, Gilberto. O mito do Progresso. São Paulo: Unesp, 2006, p. 23. 
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O mito tem o papel de desempenhar uma função na consciência 
coletiva: serve de referência justificadora e de modelo. Está presente 
para tecer, no imaginário, garantias capazes de suprir o vazio das 
angústias eternas e fornecer respostas definitivas às questões que 
nos inquietam: sobre o mal, o sofrimento, a morte, o destino da alma, 
o sentido da Vida, a existência e natureza de Deus [...]57. 

  

Da concepção mitológica ao sentimento religioso, Battista Mondin assinala 

que o mito é ―[...] o primeiro degrau no processo de compreensão dos sentimentos 

religiosos mais profundos do homem; é o protótipo da teologia‖ 58. E no mesmo 

sentido Ernst Cassirer : 

 

No desenvolvimento da cultura humana, não podemos fixar um ponto 
onde termina o mito e a religião começa. Em todo curso de sua 
história, a religião permanece indissoluvelmente ligada a elementos 
míticos e impregnada deles. Por outro lado o mito, mesmo em suas 
formas mais grosseiras e rudimentares, traz em si alguns motivos 
que de certo modo antecipam os ideais religiosos superiores que 
chegam depois. O que leva de um estágio para outro não é nenhuma 
crise repentina de pensamento nem qualquer revolução de 

sentimento
59

. 

  

Em ambas concepções, tanto mitológica quanto religiosa, verifica-se a 

presença de elementos fantásticos, mágicos, místicos e poéticos. Esses elementos 

são de extrema importância para a evolução do conhecimento humano, e exercem, 

acima de tudo, a função de mola propulsora que impulsiona, instiga e incentiva o ser 

humano a compreender sua condição.  

Battista Mondin : 

 

Ao nosso juízo, a fantasia é uma faculdade extremamente importante 
característica do homem, porém, mais por sua contribuição 
teleológico-prática, do que pela gnosiológico-especulativa. Sem 
dúvida é importante também essa última porque a fantasia serve 
como uma ponte entre os sentidos e a razão; mas é importante, 
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JAPIASSU, Hilton. Ciência e Destino Humano. Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 45.  

58
 MONDIN, Battista. Curso de Filosofia. 12ª ed. São Paulo: Paulus. 2003, p. 11. 

59
 CASSIRER, Ernst. Op. cit., p.145 -146. 
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sobretudo, a primeira contribuição, porque com seus sonhos, seus 
projetos e suas visões utópicas, a fantasia alimenta aquele impulso 
de autotranscendência que move continuamente o homem e o 

empurra mais para diante
60

. 

 

A imaginação, termo que surge da união de dois outros, a saber, imagem e 

ação, constitui igualmente a essência do ser humano, único ser capaz de sonhar, de 

desejar e de agir em direção à realização de seus sonhos. A imaginação leva o 

homem dos sentidos à razão, conduzindo-o a outra etapa de seu desenvolvimento 

marcada, por assim dizer, pelo início de um pensamento que se pretende mais 

racional, rigoroso, crítico, isto é, marcada pelo limiar do pensamento filosófico.  

O conhecimento filosófico ergue-se, então, a partir da capacidade 

essencialmente humana de reflexão61, como já mencionado.   

Com a filosofia, o homem percebe que, para conhecer melhor o mundo e 

colocá-lo melhor a seu serviço, deveria encontrar em si as possibilidades e a 

coragem para enfrentá-lo. Assim, de acordo com Robert Lenoble, ―[...] a história que 

se desenrola de Sócrates a Descartes é, pois, a do homem que pouco a pouco 

domina o mundo, dominando-se a si mesmo‖ 62.  

                                                      
60

 MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de Antropologia Filosófica. 8ª ed. São Paulo: 
Paulus, 1980, p. 69. 

61
 ―Se queremos resolver essa questão (cuja solução é tão necessária para a Ética da Vida quanto 

para o conhecimento puro...) da ‗superioridade‘ do Homem sobre os Animais, eu não vejo senão um 
meio: pôr decididamente de lado, no feixe dos comportamentos humanos, todas as manifestações 
secundárias e equívocas da atividade interna e encarar bem de frente o fenômeno central da 
Reflexão. [...] a Reflexão, como a própria palavra indica, é o poder adquirido por uma consciência de 
se dobrar sobre si mesma, e de tomar posse de si mesma como de um objeto dotado de sua própria 
consistência e de seu próprio valor: não apenas conhecer, - mas conhecer-se; não mais apenas 
saber, mas saber que sabe ... o ser reflexivo, precisamente em virtude de sua inflexão sobre si 
mesmo, torna-se de repente susceptível de se desenvolver numa esfera nova. Na verdade é um outro 
mundo que nasce. Abstração, lógica, opções e invenções ponderadas, matemáticas, arte, percepção 
calculada do espaço e da duração, ansiedades e sonhos de amor [...] Todas essas atividades de vida 
interior nada mais são que a efervescência do centro recém-formado explodindo sobre si mesmo. Isto 
posto, eu pergunto. Se como decorre do que foi dito, é o fato de se encontrar ‗refletido‘ que constitui o 
ser verdadeiramente ‗inteligente‘, podemos nós seriamente duvidar de que a inteligência seja o 
apanágio evolutivo do Homem e só do Homem?‖ CHARDIN, Pierre Teilhard de. O fenômeno humano. 

São Paulo: Cultrix, 1995, p. 186. 

62
 LENOBLE. Robert. História da ideia da natureza. Lisboa: Edições 70, 1990, p. 22. 
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Da mesma maneira que ocorre com a mitologia e com a religião, o pensar 

filosófico63 intenta fornecer uma explicação a respeito do Universo e um sentido para 

a existência determinando as regras que permitem tanto ordenar o Cosmos externo 

ao homem, quanto o cosmos particular que compõe o interior de cada ser humano, 

aproximando-o assim de seu ideal, qual seja, a vida boa, na acepção grega da 

expressão.  

No entanto, a filosofia se diferencia das demais concepções na medida em 

que as respostas por ela oferecidas não têm como fundamento dogmas divinos  

nem, tampouco, uma narrativa fantástica incontestável, como ocorre com os mitos. 

São concepções formuladas a partir da observação da realidade exterior, da phisis – 

da natureza – bem como da investigação daquilo que é comum à humanidade e, ao 

mesmo tempo, singular em cada um dos homens, o ethos.  

Tomada como um campo de estudo da Filosofia, a Ética, como ciência da 

moralidade, como um saber que se dedica a estudar os diversos sistemas de moral 

existentes, se traduz, em última instância, como fundamento da moral.  

Constitui concretamente um conjunto de valores capazes de dirigir a conduta 

dos indivíduos e de guiar o comportamento dos homens em sociedade. É possível 

afirmamos que estamos no campo da moral quando nos perguntamos: ―O que 

devemos fazer?‖. Já a Ética, ciência da moral, enquanto saber teórico, de modo 

diverso, remete-nos à indagação: ―Por que devemos fazer?‖.  

Todavia, levando-se em conta os diferentes sistemas morais, isto é, a 

pluralidade de valores existentes, fenômeno comum em um cenário de multiplicidade 

cultural, em vigor desde a cisão na cosmovisão ocidental, provocada pela Reforma, 

momento em que passamos a conviver, apenas a título de ilustração, no campo da 

religiosidade, com uma moral católica, uma moral protestante e, mais tarde, uma 

moral laica, as teorias éticas também, diante desse mosaico de valores e visões 
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 ―Embora tendo fundamentalmente o mesmo objetivo que o mito, a saber, o de fornecer uma 
explicação exaustiva das coisas, a filosofia procura atingir esse seu objetivo de modo completamente 
diferente. De fato, o mito procede mediante a representação fantástica, a imaginação poética, a 
intuição de analogias, sugeridas pela experiência sensível; permanece, pois, aquém do logos, ou 
seja, da explicação racional. A filosofia, ao contrário, trabalha só com a razão, com o rigor lógico, com 
espírito crítico, com motivações racionais, com argumentações rigorosas, baseadas em princípios 
cujo valor foi prévia e firmemente estabelecido de forma explícita‖. MONDIN, Battista. Curso de 
filosofia. São Paulo: Paulus, 12ª ed., 2003, vol. 1, p.11. 
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diversas de mundo se apresentam em grande profusão e, a resposta oferecida pelos 

filósofos ao questionamento acima referido – Por que devemos fazer? – está longe 

de ser pacífica, conforme se nota adiante.  

Nesse sentido Adela Cortina registra:   

 

Cada teoria ética fornece uma determinada visão do fenômeno da 
moralidade e o analisa a partir de uma perspectiva diferente. Todas 
elas estão construídas com os mesmos conceitos, porque não é 
possível falar de moral prescindindo de valores, bens, deveres, 
consciência, felicidade, finalidades de conduta, liberdade, virtudes, 
etc. A diferença que observamos entre as diversas teorias éticas não 
provém, portanto, dos conceitos com que lidam, mas do modo como 
os ordenam quanto à sua prioridade e dos métodos filosóficos que 
empregam64. 

 

Assim, com o objetivo de promover uma visão panorâmica das teorias éticas 

de maior relevância ao longo dos séculos busca-se, ainda que de forma superficial, 

dada a dimensão e a complexidade do tema, traçar uma espécie de linha do tempo 

que permita contemplar os sistemas éticos mais pertinentes ao presente estudo.  

Cumpre iniciar esta tarefa lembrando-se de que as noções de bem e de 

virtude, no sentido de excelência moral – areté – bem como a ideia de comunidade, 

foram esboçadas desde a Grécia Antiga por Sócrates, Platão e Aristóteles que com 

seus sistemas inauguram a ética da ―era do ‗ser‖65.  

O homem nesse período é tanto melhor – aristoi – quanto mais for o grau de 

identificação entre os seus interesses e os interesses da comunidade, entre o seu 
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 CORTINA, Adela. Op. cit., p. 51. 

65
 Do pensamento filosófico pré-socrático ao pensamento socrático propriamente dito, importante 

destacar a contribuição de Heráclito, não tanto por ter nomeado o fogo como princípio primordial do 
Universo, nem tampouco por determinar que tudo esteja em permanente mudança e que o equilíbrio 
encontra-se na necessária complementaridade entre os opostos, mas, principalmente, por determinar 
que, para penetrar os segredos da natureza, antes teria o homem que conhecer seus próprios 
segredos. Nesse sentido, Ernst Cassirer

65
 observa: ―Heráclito porta-se na fronteira entre o 

pensamento cosmológico e o antropológico. Embora fale ainda como filósofo natural e faça parte dos 
‗antigos fisiologistas‘, está convencido de que é impossível penetrar o segredo da natureza sem ter 
estudado o segredo do homem. Deveremos cumprir a exigência de autorreflexão se quisermos 
manter nosso domínio sobre a realidade e entender o seu sentido. Assim, Heráclito pôde caracterizar 
o conjunto de sua filosofia pelas duas palavras ‗busquei a mim mesmo‘. Mas essa nova tendência do 
pensamento, embora fosse inerente à filosofia grega primitiva, só alcançou sua plena maturidade na 
época de Sócrates. Portanto, é no problema do homem que se encontra o marco que separa o 
pensamento socrático do pré-socrático.‖ CASSIRER, Ernst. Op. cit., p. 14. 
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bem e o bem comum. E se ocorre a ruptura com esta ética que tem como meta a 

felicidade da coletividade, ela se opera em um período subsequente, chamado 

período helenístico, marcado pela desordem política e moral grega, em decorrência 

do advento dos grandes Impérios, como o de Alexandre e o Império Romano que 

provocaram o afastamento gradual dos cidadãos em relação aos destinos da pólis e 

o estabelecimento de uma ética que se dedica a refletir acerca da felicidade dos 

indivíduos.  

Proposta por duas escolas tradicionais – epicuristas e estoicistas – ambas 

estão de acordo quando dizem que felicidade e sabedoria devem ser coincidentes. 

Informam que uma vez que fora perdido o ideal de uma vida feliz na polis, resta viver 

conforme a natureza.  

Todavia, para os epicuristas, viver de acordo com a natureza é agir com vista 

à busca da felicidade através da satisfação dos prazeres sensíveis, surge 

exatamente aí, com o epicurismo, a ética hedonista.  

Os estoicos, por outro lado, defendem a existência de uma Razão Cósmica 

da qual derivam uma Lei Universal que, em última instância, justifica os fatos, os 

acontecimentos, isto é, o destino inexorável que se abate sobre cada homem e, 

porque inexorável, requer apenas resignação.  

A sabedoria consiste, assim, em compreender que a felicidade exterior 

depende do destino e, que resta ao homem, portanto, apenas buscar a paz interior 

diante da vida, isto é, da realidade, tal como ela se lhe apresenta, já que o poder de 

se determinar livremente lhe escapa. Neste sentido a ética estoica orienta o homem 

a desprezar os bens exteriores e valorizar os interiores como a imperturbabilidade 

diante do sofrimento e serenidade diante de sua contingente condição. Delineia-se a 

partir daí dois âmbitos: o da liberdade interior que depende de nós, e o do mundo 

exterior, que fica fora de nós e que foge, por esta razão, à possibilidade de 

modificação através das nossas ações66.   

Do período helenístico à Idade Média opera-se uma drástica modificação nas 

teorias éticas que, de certo modo, deixam de ser objeto de especulação dos filósofos 

propriamente ditos, para se tornarem objeto de reflexão dos Doutores da Igreja. Isto 
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 Cf. CORTINA, Adela. Op.cit., p. 61-62.  
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porque, com a ruína do Império Romano e a propagação do Cristianismo, instaura-

se uma nova forma de organizar a sociedade e um novo prisma pelo qual o 

comportamento do homem deve ser contemplado e disciplinado.   

Essa nova época é caracterizada pela presença cada vez mais expressiva de 

traços da cultura judaica, provenientes da Bíblia judaica, que serão 

progressivamente mesclados aos primeiros escritos cristãos.  

A intersecção desses elementos forja a passagem da cultura clássica, greco-

latina, na qual, por exemplo, a educação moral das crianças se orientava pelo 

comportamento dos heróis proclamados pelos mitos narrados por Homero e 

Hesíodo, para uma nova moral, na qual o modelo de conduta deve ser substituído 

por aquele professado por Cristo e seus discípulos.  

Surge, assim, a necessidade de uma nova ética, mais condizente com o 

horizonte teológico que se descortinará doravante.  

Dando forma a esse propósito, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino 

consagram-se como representantes máximos do Medievo.  

O primeiro identifica os conteúdos da moral com os ensinamentos que Cristo 

legou à humanidade e que podem ser resumidos em um único mandamento: ―Amar 

a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo‖ 67.  

O segundo, por sua vez, identifica uma lei eterna estabelecida por Deus, 

supremo monarca do universo, da qual se retira uma lei natural, que fixa o conteúdo 

da moral, podendo ser resumida, igualmente, em um único mandamento: ―Deve-se 

fazer o bem e evitar o mal‖.  

O bem consiste, assim, nas inclinações humanas naturais, como conservar a 

própria vida, por exemplo. A ética tomista não se ocupa, registre-se, em fornecer um 

rol exaustivo destas inclinações posto que considera que os seres humanos 

facilmente compreendem estes preceitos elementares, já que estão naturalmente 

ínsitos no homem e se manifestam como uma espécie de intuição, costume, caráter 
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 ―É congruente continuar a chamar este constructo de ‗ética‘? Ou se deveria prescindir de qualquer 
alusão a crenças religiosas em um sistema de filosofia moral?‖. É a indagação de CORTINA, Adela. 
Op.cit., p. 64. 
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ou disposição, estes hábitos, por assim dizer, contém os preceitos da lei natural e 

são chamados de sinderese. A observação e a aplicação destes preceitos às 

circunstâncias concretas da vida cotidiana dão origem à consciência68, na qual a 

moral está alicerçada69. 

Sucedendo esse período, que se encerra no final do século XIV, em que a 

razão humana se conforma com as revelações divinas,  a moral é disciplinada pelos 

dogmas religiosos e, por razões históricas e políticas, o homem é relegado a 

segundo plano, tornando-se Deus o centro, a razão, a causa primeira e última de 

todas as coisas, advém a Modernidade e, com ela, inaugura-se uma etapa sem igual 

em termos de diversidade de teorias éticas e filosofias da moral.  

Essa variedade justifica-se levando em consideração que as circunstâncias e 

a realidade na qual os homens se encontram a partir daí não encontram 

precedentes na história da humanidade. Assim, na lição de Adela Cortina: 

 

A partir dos séculos XVI e XVII, a filosofia moral entra em uma nova 
etapa: com a revolução científica, os contatos com grupos culturais 
muito afastados da Europa, as chamadas ‗guerras de religião‘, a 
invenção da imprensa etc., as visões de mundo tradicionais 
desmoronaram e se torna patente a necessidade de elaborar novas 
concepções que permitam orientar-se nos diversos âmbitos da vida. 
―Nesse contexto de profunda crise cultural, a filosofia moderna 
começou sua marcha renunciando ao antigo ponto de partida sobre o 
ser das coisas, para partir agora da pergunta pelos conteúdos da 
consciência humana70‖. 

 

Da mesma forma Eduardo Carlos Bittar ensina que a Modernidade se deu a 

um só tempo no plano dos fatos e no plano das ideias e pontua: 
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 ―Só existe uma ciência que pode ter a pretensão de dirigir o nosso dever: é a ciência do bem e do 
mal, a consciência‖. MAN, Henri de. Au delà du Marxisme apud GARCIA, Maria, A Dignidade da 
Pessoa e os Limites da Ciência – A Ética da Responsabilidade. Tese apresentada para defesa de 

Livre Docência na Pontifícia Universidade Católica – Faculdade Paulista de Direito 2001, p. 222. 

69
 CORTINA, Op. cit., 64-66. 

70
 Ibidem., p. 66. 
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A modernidade implica um longo processo histórico, a iniciar-se em 
meados do século XIII e a desdobrar-se em sua consolidação até o 
século XVIII, de desenraizamento e laicização, de autonomia e 
liberdade, de racionalização e de mecanização, bem como de 
instrumentalização e industrialização. Desta forma, pode-se dizer que 
a modernidade envolve aspectos do ideário intelectual (científico e 
filosófico) associados a outros aspectos econômicos (Revolução 
Industrial e ascensão da burguesia) e políticos (soberania, governo 

central, legislação) conjunturalmente relevantes
71

. 

 

Pondo em relevo os fatores que o autor ressalta, é possível dizer que no 

aspecto político, que se ocupa em linhas gerais com a forma com que os homens 

organizam a vida em sociedade, com o modo que efetivamente participam dos 

destinos da cidade e concebem o Estado, destacam-se as teorias contratualistas, 

forjadas a partir de uma ética individualista, que se dispõe a afirmar os interesses do 

homem-indivíduo, frente ao Estado e à coletividade.  Hugo Grotius inaugura a escola 

contratualista que tem, entre outros expoentes, Thomas Hobbes, John Locke, 

Montesquieu e Rousseau72.  

Hobbes determina que, devido ao caráter naturalmente ímpio e egoísta dos 

homens, ao soberano devem ser garantidos todos os meios que lhe permitam 

exercer o poder absoluto, pondo a salvo apenas os pactos em que se 

estabelecessem a renúncia do direito à vida, que neste caso seriam nulos, pois, a 

vida, por ser um bem natural, deve ser respeitada, sendo a ―[...] segurança do povo 

a suprema lei‖ 73. 

De modo similar Locke, ao analisar os limites do poder do soberano, informa 

que este não poderia ser arbitrário sobre a vida e sobre os bens dos indivíduos, 

apregoando que as autoridades devem respeitar os direitos que os homens lhes 

conferem ao ingressar na sociedade politicamente organizada, determinando que 

―ninguém pode transferir mais poder do que possui, e ninguém detém um poder 
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 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 

42. 

72
 ―Portanto, se o soberano ordenar a alguém (mesmo que justamente condenado) que se mate, se 

fira ou se mutile a si mesmo, ou que não resista aos que o atacarem, ou que se abstenha de usar 
alimentos, o ar, os medicamentos, ou qualquer outra coisa sem a qual não poderá  viver, esse 
alguém tem a liberdade de desobedecer‖. HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de 
um estado eclesiástico e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2000, capítulo 14, p. 113 e ss. e 175. 

73
 HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 220, n. 2. 
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arbitrário absoluto sobre si mesmo, ou sobre qualquer outro, para destruir a própria 

vida ou tomar a vida e a propriedade de outrem‖ 74. 

Montesquieu afirma: ―quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de 

magistratura o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade 

e para que esta ocorra, é necessário que se proceda a separação entre os 

poderes‖75.  

Kant,76 inspirado em Rousseau77, define a liberdade jurídica do ser humano 

como a faculdade de obedecer somente às leis às quais deu seu livre 

consentimento78. 

Embora dissonantes quanto aos fundamentos que justificam a realização do 

contrato social, emerge dessas teorias, sem exceção, valores individuais 

fundamentais que se quer ver efetivamente preservados não só por meio da ética, 

que especula e disciplina o livre agir, como também assegurados no âmbito jurídico, 

e assim o é porque a questão da liberdade põe-se no âmago das experiências do 

Direito – como toda experiência ética. Pertinente, portanto, a lição de Jorge Miranda: 

 

As correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do 
iluminismo, que são expoentes doutrinais, LOCKE (Segundo Tratado 
sobre o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das leis) ROUSSEAU 
(Contrato Social), KANT (além das obras filosóficas fundamentais. 
Paz Perpétua) – e importantíssimos movimentos econômicos, sociais 
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 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil:ensaio sobre a origem, os limites e os fins 
verdadeiros do governo civil. Rio de Janeiro: Vozes, 1994, p. 163.  

75
 MONTESQUIEU,Charles Luis de Secondat. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1998.   

76
 ―Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da 

natureza.‖ KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 2005, 

p. 59.  

77
 ―Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda força comum a pessoa e os 

bens de cada associado e pela qual cada um unindo a todos obedeça, todavia, apenas a si mesmo e 
permaneça tão livre como antes. Eis o problema fundamental para o qual o contrato social oferece 
solução.‖ ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito político. São Paulo: 

Edipro, 2000, p. 35. 

78
Cf. BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 86.  
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e políticos conduzem ao Estado constitucional, representativo ou de 

Direito
79

. 

 

Além do ponto de vista político que na Modernidade representou o terreno no 

qual, por meio de uma ética individualista, germinaram as grandes Declarações de 

Direitos80, Carlos Eduardo Bittar também chama a atenção para as transformações 

econômicas deste período. Dentre as profundas modificações encontra-se a ruptura 

com o feudalismo medieval.  

O sistema fabril e a revolução industrial deram aí a largada para o modo 

capitalista de produção e com ele, a economia de mercado. O que se esperava, no 

entanto, era que em razão destes fatores desenvolvimentistas verificar-se-ia uma 

maior distribuição da renda e, consequentemente, uma diminuição da desigualdade 

social.  

Todavia, verificou-se justamente o oposto, o que houve foi o acúmulo de 

riqueza por parte de poucos e a exploração sistemática da mão-de-obra de muitos 

homens, mulheres e crianças. A sociedade dominada por esta lógica que é própria 

do Liberalismo81, na qual o individualismo era levado às últimas consequências, 

clamava por uma ética capaz de reorganizar as coisas e de recolocar o ser humano, 

e não o lucro, como fim precípuo da vida social. Nesse sentido a reação veio do 

surgimento de novas teorias, dentre as quais, o socialismo utópico, que encontra 

entre os seus fundadores Saint-Simon, Owen e Fourier, o socialismo libertário ou 
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 Para o jurista português, a Revolução Francesa simboliza o ápice do movimento que deu origem ao 
chamado constitucionalismo. Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 44.  

80
 Referimo-nos, pois, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, por meio da qual os 

Estados Unidos declaram sua independência em 1776, e a Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão, fruto da Revolução Francesa de 1789. 

81
. ―No liberalismo, o individualismo foi levado às últimas conseqüências e o Estado restringiu-se a 

exercer funções que garantissem, apenas e tão somente, a ordem social e a proteção contra 
ameaças externas. ―...a essa ascensão do indivíduo na História, a perda da proteção familiar,  
estamental ou religiosa tornou-o muito mais vulnerável às vicissitudes da vida [...] Patrões e 
empregados eram considerados, pela majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais em 
direito [...] O resultado dessa atomização social, como não poderia deixar de ser, foi a brutal 
pauperização das massas proletárias, já na primeira metade do século XIX. Ela acabou, afinal, por 
suscitar a indignação dos espíritos bem formados e por provocar a indispensável organização da 
classe trabalhadora‖. COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São 

Paulo: Saraiva, p. 52. 
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anárquico, representado em sua origem por Proudhon, Bakunin, Malatesta, entre 

outros, e o marxismo, defendido por Marx e Engels, realizam propostas que, em 

comum, enfatizam a necessidade de se realizar justiça social através de uma ―ética 

socialista‖ 82.  

Assim, enquanto os primeiros defendem, se não de forma total, ao menos de 

modo parcial, o fim da propriedade privada dos meios de produção, reivindicando 

que a transformação social ocorra não pela revolução violenta, mas pelo diálogo e 

pela demonstração de experiências bem sucedidas que eles mesmos 

desenvolveram como nos casos dos sistemas de cooperativas e das fábricas 

modelo, os segundos acreditam que uma justa distribuição das riquezas e o fim da 

exploração das classes sociais menos favorecidas passe, necessariamente, pela 

abolição do Estado e pela luta organizada, empreendida pelos próprios 

trabalhadores, em busca de uma sociedade solidária, autogestionária e federalista.  

Por fim, os últimos, fazendo uma crítica à própria filosofia, identificada como 

um saber incapaz de promover qualquer tipo de mudança, posto que realizada por 

pensadores que, como o próprio nome diz, atuam no nível das ideias, e aqui é 

preciso que se diga, a crítica marxista tem destino certo, seu alvo é a filosofia do 

direito de Hegel e o idealismo alemão, o marxismo fundamenta sua teoria no 

materialismo histórico que estuda a evolução das relações de produção, não de 

forma ideal, mas objetivamente, seu mote são as relações reais que a ciência da 

História, isenta de valores, demonstra existir entre os seres humanos, as riquezas e 

os bens, mostrando cruamente a correlação entre economia e política, bem como o 

domínio da primeira sobre a segunda e, por fim, o modo como este domínio contagia 

as representações morais e jurídicas83. 
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―A Revolução Russa, de outubro de 1917, abrindo o caminho para o Estado Socialista, iria despertar 
a necessidade de assegurar aos trabalhadores um nível de vida compatível com a dignidade humana. 
Surge, então, a consciência de que os indivíduos que não têm direitos a conservar são os que mais 
precisam do Estado.‖ DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 25ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 211.   

83
 ―Embora O Capital seja principalmente, na verdade, um tratado de ética social, essas ideias éticas 

nunca se apresentam como tais. Elas são expressas apenas indiretamente, mas nem por isso com 
menos força, pois os passos intermediários se mostram evidentes. A meu ver, Marx evitou formular 
uma teoria moral explícita porque não gostava de sermões. [...] Para ele, os princípios de 
humanidade e decência eram algo que não podia ser questionado e deviam ser considerados ponto 
pacífico [...] atacou os moralistas porque viu neles os defensores servis de uma ordem social cuja 
imoralidade sentia intensamente‖. POPPER, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: 
Paidós, 1982, p. 370. No mesmo sentido ―De fato, podemos dizer que Marx não quis fazer uma ética, 
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Para o marxismo as Declarações, que representam o marco inicial do Estado 

de Direito Moderno, não se mostraram eficazes na eliminação da desigualdade e na 

promoção do bem estar dos indivíduos e a única saída para retirar o homem 

moderno de sua alienação é o estabelecimento de uma sociedade sem classes e da 

internacional comunista que unirá todos os proletariados. O objetivo, contudo, não 

se consolidou. Perdida a batalha para o capitalismo, o que restou deste confronto, 

em termos de saldo positivo, foram os direitos sociais84. 

As transformações político-jurídicas e econômicas representam, portanto, 

importantes fatores no início da era Moderna. Resta ainda por investigar aquela que 

parece ser a alteração mais significativa deste período, capaz, inclusive, de suscitar 

as demais e de fornecer a tônica que conduziu a humanidade da Modernidade aos 

dias atuais, trata-se, pois, do plano intelectual e da confiança iluminista na razão 

emancipadora, capaz de libertar o homem do jugo da ignorância e da superstição a 

que fora submetido durante todo o medievo.  

Por mais contraditório que possa parecer, o homem, com uma fé inabalável 

na razão, marcha na Modernidade rumo à dessacralização do mundo e ao domínio 

da natureza.  

A ciência deixa de ser saber contemplativo para se tornar saber preciso, 

comprometido com a objetividade e com o rigor da linguagem procura afastar as 

ambiguidades e se apresenta como o único conhecimento capaz de oferecer 

respostas satisfatórias às inquietudes e aos anseios humanos.  

                                                                                                                                                                      
no entanto, o melhor legado da filosofia marxista talvez consista precisamente em constituir uma 
provocação moral em prol da justiça e da construção de uma utopia na qual todos os seres humanos 
cheguem a se sentir livres da dominação. O saber marxista não pretende ser sabedoria moral, mas 
ciência da história que exclui qualquer tipo de juízos de valor. Não há nela, portanto, separação entre 
o que é (objeto da ciência) e o que deve ser (objeto da moral): as leis ou tendências da história, 
descobertas pela ciência marxista, mostram que a utopia vai realizar-se graças ao desenvolvimento 
das forças produtivas e às contradições internas do sistema capitalista‖. CORTINA, Adela. Op. cit., p. 

78. 

84
 Destarte, como resposta às péssimas condições de vida enfrentadas pela grande maioria da 

população, em virtude do estabelecimento da economia de mercado, foi elaborada a Constituição 
Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, que passaram a afirmar direitos 
econômicos e sociais, tendo como titulares desses direitos não só os indivíduos em si, mas as 
classes sociais então incipientes, tal como a classe operária, que surge nesse cenário e que, em 
razão da total omissão do Estado, passa a ser aviltada, vilipendiada, achincalhada pelo modo 
capitalista de produção. ROCHA, Renata da. O direito à vida e a pesquisa com células-tronco 
embrionárias: limites éticos e jurídicos. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008, p. 106. 
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A tríade formada por Kepler, Galileu85 e Newton, promoveu o divórcio 

definitivo entre a filosofia e a ciência e consagrou a revolução iniciada antes por 

René Descartes86 que, no O Discurso do Método, formula uma teoria do homem 

baseada em observações empíricas e em princípios lógicos gerais.  

A vida natural como um todo, anteriormente considerada um mistério, ou 

mesmo uma graça divina torna-se, com o pensamento cartesiano, um fenômeno 

mecânico, equiparando-se o organismo vivo a uma máquina que deve ser 

desmontada, remontada e reajustada com vistas a bem atender aos interesses 

humanos87. Esta é a lógica que vai se apoderar, a passos largos, de todos os 

domínios do saber. Assim, Carlos Eduardo Bittar assinala: 

 

[...] toda a cultura moderna se desdobrou no sentido de demonstrar, 
pouco a pouco, de Bacon a Darwin, de Descartes a Spencer, que a 
natureza poderia ser testada, analisada, aproveitada com vistas a 
servir à satisfação dos desejos humanos, desde os desejos de 
conhecimento (pulsão pelo saber e pelo explicar) até os desejos 
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 ―[...] a revolução metodológica iniciada por Galileu promove a autonomia da ciência e seu 
desligamento da filosofia. Pouco a pouco, desse período até o século XX, aparecem as chamadas 
ciências particulares - física, astronomia, química, biologia, psicologia, sociologia etc. - delimitando 
um campo de estudo específico  de pesquisa. Na verdade, o que estava ocorrendo era o nascimento 
da ciência, como a entendemos modernamente. Com a fragmentação do saber, cada ciência se 
ocupa de um objeto específico: à física cabe investigar o movimento dos corpos; à biologia, a 
natureza dos seres vivos; à química, as transformações substanciais, e assim por diante.‖ ARANHA, 
Maria Lúcia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à Filosofia. 2ª ed. São 
Paulo: Moderna, 2002. p. 73 

86
 ―Com o pensamento cartesiano, segundo alguns, é que se teria iniciado a  consciência da 

subjetividade cognitiva. Este seria o start da modernidade como forma de dominação e colonização 
do mundo (res extensa) pela razão (res cogitans). Isso, no entanto,  não é consenso entre os autores, 
e os referenciais teóricos mudam. A modernidade, para Habermas, por exemplo, teria nascido com 
Hegel, e seu racionalismo onipresente seria a máxima  manifestação da vontade colonizadora 
moderna do mundo. A modernidade para Foucault, teria nascido com Kant, na medida em que 
ninguém melhor que ele teria se pronunciado sobre a dimensão do indivíduo e sobre a consciência 
ética do dever ...‖ Cf. Bittar, Eduardo Carlos Bianca. Op. cit. p. 45. 

87
 ―No Discurso do Método, que constitui uma espécie de manifesto da civilização tecnológica, 

Descartes afirmou que ‗... les notions générales touchant la physique m‘ont fait voir qu‘il est possible 
de parvenir à des connaissances que soient for utiles à la vie, et qu‘au lieu de cette philosophie 
speculative, qu‘on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle 
connaissant la force et les actions du feu, de l‘ eau, de l‘air, des asters, des cieux et de tout les autres 
corps que nous environnement, aussi disitnctement que nous connaissons les divers métiers de nos 
artisans, nous pourrions employer en meme façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et 
ainsi nous render comme maîtres et possueurs de la nature.‘‖ COMPARATO, Fabio Konder. A 
afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 541. 
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utilitários (aperfeiçoar técnicas de plantio, curar doenças, controlar 

modificações ambientais)
 88. 

 

 

François Ost lembra que a frase de Francis Bacon fornece o tom do discurso 

moderno ―[...] a natureza, escreve ele, é uma mulher pública. Devemos domá-la, 

penetrar os seus segredos e subjugá-la à nossa vontade‖ 89. De modo menos 

agressivo Descartes propõe o mesmo, isto é, que nos comportemos como ―donos e 

senhores‖ da natureza. Neste sentido, importante lembrarmos a lição de Olgária 

Matos: 

 

A racionalidade que separa sujeito de objeto, corpo e alma, eu e 
mundo, natureza e cultura, acaba por transformar as paixões, as 
emoções, os sentidos, a imaginação e a memória em inimigos do 
pensamento. Cabe ao sujeito, destituído de seus aspectos empíricos 
e individuais, ser o mestre e conhecedor da natureza; ele passa a dar 
ordens à natureza que deve aceitar sua anexação ao sujeito e falar 
sua linguagem – linguagem das matemáticas e dos números. Só 
assim a natureza poderá ser conhecida, isto é, ‗controlada‘, 
dominada, o que não significa ser ‗compreendida‘ [...] a ciência 
domina a natureza [..] mas não controla  a incoerência da vida 90.  

  

A reação ao racionalismo cartesiano veio, de início, através do empirismo de 

David Hume, fez escola com o romantismo de Jean Jacques-Rousseau, encontrou 

seus fundamentos no criticismo de Immanuel Kant, anunciou sua falta de sentido por 

meio do niilismo de Friedrich Nietzsche e revelou toda sua angústia e seu 

desamparo no existencialismo de Martin Heidegger e Jean Paul Sartre.  

Cada um desses sistemas filosóficos, diante da confirmação da máxima 

realizada por Bacon, segundo a qual, conhecimento é poder e, frente à realidade 
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 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Op. cit., 259 

89
 ―Uma frase de Bacon  lança, contudo, uma sombra bem negra sobre a sua cidade radiosa: ‗A 

natureza, escreve ele, é uma mulher pública. Devemos domá-la, penetrar os seus segredos e 
subjugá-la à nossa vontade.‘ Em termos menos duros, Descartes dirá a mesma coisa:  comportarmo-
nos como se fossemos ‗donos e senhores‘ da natureza. Também aqui, tudo começa como uma 
fábula.‖  OST, François. A natureza à margem da lei. A ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto 

Piaget. 1995 . p. 39.   

90
 MATOS, Olgária. Escola de Frankfurt; luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: Moderna, 1993. 
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incontestável do crescimento brutal dos poderes do homem, agora sobre o próprio 

homem, poderes estes que atualmente estendem seus domínios com o advento da 

biotecnologia91, da genética92, da engenharia genética93 e da biologia molecular94, e 

que tornam os homens sujeitos e objetos de suas próprias técnicas, a seu modo e, 

em seu contexto específico, esses sistemas se perguntam: há limites que possam 

ser opostos à razão? Se a ética é a ciência da liberdade, seria possível que em sua 

instância normativa ela informasse as fronteiras a serem respeitadas pelo homem 

em sua busca incessante pelo conhecimento? Ou tudo o que for técnica e 

cientificamente possível também é eticamente aceitável?  

Lembrando-se de que o conhecimento em si, não é bom nem ruim e que o 

problema se apresenta quando se faz uso deste conhecimento, que na Modernidade 

este conhecimento não é mais um saber apenas especulativo, é ciência aplicada, 

convertida em técnica, Aranha e Martins alertam: 

 

O poder alcançado pelo cientista é ambíguo porque pode estar a 
serviço do homem ou contra ele. Daí a necessidade de o trabalho do 
cientista e do técnico ser acompanhado por reflexões de caráter 
moral [...] a fim de que sejam questionados os fins a que se destinam 
os meios utilizados pelo homem: se servem à liberdade ou às formas 

                                                      
91

 ―Disciplina que estuda as aplicações industriais dos conhecimentos adquiridos no campo da 
biologia (em bacteriologia, engenharia genética, enzimologia, imunologia, etc.)‖. MARCEL, Garnier; 
DELMARE, Valery; DELMARE, Jean; DELMARE, Théresè. Dicionário Andrei de Termos de Medicina. 
2ª ed., São Paulo: Organização Andrei, 2002, p. 181. Maria Helena Diniz conceitua biotecnologia 
como ―... a ciência da engenharia genética que visa ao uso de sistemas e organismos biológicos para 
aplicações medicinais, científicas, industriais, agrícolas e ambientais. Através dela os organismos 
vivos passaram a ser modificados geneticamente, possibilitando a criação de organismos 
transgênicos ou geneticamente modificados.‖ 

91
 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 450 

92
―Ciência da hereditariedade. Estudo dos fenômenos químicos ligados aos mecanismos de 

informação de que os cromossomos são os suportes.‖. MARCEL, Garnier; DELMARE, Valery; 
DELMARE, Jean; DELMARE, Théresè. Op.cit., p. 547. 

93
 A engenharia genética se apresenta, então, como uma técnica que, associada ao procedimento da 

fertilização in vitro, torna possível a manipulação de células-tronco germinais humanas, 
compreendendo a totalidade das técnicas capazes de interferir, alterar ou modificar a carga 
hereditária da espécie humana, a saber: o diagnóstico genético pré-implantacional, a terapia gênica e 
a clonagem, entre outras Cf. DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p 449-50; HABERMAS, Jürgen. O futuro 
da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 23-24. 

94
 ―Parte da biologia que trata das estruturas moleculares. Ela permite, graças à utilização de sondas 

genéticas, identificar os microorganismos, as doenças hereditárias ou os tumores e por engenharia 
genética, fabricar os medicamentos‖. MARCEL, Garnier; DELMARE, Valery; DELMARE, Jean; 
DELMARE, Théresè. Op.cit., p. 180. 
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de dominação. Por isso é impossível admitir a existência do trabalho 
científico neutro, que procura o saber pelo saber, a ciência encontra-
se irremediavelmente imbricada na moral e na política e o cientista 
tem uma responsabilidade social da qual não se pode abdicar 95.  

 

Contudo, as teorias éticas propostas até a primeira metade do século XX não 

se mostraram eficazes o bastante na tarefa de frear a razão instrumental e evitar o 

desequilíbrio incontingencial no qual se encontra imerso o gênero humano, capaz de 

promover feitos prodigiosos, como a descoberta da penicilina, e de empenhar 

comportamentos assombrosos, como a barbárie perpetrada em Auschwitz96. Este 

último episódio, em particular, denunciou o vazio ético que se instaurou quando se 

fez do intelecto um deus97.  

                                                      
95

 ARANHA, Maria L. A. e MARTINS, Maria H. P. Op. cit., 2002, p. 131. 

96
 Para Edgar Morin, esse desequilíbrio e as ameaças dele decorrentes, com relação à insólita 

destruição do homem pelo próprio homem, são da natureza, é resultado do apogeu do pensamento 
racional legado da modernidade. O autor convida a refletir sobre a teoria dos três cérebros do ser 
humano: o dos antigos mamíferos (sede da inteligência e afetividade), o retilíneo (sede da agressão) 
e o neocórtex (sede das operações lógicas) e determina: ―Não existe soberania do racional sobre a 
afetividade, mas hierarquias em permanente permuta, onde nossos instintos mais bestiais vão 
controlar nossa inteligência para realizar suas finalidades. Assim, a racionalização de Auschwitz (a 
indústria da morte humana) é um empreendimento de destruição utilizando os poderes racionais, 
tecnológicos do espírito humano. Nossa razão não controla nossa afetividade e nossas pulsões mais 
profundas. De fato, este desequilíbrio permanente é ao mesmo tempo a fonte do que há de mais 
horrível (destruição, assassinato) e do que há de mais belo (invenção, criação, poesia, imaginação). 
Se a racionalidade controlasse tudo, não haveria mais inventividade na espécie humana. Sem dúvida, 
devemos esperar regular esta máquina cerebral que tende a tornar-se demente. Certas condições 
culturais e sociais liberam os monstros que o ser humano traz em si. Estamos diante de um problema 
muito ambíguo: não podemos esperar um reino soberano da pura lógica, pois não somos 
computadores; mesmo que os computadores adquirissem sempre qualidades novas, não possuiriam 
nem experiências vividas, nem os sentimentos. É tudo isso que não podemos dissociar de nossa 
inteligência.‖ MORIN, Edgar; CYRULNIK, Boris. Diálogo sobre a natureza humana. Lisboa: Instituo 

Piaget, 2004, p. 55-56. 

97
 A expressão é utilizada por Einstein conforme segue: ―Nós, cientistas, cujo trágico destino tem sido 

ajudar a fabricar os mais hediondos e eficazes métodos de aniquilação, devemos considerar nossa 
missão solene e transcendente e fazer tudo o que estiver em nosso poder para evitar que essas 
armas sejam usadas para o propósito brutal com que foram inventadas. Que missão poderia ser mais 
importante para nós? Que finalidade social estaria mais próxima de nossos corações?‘ [...] por uma 
penosa experiência, aprendemos que o pensamento racional  não é suficiente para resolver os 
problemas da nossa vida social. devemos ter o cuidado de não fazer do intelecto o nosso deus; ele 
sem dúvidas tem músculos fortes, mas nenhuma personalidade. Não é capaz de conduzir. Pode 
apenas servir. O intelecto tem um olho aguçado para os métodos e ferramentas, mas é cego quanto 
aos fins e valores. A ciência pode apenas determinar o que é, não o que deve ser‖. EINSTEIN, Albert. 
Escritos da Maturidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994,p. 161,162 e 227. 
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A crise dos sentidos98, na precisa designação que Hannah Arendt confere à 

expressão, disseminada com os campos de concentração e com os tribunais de 

saúde hereditária, revelou, igualmente, a necessidade de uma nova ética, mais 

consciente de seu tempo e dos dilemas que as incipientes tecnologias do DNA 

recombinante e do diagnóstico genético pré-implantacional, entre outras, associadas 

à medicina genética, estão a engendrar, tais como: seres híbridos, 

metamorfoseados artificialmente, selecionados geneticamente.  

Não há porque duvidar que a revolução biotecnológica que se iniciou no 

último quarto do século XX e que promete revolucionar a medicina no século XXI, 

tenha êxito e seja capaz de realizar aquilo que a ficção científica já está por anunciar 

há algum tempo, a criação de seres transumanos, de humanóides, de uma nova 

humanidade, afinal já sabemos que a literatura em especial, e as artes em geral, 

exercem com excelência o papel de clarividência. 

Necessária, portanto, uma ética que se mostre disposta a refletir acerca da 

fecunda tensão que se instala quando as possibilidades da técnica médica se 

cruzam com as exigências da ética, uma teoria ético-filosófica apta a edificar um 

novo sistema, mais condizente com os poderes titânicos que a Biomedicina informa 

para o novo milênio. Esta nova ética se denomina Bioética.  

 

                                                      
98

 ―Para entender isso, é preciso esclarecer um pouco a noção de sentido. Conforme o uso que 
estamos fazendo dela, a expressão tem relação com a orientação do homem no mundo. É importante 
não confundir, porém, sentido com objetivo ou finalidade. Esta última tem relação com a função das 
coisas, aquilo para que elas servem .Contudo, como nota Hannah Arendt (1981: 167), o sentido das 
coisas não se reduz àquilo para que elas servem ou, por exemplo, o sentido do trabalho de um 
carpinteiro não se reduz aos utensílios, nem mesmo à finalidade dos utensílios que ele produz. Por 
isso é possível que, muito embora  a carpintaria continue a ter uma finalidade, o trabalho do 
carpinteiro venha a perder sentido. Sentido, assim, tem  relação com a valia das coisas, com a sua 
dignidade intrínseca.‖ FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 
Decisão, Dominação. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 372. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 

10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 166 ss. 
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CAPÍTULO II.  BIOÉTICA E BIODIREITO: DUAS ORDENS DIRETIVAS  

  

Com o objetivo de estabelecer padrões éticos a serem observados nas 

pesquisas científicas realizadas em seres humanos surge, na década de 70, nos 

Estados Unidos, a Bioética99.  

Formulada por Van Rensselaer Potter, oncologista americano que 

desenvolveu seus trabalhos na Universidade de Wisconsin, em Madison, e pelo 

obstetra holandês, André Hellegers, da Universidade de Georgetown, em 

Washington, D.C., a Bioética é defina pelo Instituto Kennedy de Ética, da 

                                                      
99

 É possível apontarmos dentre os fatores específicos que motivaram o nascimento e o 
desenvolvimento da bioética o artigo publicado na revista Life, em 09 de novembro de 19662, cujo 
título era ―Eles decidem quem vive e quem morre‖. Nesta publicação se contava a história de um 
Comitê, instalado em Seatle, formado por um pequeno grupo composto por profissionais não 
médicos, com o objetivo de selecionar pacientes para o programa de diálise, instituído na cidade 
recentemente e viabilizado graças à invenção do Dr. Belding Scribner. Logo de início o Comitê se deu 
conta da delicada tarefa que teria de enfrentar. Isto porque o número de candidatos em busca da 
terapia era muito superior à capacidade de oferta do tratamento. Os membros do Comitê deveriam, 
deste modo, adotar critérios – Idade? Finanças? Escolaridade? Contribuição passada ou potencial 
para o futuro? – para escolher quem deveria fazer uso da tecnologia salvadora. Outro fato que chama 
a atenção quando o assunto é a gênese da bioética está relacionado ao artigo de autoria do Dr. 
Henry Beecher, professor de Anestesia da Universidade de Harvard, intitulado ―Ética em Pesquisa‖, 
que foi publicado no New England Journal of Medicine, no ano de 1966.  Nele, o professor 
denunciava que 12% dos trabalhos científicos publicados em importante revista científica eram 
contrários à Ética. O mais flagrante caso de desrespeito ficou conhecido como Caso de Tuskegee, 
que ocorreu em uma cidade do Alabama, Estados Unidos, onde, de 1932 a 1972 foram realizadas 
pesquisas, pelo Serviço de Saúde Pública norte americano, sobre a evolução natural da sífilis, 
doença até aquele momento sem tratamento. Os ―voluntários‖, verdadeiras cobaias, eram todos 
negros e acreditavam,  equivocadamente, estarem recebendo tratamento. Em 1967, ocorre o primeiro 
transplante de coração, um feito médico realizado pelo cirurgião sul-africano Christian Barnard que 
revolucionou significativamente não só a medicina, mas, sobretudo, as questões existenciais mais 
elementares. O procedimento contava com a remoção do coração, ainda em funcionamento, de um 
indivíduo cuja morte já havia sido diagnosticada. Diante do sucesso da técnica surgiram as questões: 
como pode alguém ser considerado morto diante do funcionamento de seus órgãos? Quem 
determina o momento da morte? A vida está relacionada à consciência? Ou é possível que haja vida 
no indivíduo inconsciente? Estes questionamentos levaram o comitê da Escola Médica de Harvard, 
quando requisitado, no ano de 1968, a dar um  parecer acerca do coma irreversível e a elaborar o 
conceito de morte encefálica, conceito este que passou a ser mundialmente adotado.  Além desses, 
outros fatores contribuíram com o surgimento e o desenvolvimento da bioética e motivaram a criação, 
nos Estados Unidos, no ano de 1974, da Comissão Nacional para a Proteção dos Interesses 
Humanos de Biomédica e Pesquisa Comportamental. Esta Comissão tinha como objetivo principal a 
elaboração de um relatório que identificasse os princípios éticos fundamentais a serem respeitados 
pelos cientistas quando a pesquisa médica envolvesse seres humanos. Após quatro anos de 
trabalho, a Comissão tornou público o Relatório Belmont no qual recomendava o respeito pelas 
pessoas – conhecido como princípio da autonomia, a beneficência e a justiça como princípios 
bioéticos norteadores da conduta do médico e do pesquisador. Cf. PESSINI, Leo; 
BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas Atuais de Bioética. 9ª Ed. São Paulo: Centro 

Universitário São Camilo; Loyola, 2010.   
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Universidade Georgetown/EEUU, pioneiro na organização da Enciclopédia de 

Bioética, nos seguintes termos: 

 

Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e 
ethike (ética). Pode-se defini-la como sendo o estudo sistemático das 
dimensões morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas 
morais – das ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade 
de metodologias éticas num contexto interdisciplinar100. 

  

Tendo por alicerce os princípios da autonomia, da beneficência e da justiça, a 

Bioética estrutura sua atuação em torno dos comitês de ética em pesquisa científica. 

Formados não só por profissionais ligados à área da saúde como médicos, 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, mas também por 

profissionais de áreas distintas como filósofos, teólogos e juristas, esta 

heterogeneidade própria da Bioética garante a multiplicidade de olhares em torno de 

uma mesma questão e reforça o compromisso com a riqueza que advém da 

diversidade de concepções existenciais, das diferentes opiniões, das visões de 

mundo distintas e dos valores diferenciados para, ao fim, revelar o espírito que 

anima suas reflexões, qual seja: a tolerância.  

O saldo destes debates é, em geral, convertido em relatórios, diretrizes e 

recomendações que servem de parâmetros para médicos e pesquisadores no 

decorrer de suas atividades.  

A Bioética se mostra, portanto, comprometida com os aspectos éticos da 

prática Biomédica, disposta a enfrentar os dilemas que surgem a partir da união da 

biologia com a engenharia genética e a medicina reprodutiva, entre outros novos e 

revolucionários saberes, mostra-se empenhada em avaliar as implicações que estas 

novas técnicas acarretam ao ser humano e aos efeitos que causam na sociedade.  

Entretanto, é preciso lembrar que a Bioética, parte da Ética geral, constitui, 

assim, objeto de estudo da Filosofia. Ao levantar os questionamentos e suscitar as 

reflexões, ela propõe um debate interdisciplinar para ao final orientar o 

                                                      
100

 Encycopledia of Bioethics, 2ª Ed., vol. 1, Introdução, W.T. Rich, editor responsável, p. XXI, 1995.  
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comportamento humano, neste caso, em especial, do cientista, manifestando-se, 

assim, como ordem diretiva desde a sua origem.  

Todavia, a força de suas normas e o poder de suas recomendações que, no 

mais das vezes indicam o caminho a ser observado com vistas a compatibilizar 

desenvolvimento biotecnológico e respeito ao ser humano, encontram-se adstritas a 

seu campo de atuação que é, genuinamente, teórico.  

Para serem dotadas de efetividade, as normas éticas necessitam do Direito. 

Com a Bioética não é diferente. Para que a sua efetividade ultrapasse o âmbito da 

Medicina e, portanto, da ética profissional, as ordens diretivas da (Bio) Ética 

necessitam do (Bio) Direito, isto é, necessitam ser juridicamente positivadas. 

Este último, em especial, apresenta-se como instância normativa apta a 

promover a distinção entre o discurso ético e o discurso jurídico posto que, diante do 

atual quadro de desenvolvimento da genética humana, somada às técnicas 

incipientes, tais como a tecnologia do DNA recombinante101, que tornou possível a 

criação de seres híbridos102, a clonagem103, a eugenia positiva104, procedimentos 

                                                      
101

 ―A engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, é um conjunto de técnicas que 
possibilita a identificação, o isolamento e a multiplicação de genes dos mais variados organismos. É 
uma tecnologia utilizada em nível laboratorial, pela qual o cientista poderá modificar o genoma de 
uma célula viva para a produção de produtos químicos ou até mesmo de novos seres, ou seja, 
organismos geneticamente modificados (OGM) (Lei 11.105/2005, art. 3º, IV e V)‖. 

102
 ―A fecundação interespécies, por sua vez, resvala na possibilidade de criação de seres híbridos, 

com parte do patrimônio genético humano e parte de genoma de animais, bem como na produção de 
quimeras, fusão deliberada de embriões, um sadio e outro com enfermidade genética, dando origem 
assim a um ser dotado de quatro progenitores. ROCHA, Renata da. O direito à vida e a pesquisa com 
células-tronco: limites éticos e jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 63-63. Nesse sentido: ―O 
governo britânico afirmou ontem que não proibirá a criação de embriões humanos híbridos de 
humanos com animais para fins científicos. A decisão foi tomada após uma comissão parlamentar ter 
pedido a liberação da prática, em nome dos cientistas. Em dezembro, o governo havia proposto uma 
proibição na criação de embriões híbridos com receio de que ela criasse uma ‗inquietude pública 
considerável‘ [...] Poderão ser criados ‗quimeras‘ (pela injeção de células animais em um embrião 
humano), transgênicos (com DNA animal injetado no embrião) e híbridos nos quais as células 
humanas são fundidas a óvulos animais sem núcleo...‖. Folha de São Paulo. Reino Unido libera uso 
de embrião híbrido, p. A-18 em 18 de maio. 2007. Acreditamos que seria de grande valia neste 
momento, trazer a lume o conceito de quimera. Assim, por quimera compreende-se ―...na mitologia 
grega, um monstro que cuspia fogo e que tinha cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente‖. 
BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 330.  

103
―A clonagem é a técnica por meio da qual se reproduz, por síntese artificial e assexuada, um 

organismo ou parte dele, tendo por base um único substrato genético, podendo ser classificada, 
conforme sua aplicação e seus fins, em reprodutiva ou terapêutica. Levada a termo no ano de 1997 
pelos cientistas do Instituto Roselin, na Escócia, liderados pelo cientista Ian Wilmut, a equipe, após 
277 tentativas, obteve êxito na clonagem de um mamífero que recebeu o nome de Dolly. O 
procedimento partiu de uma célula mamária retirada de uma ovelha de três anos e o organismo 
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que envolvem a manipulação da vida humana nos estágios iniciais de seu 

desenvolvimento acabam por configurar risco, não só à vida humana 

individualmente tomada, mas à espécie em si mesma considerada. 

Outro cenário que se descortina com o avanço da medicina e que impõe 

dilemas éticos e consequências jurídicas está relacionado às questões ligadas à 

terminalidade da vida, isto é, à eutanásia, à ortotanásia, à distanásia, ao suicídio 

assistido, bem como às diretivas antecipadas de vontade, dentre outras questões 

diretamente relacionadas ao Direito e que apontam para a necessidade de 

afirmação de um novo ramo da Ciência do Direito, cuja finalidade precípua seja não 

só enunciar ordens diretivas, tal como faz a Bioética, mas também determinar a sua 

observação.  

Esse novo ramo do Direito, que se constitui a partir de um conjunto de 

normas, regras e princípios, dentre os quais se reconhece contribuição dos 

princípios e referenciais105 bioéticos, deverá representar um núcleo intangível, uma 

                                                                                                                                                                      
produzido se revelou uma cópia fiel do organismo doador do material genético‖. ROCHA, Renata da. 
Op. cit., p. 57. 

104
 ―O termo eugenia advém da junção do radical grego eu, que quer dizer belo, bem, bom - eupátrida, 

o bem nascido, eutanásia, thanatos - morte, a boa morte, a morte sem dor – com a união do sufixo 
genia, que deriva de gene, gerar, surgiu no século XIX, com o inglês Francis Galton. A eugenia 
apresenta duas feições. A chamada eugenia negativa que envolve a eliminação sistemática dos 
chamados traços genéticos considerados indesejáveis e a eugenia dita positiva, que se detém na 
aplicação de uma reprodução seletiva, de modo a proceder a um aprimoramento das características 
de um determinado organismo ou espécie. Acerca dessa noção de eugenia positiva, na qual, 
deliberadamente, se opta por um design do ser humano em devir, Hilton Japiassu aduz que ‗o velho 
eugenismo é substituído pela noção de dons (talentos) e pela concepção de desigualdades 
programadas‖. ROCHA, Renata da. Op. cit., p. 85-86. 

105
 ―Temos buscado elaborar as  questões da Bioética entendida em seu sentido abrangente, além da 

ética biomédica) à luz de referenciais e não à luz de princípios. Os ―princípios‖ passam a ser 
―referenciais‖. Não se trata de mera questão semântica de jogo de palavras. Os referenciais seriam 
como o próprio nome indica, as pontes de referências para a reflexão bioética; assim, os ―princípios‖ 
deixam de ser princípios (direito e ou deveres) e passam a ser pontos de referência, aliás 
importantíssimos, porém, não só eles. Os referenciais englobam, coisas além de direitos e deveres e 
que devem ser, também, pontos de referência para a elaboração da reflexão bioética. Enquanto que 
a teoria dos princípios pode ser representada pela figura de um quadrado, sendo cada lado um 
princípio, com a imagem de ―fechamento‖, a ideia (ou teoria) dos referenciais pode ter a 
representação de um círculo, mas um círculo aberto e dentro dele estariam os pontos de referência, 
dentre eles a não maleficência, a autonomia, a justiça, a dignidade, solidariedade, fraternidade, 
confidencialidade, privacidade, vulnerabilidade, responsabilidade, sobrevivência, qualidade de vida. 
Os referenciais não estariam linearmente atrelados entre si mas livres para a interação que a situação 
bioética, em análise, leva a exigir. Direitos, deveres, valores, compromissos e sentimentos éticos, em 
plena liberdade de atuação pluralista, inter e transdisciplinar agregando ciências biológicas com os 
demais ramos do conhecimento (sobretudo, ciências humanas, sociais e também as exatas), 
constituem a ótica e a métrica da ―teoria‖ dos referenciais‖. HOSSNE, William Saad. Bioética – 
princípios ou referenciais? In O MUNDO DA SAÚDE, São Paulo, 2006, out/dez 30 (4), p. 675. 
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fronteira não só ética, mas também jurídica, à Biociência. Indicará os limites diante 

dos quais não será permitido avançar sem causar dano à espécie humana, após o 

que, se houver o desrespeito a este limite, que haja, a consequente e 

correspondente responsabilização. 

Essas considerações, porém, confrontam três ordens de problemas. A 

primeira remete à clássica distinção entre normas éticas e normas jurídicas; a 

segunda, vinculada à primeira, obriga, uma vez mais, a enfrentar o tradicional 

embate entre o direito natural e o direito positivo; a terceira leva a indagar se o 

cenário que se vislumbra com o avanço da Biomedicina e da Biotecnologia justifica, 

de fato, a afirmação de um novo ramo do Direito a regular as questões que 

emergem dessa nova realidade. Ressalte-se, ainda, que, em sendo positiva a 

resposta dessa última indagação, restará a necessidade de identificar que tipo de 

normas o Biodireito deverá ensejar.  

De início reconhece-se que, em geral, a primeira resistência diante da 

proposta de afirmar o Biodireito como um novo ramo do Direito, refere-se ao risco de 

se estabelecer um sistema fechado de regras que torne inviável o desenvolvimento 

médico científico, uma vez que no âmbito das ciências biológicas as transformações 

ocorrem em um ritmo frenético.  

As polêmicas situações que esses avanços geram, deveriam, assim, ser 

solucionadas a partir do caso concreto, evitando impedir o avanço da Biomedicina 

pelo estabelecimento de um conjunto de regras jurídicas. 

Não se discorda totalmente desse argumento. De fato, dia após dia a 

imprensa anuncia novas descobertas da Biomedicina, haja vista a questão da 

pesquisa envolvendo células-tronco. Jornais e revistas de grande circulação trazem 

quase que cotidianamente o anúncio de novos procedimentos nessa área, 

noticiando novos fármacos e terapias que, em geral, representam um benefício para 

a humanidade. Todavia, apesar do reconhecimento de que as transformações na 

esfera da biociência e da biotecnologia se verificam em um ritmo acelerado, não se 

admite que a presença de um plexo de normas biojurídicas a regulamentar a prática 

biomédica e a tutelar de forma específica a manipulação de material genético 

humano, represente um óbice ao progresso da ciência. Isto porque não se trata de 

elaborar um rol taxativo de regras jurídicas postas de antemão com o fito de 
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solucionar todo e qualquer conflito que possa decorrer do emprego destas novas 

tecnologias.  

Mas, sim, de assegurar que a Biomedicina e a Biotecnologia se desenvolvam 

com a plena observância das normas éticas e jurídicas, a fim de compatibilizar a 

liberdade, fundamental ao avanço científico e a responsabilidade que no Estado de 

Direito decorre, apenas e tão somente, da lei, tal como enunciado pelo art. 4º, da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto da Revolução 

Francesa que dispõe: ―A liberdade de cada um só tem limites nas dos demais e só a 

lei determina estes limites‖. 

2.1 Normas Éticas e Normas Jurídicas 

 

Afirmou-se acima, que a distinção entre as normas da Bioética e as normas 

do Biodireito remete as três ordens distintas, porém, relacionadas, de problemas. O 

primeiro desses problemas encontra-se relacionado à clássica dicotomia que se 

estabelece entre as normas morais e as normas jurídicas. Neste sentido, nota-se 

que há na doutrina o entendimento pacífico acerca da íntima relação entre estas 

duas categorias normativas, o que vale dizer, entre o Direito e a Moral.  

Fazendo alusão a esta relação, André Franco Montoro reconhece ―[...] o 

direito é uma das ciências éticas, ao lado da moral (em sentido estrito) e das demais 

ciências normativas da conduta‖ 106, Rosa Maria de Andrade Nery anota ―A Moral e o 

Direito, por vezes, se confundem‖ 107. Paulo Nader ensina que ―O Direito, como 

produto cultural que é, realiza valores; é engenho humano que visa à consagração 

da justiça, e esta se acha enlaçada com a Moral‖108 . 

Todavia, embora reste consagrada a relação entre o Direito e Moral houve, ao 

longo do tempo, um esforço permanente no sentido de identificar elementos 
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 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 25ª Ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 97. 

107
 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noções Preliminares de Direito Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 47. 

108
 NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 14ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p 29. 
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capazes, não especificamente de separar estas ciências naturalmente afins, mas, 

sobretudo, de distinguir as normas morais das normas jurídicas. Partindo dessa 

premissa Miguel Reale ensina: 

 

Encontramo-nos, agora, diante de um dos problemas mais difíceis e 
também dos mais belos da Filosofia Jurídica, o da diferença entre 
Moral e Direito [...] Nesta matéria devemos lembrá-los de que a 
verdade, muitas vezes, consiste em distinguir as coisas, sem separá-
las. Ao homem afoito e de pouca cultura basta perceber uma 
diferença entre dois seres para, imediatamente, extremá-los um do 
outro, mas os mais experientes sabem a arte de distinguir sem 
separar, a não ser que haja razões essenciais que justifiquem a 
contraposição109. 

 

Há um grande número de teorias que  tratam desse problema, a reflexão que 

segue será baseada naquela que se tornou referência ao estudo do tema, sobretudo 

pela contribuição que deu para a compreensão, para o desenvolvimento e para o 

aperfeiçoamento da questão ao longo do processo histórico. Trata-se, pois, da teoria 

do ―mínimo ético‖ 110 que afirma: o Direito representa o mínimo de moral declarado 

obrigatório para que os homens possam conviver socialmente.  

Ao discorrer sobre essa teoria lembra Miguel Reale que nem todos podem ou 

querem realizar espontaneamente as obrigações morais e, por isso, torna-se 

indispensável prover de força determinados preceitos éticos, de modo que a 

sociedade não sucumba. Para os simpatizantes dessa teoria as regras morais são 

observadas espontaneamente, mas como as violações são muitas vezes inevitáveis, 

é imprescindível que se impeça a sua inobservância com mais severidade, a fim de 

garantir a paz social111.  

De acordo com Miguel Reale:  

                                                      
109

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41. 

110
 ―Em primeiro lugar, recordemos a teoria do ‗mínimo ético‘, já exposta de certa maneira pelo filósofo 

Jeremias Bentham e depois desenvolvida por vários autores, entre os quais um grande jurista e 
politicólogo alemão do fim do século XIX e do princípio do seguinte, George Jellinek‖. REALE, Miguel. 
Op.cit. p. 42.  

111
 Cf. REALE, Miguel. Op.cit., p. 42. 
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Podemos dizer que a moral é o mundo da conduta espontânea, do 
comportamento que encontra em si próprio a sua razão de existir. O 
ato moral implica a adesão do espírito ao conteúdo da regra. Só 
temos, na verdade, a Moral autêntica quando o indivíduo, por um 
movimento espiritual espontâneo realiza o ato enunciado pela norma. 
Não é possível conceber-se o ato moral forçado, fruto da força ou da 
coação. Ninguém pode ser bom por violência. Só é possível praticar 
o bem, no sentido próprio, quando ele nos atrai por aquilo que vale 
por si mesmo, e não pela interferência de terceiros, pela força que 
venha consagrar a utilidade ou a conveniência de uma atitude. 
Conquanto, haja reparos a ser feitos à Ética de Kant, pelo seu 
excessivo formalismo, pretendo rigorosamente que se cumpra ‗o 
dever pelo dever‘, não resta dúvida que ele vislumbrou uma verdade 
essencial quando pôs em evidência a espontaneidade do ato 
moral112. 

 

Note-se que por essa concepção a liberdade de adesão à norma é 

imprescindível para a identificação do agir moral, o seu oposto, o que significa dizer, 

a coerção, o emprego da força e do constrangimento, que dirige e determina o 

comportamento dos indivíduos em sentido previamente determinado pelo ―outro‖, 

escapa, desde logo, ao âmbito da Moral para se converter em elemento do Direito. 

Esse entendimento leva à conclusão de que somente a coercitividade, própria da 

norma jurídica, é capaz de ordenar o comportamento dos homens em sociedade113.  

Norberto Bobbio assinala que o caráter coercitivo das normas jurídicas 

passou doravante a constituir característica elementar do positivismo jurídico e que é 

difícil identificar a origem da definição coercitiva do Direito, registrando que a 

tradição refere-se ao pensamento de Christian Thomasius como importante 

expoente que viveu na Alemanha entre o fim do século XVII e início do século XVIII, 

discípulo de Puffendorf e autor da obra clássica Fundamenta júris naturae gentium 

                                                      
112

 REALE, Miguel. Op. cit., p. 44. 

113
 ―[...] ‗faculdade e poder de obter mediante a força o cumprimento de um dever‘ tem um significado 

diferente conforme se esteja no estado de natureza ou no estado civil. No primeiro caso indica que ao 
próprio sujeito interessado é lícito recorrer diretamente à força para obter quanto lhe é devido; no 
segundo caso, indica que tal sujeito pode recorrer ao Estado, para que este use a força para fazê-lo 
obter o que lhe é devido. O uso da força por parte do sujeito em favor do qual é estabelecido um 
dever, no caso do jus imperfectum, é ilícito, constitui um ato de violência; no caso do jus perfectum, o 
uso da força é, ao contrário, lícito porque tem uma função reparadora e não representa um ato de 
violência, mas de coerção. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 

Paulo: Ícone, 1995, p. 148.    
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(de 1705) expõe uma teoria pessoal que se firma como precedente histórico da 

teoria da coação114.  

Aduz Norberto Bobbio que a ―[...] distinção de Thomasius se tornou clássica, 

tanto que no fim do século XVIII os juristas se dividiam em duas escolas, segundo 

aceitassem ou não a definição de direito como norma coercitiva‖ 115.  

Miguel Reale corrobora o jusfilósofo italiano lembrando que a doutrina de 

Thomasius teve grande repercussão porque ―[...] correspondia, de certa forma, a 

uma aspiração da época. Basta lembrar que Kant aceitou a teoria de Thomasius, 

como quase todos os seus contemporâneos‖ 116. 

No século XX a coerção como objeto do Direito será formalmente afirmada 

por Hans Kelsen tal como ensinam Norberto Bobbio e Miguel Reale, 

respectivamente, ―Podemos, todavia, dizer que em alguns autores contemporâneos 

a doutrina da coação como objeto do direito é clara e conscientemente formulada. É 

enunciada, por exemplo, por Kelsen [...]‖ 117; ―[...] poderíamos definir o Direito como 

sendo a ordenação coercitiva da conduta humana. Esta é a definição incisiva do 

Direito dada pelo grande mestre contemporâneo, Hans Kelsen [...]‖ 118.  

Nesse sentido, apesar de entender que Direito e Moral destinam-se ao 

conhecimento e à descrição de normas sociais, Hans Kelsen empenhou-se não 

apenas em afirmar o caráter coercitivo das normas jurídicas. Foi além e tratou de 

promover a separação entre as normas éticas e as normas jurídicas119. Assim, na 

lição do mestre austríaco tem-se: 
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 Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, 

p. 147-148.  

115
 Ibidem, p. 149. 

116
 REALE, Miguel. Op. cit., p. 54.  

117
 BOBBIO, Norberto. Op.cit. p. 156. 

118
 REALE, Miguel. Op. cit., p. 47.  

119
 A ideia de separação das normas éticas e das normas jurídicas, formulada por Hans Kelsen, 

remete à tradicional representação gráfica de dois círculos perfeitamente independentes um do outro, 
sendo que no interior de um deles estão as normas morais ou éticas e, no outro, as normas jurídicas. 
Essa representação se contrapõe à representação que a ―teoria do mínimo ético‖ enseja, a saber, a 
de dois círculos concêntricos, o maior representado pelas normas morais envolve o círculo menor, 
representado pelas normas jurídicas. Entre essas duas representações há aquela segundo a qual as 
normas morais são representadas por um círculo e as normas jurídicas por outro. Todavia, ocorrem 
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Ao lado das normas jurídicas, porém, há outras normas que regulam 
a conduta dos homens entre si, isto é, normas  sociais, e a ciência 
jurídica não é, portanto, a única disciplina dirigida ao conhecimento e 
à descrição de normas sociais. Essas outras normas sociais podem 
ser abrangidas sob a designação de Moral e a disciplina dirigida ao 
seu conhecimento e descrição pode ser designada como Ética. Na 
medida em que a Justiça é uma exigência da Moral, na relação entre 
a Moral e o Direito está contida a relação entre a Justiça e o Direito. 
A tal propósito deve notar-se que, no uso corrente da linguagem, 
assim como o Direito é confundido com a ciência jurídica, a Moral é 
muito frequentemente confundida com a Ética, e afirma-se desta o 
que só quanto àquela está certo: que regula a conduta humana, que 
estatui deveres e direitos, isto é, que estabelece autoritariamente 
normas, quando ela apenas pode conhecer e descrever a norma 
moral posta por uma autoridade moral ou consuetudinariamente 
produzida [...] A pureza de método da ciência jurídica é então posta 
em perigo [...] pelo fato de ela não ser, ou de não ser com suficiente 
clareza, separada da Ética: de não se distinguir claramente entre o 
Direito e a Moral 120. 

 

É notório que a distinção de Hans Kelsen entre Direito e Moral, bem como sua 

concepção normativista do Direito, está longe de ser considerada livre de críticas, 

como bem salientam Freire de Sá e Oliveira Naves. Não obstante, neste ponto em 

especial, sua teoria pode ser útil para demonstrar o que pretendemos com essa 

diferenciação 121. 

Logo de início Hans Kelsen contraria aquilo que durante muito tempo foi 

categoricamente afirmado pelos filósofos moralistas, a saber: ―[...] de que o Direito 

prescreve uma conduta externa e a Moral uma conduta interna‖.  

Para ele ―As normas das duas ordens determinam ambas as espécies de 

conduta‖ 122 já que a norma moral interior determina a conduta exterior do indivíduo, 

do mesmo modo que o Direito, quando avalia um comportamento como desvalor, 

como indesejável e ilícito, proibindo sua manifestação, tal como ocorre com o 

homicídio ―[...] proíbe não apenas a morte de um homem através da conduta externa 

                                                                                                                                                                      
pontos tangenciais entre as duas ordens, ou seja, há uma zona comum às normas éticas e às normas 
jurídicas, essa representação recebe o nome de teoria dos círculos secantes. 

120
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p.67.   

121
 SÁ, Maria de Fátima de. NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de Biodireito. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2009, p. 7. 

122
 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 68. 
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de um outro homem, mas também a conduta interna, ou seja, a intenção de produzir 

o resultado‖.123 

Também não se sustenta, segundo Hans Kelsen, a afirmação de que as 

normas da Moral destinam-se a dirigir o comportamento em direção oposta àquela 

indicada pela tendência natural dos homens, o que vale dizer: ―[...] uma conduta, 

para ser moral, terá de ser realizada contra a inclinação ou – o que é o mesmo – 

contra o interesse egoístico‖.124 Esta não é uma característica apenas das normas 

morais, é, antes, uma característica da ordem social, que se expressa, como já 

referido acima, tanto por meio das normas morais, quanto através das normas 

jurídicas. Assim, esclarece:  

 

Uma ordem social, ou seja, uma norma que prescreve uma 
determinada conduta humana, apenas tem sentido se a situação 
deve ser diferente daquela que resultaria de fato de cada qual seguir 
as suas próprias inclinações ou procurar realizar os interesses 
egoístas que atuariam na ausência da validade e eficácia de uma 
ordem social125.    

   

Destarte, é possível dizer que, para o mestre vienense, a diferença entre as 

normas estabelecidas pela Moral e as normas ditadas pelo Direito reside primeiro e, 

fundamentalmente, no fato de que não há na Moral, diante do descumprimento da 

norma por parte do indivíduo, um ato de coerção socialmente organizado. Nesse 

sentido, o autor afirma: 

 

O Direito só se pode ser distinguido essencialmente da Moral quando 
– como já mostramos – se concebe como uma ordem de coação, isto 
é, como uma ordem normativa que procura obter uma determinada 
conduta humana ligando á conduta oposta um ato de coerção 
sociamente organizado, enquanto a Moral é uma ordem social que 
não estatui quaisquer sanções desse tipo, visto que as suas sanções 
apenas consistem na aprovação da conduta conforme as normas e 
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 Ibid., mesma página. 

124 Ibid., mesma página. 

125
 Ibidem, p. 69. 
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na desaprovação da conduta contrária às normas, nela não entrando 
sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física126.   

  

A segunda e essencial distinção tem sede, conforme Hans Kelsen, na 

equivocada intenção de fazer corresponder o conteúdo da norma da Moral, com o 

conteúdo da norma do Direito. Equivocada porque a questão das relações entre o 

Direito e Moral não é uma questão sobre o conteúdo do Direito, mas uma questão 

sobre sua forma. 

Não há como esperar que haja correspondência entre os conteúdos da Moral 

e do Direito porque não há como estabelecermos a Moral, ou seja, uma Moral 

absoluta, que se demonstre invariável, levando-se em conta o tempo e o lugar em 

que é examinada ou, dito de outra forma, não é razoável esperar que seja possível 

determinar um conteúdo comum a todos os sistemas de Moral positiva diante da 

diversidade daquilo que os homens consideram bom ou mau, justo ou injusto, em 

diferentes épocas e lugares. Existem, portanto, diferentes ordens morais. O autor 

coloca em destaque assim, a relatividade, traço característico da Moral, para em 

seguida registrar: 

 

O que é necessariamente comum a todos os sistemas morais 
possíveis não é outra coisa senão a circunstância de eles serem 
normas sociais, isto é, normas que estatuem, quer dizer, 
estabelecem como devida (devendo ser) uma determinada conduta 
de homens referida – imediata ou mediatamente – a outros homens. 
O que é comum a todos os sistemas morais possíveis é a sua forma, 
o dever-ser, o caráter da norma. É moralmente bom o que 
corresponde a uma norma social que estatui uma determinada 
conduta humana; é moralmente mau o que contraria uma  tal norma. 
O valor moral relativo é constituído por uma norma social que 
estabelece um determinado comportamento humano como devido 
(devendo-ser). Norma e valor são conceitos correlativos127.  

  

A identificação entre estas duas ordens normativas está no caráter prescritivo 

de seus enunciados, no dever ser presente tanto na norma moral, quanto na regra 
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Ibidem, p. 71 
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 Ibidem, p. 74. 
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jurídica. No entanto, especificamente aí, é preciso deter-se um pouco mais para 

esclarecer que o ponto tangencial entre Direito e Moral, qual seja, o caráter 

prescritivo de suas normas, o dever-ser, mostra efetivamente que há relação entre o 

Direito e a Moral e que esta relação se verifica levando em consideração a forma de 

suas normas e não o conteúdo de seus enunciados.  

Por outro lado, esse mesmo ponto tangencial também demonstra que a 

intersecção que se verifica entre Direito e Moral é, por assim dizer, temporária, logo 

nota-se que, em virtude do caráter relativista inerente à Moral, ela ―[...] não pode 

desempenhar a função, que consciente ou inconscientemente lhe é exigida, de 

fornecer uma medida ou padrão absoluto para a valoração de uma ordem jurídica 

positiva‖ 128
 pois sua incidência pertence ao domínio da zetética e não ao âmbito da 

dogmática, tal como ocorre com o Direito.   

2.2 Entre a Zetética e a Dogmática 

 

As normas da Moral, embora prescritivas, tendem a ocupar o plano da 

Zetética, enquanto as normas do Direito, por outro lado, estruturam-se sobre as 

bases da Dogmática. Esses enfoques, Zetético e Dogmático, também estabelecem 

relações. Antes, porém, que se discorra acerca da relação que eles estabelecem, 

isto é, daquilo que os une, cumpre destacar o que os diferencia e, para tanto, 

significativo o magistério de Tércio Sampaio Ferraz: 

 

Zetética vem de zetein, que significa perquirir, dogmática vem de 
dokein,que significa ensinar, doutrinar. Embora entre ambas não haja 
uma linha divisória radical, (toda investigação acentua mais um 
enfoque que o outro, mas sempre temos dois), sua diferença é 
importante [...]. Questões zetéticas têm uma função especulativa 
explícita e são infinitas. Questões dogmáticas têm uma função 
diretiva explícita e são finitas [...] A título de exemplo, podemos tomar 
o problema de Deus na Filosofia e na Teologia. A primeira, num 
enfoque zetético, pode pôr em dúvida sua existência, pode 
questionar até mesmo as premissas da investigação, perguntando-se 
inclusive se a questão sobre Deus tem algum sentido. Nestes 
termos, seu questionamento é infinito, pois até admite uma questão 
sobre a própria questão. Já a segunda, num enfoque dogmático, 
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 KELSEN, Hans. Op.cit., p. 76. 
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parte da existência de Deus como uma premissa inatacável [...] seu 
questionamento é, pois, finito. Assim, enquanto a Filosofia se revela 
como um saber especulativo, sem compromissos imediatos com a 
ação, o mesmo não acontece com a Teologia, que tem de estar 
voltada para a orientação da ação nos problemas humanos em 
relação a Deus [...] a zetética é mais aberta, porque suas premissas 
são dispensáveis, isto é, podem ser substituídas se os resultados 
não são bons, as questões que ela propõe podem até ficar sem 
respostas até que as condições de conhecimento sejam favoráveis. 
A dogmática é mais fechada, pois está presa a conceitos fixados, 
obrigando-se a interpretações capazes de conformar os problemas 
às premissas e não, como sucede na zetética, as premissas aos 
problemas [...] a zetética deixa de questionar certos enunciados 
porque os admite como verificáveis e comprováveis, a dogmática não 
questiona suas premissas, porque elas foram estabelecidas (por um 
arbítrio, por um ato de vontade ou de poder) como inquestionáveis129. 

 

Ao afirmar que as questões dogmáticas são finitas, o autor está de fato 

afirmando que estas questões têm como limite o próprio sistema, o que vale dizer, 

as soluções para os problemas que se lhe apresentam devem ser encontradas 

intrassistematicamente e esta ideia é de substancial importância para sustentar o 

Direito como ciência autônoma, o que não significa, porém, que a dogmática jurídica 

se comporte acriticamente, isto porque a zetética, ponderam Maria de Fátima Sá e 

Bruno Torquato de Oliveira Naves ―[...] relaciona-se com a dogmática na medida em 

que fornece fundamentos, bases valorativas a serem incorporadas pelo sistema 

dogmático‖ 130. 

Nesse sentido, a Bioética, neologismo derivado das palavras gregas bios 

(vida) e ethiké (ética), no preciso sentido do termo, integra a Ética Geral, 

consubstanciando, prima facie, objeto de estudo e questionamento da Filosofia cujo 

enfoque é, por excelência, zetético131.  
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A Filosofia, registre-se, tem o tradicional papel de ser educadora do gênero 

humano e, se a humanidade não encontrar um guia nas filosofias de inspiração 

racional, tende a abandonar-se à irracionalidade, às paixões, aos instintos e à 

violência. Neste sentido, Philippe van den Bosch refletindo sobre o conflito que se 

instaura a partir da concepção moderna do homem ensina: 

 

Segundo a ideologia dominante da modernidade, o homem é 
essencialmente um ser de sensação e de desejo. O homem tem 
direito à sua liberdade, que é a liberdade de agir conforme o seu 
desejo, tem direito ao respeito de seus desejos (não devemos criticá-
los, seria atacar-lhes a dignidade!) e até tem direito à realização de 
seus desejos, que podem proporcionar-lhe a felicidade. Com efeito, a 
coletividade, a sociedade, o Estado, devem obrar para permitir a 
satisfação deles. O mundo está aqui para isso. Tudo gira em torno 
dos desejos individuais. É por isso que o liberalismo econômico é a 
forma de organização política que se impõe em toda parte, já que é 
centrada na satisfação dos desejos. O que realiza um desejo é 
vendável, negociável, tem valor, e portanto estou disposto a comprá-
lo. Essa é a lei suprema que regula todas as coisas. Por conseguinte, 
concebe-se que o discurso que enuncia o desejo nem sempre é bom, 
que não tem um valor absoluto, possa escandalizar. Aqueles que 
afirmam que o homem deve fazer um esforço sobre si mesmo para 
superar seus desejos mais vis, que deve cultivar-se, tornar-se mais 
inteligente e mais culto, parecem evidentemente de um arcaísmo 
ridículo. Na verdade nossa civilização vive o conflito dessas duas 
lógicas, dessas duas concepções do homem, a antiga e a moderna. 
Pois persiste-se mesmo em impor com maior ou menor rigor 
exigências às crianças, mas somente na escola. Compreende-se que 
a educação esteja em crise, quando toda a sociedade gaba atitudes 
diretamente opostas! Os valores morais subsistem e se chocam de 
frente como valor mercantil...,mas por quanto tempo ainda? Aliás, as 
reivindicações a respeito de todas as liberdades e de todos os 
desejos individuais se mesclam com as leis morais, de modo que já 
não se sabe o que é verdadeiramente moral. Pois o egoísmo e a 
liberdade absoluta significam também possibilidade do mal 132.  

  

A jusfilosofia está, em razão disto, intimamente ligada à Ciência do Direito133 

na medida em que esta informa limites à liberdade dos homens. É ela que confere 

sentido ao Direito que, conforme ensina Tércio Sampaio Ferraz, representa ―[...] o 
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mistério do princípio e do fim da sociabilidade humana‖ 134. O autor se empenha, 

ainda, em esclarecer a noção de sentido e assim registra: 

 

[...] a expressão tem relação coma orientação do homem no mundo. 
É importante não confundir, porém, sentido com objetivo ou 
finalidade. Esta última tem relação com a função das coisas, aquilo 
para que elas servem. Contudo, como nota H. Arendt (1981:1671) o 
sentido das coisas não se reduz àquilo para que elas servem ou, por 
exemplo, o sentido do trabalho do carpinteiro não se reduz aos 
utensílios, nem mesmo à finalidade dos utensílios que ele produz. 
Por isso, é possível que, muito embora a carpintaria continue a ter 
uma finalidade, o trabalho do carpinteiro venha a perder o sentido. 
Sentido, assim, tem relação com a valia das coisas, com sua 
dignidade intrínseca. É isto que nos permite dizer que o trabalho 
dignifica o homem, ainda que tenha um valor relativo, 
momentaneamente, para a sociedade. Assim, a perda de sentido não 
altera a factualidade da existência, pois algo ou alguém ou uma 
atividade qualquer pode continuar existindo em que pese ter perdido 
o sentido. A perda do sentido afeta, porém, a orientação do homem 
no mundo135. 

  

Assim, a Bioética como parte da Filosofia, como ética médico-científica, se 

debruça sobre os avanços da Biomedicina, sobre o desenvolvimento da 

Biotecnologia, sobre as insurgentes e revolucionárias conquistas das ciências 

biológicas para refletir, analisar e formular juízos de valor acerca desta nova 

realidade, ela faz questionamentos abertos, infinitos, parte de premissas provisórias 

e responde de modo filosófico as questões, pois ao final, o que ela busca é dar 

sentido a estes feitos.  

Sua atuação está, justamente por isso, direta, estrita e umbilicalmente 

relacionada ao Biodireito, já que ela oferece algumas das bases valorativas que irão 

nortear o conjunto de normas biojurídicas.  

O Biodireito, por sua vez, ao se afirmar como um incipiente ramo do Direito, 

que nasce justamente em virtude dos poderes da Biomedicina e das transformações 

decorrente das técnicas a ela associadas, assume caráter dogmático e tem a tarefa 
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de oferecer às polêmicas questões que emergem da Biomedicina e da Biotecnologia 

respostas intrassistêmicas fundadas em normas jurídicas positivas.  

Biodireito e Bioética são deste modo, ordens normativas e, como tais, têm 

caráter prescritivo e diretivo. A distinção, todavia, ensina Freire de Sá e Oliveira 

Naves está ―[...] na forma de abordagem e na força cogente‖ 136, isto porque apenas 

uma destas normas diretivas têm o poder de exigir, sem que esta exigência 

configure violência ou arbitrariedade, que se observe a norma, ou que repare o dano 

causado pela sua inobservância. Esta possibilidade só é garantida, pelo Direito 

posto, o que aqui implica dizer, pelo Biodireito como Direito Positivo.  

2.3 O Biodireito como Direito Positivo 

 

Afirmar que o Biodireito, através de um enfoque dogmático se traduz na 

afirmação de normas positivas capazes de oferecer limites objetivos aos problemas 

que resultam do avanço da Biomedicina é, uma vez mais, enfrentar a clássica 

discussão acerca do Direito Natural e do Direito Positivo. Isto porque se tem 

conhecimento de que o binômio direito natural/direito positivo ou, para ser mais preciso, 

a tensão dialética entre jusnaturalismo e juspositivismo se verifica desde a Grécia Antiga 

tal como acompanhamos na Antígona de Sófocles.  

Assim, em termos de reflexão jusfilosófica, enfrentar esta tensão é, 

novamente, confrontar a questão da positivação dos direitos, fenômeno que pode 

ser descrito, em apertada síntese, como o empenho do homem moderno em fazer 

derivar o Direito apenas e tão somente da natureza racional do ser humano, 

ignorando sua dimensão social e política, afirmando-o como um artifício, como 

criação, como engenho humano, libertando-o, assim, não só da influência das leis 

divinas, como também das leis da natureza, às quais esteve submetido tanto na 

Antiguidade, quanto no Medievo. 

Simone Goyard-Fabre ensina que na virada do século XVI houve uma radical 

transformação intelectual, metodológica e epistemológica que tendeu para a 
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racionalização da vida, em geral, e do Direito, em particular. Neste sentido a autora 

registra: 

 

O mundo do direito seguramente não era o único envolvido por esse 
movimento do pensamento: em todos os campos, a razão, que 
certamente não era nenhuma desconhecida porquanto, em todos os 
tempos, sempre a invocaram, apresentava-se como uma força nova; 
senhora de si mesma, tornou-se até, como lembra Paul Hazard, 
‗agressiva‘, ‗intrépida‘ e ‗triunfante‘ e geralmente atribui-se essa 
metamorfose à autoridade filosófica de Descartes. No entanto, é no 
campo jurídico que a transformação da razão devia manifestar-se 
com mais nitidez, requerendo ao mesmo tempo correções e matizes 
da vulgata histórico-filosófica. Cumpre, de fato, atribuir a Hugo Grócio 
a parte de iniciativa que lhe cabe nessa área137.  

 

O racionalismo jurídico teve início, assim, a partir do jusnaturalismo moderno, 

que começa a se formar no século XVI com a Escola Clássica do Direito Natural, em 

princípio com Hugo Grotius e que se desdobra nos três séculos seguintes com as 

filosofias de Hobbes, Spinoza, Locke, Puffendorf, Tomasio e Rousseau, entre outros, 

cujo traço elementar consiste em reconhecer a natureza humana como a fonte de 

onde emanam os direitos naturais, além de admitir a existência, em tempos remotos, 

de um estado de natureza, bem como a passagem do estado de natureza para um 

governo civil, possibilitada pela adoção de um pacto social que permitia que os 

homens vivessem em sociedade, isto é, que criava condições para uma convivência 

pacífica através do contrato social.  

A partir dessa compreensão, o homem, por sua condição humana, condição 

diferenciada, porquanto, ser racional, reconhece a existência de certos direitos 

humanos naturais, individuais, inerentes, imprescritíveis, inalienáveis e 

irrenunciáveis, direitos estes que doravante, o Estado, originado por meio do 

contrato social, resguardará através da afirmação de normas positivas. Dentre esses 

direitos pode-se nomear a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a 

propriedade. No entanto, no decorrer do século XIX, em virtude da profusão de teses 

que buscaram justificar as razões pela quais os homens teriam abandonado o 
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estado de natureza e firmado o contrato social, o direito natural passou a ser 

considerado metafísico e anticientífico sendo, posteriormente, gradativamente 

preterido em nome da onipotência do juspositivismo jurídico, fruto da união da 

filosofia positivista então ascendente, com o Direito. Na lição de Luis Roberto 

Barroso temos: 

 

O positivismo filosófico foi fruto de uma crença exacerbada no poder 
do conhecimento científico. Sua importação para o Direito resultou no 
positivismo jurídico, na pretensão de criar-se uma ciência jurídica, 
com características análogas às ciências exatas e naturais. A busca 
da objetividade cientifica, com ênfase na realidade observável e não 
na especulação filosófica, apartou o Direito da moral e dos valores 
transcendentes. Direito é norma, ato emanado do Estado com 
caráter imperativo e força coativa. A ciência do Direito, como todas 
as outras deve se fundar em juízos de fato, que visam o 
conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que 
representam uma tomada de posição diante da realidade. Não é no 
âmbito do Direito que se deve travar a discussão acerca de questões 

como legitimidade e justiça
138

. 

  

A positivação das normas jurídicas, somada à razão emancipadora que guiou 

o homem moderno em direção a uma utópica neutralidade científica, conduziu à 

sistematização das normas positivadas e deu origem à epistemologia jurídica.  

Assim, identificado a um dado conceito de Direito, que pode ser entendido 

como: o direito é um sistema de normas postas por atos de vontade dos seres 

humanos, o positivismo jurídico defendeu que, nos limites bem definidos da Ciência 

do Direito, as normas encontram-se dispostas hierarquicamente e são criadas umas 

em conformidade com as outras, sendo que as primeiras, inferiores, constituem a 

base deste monumento jurídico chamado Direito, e que as demais normas se 

sobrepõem àquelas primeiras e, em sucessiva ascensão, rumam ao topo, onde 

encontramos as normas superiores ou constitucionais.  

Com efeito, a partir dessa concepção, o positivismo jurídico é representado 

por um sistema normativo delimitado e assume, em função de sua descrição 

hierárquica estrutural, a forma ―piramidal‖.   
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A norma, elemento central desta estrutura escalonada e objeto próprio do 

estudo da epistemologia jurídica, necessita ser conhecida, controlada, explicada 

pelo cientista do direito.  

Nesse contexto, Norbert Hoerster identifica a neutralidade e o subjetivismo 

como pontos característicos do positivismo. A neutralidade se reconhece, adverte o 

autor, diante da indagação: O que é o Direito? Ou, de forma mais elucidativa, 

quando nos perguntamos: Qual o conteúdo que faz de um determinado enunciado, 

uma norma jurídica? No que o autor responde: qualquer conteúdo. É indiferente o 

conteúdo da norma, a forma é responsável pelo caráter jurídico139.  

Por outro lado, a tese do subjetivismo faz referência ao que deve ser o direito, 

informando que a tentativa de fazer corresponder norma jurídica à norma justa será, 

inelutavelmente vã, já que os critérios de determinação do que seja norma justa são, 

em última análise, critérios subjetivos. 

A coerência desses argumentos, sobretudo desse último, fez prevalecer, para 

o discurso positivista, em detrimento à ideia de uma norma justa, tida como incerta, 

pois subjetiva, a norma válida, cuja observação mostra-se mais consoante com o 

ideal de segurança jurídica, postulado inarredável do positivismo jurídico140 e do 

Estado Liberal141, lembrando que este último é, dada a centralidade da lei, também 

chamado de Estado de Direito.  

Nesse contexto, o único questionamento que se permite realizar com relação 

à norma posta, ou seja, referente ao direito positivo, fica restrito aos critérios 

objetivos e parte do próprio sistema que busca aferir a validade da norma, sua 

constitucionalidade. Considera-se válida a norma produzida em conformidade com o 
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ordenamento, com a norma originária, superior. Esta avaliação deve se feita por 

meio de parâmetros estritamente jurídicos, o que acaba por garantir autonomia à 

Ciência do Direito. É o Direito que determina a sua própria produção. Luis Fernando 

Barzotto assinala [...] é o direito, e não o comportamento dos homens ou seus ideais 

de justiça, que determina o jurídico [...]142.  

Precursor dessa corrente, que tem entre seus autorizados expoentes Ross e 

Hart, Hans Kelsen afirma que [...] apenas o Direito positivo interessa a uma teoria 

científica do Direito143 e, mais adiante, dando prova inconteste de que sua análise, 

acerca do fenômeno jurídico, se desenvolve dentro das linhas da epistemologia, 

adverte: 

 

Com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o Direito, não tem 
por forma alguma de justificar – quer através de uma Moral absoluta, 
quer através de uma Moral relativa – a ordem normativa que lhe 
compete – tão somente – conhecer e descrever144.    

  

Seu compromisso, portanto, não é com os problemas gerais da Filosofia do 

Direito, aí compreendidos também, o problema ontológico, isto é, o ―ser‖ do direito, 

ou o problema axiológico, ou seja, o ―valor‖ no direito, suas reflexões voltam-se para 

o problema epistemológico, o que vale dizer, para ―conhecimento‖ do direito.  

Sua Teoria Pura do Direito sobreleva em termos de originalidade justamente 

por afirmar que norma jurídica é norma válida e, sendo a validade determinada pelo 

próprio ordenamento, promove-se o isolamento do fenômeno jurídico não só com 

relação à influência da moral como também, por extensão, dos aspectos subjetivos 

dos valores da justiça e dos elementos relativos à eficácia norma, passando, a partir 

deste ponto, a informar os limites da Ciência do Direito em relação à moral, à 

filosofia, à sociologia e as demais ciências.  
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Um dos mais importantes legados do positivismo jurídico é justamente este, o 

de alçar a Ciência do Direito ao status de ciência autônoma, tal como ensina Luis 

Fernando Barzotto: 

 

A originalidade do positivismo jurídico está no seu critério de 
juridicidade. É este que lhe permite obter um conceito autônomo de 
direito. Para ressaltar esta originalidade do positivismo e do seu 
conceito de direito, é oportuno situá-lo face a outras duas 
concepções, que esquematicamente podem ser chamadas de 
‗jusnaturalismo‘  e ‗realismo‘. Para o jusnaturalismo, a nota 
introdutória jurídico, ou critério de juridicidade, é a justiça: ―Não se 
considera lei o que não for justo‖ (Sto. Tomás de Aquino). Para o 
realismo, o que define o direito é a sua eficácia. Isto é, o 
comportamento efetivo presente em uma dada comunidade. 
Podemos dizer que o jusnaturalismo propõe um conceito ético ou 
valorativo de direito, ao passo que o realismo propõe um conceito 
sociológico do direito: ‗a eficácia é a nota característica do direito, 
segundo a visão sociológica da Jurisprudência‖. Estes dois critérios 
são recusados pelo positivismo pelas razões já expostas. O 
positivismo não adota como critério identificador do jurídico ‗aquilo 
que é justo‘, pelo subjetivismo e incerteza provenientes da 
multiplicidade de concepções de justiça; exclui-se também ‗aquilo 
que é eficaz‘, pelo risco do arbítrio e a consequente imprevisibilidade 
do que segue a este. Recusada a justiça e a eficácia como critérios 
de juridicidade, o positivismo jurídico vai ter de elaborar o seu próprio 
critério. Este será a ‗validade‘. Norma jurídica não é norma justa ou 
norma eficaz, mas norma válida. E de acordo com Bobbio, para o 
positivismo a ‗validade‘ de uma norma jurídica indica a qualidade de 
tal norma, pela qual essa existe na esfera do direito ou, em outros 
termos, existe como norma jurídica: dizer que uma norma jurídica é 
válida significa dizer que essa faz parte de um ordenamento jurídico 
(...). Mas o que faz uma norma pertencer a um ordenamento? 
Excluída a justiça e a eficácia, a pertinência só pode ser determinada 
a partir da origem da norma. A questão da pertinência é uma questão 
‗genética‘. É como no direito moderno, o direito regula a sua própria 
produção, considera-se válida aquela norma produzida em 
conformidade com o ordenamento. Isto quer dizer que o próprio 
direito determina quais são as normas válidas, ou seja, é o direito, e 
não o comportamento dos homens ou seus ideais de justiça, que 
determinam o jurídico: ‗o critério de validade, que faz depender a 
validade das normas do modo como são produzidas, se encontra 
geralmente determinado no direito positivo mesmo, onde vem 
especificado através de uma série de normas regulativas do modo de 
produção de outras normas. Na expressão precisa de Kelsen: no 
‗sentido jurídico positivo, fonte do direito só pode ser o direito‖ 145. 
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Todavia, se por um lado a experiência de afirmar o Direito como um sistema 

de normas válidas, apartado da justiça e da eficácia, possibilitou sua afirmação 

como ciência autônoma, por outro lado, a simples aplicação da lei, desobrigada dos 

juízos de valor, da realidade social e do conteúdo, comprometida apenas com o 

aspecto formal, engendrou uma ciência jurídica tão neutra que acabou por servir às 

ideologias dos regimes totalitários dominantes na primeira metade do século XX. 

Neste sentido, Luis Roberto Barroso adverte: 

 

[...] a decadência do positivismo é emblematicamente associada à 
derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses 
movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do 
quadro de legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da 
lei. Os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento 
da lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. 
Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a ideia de um ordenamento 
jurídico indiferente a valores éticos e da lei como uma estrutura 
meramente formal, uma embalagem para qualquer produto, já não 

tinha mais aceitação no pensamento esclarecido
146

. 

 

Registre-se, porém, que se essa é uma ilação comum quando se busca 

refletir acerca da centralidade da lei e da soberba importância da forma nos regimes 

totalitários, que encontraram exatamente aí a oportunidade de preencher a ―moldura 

ou quadro que a lei representa‖ 147 com o conteúdo que lhes convinha, é um erro 

crasso, contudo, inferir que a doutrina de Hans Kelsen, em especial a sua Teoria 

Pura do Direito, autorizava as práticas adotadas durante a Segunda Grande Guerra, 

isto porque, considerar Kelsen um formalista é, segundo Miguel Reale, revelar 

desconhecimento de sua obra: 

 

Peço a atenção daqueles que lerem a segunda edição da Teoria 
pura do direito que é, na realidade, uma reformulação por completo 
da primeira edição. É nela que Kelsen diz não poder admitir que a 
respeito de sua doutrina se fale de maneira ingênua em formalismo. 
A teoria kelseniana jamais foi formalista, no sentido ingênuo desta 
palavra. Para ele, fiel à doutrina de Kant, para quem a forma sem a 
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realidade é vazia e a realidade sem a forma é cega, o elemento 
formal jamais se apresenta como algo válido em si e por si, mas 
sempre como uma estrutura aplicável a determinada porção ou a 
determinado momento da experiência. A forma, própria do 
normativismo kelseniano, é, desse modo, constitutiva, no sentido de 
que desempenha sempre uma função referencial em relação à 
experiência sensorial. O fato, porém, do jurista ter olhos abertos para 
a experiência não o reduz, porém, a um estudioso da realidade 
econômica, demográfica etc.: o seu domínio próprio é o da norma, da 
forma social. Donde poder ele se orgulhar de ter feito uma Teoria 
Pura do Direito. E aqui vai a primeira observação, a primeira 
advertência, digamos assim, a que tem direito um velho professor: 
Kelsen é um mestre da Teoria Pura do Direito, mas não é um mestre 
do Direito puro! Kelsen reagia violentamente quando se dizia que ele 
era um mestre do Direito puro. Não existe Direito puro na doutrina de 
Kelsen. O que existe é a procura, é a pesquisa de uma pureza 
metodológica capaz de isolar o estudo do Direito do estudo das 
outras ciências sociais como a História, a Economia, a Psicologia e 
assim por diante [...] Esse rigorismo é algo que estava sendo 
reclamado como necessário à Ciência do Direito. Quando Kelsen 
iniciou sua atividade revolucionária, a Ciência do Direito estava num 
momento de profunda indecisão. Alguns diziam: a salvação do 
Direito é apegar-se à Sociologia. O Direito, anunciava o mestre 
italiano Anzilotti, o Direito só pode se salvar  se transformando em 
Sociologia Jurídica. E já se ouvia, ao longe, uma  outra voz que dizia 
‗só a Psicologia salva o Direito. O Direito é a psicologia do justo‘. E 
um terceiro dizia: ‗o Direito somente terá sentido se for expressão 
prática da vida econômica, o Direito é uma superestrutura do mundo 
econômico‘... Foi então que se levantou o protesto de Kelsen. O 
protesto do jurista, que jamais será esquecido. Muitos pontos me 
afastam de Kelsen, mas minha maior admiração por ele está, 
exatamente, em ter tido plena consciência da dignidade da sua 
ciência. Consciência e ciência, repito, da dignidade metodológica e 
cognoscitiva do campo de investigação jurídica. Aparece, assim, o 
Teórico do Direito que se manterá atento, numa pesquisa contínua 
durante nada menos de setenta e cinco anos148! 

 

Miguel Reale destaca que, ao lado do Kelsen ―Teórico do Direito‖, que a 

doutrina majoritariamente realça, há também o Kelsen da ―Jurisprudência 

Sociológica‖ que expressa uma concepção social do Direito, bem como o Kelsen 

―filósofo do Direito‖ que a doutrina insiste, não se sabe bem porque, em negar, já 

que em 1960, ignorando o apêndice da segunda edição da Teoria Pura do Direito, 

traduz-se apenas a primeira parte da obra, deixando relegada ao segundo plano a 
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sua Teoria da Justiça149 texto de fundamental importância se se quiser alcançar a 

real compreensão do pensamento deste autor emblemático. 

Não obstante todos esses aspectos, o predomínio avalassador do positivismo 

jurídico na primeira metade do século XX, o saldo de duas Grandes Guerras em 

apenas cinquenta anos e as barbáries perpretadas por governos totalitários, 

legalmente constituídos, conduziu a uma grave crise chamada de crise do 

positivismo jurídico identificada, precisamente, à crise de autoridade da lei. 

Hannah Arendt relata em Crises da República, um simpósio realizado no ano 

de 1970, no qual a Associação do Foro da cidade de New York celebrou seu 

centenário com a seguinte questão: ―Estaria a lei morta?‖. E prossegue: 

 

Seria interessante saber o que inspirou este grito de desespero. 
Teria sido o desastroso aumento de crimes nas ruas, ou a percepção 
mais ambiciosa de que a ‗enormidade do mal expresso em modernas 
tiranias minou toda fé sincera na importância básica da fidelidade da 

lei?
 150

 

 

Luís Roberto Barroso detendo-se sobre a questão e contextualizando-a no 

século XXI, época que o autor denomina de ―pós-tudo‖ em alusão à pós-

modernidade, assevera que o presente cenário revela que ―A própria lei caiu no 

desprestígio‖ 151.  

Já Maria Garcia ao refletir acerca da indagação arendtiana registra que ―O 

ano de 1970 é longínquo, encontramo-nos já no século XXI e a impressão persiste‖ 

152. Diante da insistente impressão, a autora assinala que é inevitável o 

questionamento: É possível que os seres humanos vivam em um estado de anomia? 

A anomia é, segundo Ralf Dahrendorf, ―[...] uma condição social onde as normas 
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reguladoras do comportamento social das pessoas perderam sua validade‖ 153. É 

dizer:- é possível que os homens vivam sem normas que regrem suas condutas?  

Miguel Reale ao discorrer acerca do fenômeno da normatividade responde 

que não. Afirma, categoricamente, que ―Onde está o homem, aí está a regra‖ 154 e 

informa que a tendência nomotética dos homens é parte constitutiva essencial do espírito 

humano. As leis, contudo, devem voltar a expressar a (ortho logos), a reta razão 

platônica.  

Neste sentido, Werner Jaeger ensina que Platão apresenta-se, em sua última  

grande obra, As leis, como legislador filósofo que regula a vida [...] mediante leis escritas 

– fazendo da legislação o instrumento da educação dos cidadãos. Escreveu As leis, 

prossegue, ―num esforço consciente para impregná-las com a ideia de educação, num 

sentido que pudessem cumprir na realidade, a tarefa que o Estado ateniense havia 

assinalado nos tempos de Péricles: ser a educadora do povo‖ 155. Suas considerações 

gerais acerca da natureza da lei são parte integrante do Livro I de seu código, onde 

desenvolve os maiores esforços para derivar a autoridade da lei de uma fonte que lhe  

desse suprema validade. Essa fonte é a reta razão, (orthos logos), e o legislador é o 

sábio que põe esta razão por escrito, (logismós), o consentimento do povo converte este 

logismós em (dogma poleos), o que vale dizer, a lei é sancionada pela cidade, pela 

(polis).   

O autor156 refere, ainda, uma obra da época platônica, Minos, em que um 

discípulo discute com Sócrates o problema do que seja lei (nomos) – definindo-a, 

primeiramente, como o que está legalmente prescrito. Objeta Sócrates que a vista não é 

o que se vê, senão algo distinto, e o logos (conhecimento) não é o que se diga no 

momento, mas algo que está mais além: assim, uma ―verdadeira‖ lei deve ter por objeto 

algum bem real – deve ser a descoberta de algo realmente verdadeiro, ou que realmente 
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―é‖. Para Werner Jaeger, dizer que a lei deve ser o encontro de algo verdadeiro e real 

(exeúresis ontos) é, simplesmente, o modo grego de dizer que toda verdadeira lei tem de 

ser justa. 

Infere-se, portanto, que a norma positiva, em si e por si, possui valor que decorre 

de quatro fatores fundamentais: o primeiro relaciona-se com a derivação da norma, o que 

significa dizer, a norma jurídica possui valor porque deriva, segundo Platão, da ratio 

humana, razão humana, da orthos logos ou reta razão; em seguida porque, como o 

próprio filósofo aludiu em sua  obra As Leis, a norma jurídica tem a função de educar  o 

povo; em terceiro identificamos seu compromisso com  a justiça; e, por fim, por ser 

expressão máxima da garantia da coexistência, da segurança social, enfim, da paz social, 

já que no preciso ensinamento de Hans Kelsen ―Uma ordem que assegure a paz 

representa, desde todo ponto de vista, um valor social‖ 157. 

Este valor último da norma jurídica, que representa a segurança social, está 

diretamente relacionado ao fenômeno da positivação das leis, e o homem, desde os 

tempos mais longínquos, já havia notado esta relação, prova disto é que, amotinados no 

Monte Aventino158, os plebeus, em péssimas condições econômicas e em um completo 

estado de inconformidade, oprimidos e subjugados pelos patrícios, que ocupavam todos 

os cargos políticos e militares da Roma Antiga, clamaram por normas jurídicas prescritas 
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que obrigassem a todos em condições de igualdade e conquistaram, após o motim, a Lei 

das XII Tábuas. 

Assim, diante da impossibilidade de se prescindir, na vida em sociedade, da 

norma jurídica positiva, já que ela representa a expressão máxima de segurança, de paz 

social e de garantia do respeito aos direitos humanos fundamentais, posto que sujeita 

não só os governados, mas também os governantes às leis que representam e às 

sanções que seu descumprimento acarreta, e dada à necessidade premente de não 

reduzir o Estado de Direito ao Estado de Legalidade, no preciso sentido que Carré de 

Malberg159 confere aos termos, pois a distinção entre ambos é imprescindível à justa 

aplicação da lei, surge no âmbito da Teoria do Direito um incipiente movimento jurídico 

chamado de ―Pós-positivismo‖ 160, ―Neoconstitucionalismo‖ ou ―Constitucionalismo 

Inclusivo‖ que, em linhas gerais, confronta o Positivismo Jurídico tradicional e 

defende a conexão entre Direito e Moral e a influência dos valores ético-sociais na 

aplicação da norma.  

Dá-se preferência, neste estudo, pela expressão cunhada por Maria Garcia 

para demonstrar a necessidade de superação do embate entre o Jusnaturalismo e o 

Juspositivismo, qual seja, a autora emprega o termo ―Juspositivismo do Século XXI‖ 

que quer designar apenas e tão somente a superação do ―embate‖, e não a 

superação do Positivismo Jurídico, por isto rechaça o prefixo ―pós‖, por entender que 

o Positivismo Jurídico não deve ser superado, já que a liberdade do homem, no 
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Estado de Direito tem, pois, um outro âmbito, o âmbito da lei161 positiva, sem a qual 

não é possível garantir a segurança e o respeito aos direitos fundamentais, por isso  

também rechaça o prefixo ―neo‖ por entender que o ―Juspositivismo do Século XXI‖ 

enreda-se a um positivismo crítico, comprometido com a forma e com o conteúdo de 

suas normas, em última análise, postula não o ―neo‖, o ―novo‖, mas justamente o seu 

reverso, reivindica o retorno à orthos logos platônica, pleiteia o (re) encontro do Direito 

com a Ética, um retorno à Ítaca:  

Quando , de volta , viajares para Ítaca 
roga que tua rota seja longa,  
repleta de peripécias, repleta de conhecimentos. 
Aos Lestrigões, aos Cíclopes, 
ao colério Posêidon, não temas: 
tais prodígios jamais encontrarás em teu roteiro, 
se mantiveres altivo o pensamento e seleta 
a emoção que tocar teu alento e teu corpo. 
Nem Lestrigões nem Cíclopes, 
nem o áspero Posêidon encontrarás, 
se não os tiveres imbuído em teu espírito, 
se teu espírito não os suscitar diante de si. 

Roga que sua rota seja longa, 
que, múltiplas se sucedam as manhãs de verão. 
Com que euforia, com que júbilo extremo 
entrarás, pela primeira vez num porto ignoto! 
Faze escala nos empórios fenícios 
para arrematar mercadorias belas; 
madrepérolas e corais, âmbares e ébanos 
e voluptuosas essências aromáticas, várias, 
tantas essências, tantos arômatas, quantos puderes achar. 

Detém-te nas cidades do Egito -nas muitas cidades- 
para aprenderes coisas e mais coisas com os sapientes zelosos. 
Todo tempo em teu íntimo Ítaca estarás presente. 
Tua sina te assina esse destino, 
mas não busques apressar sua viagem. 
É bom que ela tenha uma crônica longa duradoura, 
que aportes velho, finalmente à ilha, 
rico do muito que ganhares no decurso do caminho, 
sem esperares de Ítaca riquezas. 
Ítaca te deu essa beleza de viagem. 
Sem ela não a terias empreendido. 

Nada mais precisa dar-te 
162

. 
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Todavia, quer sob a égide do Neconstitucionalimso, quer como Positivismo 

Inclusivo, Juspositivismo do Século XXI ou mesmo Positivismo Crítico, o que estas 

concepções estão a afirmar é que a expressão norma jurídica compreende tanto as 

regras, quanto os princípios, e que estes, verdadeiros axiomas, devem nortear o 

intérprete do direito na aplicação da norma, conforme o caso concreto, a determinar o 

limite e o alcance da norma jurídica. Esta relação entre valores, princípios e regras 

constitui objeto de estudo da Hermenêutica Constitucional163 e da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, erigida sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana.  

Trata-se, pois, não apenas da retomada do Jusnaturalismo, de um mero retorno 

ao Direito Natural, no qual se pretendem afirmar, e com razão, certos direitos como bens 

supremos do ser humano, ―[...] a vida, no plano natural (daí decorrendo a dignidade da 

pessoa humana e os direitos e garantias humanos fundamentais)164, trata-se de afirmar 

que ao Direito não é dada possibilidade de se eximir da valoração dos fatos quando da 

aplicação da norma e que, em um Estado de Direito, as normas são constituídas por 

regras e princípios, que estes últimos, pela carga valorativa que contém, devem orientar 

na aplicação daquelas primeiras, de modo a lhes conferir sentido.   

As normas jurídicas não são, por esta concepção, enunciados fechados, mas 

mandamentos abertos que recusam o estabelecimento, de antemão, da verdade. A 

situação concreta, que reclama a aplicação da regra, remeterá à necessária interpretação 

(inter – pretio, colocar preço - valorar) e conduzirá aos princípios cuja missão é informar o 

conteúdo e nortear a decisão, assumem, portanto, papel impositivo e podem ser 

aplicados diretamente ao caso em questão.  

Assim compreendidos, os princípios, conforme ensina Robert Alexy, são 

mandados de ―otimização‖165 compatíveis com vários graus de concretização, 
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consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos, que permitem ao intérprete 

encontrar e ―melhor escolha‖ 166.  

Quando se estabelece um conflito entre princípios, há espaço para a 

ponderação de valores e interesses. Isso porque, conforme o magistério de Ronald 

Dworkin, os conflitos, ao contrário das regras, não obedecem à lógica do ―tudo ou 

nada‖ 167, pois, possuem uma ―dimensão de peso‖ 168 e, por essa razão, havendo 

conflito entre princípios, não é necessário que se declare invalido nenhum deles169.  

A colisão se resolve pelo afastamento de um e pela incidência do outro, 

apenas no caso sub judice.  São, portanto, os princípios, padrões juridicamente 

vinculantes radicados nas exigências de justiça ou na ―ideia de direito‖ 170
. O valor 

que informam, termina por ser algo que se impõe ―[...] também pela razão: não é 

qualquer coisa que se apresente, apenas, como tal, pela vontade de um indivíduo, 

ou de um grupo‖ 171 conforme ensina Maria Garcia.  

É, em consonância com essa precisa e atual compreensão do fenômeno 

jurídico, que visualiza o Direito como um sistema de normas, e as normas como um 

conjunto de regras e princípios, ambos constitutivos de uma ciência jurídica 

autônoma, que tem na lei positiva, a expressão maior de garantia dos direitos 

humanos fundamentais, que se afirma a necessidade, não de um catálogo fechado 

de regras a obstacularizar o avanço da Biomedicina, da Biotecnologia, da 

Bioengenharia, mas a exigência de normas biojurídicas, isto é, de regras e princípios 

próprios, que possam tanto informar os limites seguros ao avanço da Biociência, 

quanto auxiliar na solução dos conflitos.  

Não se trata, registre-se, de elaborar um rol taxativo de direitos e obrigações 

que pretenda antecipar-se aos fatos e regular exaustivamente toda a atividade 

                                                      
166

 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 306.  

167
 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39. 
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relacionada à Biotecnologia, à Biomedicina e à Bioengenharia, isto é, às ciências 

que recentemente conquistaram o poder de manipular o ser humano do primeiro ao 

último estágio do seu desenvolvimento, até porque, frise-se, os avanços nesta área 

ocorrem em um ritmo alucinante e significativamente distinto do ritmo do Direito, a 

ciência que, por definição, desde os romanos, caracteriza-se como saber prudencial. 

As decisões que nesses casos, em geral, envolvem dilemas éticos e 

consequências jurídicas, tais como permitir ou não o desligamento dos aparelhos 

que mantém vivo o paciente, realizar ou não o screeming172 de embriões, respeitar 

ou não a autonomia de pacientes que por motivos religiosos se negam a receber 

tratamento médico adequado, mesmo diante do iminente risco de morte, essas 

respostas jurídicas devem ser únicas, devem ser construídas a partir do problema 

concreto e orientadas por princípios e regras específicas que garantam, por meio da 

interpretação, a flexibilidade necessária às normas do Direito, em geral, e as do 

Biodireito, em particular. 

Com efeito, reconhecer a necessidade da afirmação de normas próprias, isto 

é, de regras e princípios específicos do Biodireito, capazes de balizar as decisões 

envolvendo as questões acima referidas é, por extensão, afirmar a existência de 

uma nova ordem jurídica protetiva, sobre temas igualmente novos, é, em última 

análise, postular a existência de uma nova dimensão de direitos.   
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 O termo screeming no inglês indica uma avaliação preliminar, baseada em uma determinada 

escolha pessoal, em conformidade com uma imagem previamente projetada. 
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CAPÍTULO III. A POSITIVAÇÃO DO BIODIREITO EM ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

 

Apesar da lacuna, por ora justificada, dado o estágio embrionário de seu 

desenvolvimento, a doutrina, no exercício de seu precípuo papel, qual seja, o de se 

dedicar ao estudo científico do Direito, seja com o propósito meramente especulativo, 

seja com o objetivo de interpretar as normas jurídicas para a sua exata compreensão, 

tem empreendido esforços, em primeiro lugar no sentido de identificar sua origem e de 

posicioná-lo historicamente no universo jurídico e, em segundo lugar, no sentido de 

justificar a necessidade de afirmação do Biodireito como novo ramo do Direito173. 

Assim, o Biodireito tem o desafio de responder a inúmeras indagações, a saber: 

tudo o que é tecnicamente possível também será juridicamente permitido? A fabricação e 

a comercialização de órgãos bioartificiais são aceitáveis? O embrião humano se encontra 

suficientemente protegido? O diagnóstico genético pré-implantacional deve ser utilizado 

para detecção de doenças cuja terapia seja desconhecida? Há liberdade para morrer ou 

devem ser empregados todos os recursos biotecnológicos disponíveis para prolongar a 

vida do paciente terminal? Há responsabilidade do pesquisador pela realização da 

pesquisa e pela integridade do experimentado? É possível realizar pesquisa científica em 

grupos de pessoas vulneráveis? O diagnóstico de má formação congênita do nascituro, 

tal como se verifica na anencefalia, deve ser causa de autorização para a realização do 

aborto ou restaria configurado aborto eugênico? E os casos de inseminação artificial post 

mortem e a fertilização in vitro?  

Essas e outras questões igualmente complexas informam o campo de atuação do 

Biodireito que surge como resultado das transformações sociais sofridas na última 

metade do século XX, em especial na área da ciência médica, e que tornou possível a 

manipulação genética do homem.  
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Sua esfera, ensina Regina Lúcia Fiuza Sawen,  compreende ―[...] o caminhar 

sobre o tênue limite entre o respeito às liberdades individuais e a coibição de abusos 

contra o indivíduo e a espécie humana‖ 174.  

Sua abordagem deve ser necessariamente multidisciplinar, já que suas análises 

confrontam institutos de direito público, privado e difuso e apelam para a filosofia do 

direito em busca de seu fundamento ético-jurídico, é dizer, da dignidade do ―ser‖ humano 

e não apenas da ―pessoa‖.  

Nesse sentido, Paulo Otero identificando o Biodireito como Direito da Vida informa: 

 

[...] incide sobre a vida e não sobre a personalidade, daí que procure 
chegar a domínios relacionados com a pessoa humana  
cronologicamente anteriores à aquisição da personalidade – todo setor 
anterior ao nascimento completo e com vida – e projectar-se para além 
do termo personalidade jurídica 175.  

 

Em uma acepção genérica, o autor conceitua o Biodireito como ―[...] conjunto de 

normas e princípios jurídicos reguladores da origem, do desenvolvimento e do término da 

vida humana‖ 176.  

Para Judith Martins-Costa o termo Biodireito indica: 

 

[...] a disciplina que visa determinar os limites de licitude do progresso 
científico (notadamente da biomedicina) não do ponto de vista das 
‗exigências máximas‘ da fundação e da aplicação dos valores morais na 
práxis biomédica – isto é a busca do que se ‗deve‘ fazer para atuar o 
‗bem‘ – mas do ponto de vista da exigência ética ‗mínima‘ a saber: a 
relativa ao estabelecimento de normas para a convivência social. Assim é 
que, muito embora recebendo contestações (porque importaria na 
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‗jurisdiciarização‘ indevida da biomedicina) mesmo assim tem crescido o 
endosso à formação do Biodireito como disciplina jurídica da bioética177. 

 

A formação desta disciplina jurídica deve ser realizada, contudo, à luz da atual 

Teoria da Constituição, segundo Judith Martins- Costa: 

 

Ao lado dos modelos cerrados, em que o fato da vida ou comportamento 
social devido vem perfeitamente caracterizado e conectado a uma 
determinada conseqüência – isto é, o modelo da tipicidade, na qual há 
uma pré-figuração, pelo legislador, do comportamento típico – legislador 
passa a utilizar também modelos semanticamente abertos, as ―cláusulas 
gerais‖. A questão é metodológica e estrutural. Nos modelos abertos, a 
estrutura do texto legal não tem perfeitamente  desenhada na estatuição 
o comportamento típico a ser seguido pelo destinatário da regra porque o 
legislador utiliza um linguagem intencionalmente vaga, aberta, fluída, 
caracterizada pela ampla extensão do seu campo semântico [...] Pois 
bem: estes modelos abertos, vazados em linguagem ‗vaga‘, conquanto 
não devam ser utilizados indiscriminadamente,  mostram-se apropriados 
para canalizar, juridicamente, as exigências axiológicas fundamentais da 
comunidade, tanto na Bioética, quanto no Direito. É que tais exigências 
éticas vêm expressas preferencialmente em normas que configuram 
princípios (bioéticos e jurídicos), sendo as clausulas gerais o meio técnico 
apropriado para a expressão de princípios justamente pela vagueza 
semântica que os caracteriza. Convivem assim no ordenamento 
legislativo princípios e regras, ambos espécies integrantes de um mesmo 
gênero, o das normas jurídicas. O ordenamento jurídico apresenta-se, 
assim, não como um sistema fechado de regras que tem a pretensão da 
plenitude legislativa e da completude lógica, mas como um sistema 
aberto de regras (como prima ratio) e princípios (como última ratio), a sua 
positivação constituindo um processo no qual intervém o legislador, o juiz 
e a comunidade [...] os princípios ensejam uma nova maneira de aplicar o 
Direito: ao juiz hoje é reconhecida a competência de não apenas 
subsumir certos fatos às regras que os descrevem, mas, igualmente, o 
poder-dever de concretizar – isto é – tornar concretos, atuantes e 
operativos os princípios [...] 178. 

 

Com base nesse entendimento e a partir dessa abordagem que privilegia a 

comunicabilidade e a complementaridade, em substituição ao antigo modelo da 

incomunicabilidade do Direito com as demais instâncias do todo social, notadamente a 
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Ética, é que a doutrina e os ordenamentos jurídicos estrangeiros, para além da 

sistematização do Biodireito como um novo ramo do Direito, e mesmo do reconhecimento 

de uma necessária Teoria Geral do Biodireito, passaram a reconhecê-lo como quarta 

dimensão dos direitos do homem. 

3.1 A Gênese do Biodireito: Quarta Dimensão dos Direitos Humanos 

 

A revolução biotecnológica iniciada no século passado com a união que se operou 

entre a engenharia, a medicina e a biologia constitui um marco divisório na  história da 

humanidade, especialmente no que concerne aos diagnósticos e terapias. Nos últimos 

vinte anos, o homem passou a interferir direta e determinantemente em processos que, 

até então, eram regidos apenas e tão somente pelas leis da natureza.  

A ciência autônoma, tal e qual fora concebida ao final do Medievo, quando 

apartada da Filosofia, passou a instrumentalizar, para o bem ou para o mal, a vida 

humana, da concepção à morte, passando, assim, a se apropriar do último refúgio 

humano, qual seja, o gene.  

Eis a consagração definitiva do projeto inaugural da razão moderna 

emancipadora. Se com Descartes, Bacon, Hobbes, Diderot e D‘Alembert, dentre outros, 

viveu-se a genealogia do materialismo, da instrumentalização do mundo e forjou-se um 

homem capaz de se afirmar como dono e senhor da natureza, hoje, esse mesmo 

homem, não é apenas dono e senhor de seu entorno, de forma inversa, tornou-se parte 

da natureza física observável e objeto manipulável.  

Nesse sentido, François Ost anuncia: ―A vida torna-se objecto de ciência: uma 

ciência não mais simplesmente descritiva (anatômica), como vimos, mas realmente 

criadora (genética)‖179. 

As questões relacionadas à infertilidade humana consubstanciam emblemático 

exemplo do referido acima, pois foram profundamente alteradas com o desenvolvimento 

da genética e com o advento das técnicas de reprodução assistida, nomeadamente, a 
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inseminação artificial e a fertilização in vitro180.  Deste desenvolvimento nasceu, de um 

lado, a possibilidade de casais inférteis realizarem o sonho do projeto parental, e, de outro 

lado, toda sorte de pesquisas e testes com embriões humanos, tanto aquelas 

relacionadas com as células-tronco embrionárias, quanto os chamados diagnósticos 

genéticos pré-implantacionais que podem ser realizados já nas primeiras etapas do 

desenvolvimento embrionário humano e que dão origem à medicina preditiva e à terapia 

gênica181 que, auxiliada pela técnica da engenharia genética, passou a manipular os 

genes de forma a alterar-lhes as características.  

Zygmunt Bauman, ao se debruçar sobre a questão, assevera: 

 

Atualmente a medicina compete com o sexo pela responsabilidade da 
‗reprodução‘. Os médicos competem com os homini sexuali pelo papel de 
autores principais do drama. O resultado da disputa é uma conclusão 
inevitável: agradece-se pelo que a medicina pode fazer, mas também 
pelo que se espera que ela faça e pelo que dela desejam os estudantes e 
ex-alunos da escola de marketing da vida dos consumidores. A 
possibilidade fascinante que se encontra bem ali na esquina é a 
oportunidade (para citar Sigusch novamente) de ‗escolher um filho num 
catálogo de doadores atraentes quase da mesma forma como eles [os 
consumidores contemporâneos] estão acostumados a comprar pelo 
correio ou por meio de revistas de moda‘ — e adquirir a criança escolhida 
no momento preferido. Seria contrário à natureza de um consumidor 
experiente não ter o desejo de dobrar aquela esquina182. 
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 A inseminação artificial processa-se pelo método GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), através 
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A temeridade do procedimento vem à tona se se considerar que a manipulação 

genética em nível germinativo é capaz de modificar o patrimônio genético não só do 

indivíduo, mas da Humanidade. Deste contexto emerge o risco de uma nova eugenia183. 

Os aspectos relacionados à terminalidade da vida também não escaparam à 

lógica cientificista. A ideia de morte natural como parte integrante e inexorável de um 

processo vital, na acepção que José Afonso da Silva confere à expressão, cedeu lugar à 

busca obstinada de práticas terapêuticas capazes de adiar ao máximo, através do uso de 

equipamentos, a morte de pacientes acometidos por doenças incuráveis e terminais, 

mantendo artificialmente suas vidas, postergando o momento da morte184. Eclodem, 

então, as discussões acerca da distanásia185, da eutanásia186, do suicídio assistido187, da 

ortotanásia188 e das diretivas antecipadas de vontade189. 
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 Japiassu aduz que com o advento da Biotecnologia ―O velho eugenismo é substituído pela noção 
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Nota-se, com isso, que essas novas tecnologias produziram significativas 

alterações no que diz respeito à origem, ao desenvolvimento e ao término da vida 

humana.  

Há nesses procedimentos, implícito, um poder que se traduz, em última instância, 

na capacidade que a engenharia, associada à medicina genética e à biologia tem de 

transformar o homem e não apenas de cuidá-lo e curá-lo. João Pereira Coutinho refere-

se a essas transformações em tom apreensivo:  

 

Corrigir uma visão deficiente faz parte da missão da medicina. ‗Curar‘ é o 
verbo. Mas ‗alterar‘ ou ‗manipular‘ a natureza humana, proporcionando ao 
sujeito uma supervisão, uma superforça, uma supervelocidade, é mais do 
que curar. É entender que o ser humano pode ser objeto de ambições 
prometeicas190. 

 

Os meandros e as circunstâncias nas quais se origina e se observa o 

desenvolvimento desse poder, bem como no qual seu domínio parece escapar à 

observação de qualquer limite, encontram-se ilustrados na advertência feita por Paul 

Ricoeur: 

A ciência já não se define sem o cientista como homem. Sua atividade 
não é solitária, mas implica um trabalho de equipe em gabinetes de 
estudo, laboratórios, clínicas, lugares de pesquisa, interesses do poder 
interferem em projetos de pesquisa; a ética da discussão é posta a prova 
durante uma atividade comunicacional muito específica, com seus jogos 
de linguagem específicos, sob a divisa da honestidade intelectual.  Essas 
relações interpessoais e institucionais, que engendram a dinâmica 
compartilhada pelo conjunto da comunidade científica, fazem da pesquisa 
científica a busca aleatória magnificamente descrita por Jean Ladrière: 
imersa na história, ligada a fatos intelectuais, tais como as grandes 
descobertas, mudanças de paradigmas, achados, avanços, mas também 
polêmicas e jogos de poder. Sobre essa busca, definida com razão como 
busca da verdade e apreendida em sua normatividade imanente à 
atividade científica como prática teórica, pode-se dizer que só reconhece 

                                                                                                                                                                      
especificamente instituído para esse efeito (o Procurador de Cuidados de Saúde). O Testamento Vital 
é um documento escrito no qual uma pessoa dispõe acerca da sua vontade quanto aos cuidados 
médicos que pretende receber quando perca a capacidade de exprimir seus desejos, ou se encontrar 
em estado de incapacidade que não possa decidir por si‖. RAPOSO, Vera Lúcia. Directivas 
Antecipadas de Vontades: em busca da Lei perdida In Revista do Ministério Público. I 25, Jan-Março 

2011, Ano 32, Separata, p. 173. 
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o destino de seu caminho ao traçá-lo. A questão ulterior consiste em 
saber como essa prática se insere entre outras práticas não propriamente 
científicas nem mesmo teóricas [...] a saber, práticas tais como técnicas, 
atividade moral, jurídica, política. É em seu ponto de junção que a prática 
teórica e não teórica projetam, de modo arriscado e sempre revisável, o 
horizonte de sentido em relação ao qual se define a humanidade do 
homem‖ 191. 

 

Em outro ponto o autor pondera: 

 

Não há identificação entre a dimensão veritativa da reflexão e essa 
vigilância inspirada pelo respeito, mas sim cruzamento no mesmo ponto: 
assim, os debates atuais sobre a experimentação com embriões 
humanos e até sobre a clonagem terapêutica se situam no nível em que 
o espírito científico de descoberta interage com a interrogação acerca do 
grau de respeito devido à vida humana em seu início. O que se toca aí 
indiretamente não são as pressuposições antropológicas cuja posição em 
relação ao juízo moral destacamos acima; está agora em causa a sua 
posição em relação ao espírito de pesquisa, impaciente com coerções e 
censuras [...] onde houver poder, haverá possibilidade de contaminar, 
portanto necessidade de vigilância [...]192.  

  

A constatação dessas e de outras realidades relacionadas ao avanço da 

Biomedicina, bem como o caráter ambíguo inerentes às técnicas a ela  associadas é que 

trazem à tona não só os (com) prováveis benefícios, como também o potencial lesivo 

desse Admirável mundo novo193. 
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 RICOEUR, Paul. O Justo 2 : justiça e verdade e outros estudos. São Paulo: Martins Fontes, 2008, 
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Essa potencialidade lesiva é o que leva a refletir acerca dos direitos do homem e 

das instâncias normativas aptas a informar os limites capazes de compatibilizar as 

conquistas oriundas da revolução promovida pelas biociências, em geral, e pela 

Biomedicina, em particular. 

Essa reflexão perpassa também pela tutela jurídica, não apenas da vida humana 

in útero, mas, sobretudo, do processo vital do ser humano, tornando efetiva, desse modo, 

a garantia da dignidade, não apenas da pessoa, na clássica acepção do termo, mas 

também do ser humano, isto é, do ontos, onde quer que este se encontre, 

independentemente do lócus e do estágio de seu desenvolvimento. 

Tudo de forma a permitir que os benefícios que tais técnicas anunciam, suplantem 

os prejuízos que podem vir a provocar e que a ciência possa evoluir, sem que esta 

evolução consubstancie ameaça à própria espécie humana.   

Assim, compreendida, essa realidade demonstra a existência, nos dias atuais, de 

uma nova era, em que a ordem dos fenômenos mais naturais ao homem, a reprodução e 

a morte, é subvertida.  

Há, é preciso reconhecer, uma dificuldade natural que consiste em se aperceber 

que se está vivenciando a passagem de um período ao outro e isto se dá graças à 

velocidade em que essa nova fase se processa.  

Não é possível sequer nomear os dias atuais. Na ânsia de rotular essa realidade 

―liquida‖ 194 e reorientar os sentidos,  emprega-se o prefixo pós para assim designar o 

presente: Pós-Marxismo, Pós-Modernidade, Pós-Positivismo, Pós- Humanidade.  

Dominique Lecourt adverte: 

                                                                                                                                                                      
depois, pelo regime nazista hitlerista, assim como também revelou a função ―clarividente‖ da 
literatura.  

194
 ―Líquido‖ é o adjetivo que Zygmunt Bauman emprega para explicar o sentido da pós-modernidade. 

A crise das ideologias fortes, ―pesadas‖, ―sólidas‖, típicas da modernidade produziu, do ponto de vista 
cultural, um clima fluido, líquido, leve, caracterizado pela precariedade, incerteza, rapidez de 
movimento e relativização. O líquido, diferentemente do sólido, não mantêm sua forma com facilidade 
―[...] Enquanto os sólidos têm dimensões especiais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, 
diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou tornam irrelevante), os 
fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-
la‖.  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 8.  ―[...] A vida 
líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante.‖. BAUMAN, Zygmunt. Vida 
Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p.10. 
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[...] o que o desenvolvimento da biotecnologia  nos promete para o futuro 
nada tem de humano. A partir de agora,o que se perfila no horizonte não 
é o <<super homem>>, cujo advento era fervorosamente anunciado por 
Friedrich Nietzsche no seu tempo, portador de uma transmutação de 
todos os valores; o super-homem cujo conceito os nazis desviaram para 
o colocar a serviço das suas actividades racistas e criminosas contra 
judeus, ciganos, homossexuais e doentes mentais. O que se anuncia não 
é também a vinda do <<homem novo>>, do <<homem total>> com que 
sonhava o jovem Marx na sua candura <<feuerbachiana>> e que os 
stalinistas promoveram a ídolo para os seus objectivos  de subjugação 
das massas na União Soviética e como motivo de alienação intelectual  
no que se chamou, durante meio século, <<movimento comunista 
internacional>>. Não. Trata-se antes de uma <<pós-humanidade>> que a 
nossa humanidade científica e tecnologia estará em vias de parir. Uma 
<<pós-humanidade>> que verá, a curto prazo – dizem-nos -, nossa 
espécie devorada, destruída pelos seus próprios esforços para dominar o 
planeta. O prefixo <<pós>>, tão popular nas universidade norte-
americanas (pense-se na glória do pós-moderno!) quase desde há três 
décadas, significa aqui mais do que a confirmação do fim de uma época 
na história humana; designa,como facto consumado,  fim dos fins: no 
esforço de conhecimento que sustenta o seu devir, a humanidade ter-se-
ia expulso, por assim dizer, do seu ser. A romper a continuidade de uma 
história emocionante e sublime, deixaria de reconhecer qualquer um dos 
valores que, até hoje, lhe balizaram o caminho. E se ainda fosse 
permitido avaliar esta <<pós-humanidade>> pela escala de nossos 

valores actuais, ela surgiria como desumanidade
195

. 

  

Se a sociedade não alcança a real dimensão dessas transformações, o que vale 

dizer, se cada um dos indivíduos, isoladamente, não tem consciência de que está 

vivenciando essa transição, algumas áreas do conhecimento reconhecem, de forma 

direta, os reflexos dos novos tempos.  

Nesse sentido, no âmbito da Filosofia, essas transformações têm sido 

acompanhadas de perto, e as dúvidas, os questionamentos, as angústias e os dilemas 

inerentes a esse novo contexto têm sido, a todo instante, objeto de análise. Neste 

diapasão Dominique Lecourt indaga:  

 

O que iremos aceitar dos novos conceitos da vida e da morte, do corpo 
humano, da  procriação, da filiação e da sexualidade, sugeridos pelos 
juristas, induzidos pelos avanços das ciências biomédicas? Que novos 
modos de vida nos parecem, nesta base, suportáveis ou desejáveis? Que 
novos poderes podemos conceder a uma medicina que doravante é 
capaz de intervir no nosso corpo e nos seus <<elementos e produtos>> 

                                                      
195

 LECOURT, Dominique. Humano Pós Humano. Lisboa: Edições 70, p. 14-15. 
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[...]   não para o nosso benefício terapêutico pessoal, mas para o 
benefício dos outros? Aceitaremos que a prática médica já não tenha  o 
objectivo exclusivo de curar doenças existentes ou prevenir a transmissão 
de doenças hereditárias para aliviar ou suprimir sofrimentos actuais ou 
previsíveis? Deixaremos que os médicos excedam a sua missão 
tradicional e passem a ter como objectivo, o aperfeiçoamento da própria 
vida? Pronunciaremos desde logo a palavra eugenismo [...]? Que 
conhecimentos, que informações seremos capazes de suportar a respeito 
de nossas constituições genéticas quando for possível decifrar aí para 

amanhã doenças hoje incuráveis?
 196

 

 

Já Adauto Novaes lembra que essa ciência, desencantadora do mundo, também 

poderá realizar milagres ―[...] os cegos poderão ver, a memória humana poderá ser 

gravada em circuito eletrônico [...] doenças podem ser anunciadas por antecipação, 

combinações podem ampliar os anos de vida etc. 197
.  

Assim, se à Filosofia fica reservada à tarefa de levantar estes questionamentos, 

cabe ao Direito a missão de oferecer respostas a estas indagações, posto que estas 

situações envolvem  bens e valores que foram consagrados como históricas conquistas, 

como direitos fundamentais e como princípios estruturantes do ordenamento jurídico 

posto, dentre esses bens destacam-se: a vida, a liberdade, a segurança, a igualdade e a 

dignidade humana.  

Os questionamentos levantados pela Filosofia se entrelaçam ao Direito e 

assumem o caráter de indagações jurídicas que, diante dessa realidade insurgente, posta 

pelos avanços das ciências médicas, tornam-se determinantes, tal como aponta Ernst-

Wolfgang Böckenförde:  

 

[...] Qual é o conteúdo mais imanente à garantia da dignidade humana e 
a quem esta garantia se refere? Primeiramente, é da mais crucial 
importância saber se essa garantia abrange o reconhecimento e o 
respeito, como sujeitos autônomos, apenas o homem nascido, ou se 
abarca também o embrião [...] o embrião é protegido por esta dignidade? 

                                                      
196

 Ibidem, p. 19. 

197
 NOVAES, Adauto. Homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003, p. 13 
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Se for, a partir de que momento passa a ser titular da pretensão de sua 

dignidade humana e de seu direito à vida?
 198 

 

Há, em virtude dessa nova era, isto é, em razão do advento da Biomedicina, da 

Biotecnologia e da Bioengenharia, a necessidade de se afirmar uma nova dimensão dos 

direitos do homem. 

Nesse ponto Norberto Bobbio199 aprofundando a ideia inaugurada por Karel 

Vasak200 acerca das gerações dos direitos do homem, faz escola ao defender a tese 

historicidade dos direitos e afirmar que por mais fundamentais que sejam os direitos do 

homem, são direitos históricos, que nascem em certas circunstâncias, de modo gradativo, 

que não se apresentam todos de uma só vez, nem de uma vez por todas201.  

Assim, o direito à vida, à  liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 

constituem direitos de primeira dimensão, direitos naturais porque são inerentes ao 

homem e baseiam-se, sobretudo, em uma clara demarcação entre Estado e não-Estado, 

demarcação esta fundamentada no seio da teoria contratualista de inspiração 

individualista202. 

                                                      
198

 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Dignidade humana como princípio normativo: os direitos 
fundamentais no debate bioético In Direitos Fundamentais e Biotecnologia. SARLET, Ingo Wolfgang; 

LEITE, George Salomão (Orgs.). São Paulo: Método, 2008, p. 62. 

199
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 1992, p. 5. 

200
 Karel Vasak, primeiro secretário-geral do Instituto Internacional de Direitos Humanos, em 

Estrasburgo, foi quem em aula proferida em 1979, no Instituto Internacional dos Direitos Humanos, 
sob o título "Pour les droits de l‘homme de la troisième génération: les droits de solidarieté" 
pioneiramente empregou a expressão ―geração‖ para referir os direitos do homem. Nasce aí a ideia 
de que os direitos do homem chegam a uma terceira geração: os direitos de solidariedade. Na época, 
Vasak era Diretor da Divisão de Direitos do Homem e da Paz da UNESCO.  

201
 Registre-se, no entanto, que para Maria Garcia, determinados direitos, tal como o direito à vida, 

não se coadunam com a tese da historicidade dos direitos, pois, a vida constitui valor inerente à 
condição humana, o direito à vida nasce com o próprio homem, e não de certas circunstâncias, como 
propugna a tese defendida por Norberto Bobbio. 

202
 ―Por isso são direitos individuais: (I) quanto ao modo de exercício – é individualmente que se 

afirma, por exemplo, a liberdade de opinião; (II) quanto ao sujeito passivo do direito – pois o titular do 
direito individual  pode afirmá-lo com relação a todos os demais indivíduos, já que esses direitos têm 
como limite o reconhecimento do direito do outro, isto é, nas palavras do artigo 4º da Declaração 
Francesa de 1789.‖ LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o 
pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia da Letras, 2003, p. 126.  
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Registre- se, todavia, que se por um lado estes direitos foram, num primeiro 

momento, consagrados apenas para uma parcela da população203, a nobreza e o clero, e 

é em geral esta a crítica que se faz com relação à gênese da primeira geração de direitos, 

por outro lado serviram de inspiração para que pensadores como Locke204, 

Montesquieu205 e Rousseau206, para citar apenas os mais expressivos207, plantassem o 

germe de uma nova forma de estruturação do poder, que resultaria, ao fim e ao cabo, em 

1776208, com a extensão desses direitos a todos os homens, através da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, conhecida como Declaração de Direitos do Bom 

                                                      
203

 ―Constituem exemplo desse primeiro momento, no qual esses direitos foram afirmados como 
liberdades civis e políticas dos cidadãos frente ao poder estatal, a Magna Charta Libertatum, firmada 
em 1215, pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos e barões ingleses. Muito embora esse documento 
tenha alijado, em princípio, a grande população do acesso aos direitos estabelecidos, tendo as 
garantias afirmadas nesse pacto alcançado somente a nobreza e o clero, não obstante, não se pode 
negar que serviram de inspiração para que outros documentos fossem elaborados, tais como: a lei de 
Habeas-Corpus de 1679, que limitava o poder real de prender opositores políticos sem antes 
submetê-los a um processo regular, garantindo assim, a liberdade de locomoção; e a Bill of Rights de 
1689, que pôs fim ao regime de monarquia absolutista vigente na Inglaterra, no qual todo poder 
emanava do rei e em seu nome deveria ser exercido, estabelecendo a instituição do Parlamento, bem 
como conferindo a este a competência para legislar e criar tributos‖. ROCHA, Renata da. Op.cit., p.  

204
 Ao analisar os limites do poder legislativo, informava que este não poderia ser arbitrário sobre a 

vida e sobre os bens do povo, apregoando que as autoridades devem respeitar os direitos que os 
homens lhes conferem ao ingressar na sociedade politicamente organizada, determinando que 
―ninguém pode transferir mais poder do que possui, e ninguém detém um poder arbitrário absoluto 
sobre si mesmo, ou sobre qualquer outro, para destruir a própria vida ou tomar a vida e a propriedade 
de outrem‖ 

204
 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites 

e os fins verdadeiros do governo civil. Rio de Janeiro: Vozes, 1994, p. 163.  

205
 Afirmava que quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo 

está unido ao poder executivo, não existe liberdade, para que essa ocorra, é necessário que se 
proceda à separação entre os poderes. MONTESQUIEU, Charles Luis de Secondat. O Espírito das 
Leis. São Paulo: Saraiva, 1998. 

206
 Afirmava a necessidade de ―Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda 

força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um unindo a todos obedeça, 
todavia, apenas a si mesmo e permaneça tão livre como antes. Eis o problema fundamental para o 
qual o contrato social oferece solução.‖ ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do 
direito político. São Paulo: Edipro, 2000, p. 35. 

207
 Cf. SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 157. Integram essa lista, ainda, os filósofos Hugo Grotius, 

Spinoza e Punfendorf, segundo FABRIZ, Daury César. Op. cit., p. 234. 

208
 Esta Declaração marca o nascimento dos direitos humanos na História Cf. COMPARATO, Fabio 

Konder. Op. cit., p. 49. A esse respeito, SARLET destaca que ―A influência dos documentos 
americanos, cronologicamente anteriores, é inegável, revelando-se principalmente mediante a 
contribuição de Lafayete na confecção da Declaração de 1789. Da mesma forma, incontestável a 
influência da doutrina iluminista francesa, de modo especial de Rousseau e Montesquieu, sobre os 
revolucionários americanos, levando à consagração, na Constituição Americana de 1787, do princípio 
democrático e da teoria da separação dos poderes [...] há que se reconhecer a inequívoca  relação 
de reciprocidade,  no que concerne à influência exercida por uma declaração de direitos sobre a outra 
[...]‖. SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 51. 
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Povo da Virgínia  e, em 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto 

da Revolução Francesa respectivamente: 

Consideramos as seguintes verdades como autoevidentes, a saber, que 
todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador de certos 
direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade. (Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América)
 209

. 

Os homens nascem livres e permanecem livres e iguais em direitos [...] 
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência 
à opressão (artigos 1º  e 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão da Revolução Francesa, 1789) 
210

. 

 

Concebia-se assim, com a afirmação da primeira dimensão dos direitos do homem 

nas grandes Declarações211, um marco político-jurídico que passou a simbolizar a 

passagem do Estado Absoluto212 para o Estado Constitucional, Representativo ou 

de Direito213 – Rechtsstaat214.    

                                                      
209

 Some-se à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América a Seção 1 da 
Declaração de Direitos da Virgínia de 12 de junho de 1776 ―Todos os seres humanos são,  pela sua 
natureza, igualmente livres e independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrar no 
estado de sociedade, não podem,  por nenhum contrato,  privar ou despojar sua posteridade;  
nomeadamente, a fruição da vida e da liberdade, os meios de adquirir e possuir propriedade, e a 
busca da felicidade e da segurança‖.  

210
 Embora os postulados da Revolução Francesa fossem liberdade, igualdade e fraternidade, o 

reconhecimento da fraternidade, ou seja, da exigência de uma organização solidária da vida em 
comum, só se logrou alcançar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 Cf. COMPARATO, F. K. Op. cit., 

p. 49. 

211
 ―[...] as Declarações de Direitos são, na verdade, a expressão mais elevada da crença na 

existência desses Direitos, e na natureza de bens anteriores e superiores ao Estado, como corolários 
que são da própria essência da personalidade humana‖. MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de 
Direito Constitucional. GARCIA, Maria. (Org.). Florianópolis: Conceito Editorial, 2011, p. 619. Enfatize-
se, ainda, que se trata de uma declaração ―Os direitos enunciados não são aí instituídos, criados, são 
‗declarados‘, para serem recordados.  Quanto aos direitos do Homem, isto não enseja objeções, mas 
sim quanto aos direitos do ‗cidadão‘. Esta qualidade pressupõe ordenação política e esta não 
preexistia ao pacto.‖ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.    

212
 A ideia de Estado Absoluto que em geral é associada à filosofia de Thomas Hobbes pode ser 

aprofundada com o magistério de Norberto Bobbio,  conforme segue: ―O estado de natureza constitui 
um estado de anarquia permanente, no qual todo homem luta contra os outros, no qual – segundo a 
fórmula hobbesiana – existe um ‗bellum omnium contra omnes‘. Para sair desta condição, é preciso 
criar o Estado, é preciso, portanto, atribuir toda a força a uma só instituição: o soberano. Em tal caso, 
com efeito, eu posso (e devo) respeitar os pactos, não matar etc., em geral obedecer às leis naturais, 
porque sei que também o outro as  respeitará, visto que há alguém a quem não se pode opor, cuja 
força é indiscutível e irresistível (o Estado), que o constrangeria a respeitá-las se não o quisesse fazer 
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Já com a consolidação do Estado Liberal215 e com o advento da produção 

industrial, revela-se necessário o reconhecimento da existência de direitos de 

segunda geração que são afirmados como resposta às péssimas condições de vida 

enfrentadas pela grande maioria da população em virtude do estabelecimento da 

economia de mercado.  

Assim, a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 

1919, passam a afirmar direitos econômicos e sociais, tendo como titulares desses 

direitos não só os indivíduos em si, mas as classes sociais então incipientes, tal 

como a classe operária, que surge nesse cenário e que, em razão da total omissão 

                                                                                                                                                                      
espontaneamente.‖ BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 

Ícone, 1995, p. 35.  

213
 ―As correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do iluminismo, que são expoentes 

doutrinais, LOCKE (Segundo Tratado sobre o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das leis) 
ROUSSEAU (Contrato Social), KANT (além das obras filosóficas fundamentais. Paz Perpétua) – e 
importantíssimos movimentos econômicos, sociais e políticos conduzem ao Estado constitucional, 
representativo ou de Direito.‖ Para o jurista português, a Revolução Francesa simboliza o ápice do 
movimento que deu origem ao chamado constitucionalismo. Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e 
da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 44.  

214
 ―Esta palavra – Rechtsstaat -, isto é, Estado de direito, aparece no início do século XIX como uma 

dimensão discutida ‗via especial‘ do constitucionalismo alemão. Pretendia-se com isso significar que 
o constitucionalismo alemão se situava entre as propostas constitucionais do chamado 
‗constitucionalismo de restauração‘ (paradigma: Carta Constitucional de Luís XVIII, de 1812) com o 
seu princípio estruturante – o princípio monárquico – e o constitucionalismo da revolução com o seu 
princípio, também estruturante, da soberania nacional (ou popular). Inicialmente o Estado de direito 
começou por ser caracterizado, em termos muito abstratos, como ‗Estado da Razão‖, ‗Estado limitado 
em nome da autodeterminação da pessoa‘. No final do século, estabilizam-se os traços jurídicos 
essenciais deste Estado: o Estado de direito é um Estado liberal de direito. Contra a ideia de um 
Estado de Polícia  que tudo regula e que assume como tarefa própria a prossecução da ‗felicidade 
dos súditos‘. O Estado de direito é um Estado liberal no seu verdadeiro sentido.  Limita-se à defesa 
da  ordem e segurança públicas [...] remetendo-se os domínios  econômicos  e sociais para os 
mecanismos de liberdade individual e liberdade de concorrência. Neste contexto, os direitos 
fundamentais liberais decorriam não tanto de uma declaração revolucionária de direitos mas do 
respeito de uma esfera de liberdade individual. Compreende-se por isso que os dois direitos 
fundamentais - liberdade e propriedade - (Freiheit und Eigentum) – só pudessem sofrer intervenções 
autoritárias por parte da administração quando tal fosse permitido por uma lei aprovada pela 
representação popular (doutrina da lei  protetora  dos direitos de liberdade e de propriedade e 
doutrina da reserva da lei). A limitação do Estado pelo direito teria de estender-se ao próprio 
soberano: este estava também submetido ao império da lei (Herrschaft des Gesetzes) [...] ‖. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2002, p. 96. 

215
 ―[...] são mais do que conhecidos os abusos sociais ocasionados pela concepção liberal sobre o 

papel do legislativo do Estado. Do ponto de vista histórico, o liberalismo, indiferente às condições  
socioeconômicas, orientou-se para a anulação das condições reais  de liberdade individual.‖ SILVA. 
Reinaldo Pereira e. Op. cit., p. 211. 
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do Estado, era explorada pelo modo capitalista de produção216. De acordo com 

Paulo Bonavides, os direitos de segunda dimensão são: 

[...] os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 
coletivos e de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra 

da ideologia e reflexão antiliberal deste século
217

. 

 

Afirmados os direitos de primeira e segunda dimensões que buscavam 

não só tutelar a vida, mas acima de tudo, estabelecer garantias como 

educação, saúde, trabalho, lazer, condições que permitissem aos homens não 

só viver, mas viver dignamente, o advento do século XX e no interregno de 

cinquenta anos o saldo de duas guerras mundiais indicou a necessidade de 

se reconhecer a existência de uma terceira dimensão de direitos, aqueles que 

têm como fundamento a solidariedade – sendo esta equivalente ao ideário 

francês de fraternidade – e como destinatários os seres humanos em sua 

totalidade, isto é, a Humanidade.  

Nesse âmbito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, e a 

Convenção Internacional sobre a prevenção e punição do crime de genocídio, 

aprovada um dia antes, também no quadro da Organização das Nações 

Unidas simbolizam os marcos inaugurais dessa nova fase histórica218.  

                                                      
216

No liberalismo, o individualismo foi levado às últimas consequências e o Estado restringiu-se a 
exercer funções que garantissem, apenas e tão somente, a ordem social e a proteção contra 
ameaças externas. ―... a essa ascensão do indivíduo na História, a perda da proteção familiar,  
estamental ou religiosa tornou-o muito mais vulnerável às vicissitudes da vida [...] Patrões e 
empregados eram considerados, pela majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais em 
direito [...] O resultado dessa atomização social, como não poderia deixar de ser, foi a brutal 
pauperização das massas proletárias, já na primeira metade do século XIX.  Ela acabou, afinal, por 
suscitar a indignação dos espíritos bem formados e por provocar a indispensável organização da 
classe trabalhadora‖. COMPARATO, Fabio Konder. Op. cit., p. 52. ―A Revolução Russa, de outubro 
de 1917, abrindo o caminho para o Estado Socialista, iria despertar a necessidade de assegurar aos 
trabalhadores um nível de vida compatível com a dignidade humana. Surge, então, a consciência de 
que os indivíduos que não têm direitos a conservar são os que mais precisam do Estado.‖ DALLARI, 
Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 211.  

217
 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 518.  

218
 Cf. COMPARATO, Fabio Konder. Op. cit., p. 55-56. 



104 

 

Paulo Bonavides identifica cinco direitos de fraternidade: o direito ao 

desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito à 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de 

comunicação219. O autor sintetiza a evolução histórica dos direitos humanos 

nos seguintes termos: 

 

Direitos de primeira geração, no consenso dos publicistas, foram os 
direitos individuais; direitos de segunda geração, os direitos 
econômicos, sociais e culturais e, de último, na idade da tecnologia, 
direitos de terceira geração, aqueles que entendem como a paz, o 
desenvolvimento, o interesse dos consumidores, a qualidade de vida 
e a liberdade de informação. Três gerações regidas e inspiradas 
sucessiva e cumulativamente pelos princípios da liberdade, da 
igualdade e da solidariedade220. 

 

Consagradas as três primeiras dimensões de direitos do homem, admite-se 

atualmente a necessidade do reconhecimento da existência de uma quarta 

dimensão221, decorrente dos avanços no âmbito da Biotecnologia, da Biociência, da 

Biomedicina, enfim, das ciências que tornaram possível a manipulação da vida 

humana em seus diferentes estágios. Nesse sentido Norberto Bobbio adverte: 

 

[...] já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se 
de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 
traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações no 
patrimônio genético de cada indivíduo. Quais são os limites dessa 

possível (e cada vez mais certa no futuro) manipulação?
 222

 

  

                                                      
219

 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 523. 

220
 Ibidem, p. 350. 

221
―Entre nós, a existência de uma quarta dimensão de direitos fundamentais é preconizada pelo 

ilustre mestre P. Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 524 e ss. Recentemente,  houve até 
mesmo quem sugerisse a existência de uma 5ª geração (ou dimensão). Neste sentido, o 
posicionamento de J. A. de Oliveira Junior, Teoria Jurídica e Novos Direitos, p. 97, ss.‖ SARLET, Ingo 
Wolfgang. Op. cit., p. 59.   

222
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, p. 6. 
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Em que pese haver adotado indiscriminadamente o emprego das expressões 

geração e dimensão, registre-se que há, doutrinariamente, dissenso no que diz respeito 

ao emprego destas expressões. Neste sentido, Ingo Sarlet aponta: 

 

Num primeiro momento, é de se ressaltarem as fundadas críticas que 
vêm sendo dirigidas contra o próprio termo ‗gerações‘ por parte da 
doutrina alienígena e nacional. Com efeito, não há como negar que o 
reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o 
caráter de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de 
alternância, de tal sorte que o uso da expressão ‗gerações‘ pode 
ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração 
por outra, razão pela qual há quem prefira o termo ‗dimensões‘ dos 
direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, 
na esteira da mais moderna doutrina [...] Em que pese o dissídio na 
esfera terminológica, verifica-se crescente convergência de opiniões 
no que concerne à ideia que norteia a concepção das três (ou quatro, 
se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada 
com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas 
dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em 
constante processo de transformação, culminado com a recepção 
nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de 
múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão 
variável quanto as transformações ocorridas na realidade social, 

política, cultural e econômica ao longo dos tempos
223

. 

 

Enfatize-se, no entanto, que embora se considere o termo  ―geração‖ adequado 

para traduzir a ideia de que os direitos do homem são gerados gradativamente,  na 

medida em que ocorrem significativas transformações sociais, culturais, econômicas, 

políticas e, agora, biocientíficas, entre outras, bem como por compreender que os direitos 

afirmados em uma geração não derrogam os direitos das gerações anteriores, já que 

                                                      
223

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 53. No mesmo sentido Paulo Bonavides assinala que ―Força é dirimir, a esta 
altura, um eventual equívoco de linguagem: o vocábulo ‗dimensão‘ substitui, com vantagem lógica e 
qualitativa, o termo ‗geração‘, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, 
portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade‖. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.  25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571-
572. Igualmente adverte Cançado Trindade que ―as compartimentalizações dos direitos‖, defendida 
pela ―teoria das ‗gerações‘ de direitos‖, não contribui para uma compreensão mais lúcida da trajetória 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Para que tal formulação ―[...] continue a expandir-se e 
fortalecer-se, impõe-se a visão necessariamente integral dos direitos humanos, a abarcar os 
domínios da atividade humana (o civil, o político, o econômico, o social, o cultural)‖. TRINDADE, 
Augusto Cançado. ―Entrevista‖. In Proposta. Rio de Janeiro: Fase, n. 92 mar.//maio 2002, p. 48.        
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esses direitos são, em essência, naturais224, e, portanto, cumulativos, reconhece-se que 

para efeitos da exata compreensão do que se pretende aqui referir por Biodireito seja 

mais elucidativo e eficiente o emprego do vocábulo dimensão para designá-lo como 

quarta dimensão dos direitos humanos. 

Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho assevera: 

 

O vocábulo dimensões não se justifica apenas pelo preciosismo de 
que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das 
mais novas. Mais importante é que os direitos ‗gestados‘ em uma 
geração, quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz 
direitos da geração sucessiva, assumem outra dimensão, pois os 
direitos da geração mais recente tornam-se um pressuposto para 
entendê-los de forma mais adequada – e, consequentemente, 
também para melhor realizá-los. Assim, por exemplo, o direito 
individual de propriedade, num contexto em que se reconhece a 
segunda dimensão dos direitos fundamentais, só pode ser exercido 
observando-se sua função social, e com o aparecimento da terceira 

dimensão, observando-se igualmente sua função ambiental
225

. 

 

Acredita-se que o mesmo se verifica no tocante ao direito à vida que inicialmente 

fora concebido como um direito de primeira dimensão, como direito individual, como o 

direito a não sofrer, arbitrariamente, por parte do soberano, do Estado, violação, direito 

este que com o advento dos chamados direitos sociais foi alçado a uma nova dimensão,  

posto que ao se consagrar como direito a saúde, a educação,  o lazer e o trabalho, entre 

outros, buscava-se garantir não só o direito à vida, no clássico sentido da expressão, 

                                                      
224

 ―As teses de que os homens possuem direitos naturais que antecedem qualquer sociedade política 
se fortaleceram no século XVIII com a Declaração de Virgínia (1776) e com a Declaração Francesa 
de 1789. Tais direitos, que se afirmam como direitos dos indivíduos considerados ‗inalienáveis e 
sagrados‘, materializam reivindicações concretas acerca de valores históricos, sobretudo referentes à 
liberdade e à dignidade humana. O processo de reconhecimento e afirmação de direitos do homem 
chamados de ‗fundamentais‘ constituiu uma verdadeira conquista da sociedade moderna ocidental. 
Esse processo do nascimento de direitos novos referentes ao homem, ainda que favorecidos pelos 
ideais da cultura  liberal-burguesa e pela doutrina do jusracionalismo, deve-se em grande parte, como 
assinala Norberto Bobbio, à estreita conexão com as transformações da sociedade‖. WOLKMER, 
Antonio Carlos. LEITE, José Rubens Morato. (Org.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e 
perspectivas. São Paulo. Saraiva, p. 4.  Acerca da origem desses direitos registre-se ―São esses 
direitos reconhecidos pela ordem jurídica. Esta é a concepção tradicional, historicamente vinculada 
ao jusnaturalismo‖.  FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Op.cit. p. 30.     

225
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 3ª ed. São 

Paulo: Celso Bastos, 2003, p. 39. 
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mas, sobretudo, a vida com dignidade, fazendo emergir assim, novos direitos, direitos de 

segunda dimensão, que elevaram a proteção do direito à vida – primeira dimensão – a 

outra dimensão, vida digna, resultado direto da afirmação dos direitos de segunda 

dimensão.  

De modo similar, a experiência de duas Grandes Guerras e a consciência de que 

os recursos naturais são, não apenas esgotáveis, como também essenciais à sadia 

qualidade de vida, legou a terceira dimensão dos direitos do homem, novos direitos 

surgiram deste contexto, por exemplo, o direito ambiental, que se traduz como o direito de 

viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado e no dever de preservar o meio 

ambiente, bem como o direito à solução pacífica dos conflitos, no que diz respeito à paz.  

Trata-se, em última análise, do já consagrado direito à vida – primeira e segunda 

dimensão - tutelado em outra dimensão, através de normas específicas, cujos titulares 

são tanto as presentes, quanto as futuras gerações. 

Atualmente, com a possibilidade da clonagem e com o domínio da técnica de 

fertilização do embrião in vitro, com a promessa do útero artificial226 e da criação de seres 

                                                      
226

 A expressão o útero artificial é utilizada como título da obra de Henri Atlan e em cujo prefácio 
escrito por Ana Maria Coutinho Aleksandrowicz e Maria Cecília de Souza Minayo se lê: ―[...] é 
particularmente bem-vinda a contribuição do biofísico e filósofo espinosista Henri Atlan, que nos 
introduz em um controverso projeto (a que ele próprio se refere como ‗em construção‘) da 
biotecnologia reprodutiva – útero artificial – aliando à bem ponderada descrição de seus parâmetros 
científicos à análise das possíveis repercussões de seu uso em termos antropológicos, sociais e 
psicológicos. Mister é ressaltar que se trata de uma ‗experiência do pensamento‘ [...] já que a 
implementação concreta dessa técnica está distante de nós no tempo – um prazo provável  seria 
daqui a meio ou um século -, sendo nebulosos os contornos que definirão seu efetivo emprego [...]‖. 
No ensaio Atlan ―Vai às raízes da própria palavra ‗ectogênese‘  (i.e. ‗útero artificial‘‘) cuja conotação 
ambivalente remonta a meados do século XX, quando Aldous Huxley apresenta a técnica em seu 
livro Admirável Mundo Novo‖. ATLAN, Henri. O útero artificial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006, p. 10. 
Apesar de se tratar de uma ―experiência do pensamento‖ sabemos que as pesquisas em torno do 
útero artificial são realizadas desde a década de 1990 e que se iniciaram em animais como 
usualmente se faz antes do uso em seres humanos. ―No laboratório de pesquisas obstétricas e 
ginecológicas da Universidade de Tóquio, uma caixa transparente de parede dupla de acrílico expõe 
um retrato impressionante do futuro. Dentro dela, repousa placidamente o feto de um cabrito em seus 
últimos dias de gestação. O equipamento é o mais aconchegante útero artificial já criado pela ciência. 
Nele, o cabritinho consegue viver mais de três semanas, um período de gestação equivalente a um 
mês e meio quando comparado com gravidez humana.  Imerso em líquido amniótico artificial e 
mantido a temperatura constante, o feto sobrevive graças a um engenhoso equipamento que faz a 
troca de dióxido de carbono por oxigênio em seu sangue, simulando o sistema respiratório existente 
na placenta natural. O maior obstáculo dos cientistas até agora tem sido  preparar o aparelho para 
dosar a quantidade exata de nutrientes que precisa ser colocada à disposição do feto. Quando tudo 
estiver calibrado, eles vão partir para a  ousadia suprema: instalar no útero artificial um embrião 
humano. ‗A técnica já foi dominada‘, anuncia o pesquisador  Nobuya Unno [...]. Centros de pesquisas 
da Espanha e dos Estados Unidos também estão desenvolvendo seus protótipos de útero artificial. ‗O 
que mais impressiona nessa pesquisa é que os cabritos nascem anêmicos, da mesma forma como 
Aldous Huxley previu em Admirável Mundo Novo, há 67 anos. Ele descrevia as crianças anêmicas 
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humanos melhores,227 surge o Biodireito como um novo ramo do direito, como um direito 

de quarta dimensão, a tutelar não o já sedimentado direito à vida, aí inseridas – a 

primeira, a segunda e a terceira dimensões de proteção da vida – tal e qual referido, mas 

o direito à vida em uma nova dimensão, o processo vital. Frise-se assim, uma vez mais, o 

magistério de Willis Santiago:  

 

Mais importante é que os direitos ‗gestados‘ em uma geração, 
quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos da 
geração sucessiva, assumem outra dimensão, pois os direitos da 
geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los 
de forma mais adequada – e, consequentemente, também para 
melhor realizá-los228. 

    

 Em sede nacional, parte da doutrina ainda é tímida no sentido de reconhecer tanto 

da existência de uma quarta dimensão de direitos do homem, quanto a respeito, 

especificamente, de se afirmar o Biodireito como um novo ramo do Direito, como um 

Direito integrante dessa nova dimensão.   

Assim, Paulo Bonavides,229 apesar de admitir a existência dos direitos de quarta 

dimensão, elenca nesse rol os direitos relacionados à democracia, à paz e ao pluralismo.  

Já Ingo Sarlet230 mostra-se cético no tocante à afirmação de novos direitos 

vinculados ao advento da Bioética e em decorrência da Biomedicina, entendendo  que se 

                                                                                                                                                                      
saindo de úteros artificiais‘, conta o pesquisador. É de arrepiar.‖ Rumo à fronteira final. Revista Veja, 
3.11.1999.      

227
 ―Toda vez que alguém quiser fazer um ser humano melhor, associando ciência (o ideal da 

verdade), educação (o ideal do homem) e a política (o ideal do mundo) estamos diante da essência 
do totalitarismo. O que move uma personalidade totalitária é a certeza de que ela está fazendo o 
‗bem para todos‘, não é a vontade de destruir grupos diferentes do dela. Primeiro vem a certeza de si 
mesmo como agente do ‗bem total‘, depois você vira autoritário em nome desse bem total. O melhor 
antídoto para a tentação do totalitarismo não é a certeza de um ‗outro bem‘, mas a dúvida acerca do 
que é o bem, aquilo que desde Aristóteles chamamos de prudência, a maior de todas as virtudes 
políticas. Não confio em ninguém que queira criar um ser humano melhor.‖ PONDÉ, Luiz Felipe. A 
tentação totalitária. Folha de São Paulo. Ilustrada. E 10. 18.07.2011. 

228
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op.cit., p. 45. 

229
 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 570-572. 

230
 SARLET, Ingo. Dignidade da Pessoa Humana e ―Novos‖ Direitos na Constituição Federal de 1988: 

Algumas Aproximações In Estudos Contemporâneos de Direitos Fundamentais. MARTEL, Letícia de 

Campos Velho (Org.). Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2009, p. 121. 
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trata não de novos direitos, mas de novas formas de violação de antigos direitos já 

reconhecidos, admitindo que o que efetivamente configura novidade é o contexto no qual 

esses direitos serão exercidos, preferindo a via da transmutação hermenêutica para o 

reconhecimento de novos conteúdos e funções dos direitos fundamentais já 

consagrados. 

Acredita-se, no entanto, que o emprego da Hermenêutica Jurídica com a 

finalidade de reconhecimento de novos conteúdos, em especial daqueles relacionados ao 

Biodireito, não deve prescindir da regulamentação pontual da matéria através de norma 

própria. A interpretação não substitui a lei, ao contrário, encontra nela seus parâmetros e 

seu limite. 

Assim, as regras e os princípios norteadores do intérprete na aplicação do direito 

constituem objeto de estudo da Hermenêutica Constitucional, da Teoria da Norma 

Jurídica e da Teoria dos Direitos Fundamentais e consubstanciam, desse modo, o 

―Juspositivismo do Século XXI‖, para utilizarmos a expressão cunhada por Maria Garcia.  

A partir dessas construções doutrinárias, a Constituição é compreendida como um 

organismo vivo, sempre em movimento, submetido à dinâmica da realidade social.  

Seus enunciados configuram mandamentos ―abertos‖ que permitem ao intérprete 

fazer a ―melhor escolha‖ 231 para o caso concreto e conduzem à discricionariedade do juiz 

                                                      
231

 Para Herbert Hart expoente do positivismo jurídico no sistema da Common law a questão central 
referente à interpretação jurídica está ligada à ideia de  textura aberta do direito que é entendida 
como a existência de ―áreas de conduta em que muitas coisas devem ser deixadas  para serem 
desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcionários  os quais determinam o equilíbrio à luz das 
circunstâncias, entre interesses conflitantes que variam em peso, de caso para caso‖. De acordo com 
o autor,  há casos em que a aplicação do texto normativo ocorre de forma automática (zona  clara de 
aplicação do direito)  assim  como existem outros, nos quais falta  uma diretriz ou mesmo a incerteza 
de sua aplicação, em virtude da indeterminação do texto legal, exige a discricionariedade do 
intérprete (zona de penumbra).  É importante destacar que para resolver os casos difíceis ou 
complexos, que se encontram na zona de penumbra (vagueza e ambiguidade da norma), o intérprete 
faz uso dos ―cânones de interpretação‖ e que, apesar destes servirem para reduzir as incertezas, são 
incapazes de eliminá-las completamente, isto porque os próprios cânones são ―normas gerais para o 
uso de linguagem e empregam termos gerais que exigem eles próprios interpretação. Eles, tal como 
as regras, não podem fornecer a sua própria interpretação‖. HART, Herbert. O conceito de Direito. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009, p164. Como resposta a esse impasse Ronald Dworkin fazendo uma 
distinção lógica entre regras (tudo ou nada) e princípios (dimensão de peso ou importância) propõe 
que os casos difíceis sejam solucionados com base na aplicação de princípios, a partir de uma leitura 
moral da Constituição, que resumidamente consiste em, diante de hard cases que envolvam 
questões constitucionais novas ou controversas o juiz deve ―fazer uma escolha entre as 
interpretações aceitáveis, perguntando-se qual delas apresenta em sua melhor luz, do ponto de vista 
da moral política, a estrutura das instituições e decisões da comunidade – suas normas públicas 
como um todo.‖ A resposta correta não representa para Dworkin um procedimento previamente 
estabelecido que garantisse que todos chegassem ao mesmo resultado, mas sim a adoção de uma 
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e à criação jurisprudencial. Nesse contexto, pertinente o magistério de José Joaquim 

Gomes Canotilho: ―[...] a aplicação do direito é sempre uma atividade produtiva e 

criadora‖ 232. 

Todavia, entende-se que esse raciocínio tem se desviado de sua proposta inicial 

que consistia, grosso modo, em rever o problema do formalismo jurídico e promover a 

reaproximação da Ética com o Direito, resguardando valores que alcançaram status de 

patrimônio ético-jurídico da humanidade ao longo da História.  

Um dos fatores a serem considerados nesses casos guarda relação direta com os 

limites da discricionariedade judicial, isto é, com a liberdade que o Poder Judiciário possui 

para construir, pela via interpretativa, o significado destes conceitos abertos, abstratos e 

indeterminados, alçados ao patamar de categorias jurídicas universalizantes, tais como 

vida e dignidade para se restringir ao cerne da problemática relacionada ao objeto do 

Biodireito.  

Há de se ter nesse ponto extrema atenção, pois, por mais imprescindível que seja,  

como de fato é, a atividade judicial interpretativa para a concretização do Direito, ela se 

dá, em última análise, no momento da aplicação da norma – regras e princípios – e não, 

em geral, em substituição a ela.  

É preciso cuidado para que a jurisdição não substitua a legislação, ou seja, para 

que a discricionariedade não se converta em arbitrariedade, que se presta tanto a deferir 

                                                                                                                                                                      
postura interpretativa a ser adotada para a solução mais adequada em certos casos. DWORKIN, 
Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39-43. DWORKIN, Ronald. 
O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 11-14 e 52-59. DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
306. Entra em cena assim a – ponderação – como método de resolução de conflitos entre princípios 
proposto por Robert Alexy. Cabe nesse ponto registrarmos a crítica feita por Lênio Streck para quem 
―[...] na era assim denominada pós-positivismo e naquilo que se denominou de teoria(s) da 
argumentação jurídica, os hard cases passaram a ser resolvidos a partir de ponderações de 
princípios (quando os princípios entram em conflito devem ser ponderados, diz por todos Alexy). 
Segundo a teoria da argumentação jurídica, os princípios devem ser hierarquizados axiologicamente. 
O problema é saber como é feita essa ‗escolha‘‖. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: 
Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: Da possibilidade à necessidade de respostas 
corretas em direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 177-178.           

232
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador (contributo 

para a compreensão das normas constitucionais programáticas). 2ª ed., Coimbra: Ed. Coimbra, 2001, 

Parte 1, n. 11, p. 62. 
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como a indeferir o pleito, a partir da livre escolha, de antemão, da solução que melhor se 

coadune com as pré-compreensões valorativas do julgador intérprete 233.  

Frise-se, novamente, que no Estado de Direito a liberdade do homem tem, pois, 

um outro âmbito, o âmbito da lei234. Esta advertência vale também para o magistrado 

que é livre para, nos limites da lei, interpretar a norma. Assim deve ser também com 

relação ao Biodireito. 

Nesse sentido, Lenio Streck assinala: 

 

Na verdade, o ‗drama‘ da discricionariedade que critico reside no fato 
de que esta transforma os juízes em legisladores. E, para além disso, 
esse poder discricionário‘ propicia a ‗criação‘ do próprio objeto de 
‗conhecimento‘, típica manifestação do positivismo. Ou seja, a razão 
humana passa a ser a ‗fonte iluminadora‘ do significado de tudo que 
pode ser enunciado sobre a realidade. As coisas são reduzidas aos 
nossos conceitos e às nossas concepções de mundo, ficando à 
disposição de um protagonista (intérprete lato sensu). 
Consequências disso? Inúmeras [...] procuro denunciar o estado de 
poluição semântica e anemia significativa a que o significado do 
termo pós-positivismo foi submetido, confundindo-se com ‗abertura 
interpretativa’, ‗ativismo‘ ou ‗protagonismo dos juízes-que-já-não-são-

a-boca-da-lei
235

.  

 

A insegurança jurídica que resulta da falta de reconhecimento do Biodireito 

como novo ramo do Direito, bem como a ausência de normas específicas 

positivadas na esfera constitucional, visto que seu conteúdo envolve direitos 

fundamentais, normas essas que informem e orientem o intérprete na solução do 

caso concreto, pode ser verificada, por exemplo, quando se pretende enfrentar a 

polêmica questão acerca da tutela jurídica do embrião frente ao início da 

personalidade civil e da situação jurídica do nascituro. 

                                                      
233

 ―Quando examinamos um texto, este já nos vem filtrado pelos nossos pré-juízos, que podem ser 
legítimos (verdadeiros) ou ilegítimos (falsos). STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: 
Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: Da possibilidade à necessidade de respostas 
corretas em direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 208. 

234
 Cf. GARCIA, Maria. Desobediência Civil. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 

7.  

235
 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme a minha consciência? Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2010, p. 87-88. 



112 

 

Dispõe o art. 2º do Código Civil que ―A personalidade civil da pessoa começa 

com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 

do nascituro‖ 236. Segundo a doutrina, nascituro é aquele que fora concebido, mas 

que ainda não nasceu237.  

Não fosse o desenvolvimento da Biomedicina e o advento das técnicas de 

reprodução assistida ter-se-ia, no que tange a essa questão, que sanar apenas as 

dúvidas a respeito do reconhecimento ou não do direito ao nome e a imagem, sob a 

ótica do direito civil e à luz dos direitos da personalidade, decidindo a partir de que 

momento esses direitos devem ser garantidos – teoria natalista238, teoria da 

personalidade condicional239 e teoria concepcionista240 – com consequências direta 

para os direitos patrimoniais e sucessórios.  

                                                      
236

 Artigo 2º do Código Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2002. 

237
 ―[...] sendo o nascituro considerado pessoa pelos concepcionistas, ou não pelos natalistas, o que 

se evidencia é a existência de um ser humano com individualidade própria [...].‖ FUJITA, Jorge 
Shinguemitsu.  Aborto: o cerceamento da vida de um ser indefeso In Dignidade da Vida Humana. 
MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa; SCALQUETTE, Ana Cláudia; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de;  
BERGSTEIN, Gilberto.(Coords). São Paulo: LTR, 2010, p. 74.  

238
 ―A teoria natalista prevalecia entre os autores modernos ou clássicos de Direito Civil Brasileiro, 

para quem o nascituro não poderia ser considerado pessoa, pois o Código Civil exigia e ainda exige, 
para a personalidade civil, o nascimento com vida. Assim sendo, o nascituro não teria direitos, mas 
mera expectativa de direitos. Como adeptos dessa corrente, da doutrina tradicional, podem ser 
citados Sílvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira e San Tiago Dantas. Na doutrina 
contemporânea, filia-se a essa corrente  Sílvio de Salvo Venosa. Partem esses autores da 
interpretação literal e simplificada da lei [...] o grande problema da teoria natalista é que ela não 
consegue responder à seguinte constatação e pergunta: se o nascituro não tem personalidade, não é 
pessoa;desse modo, o nascituro seria uma coisa? A resposta acaba sendo positiva a partir da 
primeira constatação de que haveria apenas expectativa de direitos. Além disso, a teoria natalista 
está totalmente distante das novas técnicas de reprodução assistida e da proteção dos direitos do 
embrião. Também está distante da proteção ampla de direitos da personalidade, tendência do Direito 
Civil pós-moderno. Do ponto de vista prático, a teoria natalista nega ao nascituro até mesmo os seus 
direitos fundamentais, relacionados com a sua personalidade, caso do direito à vida, à investigação 
de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem. Com essa negativa , a teoria natalista 
esbarra em dispositivos do Código Civil que consagram direitos àquele que foi concebido e não 
nasceu. Essa negativa de direitos é mais um argumento forte para sustentar a total superação dessa 
corrente doutrinária‖. TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método. 2011, p. 68-69. 

239
 ―A teoria da personalidade condicional é aquela pela qual a personalidade civil começa com o 

nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou 
seja, são eventuais. Como se sabe a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio jurídico 
ou ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro e incerto. No caso, a condição suspensiva 
é justamente o nascimento daquele que foi concebido. Como fundamento da tese e da existência de 
direitos sob condição suspensiva, pode ser citado o art. 130 do atual Código Civil. Como entusiastas 
desse posicionamento, podem ser citados Washington de Barros Monteiro, Miguel Maria de Serpa 
Lopes e Clóvis Beviláqua. Na doutrina atual, Arnaldo Rizzardo parece seguir esse entendimento. O 
grande problema da corrente doutrinária é que ela é apegada a questões patrimoniais,  não 
respondendo ao apelo dos direitos pessoais ou da personalidade a favor do nascituro. Ressalte-se, 
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Todavia, com a possibilidade da fertilização in vitro, técnica hoje amplamente 

utilizada pela medicina especializada em reprodução humana assistida241, resta 

saber se a proteção referente ao nascituro – aquele que fora concebido, mas que 

ainda não nasceu – abrange também o embrião pré-implantatório – in vitro – ou 

crioconservado ou se devemos compreender por nascituro somente aquele que se 

encontra in útero materno.  

No tocante ao nascituro in útero e aos direitos da personalidade, é possível 

afirmar que há hoje uma preferência, tanto doutrinária, quanto jurisprudencial, no 

sentido de se adotar a teoria concepcionista e de se lhe conferir os direitos de 

personalidade242.  

                                                                                                                                                                      
por oportuno, que os direitos da personalidade não podem estar sujeitos a condição, termo ou 
encargo, como propugna a corrente. Além disso, essa linha de entendimento acaba reconhecendo 
que o nascituro não tem direitos efetivos, mas apenas direitos eventuais sob condição suspensiva, ou 
seja, também mera expectativa de direitos. Na verdade, com o devido respeito ao posicionamento 
contrário, consideramos que a teoria da personalidade condicional é essencialmente natalista, pois 
também parte da premissa de que a personalidade tem início com o nascimento, com vida. Não há, 
portanto, uma teoria mista, como querem alguns. Por isso, em uma realidade que a personalização 
do Direito Civil, uma tese essencialmente patrimonialista não pode prevalecer‖. TARTUCE, Flávio. 
Op. cit., p. 69. 

240
 A teoria concepcionista é aquela que defende que o nascituro é pessoa humana, tendo direitos 

resguardados pela lei. Esse é o entendimento defendido por Silmara Juny Chinellato (a principal 
precursora da tese no Brasil), Pontes de Miranda, Rubens Limongi França, Giselda Maria Fernandes 
Novaes Hironaka, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, José 
Fernando Simão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Francisco Amaral, Guilherme 
Calmon Nogueira da Gama, Antonio Junqueira de Azevedo, Gustavo Rene Nicolau, Renan Lotufo e 
Maria Helena Diniz. A maioria dos autores citados aponta que a origem da teoria está no Esboço de 
Código Civil elaborado por Teixeira de Freitas, pela previsão constante do art. 1º da sua 
Consolidação das Leis Civis, segundo o qual  ‗As pessoas consideram-se como nascidas apenas 
formadas no ventre materno; a Lei lhes conserva seus direitos de sucessão ao tempo do nascimento‘. 
Como é notório, esse Esboço inspirou o Código Civil argentino, que adota expressamente a teoria 
concepcionista‖. TARTUCE, Flávio. Op.cit., p. 69-70. 

241
―A reprodução humana medicamente assistida é a prática terapêutica que tem por fim promover a 

realização de um projeto parental e se verifica através da união artificial dos gametas feminino e 
masculino, que são as células germinativas humanas, dando origem, assim, a um novo ser. pode se 
desenvolver de dois modos [...] pela fertilização in vitro e pela inseminação artificial‖. ROCHA, Renata 
da. Op.cit. p. 45. A inseminação artificial processa-se pelo método GIFT (Gametha Intra Fallopian 
Transfer), através do qual ocorre a inoculação do sêmen na mulher sem que haja qualquer 
manipulação externa de óvulo ou embrião. Já a ectogênese ou fertilização in vitro, conhecida pela 
sigla ZIFT (Zibot Intra Fallopian Transfer) concretiza-se na retirada de óvulo da mulher, na sua 
fecundação em uma proveta, com o sêmen do marido ou de outro homem, e na introdução do 
embrião no útero da mulher ou no de outra. Cf. DINIZ, Maria Helena. Op. cit. 551 e ss. 

242
―Consigne-se que a conclusão pela corrente concepcionista consta do Enunciado n. 1, do Conselho 

da Justiça Federal (CJF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aprovado na I Jornada de Direito 
Civil, e que também enuncia direitos ao natimorto, cujo teor segue: ‗Art. 2º A proteção que o Código 
defere ao nascituro alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais 
como nome, imagem e sepultura‘. Como se pode notar a teoria concepcionista é aquela que 
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Ocorre que, não obstante a nítida prevalência pela teoria concepcionista e a 

constatação do esforço judicial para efetivamente garantir direitos de personalidade 

ao nascituro in útero o mesmo não ocorre, em sede legislativa e judicial, com relação 

ao embrião in vitro243. 

Isto porque em 2005 a Lei 11.105, conhecida como Lei de Biossegurança, 

passou a autorizar em seu art. 5º a utilização, para fins científicos, de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos in vitro e não aproveitados 

no procedimento de reprodução humana geneticamente assistida. A referida Lei veio 

em substituição à Lei 8.974, de 1995, que dispunha sobre as normas para o uso das 

técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 

geneticamente modificados. 

Em sua atual redação exige-se que os embriões destinados à pesquisa sejam 

considerados inviáveis ou que estejam congelados há três anos ou mais, na data da 

publicação da Lei, ou que, já congelados na data da publicação da Lei, depois de 

completarem três anos, contados a partir da data de congelamento e que em 

qualquer caso, se faz necessário o consentimento dos genitores. 

Todavia, em maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se acerca 

da constitucionalidade do referido dispositivo, em ação declaratória de 

                                                                                                                                                                      
prevalece entre os doutrinadores contemporâneos do Direito Civil Brasileiro‖. TARTUCE, Flávio. 
Op.cit., p. 69-70. 

243
 Há, no entanto, doutrinadores que acertadamente afirmam que, se a vida humana merece 

proteção desde a concepção, conforme consta de diversos diplomas internacionais
  ( 

Pacto de São 
José da Costa Rica‘ (1969), art. 4º; Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), preâmbulo; 
Recomendações n. 934/82, 1.046/86, n. 5, e 1.100/89, n. 7, do Conselho da Europa) esse termo deve 
ser compreendido dentro do seu significado atual, já considerando a hipótese de que a concepção 
ocorra tanto in útero quanto in vitro. Nesse sentido GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da 
pessoa humana: a ética da responsabilidade, p. 154; VASCONCELOS,Cristiane Beuren. A proteção 
jurídica do embrião in vitro na era da biotecnologia, p. 73; ALMEIDA, Silmara Juny Chinelato e. Tutela 
civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 161. LEITE, Eduardo de Oliveira, O direito do embrião 
humano: mito ou realidade? Revista de Ciências Jurídicas. São Paulo, ano 1, n.1, 1997, p. 31-52; 
SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito,2002, p. 18; BRANDÃO, Denirval da Silva. O 
embrião e os direitos humanos. In: PENTEADO, Jacques de Camargo; BRANDÃO Denirval da Silva; 
MARQUES, Ricardo Henry Dip et. al. A vida dos direitos humanos: bioética médica e jurídica. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1999; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. A vida humana embrionária 
e a sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 11; BARBOZA, Heloisa Helena; 
MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (Orgs.). Novos temas de biodireito 
e bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 78; SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos (Org.). 
Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; DINIZ, Maria 
Helena. O estado atual do biodireito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006; BONAVIDES, Paulo. Prefácio. 
In: Silva, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto 
da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002,  p. 9-15.    
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inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República - ADin 3510 – 

sob a alegação de que o artigo 5º da Lei 11.105/2005 violava o direito fundamental à 

vida, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, bem como configurava 

ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 

III da Carta Magna.  

O Pleno do Supremo Tribunal Federal seguiu a relatoria do Ministro Carlos 

Ayres Britto e fez prevalecer, por seis votos a cinco, o entendimento de que o 

embrião in vitro não é pessoa, não se equipara ao nascituro e, portanto, não tem 

direito à personalidade, não possuindo assim, consequentemente, dignidade da 

pessoa humana e, com base nesse entendimento, as pesquisas com embriões 

humanos passaram a ser autorizadas em todo o País.  

A situação ilustra fática e juridicamente que a ausência de regras jurídicas 

específicas que regulamentem as questões relacionadas à Biomedicina, levou o 

colegiado a decidir o pleito – já que não pode, sob a alegação de ausência de lei, 

furtar-se a esta tarefa – com base na interpretação principiológica e na teoria 

argumentativa do Direito.  

Ao término o que se verificou, contudo, foi a completa inversão hierárquica do 

ordenamento jurídico, posto que se  realizou a interpretação do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana sob a égide de uma lei ordinária, isto 

é, do Código Civil, à luz do instituto da personalidade jurídica.  

Dentre outros pontos fulcrais que chamaram a atenção no caso em tela e que 

são merecedores de crítica, encontra-se o fato de terem os intérpretes, ao se 

debruçarem sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

afastado-se  de um comportamento constitucional244 e compreendido a  dignidade 

como um predicado da pessoa, realizando uma interpretação literal do dispositivo 

em detrimento de uma interpretação sistêmica do ordenamento, olvidando-se que o 

princípio da dignidade da pessoa humana traz em si uma dimensão ontológica, cuja 

                                                      
244

 ―Um comportamento constitucional não permite que o direito – que é sempre ‗direito constitucional‘ 
(assim como um ser é sempre um ser de um ente) – seja transformado em uma mera racionalidade 
instrumental ou algo que os juízes possam livremente dispor, fazer emendas, reformas, 
interpretações despistadoras e outras manobras que visam enfraquecer a força normativa da 
Constituição. Em síntese, a destruição da própria Constituição‖. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e 
Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: Da possibilidade à necessidade de 
respostas corretas em direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 208. 
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insígnia é marca distintiva que constitui, tanto a essência da condição humana, 

quanto o estofo do ordenamento jurídico pátrio.  

É dizer, a dignidade é, antes de um atributo da pessoa, um atributo do ser 

humano já que este é a razão da existência do ordenamento jurídico. Afinal, ―É por 

causa do homem que se constitui todo o direito‖ 245.  

Com efeito, nesse ponto Lenio Luiz Streck adverte: 

 

Os princípios (constitucionais) possuem um profundo enraizamento 
ontológico (no sentido da fenomenologia hermenêutica), porque essa 
perspectiva ontológica está voltada para o homem, para o modo de 
esse homem ser-no-mundo, na faticidade. O fio condutor desses 
princípios é a diferença ontológica (ontologische Differenz). É por ela 
que o positivismo é invadido pelo mundo prático. A regra recebe do 
princípio a sua ‗espessura‘, a sua significatividade (Bedeutsamkeit). 
É nesse contexto que deve ser entendida a relação da 
fenomenologia hermenêutica com o direito, isto é, do mesmo modo 
como o mundo prático é introduzido na filosofia (esse é o papel da 
virada linguístico-ontológica), também o direito sofre uma 

reviravolta
246

. 

 

O segundo fator de preocupação está atrelado à falta de comprometimento 

com a integridade247 do sistema, integridade essa que constitui uma exigência de 

                                                      
245

Hominum causa omne jus constitutum est. Cf. JUSTINIANO, Digesto.  d. 1.5.2. Livro I, 2. ed. 
rev.São Paulo: Revista dos Tribunais, UNIFIEO, 2000. 

246
 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: Da 

possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 171. Restringirmos nossas considerações acerca do conteúdo ontológico do princípio da 
dignidade da pessoa humana neste ponto já que o mesmo será objeto de análise pormenorizada no 
capítulo IV do presente trabalho. 

247
 Segundo Ronald Dworkin um dos limites impostos à discricionariedade do juiz no ato de interpretar 

as normas e aplicar o Direito está relacionado à integridade do Direito, que exige que as normas de 
uma comunidade sejam  não só criadas, mas também interpretadas de modo a explicitar, na medida 
do possível, um sistema único e coerente de justiça e equidade. Para tanto, o autor faz uso da 
metáfora do romance em cadeia e põe em destaque a figura do juiz intérprete como coautor de um 
romance literário em marcha. Nesse sentido o juiz deve, no uso de sua liberdade criativa, proceder à 
leitura da cadeia de precedentes a ser por ele completada, tendo como pano de fundo a história em 
curso e a unidade interior da ordem jurídica. Cf. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 271 e ss. DWORKIN, Ronald. Outro limite restritivo à atividade criativa do 
juiz é a linguagem.  DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-
americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  No mesmo sentido Lenio Streck ―[...] devemos evitar a 
armadilha da (???) em que têm caído tantos professores de direito: a opinião falaciosa de que, como 
não existe nenhuma fórmula mecânica,  as boas decisões das más e como os juristas e juízes irão 
por certo divergir em um caso complexo ou difícil, nenhum argumento é melhor do que o outro e de 
que o raciocínio jurídico é uma perda de tempo. Devemos insistir, em vez disso, em um princípio geral 
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coerência axiológica, e não apenas lógica, e que vincula tanto a atividade legislativa 

quanto a atividade interpretativa judicial.  

A observação dessa coerência não é obtida através de uma metodologia 

interpretativa predefinida, mas por meio de uma interpretação retrospectiva e circular 

em que as decisões anteriores são incorporadas a uma narrativa que confere a 

todas elas um sentido comum. Assim o ethos de uma interpretação deve ser medido 

em termos de uma coerência narrativa que busque promover uma mediação entre a 

expectativa de segurança – na medida em que as decisões presentes devem ser 

entendidas como extensão das decisões passadas – e a abertura para o futuro, na 

medida em que o sentido das decisões passadas é definido a partir dos valores do 

presente em harmonia com o sistema jurídico.   

Compreender como nascituro apenas aquele que fora concebido in útero, 

quando a realidade empírica dominante demonstra a usualidade da concepção in 

vitro;  garantir aos primeiros o direito à personalidade e negar aos segundos o direito 

à inviolabilidade da vida e o reconhecimento de sua intríseca dignidade, 

desconsiderando inclusive o emprego do método de interpretação evolutivo com 

efeitos extensivos, para com isso tutelar jurídicamente o embrião é, por um lado, 

demonstrar o quão frágil pode ser permitir que o reconhecimento de novos 

conteúdos se faça apenas e tão somente pela via interpretativa – por vezes 

incoerente – e, por outro lado, a demonstração inequívoca de que a ausência dessa 

imprescindível coerência narrativa-normativa é decorrência direta da falta de normas 

– biojurídicas – que   permitam, por meio das regras, fixar limites que confiram um 

nível mínimo de segurança jurídica. 

Regras como exigência-meio, elementar em um Estado de Direito e, 

princípios, como exigência-fim, igualmente importantes na construção de uma 

                                                                                                                                                                      
de genuíno poder: a ideia inerente ao conceito de direito em si de que, quaisquer que sejam seus 
pontos de vista sobre a justiça e a equidade, os juízes também devem aceitar uma restrição 
independente e superior que decorre da integridade, nas decisões que tomam.‖ Prossegue o autor: ―É 
possível dizer, sim, que uma interpretação é correta, e a outra é incorreta. Decidimos sobre nossas 
escolhas entre o que é bom ou não. Em toda deliberação em que nossa racionalidade exprime a 
vigência da liberdade, sempre trabalhamos com esse a priori que é a base de todos os enunciados 
prescritivos. Movemo-nos no mundo exatamente porque podemos fazer afirmações dessa ordem‖ Por 
fim o autor completa ―[...] não importa qual o sistema jurídico em discussão -, trata-se de superar as 
teses convencionalistas e pragmatistas a partir da obrigação de os juízes respeitarem a integridade 
do direito e aplicá-lo coerentemente‖. STRECK, Lenio Luiz. Idem. Op. cit., p. 214-215 e 570.                
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sociedade justa e solidária, com o objetivo de evitar situações que possam 

configurar flagrantes violações de direitos.       

Por fim, a terceira e mais alarmente inferência com relação à decisão 

confirmadora da constitucionalidade da pesquisa com embriões humanos é aquela 

que leva a compreender que, não sendo o embrião humano considerado pessoa, tal 

como se posicionou o Supremo Tribunal Federal e, não tendo, em virtude desse 

posicionamento, dignidade, está-se, a partir de então, autorizado a inserí-lo, 

conforme a tradicional classificação do Direito Civil, no regime jurídico Do Direito das 

Coisas – res – e aceitar que como objeto de direito, encontra-se submetido, por 

exemplo, ao instituto jurídico Da Propriedade. 

Essa ilação lógica, mas de todo descabida, tendo-se em vista que se trata de 

um ser humano, ilustra a urgência de se reconhecer do Biodireito como um novo 

ramo do Direito, como um direito de quarta dimensão, destinado a regulamentar as 

questões relacionadas ao desenvolvimento da Biomedicina e ao processo vital 

humano – quarta dimensão da tutela do direito à vida – sob pena de, deixando de 

realizá-la, adentrar-se numa terra de ninguém jurídica como adverte José Joaquim 

Gomes Canotilho: 

 

[...] as instituições e os indivíduos presentes numa ordem 
constitucional estão hoje mergulhados numa sociedade técnica, 
informativa e de risco que obriga o jurista constitucional a preocupar-
se com o espaço entre a técnica e o direito de forma a evitar que 
esse espaço se tranforme em uma terra de ninguém jurídica. Não se 
admirem, por isso, as angústias constitucionais perante os 

fenómenos da biotecnologia (‗inseminações‘, ‗clonagens‘) [...]
248

. 

 

E, em que pese, como reconhece Ingo Sarlet, a controvérsia em torno do 

reconhecimento do caráter autêntico de direitos fundamentais dos direitos de quarta 

dimensão, em especial, no que diz respeito à sua possibilidade de efetivação como 

                                                      
248

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ªed. 

Coimbra: Almedina, 2002, p.27.  
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direitos subjetivos, ―[...] não há como negligenciar a relevância desta nova dimensão 

dos direitos fundamentais para o progresso da humanidade‖ 249.  

Esses direitos, admite o autor, encontram-se em fase de reconhecimento, em 

processo de positivação, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito 

constitucional interno, razão pela qual costumam ser caracterizados como autênticos 

law in making250, cuja importância jurídica e política vem gradativa e 

sobremaneiramente sendo reconhecida por parte da doutrina e da legislação – 

nacional  e estrangeira – motivo pelo qual doravante passa-se a analisar sua 

positivação em sede internacional. 

3.2 O Biodireito no âmbito universal as Declarações de Direitos Humanos 

 

Partindo da premissa de que o Biodireito constitui um novo ramo do Direito, 

relacionado aos avanços na área da Biomedicina e da Biotecnologia251, e que essa 

nova dimensão da tutela da vida compreende o homem como um continuum do 

mesmo ser252, aí inseridos os diversos estágios de desenvolvimento comuns à 

espécie humana, zigoto, mórula, blástula, concepto, embrião, feto, recém-nascido, a 

criança, o adolescente, o homem adulto e o idoso – e por outro lado, afirmando a 

vida humana como um processo253 – que se inicia com a concepção, tranforma-se, 
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 SARLET, Ingo. A eficácia dos diretos fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 65-66. 

250
 Ibidem, p. 66. 

251
 ―A biotecnologia traz, de facto, algo de novo: o seu crescente poder de intervenção no ser vivo, 

que se traduz na manipulação da natureza a níveis profundos – como o patrimônio genético -, na 
capacidade de antecipar o futuro, na criação de estruturas vivas/organismos que, por sua vez, se 
tornam objeto de estudo‖. MATOS, Augusta Clara; MOURÃO, José Augusto. Bioética e Poder 
Político: A retórica da biotecnologia In Comunidade Científica e Poder. GOLÇALVES, Maria Eduarda 

(Org.). Lisboa: Edições 70, 1993, p. 87. 

252
 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Op. cit., p. 152. 

253
  Novamente a ideia de processo vital formulada por José Afonso da Silva, referida anteriormente, 

encontra-se em harmonia com a etimologia do vocábulo Biodireito - biós - originário do vocabulário 
grego, significa vida. Contudo, não possui a mesma conotação de vida designada pela língua 
portuguesa. Isso porque, no uso corrente da língua portuguesa a vida é considerada como a antítese 
de morte e, no vocabulário grego, a antítese de morte - thanatos - não é biós, e sim, zoé, ou seja, os 
gregos, por atribuírem dois sentidos à palavra vida, possuem duas expressões distintas para designá-
los.  Desse modo, biós corresponde ao decurso da vida, ao seu período de duração, a sua 
continuidade, relaciona-se com o tempo, chronos, apresenta-se interligada, portanto, à consideração 
dos meios e das condições nas quais a vida evolui, condições essas no sentido de posse, 
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progride, mantém sua identidade e individualidade até que deixa de ser vida e se 

tranforma em morte, ou seja, todo o percurso que envolve o surgimento, a 

manutenção e a extinção da vida, alcançando assim o domínios anteriores à 

aquisição da personalidade e ao nascimento completo e com vida254, far-se-á uma 

incursão pelas Declarações de Direitos que, desde a segunda metade do século XX, 

reconhecem essa nova dimensão, bem como a necessidade de regulamentá-la.  

Refletindo acerca dessa realidade insurgente, Daniel Serrão anuncia: 

 

[...] a construção de órgãos bio-artificiais em que se conjugam células 
vivas com suportes inertes já está em franco desenvolvimento. O 
fígado e o pâncreas bioartificiais estão já disponíveis para situações 
agudas255.  

 

Resguardar essa realidade a partir da proteção de um conteúdo normativo 

que envolva, entre outros temas, a pesquisa científica em seres humanos, o aborto 

terapêutico, os transplantes de órgãos, a mudança de sexo, o diagnóstico genético 

pré-implantacional, a medicina preditiva e regenerativa, a manipulação genética, a 

terapia gênica, a reprodução assistida, a clonagem, a terminalidade da vida, a 

eugenia, enfim, práticas que em certa medida permitem recriar o homem256 é o 

desiderato desses textos. 

                                                                                                                                                                      
propriedade, opulência, recursos que a vida possui para desenvolver-se. Para a civilização grega, 
biós está diretamente relacionado à ética, posto que enfatiza a condição qualificada do ser, o status 
do ser Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 
2002, p. 09-10. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 200. 

254
 Tal como prenuncia Paulo Otero o ―Direito da Vida‖ – o mestre português adota esta expressão 

para designar o que aqui chamamos de Biodireito – ―[...] incide sobre a vida e não sobre a 
personalidade, daí que procure chegar aos domínios relacionados com a pessoa humana 
cronologicamente anteriores à aquisição da personalidade – todo o sector anterior ao ‗nascimento 
completo e com vida‘ – e projectar-se para além do termo personalidade jurídica‖. OTERO, Paulo. 
Direito da Vida: Relatório sobre o Programa, Conteúdos e Métodos de Ensino. Coimbra: Almedina, 

2004, p. 30-31. 

255
 SERRÃO, Daniel. Questões para o século XXI In Estudos de Direito da Bioética. ASCENSÃO, 

José de Oliveira. (Coord.). Coimbra: Almedina, 2005, p. 13. 

256
 ―É velho o sonho de criar a vida. Até há pouco tempo estas eram tão-só fábulas, como mostram 

abundantes obras literárias – como por exemplo Franknestein or The Morden Prometheus (1818), de 
M. Shelley [...] agora o sonho está  a tornar-se  realidade‖. INFANTE, Ascensión Cambrón. Entre o 
Poder e a Razão: Novas técnicas reprodutivas e decisões éticas e jurídicas. In Comunidade Científica 
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Tratar-se-á, então, da normatização desses novos conteúdos no âmbito 

universal, por meio da análise das Declarações, dos Tratadados, dos Relatórios, das 

Convenções, dos Acordos e das Diretrizes e Diretivas internacionais que 

contemplam direta ou indiretamente a questão. 

Nesse sentido, com efeito, o Código de Nuremberg, instituído em 1947 pelo 

Tribunal Internacional, incumbido de julgar os crimes contra a humanidade 

praticados durante a segunda Guerra, constitui um marco na normatização 

internacional destes novos conteúdos que aqui estamos afirmando estarem sob a 

égide do Biodireito. 

Elaborado em resposta às atrocidades cometidas durante o regime nazista 

que em nome da pesquisa científica e do avanço da medicina inoculou 

propositadamente sífilis, gnococos por via venosa, tifo, células cancerosas e vírus 

em prisioneiros; que efetuou esterilizações e experimentos genéticos com o objetivo 

de obter uma raça superior; que provocou em crianças queimaduras de 1º e 2º graus 

através da exposição aos compostos de fósforo; que submeteu idosos ao contato 

com altas doses de substâncias tóxicas a fim de conhecer os decorrentes efeitos 

colaterais; que permitiu que mulheres com lesões pré-cancerosas no colo do útero 

fossem deixadas sem tratamento com o escopo de analisar a evolução da 

moléstia257, o Código passou a determinar expressamente a necessidade do 

consentimento livre e esclarecido dos sujeitos de pesquisa nos seguintes termos: 

 

As pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser 
legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de 
elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma 

                                                                                                                                                                      
e Poder. Op. cit., p. 102. No mesmo sentido, Daniel Serrão se referindo aos avanços da Medicina no 
século XXI adverte ―A ética e o direito vão ter muitas dificuldades para lidar com estes novos 
problemas que não são as fantasias da engenharia genética, mas são aplicações, diria bizarras, de 
tecnologia já disponíveis hoje‖. SERRÃO, Daniel. Op. cit., p. 14.   

257
 No Japão, a realidade não era muito diferente, prisioneiros chineses foram infectados com 

bactérias causadoras da peste bubônica, antraz, febre tifóide e cólera e, em seguida, expostos a 

vivissecções sem anestesia. 



122 

 

de restrição do posterior; também devem ter conhecimento suficiente 
do assunto do estudo para tomar uma decisão258. 

 

Assim, com o propósito de estabelecer diretrizes gerais que inibissem os 

experimentos nos quais não houvesse uma bem definida finalidade diagnóstica, 

profilática ou terapêutica, o Código de Nuremberg estabeleceu não apenas a 

necessidade do consentimento pessoal, prévio, livre e esclarecido, como também a 

proteção da vulnerabilidade e a precedência da vida e da saúde do sujeito da 

pesquisa sobre os avanços da Biomedicina.  

Registre-se que no Código não havia referência expressa às pesquisas 

envolvendo seres humanos já concebidos e não nascidos, isto porque à época de 

sua elaboração ainda não se cogitava a realização de pesquisas que envolvessem 

embriões humanos e, sendo assim, o desafio era proteger a vida do ser humano 

nascido.  

Todavia, os primeiros sinais de preocupação da comunidade científica em 

torno dessa questão, isto é, da tutela da vida antes do nascimento completo, pode 

ser notada já no ano de 1969, com o estabelecimento do Código Internacional de 

Ética Médica que passou a determinar expressamente que ―[...] o médico há de 

sempre lembrar-se da importância de preservar a vida humana, desde a concepção 

até a morte‖. 

No mesmo sentido, a Declaração da Associação Médica Mundial, em outubro 

de 1996, na 48ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, realizada na 

África do Sul, sobre os direitos do Não-Nascido propugnando ―[...] a vida de um ser 

humano individual começa com a concepção e termina com a morte‖.   

Ainda com relação à contribuição da Associação Médica Mundial destacamos 

a sua 18ª Assembleia, realizada na Finlândia, em 1964, que se propôs a elaborar 

uma Declaração que orientasse a pesquisa biomédica envolvendo seres humanos.  
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 Código de Nuremberg - disponível em http://www.bioetica.ufrgs.br/nuremcod.htm - Acesso em  

01.09.2011. 
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Denominada Declaração de Helsinque e revista em sete sessões desde a sua 

primeira versão – 1964, 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008 a referida Declaração 

segue os parâmetros éticos anteriormente estipulados pelo Código de Nuremberg, 

destacando que os interesses dos indivíduos se sobrepõem aos interesses da 

coletividade, o que implica dizer, ―[...] os interesses individuais devem prevalecer 

sobre os interesses da ciência e da sociedade‖.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem promulgada um ano após a 

edição do Código de Nuremberg, em 1948, pela Organização das Nações Unidas é 

documento de cunho internacional que reconhece certos direitos como essenciais a 

todos os seres humanos.  

Importante frisar que tal documento limitou-se a proclamar a existência 

desses direitos e não a criá-los, por isso o fez sob a epígrafe de ―declaração‖259. 

Embora, tecnicamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

inicialmente representasse uma recomendação260 efetuada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas aos Estados membros, seu valor histórico fez com que quase 

todas as nações do mundo acabassem por reconhecer a máxima contida em seu 

art. 1º, segundo a qual ―Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos‖. 

Uma interpretação açodada do dispositivo poderá dar margem a 

entendimentos equivocados, já que o preceito emprega o termo nascem como se 

houvesse sido considerada pela Assembleia a possibilidade de dispensar tratamento 

diferenciado entre os seres humanos nascidos e aqueles ainda por nascer.  

                                                      
259

 É assim que Schooyans expressa seu posicionamento acerca da DUDH: ―é uma declaração de 
direitos, e não uma atribuição de direitos aos homens, porque esses direitos os homens possuem por 
natureza, sejam eles reconhecidos ou não; a declaração é igualmente universal porque tais direitos 
todos os homens os possuem, e ninguém está autorizado a exercê-los em detrimento de outrem.‖ 
SCHOOYANS, Michel. Dominando a vida, manipulando os homens. São Paulo: IBRASA, 1993, p. 19-

20.  

260
 É tema pacífico hoje que a vigência dos direitos humanos consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem independe de sua declaração em constituintes, leis e tratados internacionais, 
haja vista o direito internacional não se esgotar somente neles,  mas por ser constituído também por 
costumes e princípios gerais de direito, conforme declara o art. 38 do Estatuto da Corte Internacional 
de Justiça. Assim, os direitos humanos enunciados na Declaração de 1948 correspondem, na sua 
totalidade, àquilo que os costumes e princípios jurídicos internacionais reconhecem como elementos 
básicos de reverência à dignidade humana  Cf. COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica 
dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 22. 
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Não obstante, oportuno recordar que a determinação contida no art. 7º do 

mesmo diploma legal é capaz de dissipar qualquer interpretação distorcida que 

venha a fugir ao espírito igualitário que anima a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem. Desse modo, o referido artigo acentua que ―Todos são iguais perante a 

lei e  têm direitos, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei...‖.  

Com efeito, se todos devem ser igualmente protegidos pela lei, descabido o 

entendimento, de acordo com o qual, distinguem-se os homens nascidos dos 

homens ainda não nascidos, mas já concebidos. Tal interpretação colidiria com o 

direito amplo e irrestrito à vida, proclamado no art. 3º da Declaração que estabelece 

categoricamente que ―todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal‖261, ou seja, todo ser humano é titular desses direitos. 

Em continuidade ao objetivo perseguido inicialmente pela Declaração de 

1948, a saber, a institucionalização dos direitos fundamentais do homem em âmbito 

universal, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 1966, dois pactos 

internacionais de direitos humanos: o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

Ao primeiro deles foi anexado um Protocolo Facultativo, atribuindo ao Comitê 

de Direitos Humanos, instituído por aquele Pacto, competência para receber e 

processar denúncias de violação de direitos humanos, formuladas por indivíduos 

contra qualquer dos Estados-Partes262. 

Em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

estabelecem os Pactos, em seu art. 6º, que ―O direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém deverá ser 

arbitrariamente privado de sua vida‖. Mais à frente, por meio do art. 16º determina-

se o reconhecimento do direito da personalidade jurídica a qualquer pessoa, onde 

quer que esta se encontre263. 
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 Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10/12/1948. 
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 Ambos os pactos foram ratificados pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 226, de 12 de 

dezembro de 1991, e promulgado pelo Decreto n. 595, de 6 de dezembro de 1992. Cf. 
COMPARATO, Fabio Konder. Op. cit., p. 275. 

263
 Ibidem, p. 290. 
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A Convenção Americana de Direitos Humanos, que também ficou conhecida 

como Pacto de São José, foi  aprovada na Conferência Interamericana de Direitos 

Humanos, realizada em 22 de novembro de 1969, na Costa Rica.  

Subscrita pelo Brasil nessa mesma data, a Convenção somente foi aprovada 

pelo Congresso Nacional em 26 de maio de 1992 através do decreto legislativo n. 

27, sendo ordenada sua integral observância em 25 de setembro de 1992 pelo 

decreto executivo n. 678, incorporando-se, assim, definitivamente ao ordenamento 

jurídico pátrio264.  

De início, é taxativa ao determinar em seu art. 1º, § 2º, que, para efeitos da 

Convenção, ―pessoa é todo ser humano‖, não determinando, assim, qualquer 

desigualdade ao trato para com a vida intra ou extrauterina. Mais adiante, em seu 

art. 4º, § 1º, expressamente anuncia ―Toda pessoa tem direito a que se respeite sua 

vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 

concepção‖.  

No concernente ao emprego da expressão ―em geral‖, constante do referido 

artigo, existe a possibilidade de, afastando-se da intenção da Comissão que redigiu 

o texto, interpretar que se há uma regra ―geral‖ que implica na observância do 

respeito do direito à vida, haveria, da mesma forma, uma “exceção‖ que autorizaria, 

em certos casos, a não observação do preceito.  

É nesse sentido a interpretação de muitos Estados tendentes a legalizar o 

aborto. Não obstante, é preciso recordar que, em seguida, o § 5º do mesmo 

dispositivo faz uma ressalva capaz de dirimir qualquer dúvida, pois proíbe aplicação 

da pena de morte, para os Estados que ainda não a aboliram, à mulher em estado 

de gravidez.  

Importante consignar que o artigo 29, visando evitar qualquer entendimento 

isolado e dissonante do espírito da Convenção, ao tratar das regras de 

                                                      
264

 No que concerne aos órgãos de fiscalização e julgamento, a Convenção atribuiu competência ao 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Protocolo n. 11 à Convenção Europeia de Direitos 
Humanos extinguiu a Comissão prevista no art. 44 do Pacto de São José da Costa Rica, atribuindo 
sua competência ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH). O mesmo protocolo vinculou, de 
pleno direito, todos os Estados – Membros à jurisdição do tribunal. Cf. VASCONCELOS, Cristiane 
Beuren. Op. cit., p.96.  
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interpretação, é determinante ao proibir quaisquer interpretações que suprimam ou 

limitem os direitos e as liberdades nela previstos (§1º); excluam outros direitos e 

garantias inerentes aos seres humanos ou que decorram da forma democrática 

representativa de governo (§3º); e excluam ou limitem a Declaração dos Direitos e 

Deveres do Homem e demais atos internacionais de idêntica natureza em seus 

efeitos (§4º) 265. 

Oportuno recordar o ensinamento de Hélio Bicudo para quem ―[...] a 

Convenção de 1969 quis afirmar, simplesmente, que o direito à vida deve ser 

protegido ordinariamente, comumente (em geral) a partir do momento da 

concepção‖ 266.  

Em sentido análogo Fabio Konder Comparato afirma: ―[...] tal como redigido, o 

artigo proíbe também [...] as práticas de produções de embriões humanos [...] bem 

como da clonagem humana para finalidades não reprodutivas e, portanto, com 

destruição do embrião‖ 267. 

Desse modo, no que diz respeito ao estatuto da concepção humana, forçoso 

admitir, juntamente com Reinaldo Pereira e Silva, que três são as diretivas 

enunciadas no Pacto de São José da Costa Rica: ―a primeira, prevê o respeito 

universal à vida; a segunda, esclarece que a vida deve ser respeitada desde o 

momento da concepção; e a terceira, afirma o respeito incondicional à vida‖ 268.  

A Declaração de Valência sobre Ética e o Projeto Genoma Humano foram 

elaborados no ano de 1990, mesma ocasião em que teve início o consórcio 

internacional de pesquisadores de diversos países da Europa, bem como do Japão 

e da Austrália que, liderados pelos Estados Unidos, fizeram surgir o PGH – Projeto 

Genoma Humano – iniciativa científica reconhecida mundialmente pela sigla HUGO 

(Human Genome Organization), que tinha como objetivo identificar, até o ano de 

2005, cada um dos aproximadamente cem mil genes e três bilhões de pares de 

nucleotídeos que compõem a molécula de DNA, tudo com base no mapeamento do 
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 Cf. VASCONCELOS, Cristiane Beuren. Op. cit., p.96. 
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 BICUDO, Hélio Pereira. Direitos humanos e sua proteção. São Paulo: FTD, 1997, p. 62. 
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 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 364. 
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 SILVA, Reinaldo Pereira e. Op. cit., p. 252. 
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código genético, isto é, no registro da posição de cada um dos genes nos 23 pares 

de cromossomos humanos269, em seu sequenciamento, ou determinação da ordem 

precisa de ocorrência dos nucleotídeos que compõem cada gene, representava 

segundo Celeste Gomes e Sandra Sordi: 

 

[...] a possibilidade de se personalizar a medicina, ou seja, realizar 
tratamentos que se baseiam em conhecimento mais detalhado da 
fisiologia de cada pessoa, uma vez que o código genético da pessoa 
determina, em muitos casos, sua reação a um medicamento, 

inclusive efeitos colaterais
270. 

 

A partir desse acesso ao material genético, os pesquisadores 

identificariam e isolariam os genes responsáveis por milhares de doenças 

genéticas que acometem os seres humanos, tanto nas diversas etapas de seu 

desenvolvimento, quanto na fase pré-embrionária, não somente as moléstias 

de caráter hereditário, como também aquelas advindas da interação entre os 

genes e o meio ambiente.  

Diante dessas reais possibilidades de manipulação e alteração do 

material genético humano, a Declaração de Valência manifestou-se 

favoravelmente às terapias gênicas em células somáticas271 para o tratamento 
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 ―El genoma es el conjunto de todos los genes de uma especie. El genoma humano, el de la 
especie humana‖. BERIAIN, Íñigo de Miguel. El embrión y la biotecnologia: um análisis ético-jurídico. 
Granada: Editorial Comare, 2004, p. 364. 
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 GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira; SORDI, Sandra. Aspectos atuais do Projeto Genoma 

Humano. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Biodireito: ciência da vida, novos desafios. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 169. 

271
 Do grego – soma – quer dizer corpo e não designa apenas as células coletadas em um corpo 

adulto, podem ser também as células-tronco extraídas de uma criança, do sangue, do cordão 
umbilical, da medula óssea, etc., significa, especificamente, que são células que não possuem mais a 
potencialidade de se diferenciar em um embrião e são quanto à capacidade de diferenciação, 
classificadas em células multipotentes. A respeito de sua capacidade de diferenciação, as células-
tronco podem ser classificadas como: totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes. As 
células-tronco totipotentes são aquelas que apresentam a capacidade de se desenvolver em um 
embrião e em tecidos e membranas extraembrionárias. Contribuem para a formação de todos os 
tecidos celulares de um organismo adulto. As células-tronco pluripotentes, presentes nos estágios 
iniciais do desenvolvimento embrionário, podem gerar todos os tipos de célula no feto e no adulto e 
são capazes de autorrenovação, no entanto, não são capazes de se desenvolver em um organismo 
completo, isto é, não dão origem a um embrião, nem tampouco aos anexos embrionários.  A 
pluripotência é a capacidade funcional que uma célula tem de gerar várias linhagens celulares e 
tecidos diferentes. As células-tronco unipotentes, são aquelas que apresentam a capacidade de se 
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de enfermidades humanas específicas e tratou de registrar a falta de consenso ético 

no que diz respeito à terapia em células germinativas.  

Isto porque na terapia genética de célula somática, o genoma do indivíduo é 

modificado, todavia, a referida alteração não é transmitida para as gerações futuras. 

A finalidade terapêutica consiste em possibilitar que as células cumpram a função 

para a qual foram destinadas desde o início e que, por falhas na informação 

hereditária, não puderam se desenvolver. Portanto, por não comprometer o 

patrimônio genético das gerações futuras e por se traduzir em uma prática que visa 

proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida, revela-se jurídica e 

eticamente aceitável272. 

Em contrapartida, a terapia genética em células germinativas realiza-se na 

fase pré-implantatória do embrião, quando ainda dotado de células-tronco 

totipotentes, ou mesmo, antes da fertilização, atuando sobre o espermatozóide ou 

sobre o óvulo, tendo por finalidade o tratamento das patologias nele identificadas.  

Contudo, a interferência nos gametas masculinos ou femininos, bem como 

nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, resultaria em uma modificação 

não só no indivíduo, mas também alcançaria seus descendentes, posto que  há 

interferência na constituição de seu código genético.  

Ao se permitir alterações de qualquer natureza nessas células humanas 

germinais, ou no embrião ainda dotado de células não-especializadas, estar-se-ia 

interferindo de maneira irreversível e imprevisível no patrimônio genético da 

Humanidade, isto é, no futuro da espécie humana. 

Na sequência dos debates iniciados com o Projeto Genoma Humano, a 

Universidade de Deusto, em maio de 1993, reuniu cientistas, filósofos e juristas para 

                                                                                                                                                                      
converter em apenas um tipo de célula, mas que possuem a habilidade de se autorrenovar, o que as 
distingue das células que não são células-tronco. Para aprofundamento dessa questão consultar 
ROCHA, Renata da. O Direito à vida e a pesquisa com células-tronco: limites éticos e jurídicos. Rio 
de Janeiro: Campus Elsevier, 2008. LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o 
dilema ético dos embriões excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: 
MARTÍNEZ, Julio Luis (Org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São 
Paulo: Loyola, 2005. MARQUES, Marília Bernardes. O que é célula-tronco. São Paulo: Brasiliense, 

2006. 

272
 No Brasil somente é lícita a terapia genética em células somáticas, vedando-se a manipulação 

genética de células germinais humanas. Cf. Lei n. 11.105/05, art. 6º, III. 
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analisar os potenciais riscos e benefícios suscitados com o mapeamento do código 

genético humano, tratava-se, pois, de se refletir acerca do ―Direito ante o Projeto 

Genoma Humano‖, as conclusões acerca dessa reflexão deram origem à 

Declaração de Bilbao.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as considerações apresentadas neste 

documento informam que o mapeamento do genoma humano abre uma nova etapa 

na investigação da natureza, estrutura e função dos genes, capaz de promover uma 

revolução no estudo da fisiologia humana, no conhecimento prévio de doenças 

genéticas e na identidade genética individual com precisão nunca vista até então.  

Reconhece-se também que essa potencialidade, surgida com o Projeto 

Genoma Humano, engendra perigos já conhecidos – práticas eugênicas que tiveram 

lugar no regime nazista – e outros que somente podem ser intuídos273, razão pela 

qual indicam os princípios que devem ser observados não só na pesquisa,  como 

também por ocasião da utilização das informações genéticas.  

Dentre esses princípios destacam-se aqueles segundo os quais todas as 

sociedades civilizadas devem se pautar, juridicamente, pelo respeito à dignidade 

humana e pela proteção dos direitos humanos individuais, pela compreensão de que 

a diversidade genética, do mesmo modo que a diversidade cultural  constituem 

atributos dos seres humanos livres, pela refutação à ideia de eliminação das 

variações genéticas e pela repulsa de qualquer procedimento que implique em 

―perfeição genética‖ e que resvale em qualquer tipo de discriminação274. 

                                                      
273

 ―Incidência da genética na liberdade da pessoa, na formação da vontade, na conduta humana e , 
como consequência, em sua responsabilidade ou culpabilidade,  o que tem especial repercussão no 
direito penal [...] Proteção à intimidade pessoal ou confidencialidade na informação genética [...] 
Patenteamento dos genes e sequencias humanas fixando limites, direito de propriedade, benefícios 
econômicos [...] Fixação de limites precisos para certas formas de engenharia genética que afetam a 
individualidade, a identidade e a variabilidade do ser humano por grave risco que supõem para a 
dignidade pessoal e para a evolução natural da herança genética [...] Utilização da informação 
genética no campo dos seguros e utilização de provas genéticas no campo trabalhista [...] Tensão 
entre a demanda de liberalização total na utilização ou aplicação da investigação e experimentação 
científica e a proteção de certas liberdades humanas que podem correr riscos pela difusão e 
utilização não autorizada da informação genética.‖ São estes os jurídicos que  decorrerão do acesso 
às informações contidas  no genoma humano segundo SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. O 
equilíbrio do pêndulo: bioética e a lei: implicações médico-legais. São Paulo: Ícone, 1998, p. 67.  

274
 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Op. cit. p. 65-66.   
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Ainda com foco nos riscos que surgem com a decodificação do DNA humano 

e com a manipulação da informação genética é instituída a Declaração Universal do 

Genoma Humano e dos Direitos Humanos originária da 29ª sessão da Conferência 

Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO -, realizada de 21 de outubro a 12 de novembro de 1997, que em seu art. 

1º determina: ―O genoma humano subjaz à unidade fundamental de todos os 

membros da humanidade e também ao reconhecimento de sua dignidade e de sua 

diversidade inerentes [...]‖.  

A particular preocupação em tutelar os direitos das gerações futuras ficou 

registrada em seguida, quando se estabeleceu que o genoma humano ―[...] num 

sentido simbólico é herança comum da humanidade‖
275

. Assim, resta evidente, pois, 

o caráter inclusivo do dispositivo, uma vez que se destina a ―todos os membros da 

humanidade‖ que, por sua vez constituem, conforme a redação, explicitamente uma 

―unidade fundamental‖. 276  

Para Stela Marcos de Almeida Neves Barbas a Declaração de 1997 – ao 

proclamar o genoma humano e a informação nele contida como patrimônio comum 

da Humanidade – deu origem a uma noção e a um  conceito inteiramente novo em 

termos de Direito Internacional, na medida em que passou a reconhecer a 

Humanidade, presente e futura, como titular de direitos277.  

Doravante, ao lado da figura jurídica da pessoa humana como sujeito de 

direitos, acrescenta-se agora, o genoma humano. Cada país, segundo seus próprios 

valores culturais, éticos, sociais, religiosos e econômicos deverá tutelar o conjunto 

                                                      
275

Comparato, ao refletir acerca da extensão da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 
Direitos Humanos, assinala que se o genoma humano constitui um patrimônio da humanidade, a 
ninguém seria permitido reivindicar direitos de propriedade intelectual sobre suas sequenciais como 
vem sendo feito, sistematicamente, desde 1991 ―segundo o mais vulgar espírito capitalista‖. Cf. 
COMPARATO, Fabio Konder. Op. cit., p. 228. 

276
 Vide artigo 1º da aludida Declaração.  

277
 Cf. BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao patrimônio genético. Coimbra: Almedina, 

1998, p. 21-22. É da mesma autora a referência a Daniel Serrão (A Unesco e o genoma humano), o 
qual ressalta: ―na realidade o genoma é assumido como um recurso humano cuja utilização ficará 
submetida a um Comitê Internacional das Nações Unidas. Pode dizer-se que este recurso tem um 
lugar físico que é a estrutura físico-química do gene e é constituído pela informação que nele está 
depositada. Esta informação, que é um componente constitutivo da pessoa humana, passará a ser 
patrimônio comum da humanidade e será entregue à guarda da humanidade pelo seu órgão 
representativo, as Nações Unidas.‖ 
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de genes de cada pessoa, não só no aspecto tangível (DNA e RNA) como também 

no aspecto intangível, a saber, a informação nele inserida, desde o momento em 

que essa informação possa ser objeto de manipulação científica, isto é, desde a 

formação do zigoto278. 

No que diz respeito a quaisquer discriminações, em seu artigo 2º a 

Declaração estabelece que ―Todos têm o direito ao respeito por sua dignidade e 

seus direitos humanos [...]‖ não especificando, o documento, qualquer distinção no 

tratamento para com o ser humano de acordo com o estágio evolutivo no qual se 

encontre. Não é admissível, portanto, imaginar que o ente nascido mereça mais 

respeito ao direito fundamental à vida que o ente em devir. O ser humano é, pois, 

único e indivisível, da concepção à morte e por isso a unidade da vida adquire, 

sobretudo, valor279. 

No tocante à delineação dos limites intransponíveis que devem ser 

observados na atividade científica, o art. 10 da referida Declaração enuncia in verbis: 

 

Nenhuma pesquisa ou aplicação relativa ao genoma humano, em 
especial nos campos da biologia, genética e medicina, deve 
prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às liberdades 
fundamentais e à dignidade humana280. 

 

Já a Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina, bem como 

suas Recomendações 1.046 e 1.100 que são frutos do Conselho da Europa, que se 

reuniu em 04 de abril de 1997, em Oviedo, capital do principado de Astúrias, e que 

promoveu o Convênio do Conselho da Europa para a Proteção do Ser Humano em 
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 Cf. BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Op. cit., p. 21- 22. 

279
 BARBAS, Stella Marcos de Almeida Neves. Op. cit., p. 78. 

280
 ―É preciso lembrar que essa declaração transita no confuso campo – ainda que de ordem 

transacional – das recomendações éticas que não têm força de lei e, destarte, sem exigibilidade 
jurídica, seguindo o exemplo das cartas de boas intenções e dos códigos deontológicos do direito 
interno posto.‖ VASCONCELOS, Cristiane Beuren. Op. cit.,p. 98. 
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relação às aplicações da Biologia e da Medicina, também chamado de Convênio de 

Biomedicina281 assim proclama em seu art. 1º in verbis: 

 

As partes na presente convenção protegerão a dignidade e a 
identidade de todos os seres humanos e garantirão a todas as 
pessoas, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e pelos 
seus direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da 
biologia e da medicina282. 

 

Antes, porém, da aprovação da citada Convenção sobre os Direitos do 

Homem e da Biomedicina, o Conselho da Europa havia sancionado, em 24 de 

setembro de 1986, por intermédio da sua Assembleia Parlamentar, a 

Recomendação 1.046 sobre ―O uso de embriões e fetos humanos para fins de 

diagnóstico, terapêuticos, científicos e industriais‖. Reconhecendo que ―O progresso 

(em particular na embriologia humana) tornou precário o status do embrião‖283, 

                                                      
281

 ―O Convênio de Biomedicina foi firmado por trinta Estados. Dos quinze membros da União 
Europeia, dez o firmaram: Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 
Portugal, Suécia e Espanha; não o fizeram Áustria, Bélgica, Alemanha, Irlanda e o Reino Unido. 
Também não o firmaram as Comunidades Europeias, nem os Estados não-membros que 
participaram da  elaboração (Austrália, Canadá, Vaticano, Japão e Estados Unidos); entrou em vigor 
em quatorze Estados dia primeiro de janeiro do ano 2000: Dinamarca, Grécia, San Marino, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Chipre, República Tcheca, Estônia, Geórgia, Hungria, 
Portugal e Romênia‖. JIMÉNEZ, Pilar Nicolás. A regulamentação da clonagem humana no Conselho 
da Europa: o Protocolo de 12 de janeiro de 1998. In: ROMEO CASABONA, Carlos María; QUEIROZ, 
Juliane Fernandes (Orgs.). Biotecnologia e suas implicações técnico-jurídicas. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2005, p. 324. 

282
―Deliberadamente, acentua Daniel Serrão, o artigo traz uma sutil distinção entre ser humano e 

pessoa, sem definir tais conceitos. Para o autor, trata-se de uma mostra da diversidade legislativa 
sobre o estatuto da concepção humana na União Europeia. Segundo o mesmo, a contrapartida para 
a aceitação de tal redação foi ‗a aprovação de uma proposta para a futura elaboração do protocolo 
sobre a vida humana antes do nascimento‘. Rosário Sapienza, ao contrário de Daniel Serrão, advoga 
que o fato de o art. 1º falar, inicialmente, da proteção do ser humano (protezione dell‘essere humano) 
e, depois, de direitos da pessoa (dirritti della persona) não implica uma distinção que admita exclusão 
dos seres humanos já concebidos e não nascidos da titularidade de direitos. O argumento de Rosário 
Sapienza ganha ainda mais consistência com a análise dos considerandos do Protocolo Adicional n. 
168 à Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina do Conselho da Europa, de 12 de 
janeiro de 1998, que versa especificamente sobre o veto à clonagem humana. Em um de seus 
considerandos, o Protocolo Adicional, ao tratar do objeto da Convenção europeia, utiliza a expressão 
ser humano para identificar o titular dos direitos ameaçados pela clonagem, pela lógica de Daniel 
Serrão, o correto seria o emprego da expressão pessoa. Eis a redação do considerando na sua 
versão italiana: ‗Considerato l‘oggetto della Convenzione sui diritti dell‘uomo e la biomedicina, in 
particolare il principio enunciato all‘articolo 1 che tende a proteggere l‘essere umano nella sua dignità 
e nella sua identità‘‖.SILVA, Reinaldo Pereira e. Op. cit., p. 253.  

283
 Considerando VI da aludida Recomendação. 
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destarte, em seu considerando V, a Recomendação afirma que desde o momento da 

fertilização do óvulo, a vida humana se desenvolve como um projeto contínuo, e que 

não é possível fazer uma distinção nítida entre as fases (embrionárias) do seu 

desenvolvimento, e que a definição do status do embrião é, portanto, necessária.  

Ao assumir publicamente a preocupação com a tutela de todos os entes que 

pertençam ao gênero humano, a Recomendação 1.046 pugna pela ―Proibição da 

geração de embriões in vitro para fins de pesquisa durante a sua vida ou depois da 

morte‖284; pela ―Proibição da geração de seres humanos idênticos por clonagem ou 

qualquer outro método, seja ou não para aprimoramento da raça‖;
285 e pela 

―Proibição de experimentos em embriões humanos vivos, quer vitais, quer não 

vitais.‖286  

Para fins diagnósticos, a Recomendação 1.046 não permite intervenções em 

embriões e fetos humanos vivos, tanto in vitro, como no útero287, a menos que tal 

intervenção seja para o bem do ser humano que deve nascer e para a promoção do 

seu desenvolvimento288. Para fins terapêuticos, a Recomendação 1.046 segue a 

mesma orientação antecedente, não permitindo experimentação em embriões e 

fetos humanos vivos, tanto in vitro quanto in útero, exceto para favorecer-lhe o 

nascimento289. 

Quanto à Recomendação n. 1.100 merece destaque por ter afirmado que ―É 

correto determinar a tutela jurídica a ser assegurada ao embrião humano desde a 

fertilização do óvulo‖290, pela seguinte razão: 

 

O embrião humano, embora se desenvolva em fases sucessivas 
indicadas com nomes diversos (zigoto, mórula, blástula, embrião pré-

                                                      
284

 Item 14, letra ―a‖, inciso III, da aludida Recomendação. 

285
 Item, 14, letra ―a‖, inciso IV, da aludida Recomendação. 

286
 Item, 14, letra ―a‖, inciso IV, da aludida Recomendação 

287
 A recomendação excepciona as intervenções já autorizadas pela legislação nacional. 

288
 Apêndice, letra ―a‖, inciso I, da aludida Recomendação. 

289
 Apêndice, letra ―b‖, inciso I da aludida Recomendação. 

290
 Considerando VI da aludida Recomendação. 
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fixado, embrião, feto), manifesta também uma diferenciação 
progressiva do seu organismo, mantendo continuamente a própria 
identidade genética 291. 

 

A Declaração Ibero-latino-americana sobre Ética e Genética, conhecida como 

Declaração de Manzanillo, de 1996, revisada em Buenos Aires, no ano de 1998, 

adere aos valores e princípios elencados na Declaração Universal sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos da Unesco  e no Convênio sobre Direitos Humanos 

e Biomedicina do Conselho da Europa asseverando, contudo, que ―O genoma 

humano constitui parte do patrimônio comum da humanidade como uma realidade e 

não como uma expressão simbólica‖
292

.  

Além de destacar a real importância da informação genética contida no 

genoma humano, a referida Declaração também denuncia que nos países em que 

grande parte destas Declarações teve origem, já são correntes as manipulações e 

aplicações genéticas ―[...] sem uma adequada e completa regulamentação jurídica‖ 

chamando atenção desse modo para a premente necessidade de normatização da 

matéria. 

Merece registro, ainda, a Declaração e o Programa de Ação de Viena. A 

primeira Conferência da Organização das Nações Unidas dedicada aos direitos 

humanos realizou-se no auge da Guerra Fria, de 22 de abril a 13 de maio de 1968, 

vinte anos, portanto, após a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

e ocorreu na capital do Irã. Em contraste com os apenas cinquenta e oito Estados 

soberanos que participaram da votação da Declaração em Paris, oitenta e quatro 

nações soberanas fizeram-se representar por seus líderes no encontro ocorrido em 

Teerã293. Já na segunda Conferência da ONU, dedicada aos direitos humanos, 

realizada de 14 a 25 de junho de 1993, em Viena, na Áustria, mais de 170 países 

representando as mais diversificadas culturas, religiões e sistemas socioeconômicos 
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 Considerando VII da aludida Recomendação. 

292
 DIEDRICH, Gislayne Fátima. Genoma Humano: Direito Internacional e Legislação Brasileira In 

Biodireito: Ciência da vida, novos desafios. SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.) São Paulo: 

RT, 2001, p. 224.  

293
 Durante a primeira Conferência da ONU, dois terços da humanidade vivia em territórios coloniais. 

Cf. SILVA, Reinaldo Pereira e. Op. cit., p. 206. 
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e políticos adotaram, por consenso e sem reservas, o documento final oriundo do 

encontro. Lindgren Alves refere-se à Declaração como o documento mais 

abrangente e legítimo sobre os direitos humanos de que a Humanidade dispõe294.  

Prevê a Conferência, em seu art. 1º, a promoção, o respeito, a observância e 

a proteção em nível universal de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, enfatizando, ao final, que ―A natureza universal desses direitos e 

liberdades está fora de questão‖295; também se faz presente no documento o 

aprofundamento da noção de invisibilidade dos direitos humanos, expresso no art. 

5º, in verbis:  

 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e 
equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. As 
particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em 
consideração assim como os diversos contextos históricos, culturais 
e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de 
seus sistemas políticos, econômicos e culturais296.  

 

Prossegue afirmando, em seu art. 10 que a pessoa é ―[...] sujeito central do 

desenvolvimento‖, e, ainda, que ―Todas as pessoas têm direito de desfrutar dos 

benefícios do progresso científico e de suas aplicações‖, ressalvando a posição já 

assumida pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, que reconhece em ―[...] 

determinados avanços, principalmente na área das ciências biomédicas e biológicas, 

a capacidade de implicação de consequências, potencialmente adversas para a 

integridade, dignidade e os direitos humanos do indivíduo‖, solicitando, assim, 

conforme o art. 11, a cooperação da comunidade internacional no sentido de garantir 

o ―[...] pleno respeito dos direitos humanos e à dignidade, nessa área de interesse 

universal.‖  

                                                      
294

ALVES, José Augusto Lindgren. A declaração dos direitos humanos na pós-modernidade. In: 
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAÚJO, Nadia de (Orgs.). Os direitos humanos e o direito 
internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 144.  

295
 Artigo 1º da aludida Conferência. 

296
 Artigo 5º da aludida Conferência 
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Por fim, antes de dar-se por encerrada essa incursão pelas Declarações, 

Pactos e Convenções, não se poderia deixar de mencionar a mais recente iniciativa 

de regulamentar a matéria relacionada à Biomedicina, o Tratado de Lisboa, que 

propõe uma Carta de Direitos Fundamentais para a União Europeia. 

Aprovada no Conselho Europeu de Nice, em dezembro de 2000, como solene 

proclamação política, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) 

só veio a ser dotada de força jurídica vinculativa com o Tratado de Lisboa, no ano de 

2007, tornado-se então verdadeiro bill of rights da União. Para utilizarmos a 

expressão de Vital Moreira essa ―positivação constitucional‖ da Carta encerra uma 

evolução de várias décadas no que diz respeito à complexa relação entre a União 

Europeia – e as suas antecessoras, a Comunidade dos Estados Europeus e a 

Comunidade Europeia – e os direitos fundamentais297. 

Para além dos aspectos econômicos, sociais, políticos e jurídicos que 

constituíram o núcleo substancial dos debates, no âmbito europeu, em torno da 

aprovação da Carta de Direitos Fundamentais, em especial nos últimos cinquenta 

anos, contados da adoção do Tratado de Roma de 1957, passando pelo Tratado de 

Maastricht de 1992 e culminando com a adesão dos Estados-Membros ao Tratado 

de Lisboa, em vigor desde 1º de dezembro de 2009, interessa, particularmente, 

sobrelevar a expressa previsão, no texto da Carta, e cotejá-la com aquilo que 

reiteradamente chamamos de ―novos‖ conteúdos jurídicos, de quarta dimensão de 

direitos humanos, de ―nova‖ dimensão da tutela da vida humana, de Biodireito, como 

um direito que reconhecidamente abarca um conteúdo fundamental. 

De organização reconhecidamente ousada, a Carta opta deliberadamente 

pela unidade e integração de todos os direitos fundamentais, independentemente da 

sua natureza ―negativa‖ – dever do Estado de se abster –, cerne das liberdades 

individuais dos direitos de primeira dimensão, ou da sua natureza ―positiva‖ – dever 

do Estado de prover –, essência dos direitos sociais ou de segunda dimensão,  

preferindo agrupar os direitos fundamentais nela expressos, em seis capítulos 

temáticos que, se bem compreendidos, estão a (re) consagrar os três ideais 
                                                      
297

 MOREIRA, Vital. Introdução à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, p. 1. Material 

cedido  pelo autor durante a realização da Pós Graduação em Direitos Fundamentais  realizada pelo 

Ius Gentium Conimbrigae – IGC da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em parceira 

com o INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. 2011. 
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modernos que representaram o espírito da Revolução Francesa, quais sejam,  a 

liberdade, a igualdade e a fraternidade (solidariedade). 

Todavia, não se limita a eles, trata, pois, de consagrar outra tríade de valores 

que simbolizam, por assim dizer, a coluna vertebral dos Estados Democráticos de 

Direito na contemporaneidade, são eles: a dignidade, a cidadania e a justiça.Essa 

―nova‖ dimensão dos direitos do homem, à qual chamamos Biodireito, é referida por 

Vital Moreira como ―última geração de direitos‖ 298, relacionados aos avanço da 

genética, direitos esses que se encontram positivados na Carta de Direitos 

Fundamentais, no  capítulo intitulado Dignidade e em cujo artigo 1º se afirma a ―[...] 

inviolabilidade da dignidade do ser humano‖; que em seu artigo 2º reconhece que 

―[...] todas as pessoas têm direito à vida‖; e que no artigo 3º explicitamente 

determima o respeito à integridade física do ser humano, proíbindo-se a adoção de 

práticas eugênicas com o fito de selecionar pessoas, a transformação do corpo 

humano em fonte de lucro e a prática da clonagem humana reprodutiva, em suma, 

proibindo a reificação do homem pela ciência, tal como segue, in verbis: 

 

Art. 3.º Direito à integridade do ser humano 

1. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade 
física e mental. 

2. No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, 
designadamente: 

a) O consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei; 

b) A proibição de práticas eugênicas, nomeadamente das que têm 
por finalidade a seleção das pessoas; 

c) A proibição de transformar o corpo humano ou as suas partes, 
enquanto tais, numa fonte de lucro; 

d) A proibição da clonagem reprodutiva dos seres humanos299. 

 

                                                      
298

 MOREIRA, Vital. Introdução à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, p. 1. Material 
cedido pelo autor durante a realização da Pós Graduação em Direitos Fundamentais  realizada pelo 
Ius Gentium Conimbrigae – IGC da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em parceira 

com o INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS em julho de 2011. 

299
 Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf Acesso em 10.10.2011. 
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A par do recente reconhecimento desse novo conteúdo jurídico na Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia e da força jurídica vinculante que seus 

preceitos exercem sobre os Estados Membros da União – registre-se novamente 

que a Carta integra o Tratado de Lisboa e que o Tratado representa o ponto 

culminante de um ambicioso projeto que consiste no estabelecimento de uma 

Constituição para a Europa300 – faz-se necessário lembrar que outras iniciativas 

nesse sentido, isto é, que tinham como objetivo a expressa previsão desses novos 

conteúdos em âmbito constitucional, com status de direito fundamental, já haviam 

sido realizadas.  

Assim, no intuito de trazer algumas luzes no que diz respeito à  

regulamentaçao dessas práticas no plano jurídico do Direito Constitucional 

Comparado, serão examinadas, na continuidade deste trabalho, as pioneiras 

contribuições trazidas pela Suíça e por Portugal. 

3.3 O Biodireito no Direito Constitucional Comparado: Suíça e Portugal 

 

A consciência de que a problemática jurídica surgida em virtude do advento 

da Biomedicina se desevolve no terreno dos direitos fundamentais – direito à vida, 

liberdade científica, dignidade humana, entre outros – torna justificável que seu 

tratamento se verifique na esfera constitucional, tal como Jean-Jacques Israel refere: 

 

A constitucionalização do biodireito parece hoje uma realidade para 
vários autores. O debate sobre a questão de saber se é conveniente 
legislar é hoje substituído pela realidade, mas parece que as 
questões da bioética, uma vez que são novas e fundamentais, 
pedem respostas que não podem ser formuladas senão no âmbito 

constituciona‖
 301. 

 

                                                      
300

 Cf. MONTAL, Zélia Maria Cardoso. Constituição Europeia: encontros e desencontros. Surgimento 
e Ressurgimento In Revista Brasileira de Direito Constitucional Internacional. Ano 17. Julho-

Setembro. 2009, n. 68. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 334 e ss.   

301
 Cf. ISRAEL, Jean-Jacques. Direito das Liberdades Fundamentais. São Paulo: Manole, 2005, p. 

421. 
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Nesse sentido a Suíça foi precursora, pois, desde 1992, se preocupou em 

estabelecer limites constitucionais aos avanços da genética, fazendo constar 

específicamente na Constituição da Confederação Helvética os artigos 118, 119 e 

120 que tratam, detida e respectivamente, da proteção da saúde, da procriação 

medicamente assistida e da engenharia genética no âmbito humano, da medicina de 

transplantação e da engenharia genética no âmbito não humano. Por ser 

emblemática a sua iniciativa, optamos aqui por transcrever os dispositivos supra 

citados, in verbis: 

 

Art. 118º Proteção da Saúde  

1. No âmbito de suas competências, a Confederação toma medidas 
para a proteção da saúde.  

2. Prescreve disposições sobre:  

a. A manipulação de alimentos, bem como de medicamentos, 
narcóticos, organismos, produtos químicos e objetos que possam 
prejudicar a saúde;  

b. O combate de doenças contagiosas, amplamente disseminadas ou 
malignas, de origem humana ou animal;  

c. A proteção contra os raios ionizantes.302  

 

Art. 119º Medicina de reprodução humana e engenharia genética nos 
seres humanos.  

1. O ser humano está protegido contra os abusos da medicina de 
reprodução e da engenharia genética.  

2. A Confederação prescreve disposições sobre a manipulação do 
patrimônio genético e embrionário. Para isto, assegura a proteção da 
dignidade do homem, da personalidade e da família e atenta-se 
particularmente aos seguintes princípios:  

a. Todas as formas de clonagem e intervenções no patrimônio 
genético das células embrionárias e embriões humanos são 
inadmissíveis.  

b. Nenhum material embrionário ou genético não-humano pode ser 
inserido em material embrionário humano nem fusionado com o 
mesmo.  

                                                      
302

 Art. 118 da Constituição suíça.   
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c. Os processos da procriação medicamente assistida somente 
devem ser aplicados se a infertilidade ou o risco de contágio de uma 
doença grave não podem ser solucionados de forma diferente, mas 
não para obter determinadas características na criança, nem para 
realizar pesquisas; a fecundação de óvulos humanos, fora do corpo 
da mulher, admite-se somente nas condições determinadas por lei; 
admite-se desenvolver, fora do corpo da mulher, até o estado de 
embrião somente o número de óvulos humanos que puder ser 
imediatamente implantado.  

d. A doação de embriões e todos os tipos de maternidade 
emprestada são inadmissíveis.  

e. Não se admite comercializar células embrionárias humanas nem 
produtos de embriões.  

f. O patrimônio genético de uma pessoa somente pode ser 
examinado, registrado ou revelado se a referida pessoa concordar ou 
se a lei assim o determinar.  

g. Todos têm acesso aos dados de sua ascendência.303  

 

Art. 119º a. Medicina de transplantação  

1. A Confederação prescreve disposições no setor da transplantação 
de órgãos, tecidos e células. Para isto, defende a proteção da 
dignidade humana, da personalidade e da saúde.  

2. Define, em particular, os critérios para a distribuição justa de 
órgãos.  

3. A doação de órgãos, tecidos e células humanos é gratuita. O 
comércio de órgãos humanos é proibido.304  

Art. 120º Engenharia genética no âmbito não-humano  

1. O homem e seu ambiente são protegidos dos abusos da 
engenharia genética.  

2. A Confederação prescreve disposições sobre a manipulação com 
material embrionário e genético de animais, plantas e outros 
organismos. Para isto, leva em conta a dignidade da criatura, assim 
como a segurança do homem, dos animais e do meio ambiente e 
protege a variedade genética das espécies de animais e vegetais305. 

 

                                                      
303

 Artigo 119 da Constituição suíça. 

304
 Artigo 119, letra a, da Constituição suíça. 

305
 Artigo 120 da Constituição suíça. 
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Face a todo o exposto, podemos inferir que a tônica dos dispositivos em 

comento é no sentido de reconhecer que a dignidade constitui atributo do ser 

humano, e não apenas da pessoa, sentido civil do termo, e, que, por designar um 

traço singular do ser humano, acaba por configurar limite intransponível à liberdade 

de pesquisa científica, donde se retira que as práticas que envolvam o homem, 

enquanto espécie, independentemente da etapa em que se encontre o seu 

desenvolvimento evolutivo, e que não tenham finalidade terapêutica, mas reificante e 

instrumentalizante do ser humano mostram-se incompatíveis com a noção de 

dignidade legada por Immanuel Kant306 e, por isso, são inadmissíveis todas as 

formas de clonagem e intervenções no patrimônio genético das células embrionárias 

e em embriões humanos, assim como: a eugenia, a fecundação interespécies307, a 

fertilização de óvulos em desacordo com o número recomendado308 ao ulterior 

implante e, por fim, o uso e/ou a comercialização de embriões ou células-tronco 

embrionárias309.  

                                                      
306

 Nas palavras de Immanuel Kant ―Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 
como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente 
como meio‖. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 
2005, p. 69.  Na lição de Nicola Abbagnano ―Por princípio da dignidade humana entende-se a 
exigência enunciada por Kant como segunda fórmula do seu imperativo categórico: ‗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 meio‘. Esse imperativo estabelece que todo homem, aliás, 
todo ser racional, como fim em si mesmo, possui um valor não relativo (como é, p. ex., um preço), 
mas intrínseco, ou seja, a dignidade. ‗O que tem preço pode ser substituído por outra coisa 
equivalente; o que é superior a qualquer preço, e por isso não permite nenhuma equivalência, tem 
dignidade‘. Substancialmente, a dignidade de um ser racional consiste no fato de ele ‗não obedecer a 
nenhuma lei que não seja também instituída por ele mesmo.‘‖ ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
Filosofia. São Paulo. Martins Fontes, 2003, p. 276. Por todos consultar CASSIRER, Ernst. Kant, vida 
y doctrina. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993. 

307
 ―O governo britânico afirmou ontem que não proibirá a criação de embriões humanos híbridos de 

humanos com animais para fins científicos. A decisão foi tomada após uma comissão parlamentar ter 
pedido a liberação da prática, em nome dos cientistas. Em dezembro, o governo havia proposto uma 
proibição na criação de embriões híbridos com receio de que ela criasse uma ‗inquietude pública 
considerável‘ [...] Poderão ser criados ‗quimeras‘ (pela injeção de células animais em um embrião 
humano), transgênicos (com DNA animal injetado no embrião) e híbridos nos quais as células 
humanas são fundidas a óvulos animais sem núcleo...‖. Folha de São Paulo. Reino Unido libera uso 
de embrião híbrido, p. A-18 em 18 de maio. 2007. Acreditamos que seria de grande valia neste 
momento, trazer à lume o conceito de quimera. Assim, por quimera compreende-se ―... na mitologia 
grega, um monstro que cuspia fogo e que tinha cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente‖. 
BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 330.  

308
 A RESOLUÇÃO CFM nº 1.957/2010  em seus ―PRINCÍPIOS GERAIS‖ n. 6, determina: ―O número 

máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora não pode ser superior a quatro.‖ 

309
 ―[...] a ES Cell International, foi a primeira companhia a produzir comercialmente linhagens que 

servem para testes clínicos. Os pesquisadores podem comprá-las por cerca de R$ 12 mil o frasco‖. 
LEITE, Marcelo. Fuga de células. Caderno Mais! Folha de São Paulo, 20 ago. 2006, p. 9 
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Há, por outro lado, notadamente, a preocupação com a proteção dos direitos 

da personalidade e da família, no que concerne à manipulação dos dados genéticos 

e o acesso às informações acerca da ascendência, a opção pelo consentimento 

livre, prévio e esclarecido, a determinação de gratuidade, no que diz respeito aos 

transplantes de órgãos, a afirmação da diversidade e variedade genética, em uma 

clara referência ao necessário controle no que tange à produção de organismos 

geneticamente manipulados – animais e plantas310 destacando, por fim, que a 

segurança da espécie humana se sobrepõe ao avanço da Biomedicina e às 

promessas da Biotecnologia.  

No tocante ao tratamento jurídico que o direito constitucional português 

destinou à matéria destaca-se que a temática é trazida para o âmbito constitucional 

com o emprego da expressão ―identidade genética‖ que se tornou, por ocasião da 

revisão constitucional de 1997, parte integrante da Carta Constitucional Portuguesa 

sinalizando, a partir daí, segundo Selma Rodrigues Petterle, que o genoma humano 

seja considerado: 

 

[...] não só inviolável como também irrepetível, seja basicamente 
fruto do acaso e não da heterodeterminação, revelando o substrato 
fundamental da identidade pessoal, enquanto expressão da 

dignidade do ser humano
311

.  

 

Assim, nos termos do artigo 26 da Constituição de República Portuguesa 

determina, in verbis: 

 

 

                                                      
310

 Já convivemos há algum tempo com a realidade da soja, do milho e do tomate geneticamente 
modificados, recentemente a comunidade científica anunciou a manipulação genética do salmão: 
―Cientistas da empresa de engenharia genética norte-americana Aqua Bounty criaram uma espécie 
de ‗salmão monstro‘ geneticamente modificado que cresce muito mais rápido e atinge um tamanho 
maior que o normal. De acordo com a empresa, ela teve aprovação inicial da FDA (autoridade de 
segurança alimentar e  de medicamentos americana) para produzir o animal, que cresce duas a três 
vezes mais rápido do que as variedades normais. Cientistas criam salmão gigante geneticamente 
modificado.Revista Galileu. Maio. 2011, p. 26. 

311
 PETTERLE, Selma Rodrigues. O Direito Fundamental à Identidade Genética na Constituição 

Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 59. 

http://www.aquabounty.com/
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Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, 
ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 
intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra 
quaisquer formas de discriminação. 

2. A lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e utilização 
abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações 
relativas às pessoas e famílias. 

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser 
humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização 
das tecnologias e na experimentação científica312. 

 

Paulo Otero informa que a Constituição, visando ampliar o elenco dos direitos 

pessoais consagrados, especialmente fazendo face, por um lado, às progressivas 

inovações trazidas pela criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e da 

experimentação científica no domínio da genética e, por outro lado, à exigência 

doutrinal do ―[...] reconhecimento de novos direitos fundamentais no âmbito da 

engenharia genética aplicada a seres humanos‖313 procedeu à revisão constitucional 

que introduziu, no artigo 26, expressa referência à garantia da dignidade pessoal e 

da identidade genética do ser humano: 

 

A Constituição portuguesa passou a ser, por conseguinte, um dos 
primeiros textos constitucionais em nível europeu, senão mesmo em 
termos mundiais, a reconhecer expressamente a identidade genética 
do ser humano, relacionando com a dignidade pessoal e a limitação 
da tecnologia e da experimentação científica [...] o patrimônio 
genético do indivíduo [...] passou a ser objecto de uma tutela 
constitucional autônoma, configurando-se a identidade genética 
humana como um bem jurídico-constitucional que integra a actual 
‗consciência jurídica comunitária‘‖314.   

 

Considera o autor, ainda, que duas funções imediatas podem ser extraídas do 

artigo 26, nº 3, quais sejam: 

                                                      
312

 Artigo 26 da Constituição da República Portuguesa (Outros direitos pessoais). 

313
OTERO, Paulo. Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano: um perfil 

constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, p. 83. 

314
 Ibidem., p. 84-85. 
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Por um lado, estamos diante de uma disposição que constitui fonte 
de uma vinculação de intervenção positiva do legislador: o legislador 
tem de estabelecer num prazo razoável, sob pena de 
inconstitucionalidade por omissão, um conjunto de mecanismos 
tendentes a garantir a identidade genética do ser humano, incluindo 
meios jurídico-criminais; Por outro lado, deparamos com uma norma 
que, por si, permite considerar inválidos, isto por violação de lei 
constitucional, quaisquer actos normativos de direito ordinário, 
tenham eles natureza jurídico-pública ou jurídico-privada, cujo 
conteúdo seja atentatório da identidade genética do ser humano315. 

 

Note-se que tanto o tratamento que o Texto constitucional suíço reservou à 

questão, quanto o posicionamento adotado pela Constituição portuguesa com 

relação, primeiro ao reconhecimento desses novos conteúdos através de norma 

constitucional, isto é, o explícito reconhecimento da necessidade de se fazer 

previsão expressa dessa nova realidade que se instaurou com o avanço da 

biomedicina; segundo, por fixar que os limites desse avanço têm, na dignidade do 

ser humano, na identidade genética do indivíduo, no consentimento livre e 

esclarecido e na diversidade genética, suas fronteiras intransponíveis, encontram 

ressonância, no plano jurídico doutrinário do direito constitucional interno, no 

magistério de Maria Garcia que segue em consonância com o espírito protetivo das 

respectivas Cartas Constitucionais:  

 

[...] onde há vida (biologia) e coexistência (bioética), há de haver 
proteção (biodireito). De tudo remanescem como princípios 
fundamentais do biodireito: que a Humanidade é constituída de 
indivíduos iguais em dignidade e direitos e, ao mesmo tempo, 
diferentes na sua individualidade; que todo ser humano é livre, único, 
incondicional e irrepetível; que o reconhecimento de sua diversidade 
implica, simultaneamente, a aceitação de sua liberdade, igualdade e 
individualidade; que a dignidade do ser humano sobrepaira acima de 

tudo
316

. 

 

Do exposto, percebe-se que é flagrante a preocupação da comunidade 

internacional com relação aos avanços das técnicas de manipulação genética, à 

                                                      
315

 Ibidem., p. 86. 

316
 GARCIA, Maria. Limites da ciência: A dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. 

São Paulo: RT, 2004, p., 176. 
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aplicação destes procedimentos às ciências da vida e às (im)previsíveis 

consequências que o uso dessas tecnologias podem acarretar aos seres humanos.  

Pode-se inferir que o esforço comum é no sentido de definir normas que, seja 

no âmbito dos tratados de direitos humanos, seja no plano jurídico constitucional, 

tenham como substrato inarredável o respeito pelos direitos do homem.  

Resta por analisar como o reconhecimento desses novos conteúdos – que 

integram a quarta dimensão de direitos humanos, chamado Biodireito -, tem sido 

realizado pelo ordenamento jurídico pátrio e, como deveria ser, afinal.   



146 

 

CAPÍTULO IV. A POSITIVAÇÃO DO BIODIREITO EM ÂMBITO 

NACIONAL 

 

A regulamentação da matéria relacionada ao Biodireito encontra-se hoje 

multifacetada.  Dentre as iniciativas de normatização, a citada Lei nº 11.105, de março de 

2005, conhecida como Lei de Biossegurança, é considerada o marco jurídico na tutela 

das questões concernentes à Biotecnologia. 

Na esfera constitucional, a matéria é regulada pelo ―caput‖ do artigo 5º da 

Constituição Federal, que tutela a inviolabilidade do direito à vida, pelo inciso IX do 

mesmo dispositivo, que garante a liberdade de pesquisa científica, pelo ―caput‖ do artigo 

225, que resguarda as  presentes e as futuras gerações, bem como por seus respectivos 

incisos, tudo à luz do artigo 1º, inciso III, isto é, da dignidade da pessoa humana. 

Embora louvável a atitude do legislador infraconstitucional que, atento às inúmeras 

transformações promovidas em virtude do advento da Biotecnologia, não hesitou em 

editar Lei regulamentadora dos incisos II, IV e V, § 1º, do art. 225 da Constituição 

Federal317, determinando normas de segurança e mecanismos de fiscalização das 

atividades de pesquisa científica em organismos geneticamente modificados, merece 

ressalva o referido diploma quando se propõe a dispor, não só acerca do ―[...] cultivo, da 

produção, da manipulação, do transporte, da comercialização, da exportação, do 

armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus derivados para 

fins comerciais‖ 318, como também quando estabelece em dois de seus artigos, 5º e 6º, 

toda uma gama de técnicas e procedimentos que decorrem da prática da Biomedicina em 

seres humanos. 

 

                                                      
317

 LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 
da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 
atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o 
Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 
5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. 

318
 Cf. Artigo 1º, § 2º, da Lei 11.105/2005. 
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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 1997.319 

        Art. 6o Fica proibido: 

        I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção 
de registro de seu acompanhamento individual; 

        II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro 
de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com 
as normas previstas nesta Lei; 

        III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto 
humano e embrião humano; 

        IV – clonagem humana; 

        V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus 
derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, 
pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 
16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de sua     regulamentação; 

        VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no 
âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável 
da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer 
técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou 
entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a 
atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, 
ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – 
CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma 
desta Lei e de sua regulamentação; 

        VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento 
e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. 

                                                      
319

 Art. 5º da Lei 11.105/05. 
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        Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de 
intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas 
geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas 
estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que 
vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade 
das plantas por indutores químicos externos320. 

 

Restou evidenciada a falta de habilidade técnica e legislativa na regulamentação 

da atividade de pesquisa científica em nosso País, conforme se pode notar da Lei, pois, 

não houve por parte do legislador, a necessária distinção entre as questões relacionadas 

à Macro Bioética e à Micro Bioética. 

Na Macro Bioética e, por via direta, na Biotecnologia, inserem-se os 

questionamentos em torno do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia 

qualidade de vida das presentes e das futuras gerações face ao uso de defensivos 

agrícolas e insumos químicos que contribuem para a produção agrícola em larga escala, 

bem como o lançamento no mercado, de produtos, plantas e animais transgênicos, o 

emprego desmedido de agrotóxicos ofensivos à saúde da população, a massificação dos 

rebanhos321 e a preocupação envolvendo a diversidade do patrimônio genético, entre 

outros processos322. Por essa razão é plenamente justificado que o referido diploma 

                                                      
320

 Art. 6º da Lei 11.105/05. 

321
 Comentando a respeito do vírus influenza (H1N1) responsável pela gripe suína, Mike Davis, 

professor de História da Universidade da Califórnia, chama atenção para o fato de que o epicentro da 
disseminação do vírus se localiza em uma vila pobre perto de uma grande propriedade norte-
americana de criação de porcos no Estado de Vera Cruz, no México. Torna-se óbvio para o professor 
que a gripe suína não é de  modo algum um ato anônimo da natureza. Adverte que a revolução da 
indústria de rebanho ocorrida nos últimos 20 anos tem sido um desastre planetário, pois desloca 
milhões de pequenos agricultores e rancheiros, enquanto acelera a evolução de novos elementos 
causadores de doenças. Trata-se do que o filósofo Peter Singer tem denominado de massificação 
dos rebanhos para consumo e que levaria os animais a desenvolverem estresses e doenças. Não por 
acaso tivemos sintomática e anteriormente ao problema da gripe suína, a gripe aviária e o mal da 
vaca louca. DAVIS, Mike. O Monstro Bate à Nossa Porta: A Ameaça Global da Gripe Aviária. São 

Paulo: Record, 2006. 

322
―De que vale uma grande produção de gênero alimentício se são transgênicos ou se estão 

contaminados por agrotóxicos? Para que serviria leite tirado de um animal que contém hormônios que 
são nocivos aos seres humanos?‖ DINIZ, Maria Helena. O Estado atual do Biodireito. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 610. Os dilemas que decorrem destas indagações são objeto de reflexão da 
Macro Bioética e do Direito Ambiental. Com relação à produção de sementes transgênicas, 
produziram-se alimentos geneticamente modificados como o tomate que, alterado, apresentou um 
formato maior, mais vermelho, mais bonito, se comparado com aquele cultivado tradicionalmente, que 
são miúdos e, por vezes, apresentam um aspecto deformado; o mesmo ocorre com a soja que se 
mostrou mais resistente, mais forte, se comparada àquela tradicional. O discurso em defesa dessa 
manipulação sempre foi altruístico: aumentar a produção de alimentos e acabar com a fome no 
mundo. Hoje, depois das promessas não cumpridas,  pagamos mais caro para termos alimentos 
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jurídico se fundamente no princípio da precaução tal como expressamente prevê o artigo 

1º in verbis: 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o 
transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação 
no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente 
modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 
ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a 
proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do 
princípio da precaução para a proteção do meio ambiente323. 

  

À Micro Bioética e, por via direta, à Biomedicina, competem as questões 

relacionadas à reprodução medicamente assistida, ao número de óvulos a serem 

produzidos, fertilizados, aos embriões implantados, criopreservados, descartados, doados 

ou destinados à pesquisa científica, a clonagem, a informação genética, a eugenia e ao 

diagnóstico genético pré-implantacional, entre outras, alicerçadas no fundamental direito 

à inviolabilidade da vida e no princípio da dignidade humana, explícitos nos artigos 5º, 

caput, e 1º, inciso III, respectivamente, do Texto Constitucional, bem como nas demais 

normas decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, aí incluídos 

os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil fizer parte, tal como 

prevê o § 2º do artigo 5º da Magna Carta324. 

                                                                                                                                                                      
orgânicos, ou seja, cultivados de modo tradicional, que não tenham sofrido nem alteração genética, 
nem os efeitos dos agrotóxicos. A matéria recém publicada no jornal O Estado de São Paulo anuncia: 
―Feijão transgênico tem venda liberada: Comissão nacional de biossegurança aprova 1º produto do 
tipo no mundo, desenvolvido pela Empraba, que deve chegar ao mercado em 2 anos‖. Logo abaixo 
outra nota adverte: ―Liberação deve ser questionada na Justiça‖. A liberação comercial do feijão 
transgênico da Empraba provoca inquietação entre os cientistas e deve ser questionada na Justiça 
por organizações não governamentais. Cinco dos integrantes da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança consideraram insuficientes as informações contidas no relatório e pediram diligências. 
Entre as lacunas apontadas está a suposta falta de estudos sobre o impacto do feijão entre animais 
em gestação e pesquisa sobre o comportamento do organismo geneticamente modificado em todos 
os biomas do Brasil. Liberação deve ser questionada na Justiça O Estado de São Paulo. 16.09.2011. 

A-18. 

323
  Artigo 1 º da Lei 11.105/05. 

324
 Para um estudo aprofundado acerca do significado e do alcance do§ 2º, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, recomendamos, por todos, GARCIA, Maria. Desobediência Civil: Direito 
Fundamental. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 217 e ss. 
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Assim, a Biotecnologia, fazendo uso da engenharia genética, através da 

tecnologia do DNA recombinante e do mapeamento genético das espécies, possibilita a 

criação e a manipulação de novas espécies em laboratório, plantas e animais, realidade 

que causa impacto ambiental e consequências à saúde humana, pois repercute na 

agricultura, na pecuária, na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica. Os riscos e 

benefícios oriundos dessa insurgente realidade tornam-se objeto de reflexão da Macro 

Bioética.   

Já a Biotecnologia, associada à Biomedicina, de forma mais restrita e específica, 

potencializa esse impacto e agrava esses riscos porque torna possível a manipulação e a 

recriação da própria espécie humana e, por essa razão, constitui-se objeto de estudo da 

Micro Bioética. 

A percepção de que se trata de duas vertentes do estudo da Bioética é 

fundamental para que possa realizar a correta regulamentação da atividade de pesquisa.  

Nesse sentido, dentre outras críticas à Lei 11.105/05, a saber, o uso de linguagem 

imprecisa e demasiadamente ampla325, a mais severa está relacionada com a confusão 

entre a Macro Bioética e a Micro Bioética, com a consequente depreciação com que o 

legislador infraconstitucional tratou do tema de suma relevância e complexidade, 

menoscabo este que restou destacado quando no mesmo diploma legal mesclou 

embriões humanos e sementes transgênicas.  

Não fossem suficientes esses fatores para demonstrar a precariedade do 

tratamento que atualmente é dispensado ao tema, ressalte-se ainda que a Lei 11.105/05 

é, nos termos do art. 225, incisos II, IV e V da Constituição Federal, lei ordinária que, por 

sua natureza, pode ser alterada conforme a regra geral para deliberações do Congresso 

e de suas Comissões, isto é, mediante maioria simples, de acordo com o que estabelece 

o art. 47, caput, da Carta Constitucional, ou seja, sem a rigidez exigida às matérias às 

quais o Texto Magno reservou tratamento especial e quorum qualificado, regulamentadas 

                                                      
325

 Cristiane Beuren Vasconcelos indaga: ―Afinal, qual o exato sentido do termo inviável constante no 
normativo? Se no sentido literal a palavra inviável quer dizer ‗não executável‘, como então classificar 
a inviabilidade dos embriões? Por acaso seriam aqueles padecedores de anomalias genéticas ou 
defeitos congênitos resultantes da fertilização? Ou seriam aqueles que, já restando excluídos da 
chance de integração em  projeto parental,  por motivos econômicos, também restaram excluídos da 
possibilidade de criopreservação? Afinal, qual o alcance legal do termo? Pelo subjetivismo 
interpretativo que encerra, chaga-se à conclusão de que qualquer hipótese poderia facilmente 
configurar uma inviabilidade!‖ VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano 
in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p.127. 
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por Lei Complementar, ou objeto de proposta de Emendas Constitucionais, estas últimas, 

fruto do Poder Constituinte Reformador.  

Conclui-se que assim como a Lei 11.105/05 foi aprovada por maioria simples, 

tornando doravante sem efeito os dispositivos da Lei 8.974/1995, que até março de 2005  

regulamentava as questões relacionadas à Biotecnologia e que não autorizava pesquisa 

com embriões humanos, é possível que se veja editada, por exemplo, em 2015, uma 

nova Lei de Biossegurança que revogue a Lei 11.105/05, ora vigente, e que autorize, v.g., 

a clonagem humana. 

O instrumento que se mostra adequado a regulamentar a matéria relativa ao 

Biodireito e a tratar das questões relacionadas ao avanço da Biomedicina e da pesquisa 

científica é, de fato, a da Lei Ordinária. Não se contesta aqui essa via legislativa.  

No entanto, defende-se a necessidade do legislador ordinário encontrar, na 

Constituição Federal, expressamente elencado, isto é, previsto de modo formal, por meio 

de Emenda Constitucional, os limites materiais para sua atuação, já que como adverte 

Aloysio Vilarino dos Santos ―A Constituição como documento básico do Estado 

Democrático e Constitucional de Direito não pode ficar vulnerável aos ataques da 

legislação infraconstitucional [...]‖326. 

Esta previsão contribuiria não só para informar um conteúdo essencial relativo à 

vida humana, a ser assegurada desde a concepção, tal como compreendida pelo 

Biodireito, no sentido de tutela do ―processo vital‖, conforme referido anteriormente, bem 

como o respeito à dignidade do homem, do ser humano como ―ontos‖, como também se 

prestaria a servir de parâmetro à interpretação e à aplicação de outros dispositivos da 

legislação ordinária em vigor327. Estar-se-ia, pois, nesses termos, reconhecendo-se a 

fundamentalidade formal e material, própria do Biodireito. 

                                                      
326

 SANTOS, Aloysio Vilarino dos. A defesa da Constituição como defesa do Estado. São Paulo: RCS, 

2007, p. 157. 

327
 Se no âmbito da atividade de pesquisa científica os debates envolvendo o artigo 5º da Lei 

11.105/05 cingem-se em torno da inviolabilidade do direito à vida e da dignidade da pessoa humana 
e, se as perguntas centrais acerca dessa matéria são: quando começa a vida humana? O embrião 
humano tem o direito fundamental à inviolabilidade da vida? A dignidade da pessoa humana pode ser 
invocada em defesa do embrião? No âmbito do Direito de Família e do Direito das Sucessões os 
questionamentos assumem outro aspecto, a saber: o embrião fecundado em laboratório, ainda não 
implantado, aguardando in vitro o implante no ventre da mulher, tem direitos sucessórios 
assegurados? No caso de dissolução da sociedade conjugal a quem ―pertence‖ o embrião in vitro? O 
caput do Art. 1798 do Código Civil de 2002 ao dispor sobre a ordem da vocação hereditária determina 
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―Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura 
da sucessão.‖ Há doutrinadores que entendem que o dispositivo, ao mencionar ―pessoa já 
concebida‖, não distingue o local da concepção e não exige que esteja o embrião implantado, 
impondo-se somente a concepção. Para Silmara Chinelato entre embrião implantado e não 
implantado pode haver diferença quanto à capacidade de direito, mas não quanto à personalidade. A 
autora defende que o conceito de nascituro abrange o embrião pré-implantatório, isto é, já concebido 
e que aguarda, in vitro, apenas a implantação no ventre materno. CHINELATO, Silmara Juny. 
Estatuto Jurídico do Nascituro: o direito brasileiro In DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo 
(coords.). .Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: Método, 2007, v. 6, p. 48. O tema, 
no entanto, está longe de ser pacificado, há também quem sustente que nascituro significa ―o que há 
de nascer‖ e o embrião in vitro, isto é, ainda não implantado, não tem qualquer possibilidade de 
nascer. Para essa corrente não é razoável considerá-lo nascituro antes da transferência para o útero 
materno. BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in 
vitro. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 83. Maria Berenice Dias ao se debruçar sobre o tema 
assevera: ―A evolução da engenharia genética trouxe profundos reflexos no âmbito das relações 
familiares. Basta atentar à possibilidade de inseminações artificiais em que embriões são congelados 
e nem todos são utilizados. Tal faz surgir questionamentos não exclusivamente sobre o destino deste 
material genético, mas também sobre as sequelas no direito sucessório quando a implantação ocorre 
depois do falecimento de quem fez uso de tais técnicas reprodutivas. A primeira dúvida é se os 
embriões congelados em laboratório devem ser considerados nascituros ou a chamada prole 
eventual: filhos não concebidos. Reconhecidos como nascituros, teriam personalidade jurídica e 
desfrutariam da qualidade de herdeiros – e herdeiros necessários – independentemente de quando 
fosse levada a efeito a implantação. Com o nascimento, fariam jus ao quinhão hereditário e a seus 
frutos desde a abertura da sucessão. Considerados filiação eventual, só poderiam ser eleitos 
herdeiros testamentários e restariam excluídos da sucessão do pai e da mãe que não conheceram,  
mas a quem devem a paternidade biológica‖. DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 2ª ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 340.  Maria Berenice Dias ressalta que apesar do silêncio 
da lei, referindo-se à Lei de Biossegurança, que se limita a proibir a comercialização de material 
genético ―A tendência que vem se consolidando em sede doutrinária é de afastar o vínculo sucessório 
quando a implantação ocorre depois da abertura da sucessão, sob o fundamento de que pelo 
princípio da saisine é indispensável a existência do herdeiro ao menos concebido para que ocorra a 
transferência da herança. Esta posição não é unânime. Eduardo de Oliveira Leite faz uma distinção. 
Reconhece o direito sucessório somente no caso de já ter havido a concepção in vitro, quando da 
morte do genitor, ainda que a implantação ocorra posteriormente. No mesmo sentido Silmara 
Chinelato, que distingue a existência de embrião por ocasião da morte do pai ou apenas sêmen 
destinado à fertilização homóloga. No primeiro caso reconhece a capacidade sucessória aplicando-se 
as mesmas regras relativas ao nascituro. Se existir apenas o gameta masculino não utilizado na 
fertilização, admite somente a secessão testamentária como prole eventual‖. DIAS, Maria Berenice, 
Op.cit., p. 122-123. Há que se registrar, ainda, que ―[...] somente na hipótese de ter  havido expressa 
manifestação do marido é que a fertilização pode ser feita pós seu falecimento. O princípio da 
autonomia da vontade condiciona a utilização do material genético ao consentimento expresso a esse 
fim [...] Assim, a viúva não pode exigir que a clínica lhe entregue o material genético que se encontra 
armazenado para que seja nela inseminado, por não se tratar de bem ou objeto de herança.‖ DIAS, 
Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
368. Apesar da exigência do consentimento expresso feita pela Resolução n. 1358/1992 do Conselho 
Federal de Medicina, matéria publicada recentemente no Jornal Folha de São Paulo demonstra o 
oposto: ―Nasce 1º bebê do país gerado com sêmen de pai morto. Após recusa de médicos, mãe 
obteve na Justiça autorização para inseminação. Caso acelera debate ético e jurídico sobre 
reprodução póstuma no Brasil, que não tem lei específica sobre o tema. Nasceu anteontem, em 
Curitiba, Luiza Roberta, o primeiro bebê brasileiro gerado com sêmen do pai morto. A mãe, Katia 
Lenerneier, 39, obteve em maio de 2010 autorização inédita da Justiça para inseminação artificial 
com o sêmen do marido, morto em fevereiro de 2010. Roberto Jefferson Niels morreu de câncer, aos 
33 anos. Ele e Katia, casados havia cinco anos, tentavam engravidar havia três. Com a morte de 
Niels, ela quis dar continuidade ao plano. A inseminação com o sêmen armazenado, porém, não foi 
autorizada pelo laboratório nem pelo Conselho Regional de Medicina, pois não havia consentimento 
prévio de Niels. Como não há lei sobre o tema no país, temiam uma infração ética. Após a decisão da 
Justiça, que considerou ser possível presumir a vontade do marido, Katia fez três tentativas de 
inseminação até conseguir engravidar, em outubro -oito meses após a morte [...] Em janeiro, o 
Conselho Federal de Medicina definiu que não é infração ética fazer inseminação "post mortem", 
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4.1 A positivação do Biodireito pela norma constitucional 

  

O caráter fundamental do conteúdo a ser tutelado pelo Biodireito, qual  seja, o 

―processo vital‖ humano que se inicia com a concepção, remete necessariamente à 

indagação suscitada por Maria Garcia: ―de que se trata os direitos fundamentais?‖328 

A autora busca no Direito Constitucional Comparado subsídios capazes de auxiliar 

na formulação da resposta.  

De Perez Luño empresta a clássica distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais indicando que a expressão direitos fundamentais deve ser reservada para 

designar ―[...] los derechos positivados a nível interno‖ e direitos humanos como: 

 

[...] la mas usual para denominar los derechos naturales positivados em 
lãs declaraciones y convenciones internacionales, assim como aquellas 
exigências básicas relacionadas com La dignidad,liberdad e igualdad de 
la persona que no han alcanzado um estututo jurídico positivo329. 

 

O autor elenca, doravante, como traço diferenciador, ―[...] El diferente grado de 

concreción positiva de estas categorias‖ e, assim, informa: 

 

Em los usos lingüísticos jurídicos,políticos e incluso comunes  de nuestro 
tempo, El término ‗derechos humanos‘ aoarece como um concepto de 
contornos más amplios y imprecisos que la noción de ‗los derechos 
fundamentales‘. Los derechos humanos suelen venir entendidos como 

                                                                                                                                                                      
desde que haja autorização expressa do genitor morto. O caso acelera o debate ético e jurídico sobre 
a reprodução póstuma no Brasil. Outros países, como Inglaterra, Austrália e EUA  -em alguns 
Estados-  permitem quando há autorização prévia. Alemanha, Suécia, França, Itália e Canadá 
proíbem.Já a Bélgica e a Grécia, por exemplo, a liberam mesmo sem consentimento anterior. 
Para os advogados, será importante a Justiça brasileira decidir se uma prova testemunhal da família, 
atestando que a paternidade era desejo do morto, poderá substituir uma autorização formal.‖ Nasce 
1º bebê do país gerado com sêmen de pai morto. FOLHA DE  PAULO, 22.06.2011. Cotidiano, C5.‖  
Por fim, no caso de  dissolução da sociedade conjugal ou na hipótese de fim da união estável ―[...] é 
necessário reconhecer a possibilidade de revogação do consentimento, contanto que ocorra antes da 
implantação do embrião no ventre da mulher‖. DIAS. Maria Berenice, Op. cit., p. 369-370.  

328
 GARCIA, Maria. *Mas, quais são os direitos fundamentais? In Revista de Direito Constitucional e 

Internacional. Ano 10. Abril-Junho. 2002, n. 39. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 115.  

329
 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 1993, p. 44.  
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um conjunto de faculdades e instituciones que, em cada momento 
histórico, concretan lãs exigências de La dignidad, La liberdad y la 
igualdad humanas,lãs cuales deben ser reconocidas positivamente por 
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional y internacional. Em tanto que 
com La nocion de los derechos fundamentales se tiende a aludir a 
aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 
positivo em la mayor parte de los casos em su normartiva constitucional, 
y que suelen gozar de uma tutela reforzada. Los derechos humanos 
aúnan, a su significación dicriptiva de aquellos derechos y libertades 
reconocidos em lãs declaraciones y convenciones internacionales, uma 
connotación prescriptiva o deontológica, AL abarcar también aquellas 
exigencias mas radicalmente vinculadas al sistema de de necessidades 
humanas, y que debiendo ser objeto de positivación no han sido. Los 
derechos fundamentales possen um sentido mas preciso y estrecto, ya 
que tem solo describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e 
institucionalmente reconocidos y garantizados inste por el Derecho 
positivo. Se trata, simpre, por tanto, de derechos delimitados espacial y 
temporalmente, cuya denominación responde a su caráter básico 
fundamentador del sistema jurídico político del Estado de Derecho‖330. 

 

Há, ainda, ―el contenido esencial‖ dos direitos fundamentais que Perez Luño 

aponta como elemento limitativo à atividade legislativa regulamentadora.  

Assim, o autor assinala que o Tribunal Constitucional espanhol adota duas 

acepções da noção de conteúdo essencial dos direitos fundamentais. A primeira prende-

se à ―naturaleza jurídica de cada derecho‖ que se admite preexistente ao momento 

legislativo e ―em este sentido se puede hablar de uma recognoscibilidad de esse tipo 

abstracto em la regulacion concreta‖ de maneira que os especialistas em Direito poderão 

dizer se o que o legislador regulou se ajusta ou não ao que geralmente se entende por 

um direito de tal tipo; a segunda corresponde aos interesses juridicamente protegidos ―em 

el sentido de que se lesionaria o contenido essencial cuando el derecho queda sometido 

a limitaciones que lo hacen impraticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 

despojan de la necessária protección‖331. 

De modo similar Ignacio Otto y Pardo também reconhece um conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais como ―limite dos limites‖ à regulamentação legislativa, por esse 

entendimento, que segue a doutrina alemã, o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais assinala: 

                                                      
330

 Ibidem, p. 46-47. 

331
 Ibidem, p. 77.  
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[...] una frontera que el legislador  no puede traspasar, delimita um terreno 
que la ley limitadora no puede invadir sin incurrir em inconstitucionalidad. 
La garantia del contenido esencial es limite de los limites porque limita La 
posibilidad de limitar,porque señala um limite más Allá de cual nos es 
posible La actividad limitadora de los derechos fundamentales y de lãs 
liberdades publicas332. 

 

A afirmação do caráter limitador do ―conteúdo essencial‖ dos direitos 

fundamentais, frente à atividade legislativa infraconstitucional, dá significativa contribuição 

ao tema. Todavia, subsiste a indagação de Martin-Retortillo que inspirou Maria Garcia a 

se debruçar sobre a questão, qual seja, ―[...] pero, cuales son los derechos 

fundamentales?‖333.  

A complexidade da questão se faz presente em dois momentos: primeiro, diante 

da redundância da resposta: ―Direitos fundamentais são os que a Constituição 

reconhece‖ e, segundo, diante do aparente retorno ao ponto de partida: ―E quais são os 

direitos fundamentais que a Constituição reconhece?‖334  

Parte da solução é fruto do esforço da doutrina portuguesa. Fazendo alusão ao 

artigo 18º/3 da Constituição de Portugal, Canotilho reconhece, igualmente, o conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais como elemento limitador à atividade legislativa 

quando refere que, mesmo nos casos em que o legislador se encontre autorizado 

constitucionalmente a editar normas restritivas, estará ele vinculado à salvaguarda do 

núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, sujeito ao princípio da 

salvaguarda do núcleo essencial335. 

                                                      
332

MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo; OTTO Y PARDO, Ignacio. Derechos Fundamentales y 
Constitución. Madrid: Civitas, 1988, 125 e ss. 

333
 Ibidem., p. 20. 

334
 Ibidem, p. 65-55 

335
 De acordo com o autor, pode ocorrer que a própria Constituição faça referência ao conteúdo 

essencial. O citado art. 18/3 da CRP assevera ―não podem diminuir a extensão e o alcance do 
conteúdo essencial dos preceitos constitucionais‖. De outra forma o autor reconhece que ―[...] se é 
razoável o entendimento de o âmbito de proteção de um direito obter-se, caso a caso, tendo-se em 
conta outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos, também é certo que a proibição da 
diminuição da extensão do núcleo essencial só terá sentido se constituir um reduto último 
intransponível por qualquer medida legal restritiva‖. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, 6ª ed. Coimbra: Almedina. P. 437 e ss. 
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Ademais, trata o doutrinador de proceder, logo de início, tal como fizeram os 

constitucionalistas espanhóis, a distinção entre os direitos do homem, originários da 

natureza humana, daí resultante o seu aspecto inviolável, intemporal e universal, válido 

para todos os povos, e direitos fundamentais, direitos objetivamente vigentes numa 

ordem jurídica concreta, ou seja, direitos do homem, jurídico-institucionalmente  

garantidos e limitados espacio-temporalmente.  

Em seguida faz menção às várias espécies de direitos constitucionalmente 

consagrados a partir dos direitos fundamentais, e passa a referir, esses mesmos, numa 

dupla perspectiva: direitos fundamentais formalmente constitucionais, aqueles 

enunciados e protegidos por normas com valor constitucional formal, que têm a forma 

constitucional, e outros, que a Constituição admite como tais, constante das leis e das 

regras aplicáveis do direito internacional, os direitos materialmente constitucionais336. 

Outra distinção pertinente ao tema dos direitos fundamentais se nota, segundo 

Canotilho, quando se reconhece que: 

 

[...] há direitos fundamentais consagrados na Constituição que só pelo 
facto de beneficiarem da positivação constitucional merecem a 
classificação de constitucionais (e fundamentais), mas o seu conteúdo 
não se pode considerar materialmente fundamental; outros pelo contrário, 
além de revestirem a forma constitucional, devem considerar-se materiais 
quanto à sua natureza intrínseca (direitos formal e materialmente 
constitucionais)337. 

                                                      
336

 Ibidem, p. 403. 

337
 Ibidem, p. 406. ―A base de distinção deve procura-se, segundo uma persistente tradição doutrinal, 

na ‗subjectividade pessoal‘, no ‗radical subjectivo‘, caracterizador dos direitos fundamentais materiais. 
Direitos fundamentais seriam, nesta perspectiva, os direitos subjectivamente conformadores de um 
espaço de liberdade de decisão e de autorrealização, servindo simultaneamente para assegurar ou 
garantir a defesa desta subjectividade pessoal. No plano jurídico constitucional, trata-se de uma 
distinção dificilmente compatível com o regime geral dos direitos fundamentais positivamente 
consagrados. Por  um  lado e,  não obstante a dicotomia entre direitos, liberdade e garantias e 
direitos  econômicos, sociais e culturais, a Constituição qualificou ambas as categorias  de direitos 
como  direitos fundamentais  (Cfr. Título 1). Em segundo lugar, e como resulta da própria 
sistematização dos direitos, liberdades e garantias, em direitos, liberdades e garantias pessoais, 
direitos, liberdades e garantias de participação política e direitos, liberdades e garantias dos 
trabalhadores, a base antropológica dos direitos fundamentais não é apenas o ‗homem individual‘, 
mas também o homem inserido em relações sociopolíticas e socioeconômicas e em grupos de vária 
(sic) natureza, com funções sociais diferenciadas‖.Ibidem, idem. p. 406. Canotilho  explicita um ―[...] 
regime geral dos direitos  fundamentais que é um regime aplicável a todos os direitos fundamentais, 
quer sejam consagrados como ‗direitos,  liberdades e garantias‖ ou como ‗direitos econômicos, 
sociais e culturais‘, e quer se encontrem no catálogo dos direitos fundamentais ou fora desse 
catálogo, dispersos pela Constituição‖. Ibidem, Op.cit, 415. Refere-se, com isso, ao princípio da 
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Buscando respostas à questão referida por Maria Garcia ―[...] de que se trata, os 

direitos fundamentais?‖338 suscitada, outrossim,  também por Martín- Retortillo ―pero, 

cuales son los derechos fundamentales?‖339 interessa, sobremaneira, a última distinção 

efetuada por Canotilho, isto é, interessa reconhecer que além da aparente redundância 

da resposta inicial, segundo a qual os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos 

pela Constituição e consagrados como tais no Texto Constitucional (direitos fundamentais 

formais) e daqueles encontrados nas regras aplicáveis no direito internacional (direitos 

fundamentais materiais), há aqueles que ―[...] além de se revestirem da forma 

constitucional‖340 devem ser considerados fundamentais, também, devido à sua natureza 

intrínseca, à sua fundamentalidade inerente, o que vale dizer, à sua essência.  

Essa via remete ao elementar questionamento: qual deve ser a essência de um 

direito para que ele seja considerado, formal e materialmente, fundamental? 

Imprescindível, nesse ponto, recordarmos a lição de Ferdinand Lassalle que se 

empenhou em demonstrar a diferença entre uma Constituição e uma lei, isto é, entre a 

Constituição como lei fundamental e uma lei qualquer. Lassalle ensina que para justificar 

a denominação de lei fundamental é necessário: 

 

1º - Que a lei a lei fundamental seja uma lei básica, mais do que as outras 
comuns, como indica seu próprio nome ‗fundamental‘. 

                                                                                                                                                                      
universalidade, ao princípio da igualdade e ao princípio do acesso ao direito e aos tribunais Cf. 
GARCIA, Maria. Op.cit., p. 120. Canotilho menciona, ainda, um ―[...] regime específico dos direitos, 
liberdade e garantias, ou seja, uma disciplina jurídica de natureza particular, consagrada nas normas 
constitucionais, e aplicável, em via de princípio, aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos de 
natureza análoga.‖ CANOTILHO, Op. cit., p. 415. No que diz respeito aos traços característicos do 
regime específico dos direitos fundamentais elenca, tendo por referência, a Constituição portuguesa: 
aplicabilidade direta das normas que os reconhecem, consagram ou garantem; vinculatividade de 
entidades públicas e privadas; reserva da lei para sua restrição; princípio da autorização 
constitucional expressa para sua restrição; princípio da proporcionalidade como princípio informador 
das leis restritivas; princípio da generalidade e abstracção das leis restritivas; princípio da não 
retroactividade das leis restritivas; princípio da salvaguarda do núcleo essencial; limitação da 
possibilidade de suspensão no caso de estado de sítio e estado de emergência; garantia do direito de 
resistência; garantia da responsabilidade do Estado e demais entidades públicas; garantia perante o 
exercício da acção penal e da adopção de medidas de polícia; garantia contra ‗leis de revisão‘ 
restritivas do seu conteúdo. Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Op.cit., p. 437.   

338
 GARCIA, Maria. Op.cit., 115. 

339
 MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo e OTTO Y PARDO, Ignacio. Op.cit., p. 20 

340
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op.cit., p. 406.  
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2º - Que constitua – pois de outra forma não poderíamos chamá-la de 
fundamental – verdadeiro fundamento das outras leis; isto é, a lei 
fundamental, se realmente se pretende ser merecedora desse nome, 
deverá informar e engendrar as outras leis comuns originárias da mesma. 
A lei fundamental, para sê-lo, deverá, pois, atuar e irradiar através das leis 
comuns do país. 

3º - Mas, as coisas que têm um fundamento não o são assim por um 
capricho; existem porque necessariamente devem existir. O fundamento 
a que respondem não permite serem de outro modo. Somente as coisas 
que carecem de fundamento, que são a casuais ou fortuitas, podem ser 
como são ou mesmo de qualquer outra forma; as que possuem um 
fundamento não, pois aqui rege a lei da necessidade. [...] A ideia de 
fundamento traz, implicitamente, a noção de necessidade ativa, de uma 
força eficaz que torna por lei da necessidade que o que sobre ela se 
baseia seja assim e não de outro modo341.  

 

Com fulcro nesses parâmetros pode-se compreender, na companhia de Maria 

Garcia342, que para a qualificação da lei fundamental, da Constituição, portanto, seriam 

considerados fundamentais aqueles direitos ditos básicos, originários, o que remete a 

uma base antropológica dos direitos fundamentais; que justamente por ser básico, por 

constituir a base, o alicerce, o fundamento de outros direitos deverão os direitos 

fundamentais ―informar e engendrar‖ os demais direitos constitucionalmente 

assegurados, além de outros materialmente constitucionais, o que vale dizer: há um 

poder irradiador imanente aos direitos fundamentais, isto é, há nos direitos fundamentais 

um efeito prismático343. 

Por fim, os direitos fundamentais existem porque ―necessariamente‖ devem existir, 

ou seja, ―são e como são, sem poderem ser de outro modo‖ característica que revela a 

dimensão ontológica dos direitos fundamentais. São esses, portanto, os critérios que 

devem ser considerados na identificação do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais e, por extensão, do Biodireito. 

                                                      
341

 LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição? 2ª ed. Porto Alegre: Kairós, 1985, p. 14-15 

342
 GARCIA, Maria. Op.cit., p. 122. 

343
 A expressão ―efeito prismático‖ é de autoria de Maria Garcia que, inspirada no termo ―feixes 

axiológicos‖, Celso Lafer, e no ―Homem Vitruviano‖, célebre desenho de Leonardo da Vinci, refere-se 
ao poder irradiador dos direitos humanos, capaz de projetar-se em feixes de valores, consagrados 
pela comunidade  que imantam os princípios e regras integradores do sistema constitucional, 
estendendo-se até o último dos seus dispositivos. Cf. GARCIA, Maria. O Efeito Prismático dos 
Direitos Humanos: A Expressão Circular do Homem Vitruviano e os Direitos Humanos das Vítimas In 
Revista Mestrado em Direito. Direitos Humanos Fundamentais. Osasco, Ano 8, n. 1, p. 260.   
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O primeiro e o terceiro critério de identificação do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais – base antropológica e dimensão ontológica - informam a 

fundamentalidade do Biodireito, correspondem direta e especificamente à defesa que 

aqui se faz da necessidade de se tutelar o ―processo vital‖ e a dignidade do ―ser” humano, 

bem como de afirmar o Biodireito como um novo ramo do Direito.  

O segundo critério encontra correspondência na interpretação das normas do 

Biodireito que, formalmente consagrado no texto constitucional, em virtude da 

materialidade fundamental de seu conteúdo, irá irradiar, através dos seus efeitos 

prismáticos, os valores oriundos da base antropológica, processo vital humano, e, da 

dimensão ontológica, dignidade do ser humano, passando a informar, então, os limites ao 

legislador ordinário, bem como a orientar a atividade jurisdicional na interpretação e 

aplicação das normas relacionadas à Biomedicina e à Biotecnologia.  

4.2 Base Antropológica, Dimensão Ontológica e Efeito Prismático das 

normas do Biodireito: processo vital e dignidade do ser humano 

 

Empenhados em afirmar que a vida humana, base antropológica dos direitos 

fundamentais, diante do descomunal avanço das biociências, reclama uma nova tutela, 

apta a protegê-la em uma nova dimensão, à qual restou convencionado chamar de 

―processo vital‖, corre-se o risco de enredar por uma intrincada teia que envolve juízos de 

variada natureza: filosófica, religiosa, política, econômica, biológica e jurídica.  

Interessa, num primeiro momento, sem deixar de reconhecer a relevância dos 

diversos aspectos mencionados para o enfrentamento de tema sobremaneira complexo, 

destacar apenas as teses oriundas das ciências biológicas que permitam aferir, com o 

grau de segurança próprio aos discursos calcados em evidências, o início do ―processo 

vital‖.  

A opção pelo enfoque biológico se faz justificar por uma razão bastante elementar, 

a saber: as leis jurídicas não têm o condão de alterar o estado das coisas e a natureza 

dos seres. Assim, com fundamento em dados objetivos, médico-científicos, em geral, e, 

com o substrato da Embriologia344 e da Genética humana, em especial, áreas do 

                                                      
344

 ―Embriologia quer dizer o estudo dos embriões, entretanto, se refere, atualmente, ao estudo do 
desenvolvimento dos embriões e fetos. Surgiu com o aumento da sensibilidade dos microscópios. 
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conhecimento que se dedicam a estudar, exaustivamente, entre outros temas, aqueles 

relacionados às fases iniciais do desenvolvimento humano, oportuno trazer a conclusão 

dos cientistas Moore e Persaud: 

 

É muito grande o interesse no desenvolvimento humano antes do 
nascimento, em grande parte pela própria curiosidade sobre os 
primórdios da nossa formação e também pelo desejo de melhorar a 
qualidade de vida. Os intrincados processos pelos quais um bebê se 
desenvolve a partir de uma célula são miraculosos e poucos eventos são 
mais excitantes do que a visão que a mãe tem de seu bebê durante o 
exame de ultrassonografia. A adaptação de um recém-nascido à sua 
nova vida é também interessante testemunhar. O desenvolvimento 
humano é um processo contínuo que se inicia quando um ovócito (óvulo) 
de uma fêmea é fertilizado por um espermatozóide de um macho. A 
divisão celular, a migração celular, a morte programada, a diferenciação, 
o crescimento e o rearranjo celular transformam o ovócito fertilizado – o 
zigoto –, uma célula altamente especializada e totipotente, em um 
organismo multicelular. Embora a maior parte das mudanças no 
desenvolvimento se realize durante os períodos embrionários e fetais, 
ocorrem mudanças importantes nos períodos posteriores do 
desenvolvimento: infância, adolescência e início da idade adulta. O 
desenvolvimento não termina com o nascimento. Depois dele ocorrem 
mudanças importantes além do crescimento (por exemplo, o 
desenvolvimento dos dentes e das mamas). O cérebro triplica seu peso 
entre o nascimento e os 16 anos de idade; a maior parte do  
desenvolvimento está completa em torno dos 25 anos de idade345. 

  

No mesmo sentido, Jeróme Lejeune, portador da mais alta distinção mundial no 

campo da genética a ―Memorial Allen Award Medal‖, cientista responsável pela 

descoberta da Síndrome de Down, ensina que a vida começa na fecundação, 

momento em que todos os dados genéticos que definem um novo ser humano estão 

presentes. A fecundação é, pois, o marco inicial da vida e alude: 

 

                                                                                                                                                                      
Karl Ernst von Baer observou, em 1827, o ovo ou o zigoto em divisão na tuba uterina e o blastócito no 
útero de animais. Nas suas obras ‗Über Entwicklungs Geschiecht der Tiere‘ e ‗Beabachutng and 
Reflexion‘, descreveu os estágios correspondentes de desenvolvimento do embrião e quais as 
características gerais que precedem as específicas, contribuindo com novos conhecimentos sobre a 
origem dos tecidos e órgãos. Por isto é chamado de ‗Pai da Embriologia Moderna‘.‖ EÇA, Lilian 
Piñero. Por que não à terapia com Células Tronco Embrionárias – CTEHs? In Direito Fundamental À 
Vida. MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.). São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 526.  

345
 MOORE, Keith L; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. 7ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

2-18.  
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Cada ser humano tem um começo único que ocorre no momento da 
concepção. Embrião: ‗... Essa a mais jovem forma do ser ...‘ Pré-
embrião: essa palavra não existe. Não há necessidade de subclasse 
de embrião a ser chamada de pré-embrião, porque nada existe antes 
do embrião; antes de um embrião existe apenas um óvulo e um 
esperma; quando o óvulo é fertilizado pelo espermatozóide a 
entidade assim constituída se transforma em um zigoto; e quando o 
zigoto se subdivide torna-se embrião. Desde a existência da primeira 
célula todos os elementos  individualizadores (tricks of the trade) 
para transformá-lo em um ser humano já estão presentes. Logo após 
a fertilização, no estágio de três células, ‗um pequeno ser humano já 
existe‘. Quando o óvulo é fertilizado pelo espermatozóide, o resultado 
disso é a ‗mais especializada das células sob o Sol‘; especializada do 
ponto de vista de que nenhuma outra célula jamais terá as mesmas 
instruções na vida do indivíduo que está sendo criado. Nenhum 
cientista jamais opinou no sentido de que um embrião seja um bem 
(property). No momento em que é concebido, um homem é um 
homem346. 

 

Jacques Testart assevera: ―[...] se nem todos os pré-embriões se tornam 

embriões, os quais não se tornam todos crianças, a verdade é que cada homem e cada 

mulher não foram, ao princípio, mais que um ovo fecundado‖ 347. 

Em sede nacional Rodolfo Acatauassú Nunes lembra que alguns autores 

associam o início da vida a um momento posterior àquele em que ocorre a fecundação 

do óvulo e a fusão dos gametas masculinos e femininos348.  

                                                      
346

LEJEUNE, Jérôme apud VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in 
vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 43.  

347
 TESTART, Jacques. Le désir du gène, p. 173, apud SÈVE, Lucien. Op. cit., p. 104. 

348
 Acerca do momento em que se inicia uma nova vida humana é possível informar que atualmente 

são três as grandes teorias que se formam a fim de determinar o marco inaugural do processo vital 
humano: a teoria concepcionista, que vê na concepção a origem de todo ser humano e o termo inicial 
do necessário amparo; a teoria genético-desenvolvimentista pretende analisar diferentemente a 
proteção, conforme as fases de desenvolvimento do novo ser que se forma; e a teoria que considera 
o embrião uma pessoa humana potencial, que se apresenta com autonomia tal a lhe impor um 
estatuto próprio. Amparada na Embriologia, a teoria concepcionista, considerando a primeira etapa do 
desenvolvimento embrionário humano, entende que o embrião possui um estatuto moral equivalente 
ao de um ser humano adulto, o que equivale afirmar que a vida humana inicia-se, para os 
Concepcionistas, com a fertilização do ovócito 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, a partir da fusão das duas células germinativas, provenientes 
de organismos diferentes, deve ser aceita a existência de um novo ser, sobretudo, por ser ele dotado 
de um sistema único e completamente distinto daqueles que lhe deram origem. A primeira célula 
desse  novo ser recebe o nome de zigoto. O zigoto, embrião humano unicelular, possui uma 
identidade genética individual, perfeitamente distinguível dos demais. Assim, cada embrião humano, 
desde o momento da concepção, já é geneticamente homem ou mulher e já contém todas as 
características pessoais de um ser humano adulto, tal como grupo sanguíneo, cor da pele, olhos etc., 
exceção feita no caso de gêmeos idênticos e de clones hipotéticos. O embrião é, pois, único e 
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irrepetível. Os termos fertilização e concepção, embora estejam eles intimamente ligados, exprimem 
realidades distintas e representam estágios sucessivos no processo de geração de um ser humano. 
Com efeito, a fertilização ocorre no exato momento em que o espermatozóide consegue atravessar a 
zona pelúcida do óvulo. Após essa travessia, ocorre um lapso temporal de aproximadamente 12 
horas, necessário para que se consubstancie a concepção.  Assim, com base nesse lapso temporal 
de 12 horas, decorrem, da teoria concepcionista, duas outras teorias: a teoria da singamia e a teoria 
da cariogamia. A teoria  genético-desenvolvimentista relaciona o inicio da vida humana à eleição das 
fases que vão se impondo no decorrer do desenvolvimento embrionário. Desse modo, tomando-se 
como ponto de partida os diferentes estágios constantes do processo evolutivo embrionário, 
decorrem da teoria genético-desenvolvimentista as mais diversas teorias acerca do início da vida 
humana, dentre as quais se destacam: a teoria da  nidação  do ovo,  a teoria da formação dos 
rudimentos do sistema nervoso central e a teoria do pré-embrião. A teoria da nidação pode ser útil 
como critério para se determinar o diagnóstico de gravidez, conquanto ressalte-se que, conforme a 
Sociedade Alemã de Ginecologia, a gravidez só é identificada com a nidação. Contudo, é totalmente 
equivocada a tentativa de relacioná-la ao início de uma nova vida humana, posto que a questão do 
diagnóstico pertence ao plano gnoseológico, enquanto o início de uma nova vida, a existência de um 
ser, insere-se no plano ontológico. O ser que se desenvolve desde a concepção não existe ou deixa 
de existir somente pelo fato de ser, ou não, possível o seu conhecimento. 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. Tentar estabelecer o início da vida, com base no diagnóstico da morte,  como se fosse o 
reverso da mesma moeda, é um critério totalmente descabido, pois,  com a morte cerebral, morte 
encefálica, o processo de morte dos neurônios é irreversível,  põe fim à atividade do ser, já o 
embrião, desde o zigoto, dispõe das células que irão formar o cérebro, sendo apenas necessário 
garantir o desenvolvimento natural para que isso se verifique.  A teoria do pré-embrião, dentre as 
teorias genético-desenvolvimentistas, é a que mais exerceu influência no cenário legislativo mundial. 
Surgiu como resultado de um parecer para assuntos de reprodução assistida, formulado no ano de 
1984, na Inglaterra, sob a epígrafe de Relatório Warnock. até o 14º dia após a concepção, o que 
existe não é um ser humano, mas sim uma célula progenitora dotada de capacidade de gerar um ou 
mais indivíduos da mesma espécie, pronunciando-se, assim, favoravelmente à experimentação 
científica em embriões humanos até essa data. Consequência natural desse entendimento foi a 
aprovação das pesquisas com embriões humanos durante os primeiros quatorze dias após a 
concepção. Dentre os vários argumentos apontados no relatório que justificam o critério do 14º dia 
estão: a impossibilidade de detecção (por cisão gemelar) de gêmeos monozigóticos até o 14º dia; a 
perda a partir dessa etapa da qualidade de totipotência das células que constituem o embrião e o 
aparecimento, após o 14º dia, da linha primitiva, que organiza a estrutura do corpo embrionário, após 
a qual a possibilidade de ocorrência de gêmeos é nula. Necessário demonstrar a fragilidade dos 
argumentos sustentados pela teoria. Em primeiro lugar, a respeito da possibilidade de ocorrência de 
cisão gemelar, informa-se que a origem do gêmeo monozigótico não aniquila a unidade orgânica 
original do  primeiro  ser. Para a formação do gêmeo monozigótico tem-se sempre um primeiro ente 
do qual se origina um segundo, ―não existe prova científica de que a divisão do zigoto dissolva a 
unidade orgânica original.‖[1], assim, apenas porque existem duas ou mais individualidades, não 
significa que não tenha havido individualidade anterior, além de não se poder olvidar que já existe ali 
pelo menos uma vida humana de fato. O segundo argumento, de que a partir do 14º dia é que ocorre 
a perda da qualidade de totipotência, não merece melhor sorte que o primeiro,  posto que, como já 
demonstrado alhures pela teoria da cariogamia, as células já contêm em si, a contar da concepção, 
toda informação necessária para especializar-se em um organismo completo, sendo essa 
especialização somente uma questão meramente temporária.  Por derradeiro, o argumento de que só 
após o aparecimento da linha primitiva iniciar-se-ia o ser humano, justamente pelo início da formação 
do seu corpo também não deve prevalecer, haja vista que o desenvolvimento embrionário é, 
essencialmente, um processo de constante evolução, onde suas fases se entrelaçam numa 
interrelação complexa de estrutura e de função. O surgimento da linha primitiva é apresentado, pelos 
adeptos da teoria do pré-embrião, com uma lógica puramente analítica, desfocada do compromisso 
de sua totalidade e ignorando a divisão biológica natural e gradual, intrínseca ao processo de 
desenvolvimento da espécie humana. Por todas essas razões, Reinaldo Pereira e Silva considera a 
terminologia pré-embrião, cunhada pela comissão inglesa, uma falácia a mascarar o real sentido 
ideológico, qual seja, o de garantir a experimentação científica com seres humanos vivos. A teoria 
que considera o embrião humano uma pessoa em potencial apresenta-se como alternativa às duas 
teorias anteriormente apresentadas, a saber, a concepcionista e a genético-desenvolvimentista. Sob 
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No entanto, essas teorias esbarram de início no seguinte óbice: se a vida de um 

novo  ser humano se  inicia, por exemplo, não com a fecundação, mas com a 

implantação do óvulo fecundado no endométrio, resta a questão de saber ―O que era 

antes?‖349.  

Fica difícil admitir diante da ―[...] intensa divisão e diferenciação celular, que era um 

material humano sem vida, seria uma vida sem ser humana?‖350. Impossível, responde o 

professor, pois os cromossomos presentes no óvulo fecundado exibem características 

próprias à espécie humana, as mesmas que serão mantidas até a morte no período senil.  

Essa evidência leva a considerar o embrião, ser humano individual, dotado de 

características genéticas específicas que o diferenciam e singularizam.  

Essa é, pois, uma constatação irrefutável para Rodolfo A. Nunes: 

 

O fenômeno da fecundação é o ponto de partida para o desenvolvimento 
humano. Esse fato é bem expresso em um dos maiores livros textos 
mundiais de Embriologia Humana, adotado em várias Faculdades de 
Medicina, também no Brasil: ‗O desenvolvimento humano inicia-se na 
fertilização, quando um gameta masculino ou espermatozóide se une a 

                                                                                                                                                                      
a ótica da teoria da pessoa humana em potencial, não é possível identificar totalmente o embrião 
humano com a pessoa humana, posto que ainda não é dotado de personalidade, para tanto, o 
embrião teria que ser capaz de exercer direitos e de contrair obrigações. Por outro lado, também não 
se admite reduzir seu status a um mero aglomerado de células, uma vez que seu desenvolvimento 
destina-se, inelutavelmente, à formação de um ente humano. Advogar a tese de um estatuto 
progressivo, no qual a proteção jurídica se amplia na medida em que o embrião se desenvolve, não 
parece ser uma solução original, nem tampouco  eficaz no sentido de salvaguardar a vida humana 
que a ciência já demonstrou, incontestavelmente, existir desde a concepção.  Cf. ROCHA, Renata da. 
Op. cit., p. 74-89. No mesmo sentido, Elio Sgreccia adverte que não é admissível ver representada no 
embrião humano uma simples potência, pois, mesmo encontrando-se em uma fase particular de seu 
desenvolvimento, corresponde à substância viva e individualizada. O autor sublinha que ―... o embrião 
é em potência uma criança, ou um adulto, ou um velho, mas não é em potência um indivíduo 
humano: isso ele já o é em ato‖. SGRECIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 365. 

349
 Embora a questão tenha sido formulada por Rodolfo Acatauassú , Nunes Jérôme Lejeune 

responde: ―Se logo no início, justamente depois da concepção, dias antes da implantação, 
retirássemos uma só célula do pequeno ser individual, ainda com aspecto de amora,  poderíamos 
cultivá-la e examinar os seus cromossomos.  E se um estudante, olhando-a ao microscópio não 
pudesse reconhecer o número, a forma e o padrão das bandas desses cromossomos  e não pudesse 
dizer, sem vacilações, se procede de um chipanzé ou de um ser humano,  seria reprovado. Aceitar o 
fato de que depois da fertilização, um novo ser humano começou a existir não é uma questão de 
gosto ou de opinião. A natureza humana do ser humano desde a sua concepção até sua velhice não 
é uma disputa metafísica. É uma simples evidência experimental.‖ LEJEUNE, Jérôme apud 
VASCONCELOS, Cristiane Beuren. Op. cit., p. 37-38. 

350
 NUNES, Rodolfo Acatauassú apud LEAO JUNIOR, Paulo Martins Silveira. Op.cit., p. 220-221. 
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um gameta feminino ou ovócito para formar uma única célula – o zigoto‘ e 
‗Um zigoto é o início de um novo ser humano (ou seja, um embrião)‘ [...] À 
parte dessa irrefutável constatação, mais dados têm sido revelados e hoje 
vem claramente à luz o que seria racionalmente esperado: o zigoto, 
célula primordial do ser humano é a sua célula mais complexa,  pois dela 
derivam-se todas as outras. De fato, estudos experimentais em 
mamíferos mostram que desde o primeiro dia, desde a primeira divisão 
celular,as células resultantes seguem diferentes destinos. É insustentável, 
portanto, à luz científica atual afirmar que o embrião em sua fase inicial 
seja um conglomerado de células que se divide de modo aleatório só 
iniciando o processo de constituição de uma nova vida quando se 
implantar no útero ou quando se tornar visíveis os primeiros traços do 
sistema nervoso. Na realidade o zigoto é uma célula extremamente 
complexa, já que resume em uma só, toda a informação necessária ao 
desenvolvimento do organismo inteiro. Resulta, portanto, sábia uma 
postura de prudência ante uma realidade com tamanho grau de 

sofisticação[...] 
351

. 

 

A lição de Franco Bartolomei segue no mesmo sentido: 

 

Certamente, per l‘uovo extracorpóreo (116), fecondato e non ancora 
impiantato, e che dunque non viene tutelato (in Germania dal par. StGB), 
si trata di ‗vita pré-natale‘. Ma è pur sempre vita, e precisamente vita 
umana (non animale o preumana) (117). Com la fusione delle cellule 
germinali, siamo di fronte ad um inconfondibile soggetto umano Che 
riunisce i concetti di vita e di dignità: um giovane embrione umano Il cui 
processo di sviluppo, in quanto svolgimento essenzialmente continuo, non 
evidenzia stadi difinibilli in modo netto. Viene ricordata da WITZTHUM La 
citazione preferita da DÜRIG, trata dal diritto generale prussiano: ‗I diritti 
generali dell‘umana spettano anche ai figli non ancora nati, sin dal tempo 
del loro concepimento‘ (non solo del loro impianto o nascita). Se gli esseri 
mostruosi ‗(debbono) essere mantenuti in vita per quanto possibile‘, allora, 
mutatis mutantis, qualcosa di símile vale anche per La vita al suoinizio, 
incluso l‘embrione extracorpóreo. L’ovulo fecondato non è cosa, 
creatura inferiore ma uomo, persona – tertium non datur. 
L’antecipazione della tutela della vita e della dignità umana a questa 
premissa forma della vita umana è imposta dalla Costituzione (LUFS, 
WALDSTEIN, ZIPPELTUS) (118)352. 

 

                                                      
351

 Ibidem, p. 220-221. 

352
 BARTOLOMEI, Franco. La dignità umana come concetto e valore costituzionale: Saggio. Torino: 

Giappichelli, 1987, p. 108.  
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Somem-se as afirmações de Elaine S. Azevedo e Marília Bernardes 

Marques cientistas responsáveis pela elaboração da Resolução nº 196, do 

Conselho Nacional de Saúde que, respectivamente, assinalam: 

 

É biologicamente inexistente e tecnicamente impossível promover-se a 
geração de um ser humano a partir de outro momento qualquer do 
desenvolvimento embrionário. O ponto inicial é a formação do zigoto; é o 
estágio unicelular. Por mais tecnicamente arrojadas que sejam as 
técnicas de fertilização in vitro, todas elas partem da fertilização, conforme 
o próprio nome indica. Essas evidências levam à conclusão de que a 
reprodução humana ou in vitro não oferece começos alternativos, toda 
ela se inicia com uma única célula. Consequentemente, o zigoto é vida 

humana em início 
353

 
354

. 

Com efeito, enquanto muitos consideram que o resultado imediato da 
fecundação é um embrião, outros tratam de introduzir critérios artificiais, 
alegando que a mórula e o blastócito são meros conjuntos de células.  
Esses critérios permitem que só a partir de um momento escolhido 
arbitrariamente se poderia falar em embrião. Foi desse modo que no 
Reino Unido, uma importante autoridade constituída para assuntos de 
reprodução assistida (Comissão Warnock) estabeleceu uma distinção 
arbitrária entre pré-embrião (até o 14º dia após a fecundação) e embrião 
propriamente dito (após o 14º dia), para atender unicamente à rápida 

aprovação dessas pesquisas e não perder a corrida internacional
355

. 

  

Destarte, com supedâneo nessas evidências afirmarmos, com Paulo Silveira 

Martins Leão Junior, que embrião é a designação dada ao ser humano no início de seu 

processo vital, que se instaura com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, até o 

estágio em que alcança a oitava semana. Nos primeiros dias, quando ainda não se 

                                                      
353

 AZEVEDO, Elaine S. Aborto. In: GARRAFA, Volnei; COSTA, Sérgio Ibiapina (Orgs.). A bioética no 
século XXI. Brasília: UnB. 2000, p. 89.  

354
 MARQUES, Marília Bernardes. Op. cit., p. 70. 

355
 A Resolução n. 196, do Conselho Nacional de Saúde fundada nas principais Declarações 

internacionais, Código de Nuremberg, Declaração dos Direitos do Homem, e Declaração de 
Helsinque, entre outras, dispõe sobre normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres 
humanos no País. 



166 

 

verificou a implantação no útero, critério utilizado para diagnosticar a gravidez, este ser 

recebe sucessivas designações, zigoto, embrião unicelular, mórula e blastócito356.  

Trata-se, porém, do mesmo ser, do mesmo indivíduo, independentemente da fase 

em que se encontra o processo e da terminologia adotada. Cada uma das fases que 

sobrevêm, não elimina as anteriores, mas absorve e desenvolve os estágios 

antecedentes. A partir da nona semana, sua organização em termos de estruturas 

características e localizações habituais estará concluída e passará a ser denominado, 

então, feto.  

Embora, ao longo do tempo, continue a passar por mudanças nas suas 

configurações corporais, desenvolvendo-se em tamanho e adquirindo funções 

diferenciadas e específicas – infante, adolescente, adulto e idoso – não perde, em 

nenhum desses estágios, sua identidade ontológica, presente desde o início de sua 

existência. É o mesmo ser no desenvolvimento ininterrupto de seu ciclo vital, de sua 

curva vital ou, como aqui se refere, de seu processo vital. 

A fundamentalidade do conteúdo tutelado pelo Biodireito não está, todavia, adstrita 

apenas à sua base antropológica, há, sobretudo, a exigência no sentido de perscrutar sua 

dimensão ontológica consagrada através da afirmação da dignidade do ser humano. 

Muito já se escreveu acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e 

incontáveis vezes a dignidade foi invocada como vetor capaz de orientar as decisões 

difíceis357, hard cases, de modo que o seu reconhecimento não deveria, a essa altura, ser 

consequência de raciocínio lógico ou de argumentação jurídica, não deveria ser o ponto 
                                                      
356

 LEÃO JUNIOR, Paulo Martins Silveira. O direito fundamental à vida dos embriões anencéfalos In 

Direito Fundamental à Vida. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). São Paulo: Quartier Latin/ 

Centro de Extensão Universitária, 2005, p.228. 

357
 O princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se inserido no texto Constitucional ―[...] entre 

os valores superiores que fundamentam o Estado‖ Cf. leciona Garcia, Maria. Limites da Ciência: a 

dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade.  Op. cit., p. 207. Surge como critério de 

resolução de conflitos. Nesse sentido também Cleber Francisco Alves reflete a respeito do princípio 

da dignidade humana e questiona se se trata de um princípio (dimensão normativa) ou valor 

(dimensão axiológica ou teleológica). Concluindo, todavia que, quer como princípio, quer como valor, 

o sentido que se dá é unívoco, pois os doutrinadores de uma e de outra posição, quase que de modo 

uniforme, propugnam pela sua força vinculante e cogente. Assim, a ideia da dignidade da pessoa 

humana não é cláusula retórica ou de estilo, mas ―verdadeira força vinculante, de caráter jurídico, 

apta a disciplinar as relações sociais pertinentes‖. ALVES, Cleber Francisco. O princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da doutrina social da igreja. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 119-125.  
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de chegada, ao contrário, deveríamos, num Estado Democrático de Direito, como é o 

nosso, partir do princípio da dignidade humana, qualquer que fosse o destino ou o 

objetivo. 

Todavia, a mesma decisão que entendeu não haver direito fundamental à vida no 

que concerne ao zigoto, também afirmou que não se cogita assegurar respeito à 

dignidade da pessoa humana ao embrião. Coloca-se, assim, em xeque, a dimensão 

ontológica do Biodireito que, com fundamento na tradição jusnaturalista, reconhece a 

dignidade como atributo do ser - ontos.  

Desse modo, no âmbito da filosofia clássica, dignidade é um termo originário 

do latim – dignitas – que designa merecimento, nobreza, valor, qualidade 

moral que infunde respeito e que guarda estreita relação com a posição que o 

indivíduo ocupa na sociedade, de tal sorte que tradicionalmente era possível 

falar em maior ou menor grau de dignidade358. 

Em seguida, com o Cristianismo, é possível encontrarmos tanto no Antigo, 

quanto no Novo Testamento, referência à dignidade do homem, bem como o 

reconhecimento do ser humano como o único ser criado à imagem e semelhança de 

Deus, donde se lhe atribui valor próprio e intrínseco, e se lhe proíbe a mera 

instrumentalização359. 

Através da filosofia estoica, estabelece-se o vínculo que seria, doravante, 

sustentado por Tomás de Aquino360 no final da Idade Média e por Giovanni Pico 

Della Mirandola361, na Renascença, limiar da Idade Moderna, que associa ao 

                                                      
358

 E ainda: ―modo de alguém proceder ou de se apresentar que inspira respeito, solenidade, 
gravidade, brio, distinção, prerrogativa, título, honraria, função ou cargo de alta graduação‖. Na esfera 
eclesiástica, designa o ―benefício vinculado a cargo proeminente ou a alto título em um cabido‖. 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Instituto Antonio Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 

1040. 

359
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005, p 113. 

360
 Expressamente utilizou a expressão ―dignitas humana‖ pela primeira vez segundo. Cf. SARLET, 

Ingo Wolfgang. Op.cit., p. 113. 

361
 ―Ó Adão, não te demos um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa 

alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que 
tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos 
outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma 
limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no 
meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste 
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vocábulo dignidade à ideia de liberdade de cada indivíduo, isto é, do homem como 

ser livre, responsável pelo seu destino, remanescendo dessa concepção a noção de 

que os homens são iguais em dignidade substancial em virtude de sua natureza 

humana.  

No âmbito do pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a 

concepção de dignidade da pessoa humana, assim como a ideia do direito natural 

em si, sofre um processo de laicização e de racionalização, conservando, no 

entanto, a noção fundamental da igualdade substancial de todos os homens em 

dignidade e liberdade362.  

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet363, firma-se, definitivamente, a partir 

desse período, o pensamento de Immanuel Kant e com ele a noção da autonomia 

ética do ser humano, auto - nómos - capacidade de determinar normas a si mesmo – 

a autonomia assim concebida, além de ser considerada  o fundamento da dignidade 

do homem, conduz ao imperativo categórico segundo o qual o ser humano não pode 

ser tratado, nem mesmo por ele próprio, como mero objeto, posto que, ao contrário 

do que ocorre com os outros seres, no homem, sua natureza racional, reserva-lhe o 

reino dos fins, e não o dos meios.    

Nicola Abbagnano elucida: 

 

Por princípio da dignidade humana entende-se a exigência 
enunciada por Kant como segunda fórmula do seu imperativo 
categórico: ‗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 meio‘. Esse imperativo estabelece 
que todo homem, aliás, todo ser racional, como fim em si mesmo, 
possui um valor não relativo (como é, p. ex., um preço), mas 
intrínseco, ou seja, a dignidade. ‗O que tem preço pode ser 
substituído por outra coisa equivalente; o que é superior a qualquer 
preço, e por isso não permite nenhuma equivalência, tem dignidade‘. 

                                                                                                                                                                      
nem terreno, nem mortal nem imortal, afim de que tu, árbitro e sobre artífice de ti mesmo, te 
plasmasses e te informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até 
os seres que são as bestas,  poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por 
decisão do teu ânimo.‖  PICO DELLA MIRANDOLA,Giovanni. Discurso sobre a dignidade do homem. 

Lisboa: Edições 70, 1989, p. 38-39.  

362
 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 114. 

363
 Ibid., mesma página.  
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Substancialmente, a dignidade de um ser racional consiste no fato de 
ele ―não obedecer a nenhuma lei que não seja também instituída por 

ele mesmo‖
 364.

 

 

Nas palavras de Immanuel Kant ―Age de tal maneira que uses a humanidade, 

tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 

como fim e nunca simplesmente como meio‖ 365. 

Do plano filosófico à esfera jurídica, a dignidade humana alcançou, no período 

chamado de pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos países Ocidentais, status 

de supraprincípio, isto é, de verdadeira coluna vertebral a sustentar os Estados 

Democráticos de Direito. 

Entre nós, José Afonso da Silva a designa como ―[...] um valor supremo que 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à 

vida‖ 366; Celso Bastos anota que a dignidade da pessoa humana ―[...] parece 

englobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais 

clássicos, quer  sejam os de fundo econômico e social‖ 367; Maria Garcia considera 

que ―[...] a dignidade da pessoa humana corresponde à compreensão do ser 

humano na sua integridade física e psíquica,  como autodeterminação consciente, 

garantida moral e juridicamente.‖ José Alfredo de Oliveira Baracho368 assinala ―A 

dignidade humana é um valor intrínseco, originariamente reconhecido a cada ser 

humano [...]‖369. 

Note-se que os citados doutrinadores apreendem-na em suas reais 

dimensões como atributo do ser, ou seja, como qualidade inerente à natureza 
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humana, não se cogita, para efeitos do seu reconhecimento, em nenhum desses 

conceitos, outro requisito senão aquele de se pertencer ao gênero humano.  

Determinante para a compreensão do que aqui está se chamando de 

dimensão ontológica do Biodireito, traduzida pela dignidade do ser humano, a 

reflexão de Ingo Sarlet: 

 

Em que pese a existência de diversos autores de renome, tais como 
Marx, Merleau-Ponty e Skinner, que tenham negado qualquer 
tentativa de fundamentação religiosa ou metafísica da dignidade da 
pessoa humana, e apesar das desastrosas experiências pelas quais 
tem passado a humanidade, de modo especial neste século, o fato é 
que esta continua, talvez mais do que nunca, a ocupar um lugar 
central no pensamento filosófico, político e jurídico, do que dá conta 
sua qualificação como valor fundamental da ordem jurídica por parte 
de um expressivo número de Constituições. Da concepção 
jusnaturalista remanesce, sem dúvida, a constatação de que uma 
Constituição que – de forma direta ou indireta -  consagra a ideia 
da dignidade da pessoa humana justamente parte do 
pressuposto de que o homem, em virtude tão somente de sua 
condição biológica humana e independentemente de qualquer 
outra circunstância, é titular de direitos que devem ser 
reconhecidos e respeitados pelos seus semelhantes e pelo 
Estado” (grifos nossos)370. 

 

Embora aparentemente essa seja uma conclusão elementar, levando-se em 

conta os fundamentos filosóficos que constituem esteio às reflexões acerca da 

dignidade, o fato é que na práxis a compreensão da dignidade como atributo do ser 

humano e não da pessoa371, no sentido civil do termo, aí inseridas a personalidade e 

a capacidade, tem se constituído, para as civilizações, um importante desafio ético e 
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jurídico, que se renova a cada época, na medida em que a sociedade ―evolui‖ e se 

transforma econômica, política, social e cientificamente. 

Nesse sentido, vale recordar a perplexidade de Henry David Thoreau diante 

de um tribunal que, em 1854, pretendia decidir se o ser humano Antony Burns era 

ou não um escravo, isto é, fazia-se depender da argumentação jurídica a condição 

de pessoa de um ser humano372.  

Na era da Biotecnologia e da Biomedicina o dilema assume nova roupagem. 

Entretanto, seu caráter insólito permaneceu o mesmo. Fez depender da 

argumentação jurídica o reconhecimento da dignidade do embrião humano, que, por 

não ser considerado pessoa, fora destituído de dignidade.  

Luís Fernando Barzotto assevera: 

 

A ideia de estabelecer um critério é sempre uma ideia ‗aquerôntica‘, 
para utilizarmos a expressão de Carl Schmitt. Aqueronte é um dos 
rios do inferno, na mitologia grega. A situação aquerôntica é a 
situação em que as ‗forças do inferno‘ foram liberadas, criando um 
ambiente incontrolável e caótico, de violência total que submerge 
amigos e inimigos. O emprego de qualquer critério para definir as 
pessoas, exigindo algo além da pertença ao gênero humano para ser 
considerado pessoa, será infalivelmente um critério para excluir 
alguns seres humanos da comunidade das pessoas. E o critério de 
definição assumirá um caráter aquerôntico, podendo, a qualquer 
momento, voltar-se contra aquele que o formulou, e inflacionário, 
com potencial de exclusão crescente. Formular um critério de 
definição do humano tem sido historicamente, uma liberação das 
forças do inferno, trazendo exclusão, opressão e aniquilação, uma 
lição não aprendida por algumas tendências da bioética 
contemporânea373. 

 

O autor se refere à concepção nazista de definir o humano pela ―raça‖, bem 

como ao comunismo que adotou o critério da ―classe‖ para distinguir os homens. O 
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ser humano, na perspectiva totalitária, é um problema a ser resolvido por uma 

definição e ―Aquele que não se enquadrar na definição será eliminado‖374.  

Todavia, ressalta que toda tentativa de determinar critérios para a definição 

do humano é incompatível com a pessoa, pois, o conjunto de predicados de uma 

pessoa elucida o que ela é (animal racional, brasileiro, estudante), mas não quem 

ela é. Reconhecer o ser humano em termos epistemológicos significa ―considerá-lo 

um mistério, transcendente às representações e definições‖ e, em arremate, pontua: 

 

[...] o ser humano, o outro, é pessoa. Perguntar se o ser humano é 
pessoa é relativizá-lo, isto é, negá-lo como pessoa, como ente 
absoluto. Tentar fundar com argumentos a condição de pessoa de 
um ser humano é tornar esse caráter dependente dos argumentos e, 
portanto, relativo. Diante do outro não há lugar para argumentação e 
fundamentação: ‗já não se coloca mais a pergunta por uma 
fundamentação última. A renúncia a essa pergunta é a 
fundamentação última, e a renúncia se faz sempre que os homens se 
aceitam reciprocamente como pessoas ou reivindicam essa 
aceitação. Quando é levantada a questão sobre o caráter de pessoa 
de um ser humano, a resposta já está dada de antemão. Colocar 
essa pergunta é relativizar o outro, impossibilitando o seu 
reconhecimento como absoluto. Do mesmo modo, nas discussões 
de bioética contemporânea, todo questionamento sobre a 
personalidade de nascituros, doentes mentais, pacientes em 
coma, está viciado desde o início. A colocar a pergunta, o outro 
deixa de ser concebido como um absoluto que está além da 
argumentação, sendo a sua personalidade carente de 
fundamentação. Só o relativo carece de fundamentação, não o 
absoluto. O absoluto é o fundamento. (grifos nossos) 375. 

 

Desse modo, a confusão que se faz entre dignidade da pessoa e dignidade 

do ser, ou melhor, a interpretação superficial e equivocada de que somente à 

pessoa, dotada de personalidade, se reconhece dignidade, é esclarecida também 

pela lição de Paulo Otero quando ressalta que ―[...] não é a personalidade que 

justifica a titularidade de direitos por parte do ser humano‖, o autor explica que, 

antes, ―[...] é a qualidade de ser humano que envolve a natural titularidade de certos 

direitos [...]‖ e, que, consequentemente, ―[...] justifica o reconhecimento da 
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personalidade jurídica: a personalidade jurídica é sempre uma consequência e 

nunca a causa da titularidade de direitos inatos ao ser humano‖ 376.  

Assim, faz-se coro com Jussara Maria Leal Meirelles afirmando que para o 

Biodireito, onde não há dignidade, também não há personalidade. Se o embrião 

humano merece respeito é porque encerra dignidade; se possui dignidade, possui, 

do mesmo modo, personalidade. Esta não admite gradações ou restrições; ela é, 

pois, ilimitada, infinita. Só se pode falar em gradação, pelo direito positivo, da 

capacidade, nunca da personalidade. De sorte que não se incorre em excesso 

afirmar que qualquer norma restritiva da personalidade é, de antemão, 

inconstitucional
377. Nas palavras da citada autora: 

 

O valor da pessoa humana que informa todo o ordenamento 
estende-se, pelo caminho da similitude, a todos os seres humanos, 
sejam nascidos, ou desenvolvendo-se no útero, ou mantidos em 
laboratórios, e o reconhecimento desse valor dita os limites jurídicos 
para as atividades biomédicas. A maior ou menor viabilidade em se 
caracterizarem uns e outros como sujeito de direitos não implica 
diversificá-los na vida que representam e na dignidade que lhes é 
essencial378. 

 

Oportuno, ainda, o ensinamento de Silmara Chinelato e Almeida segundo a 

qual, a personalidade é um valor, ao passo que a capacidade é um quantum “[...] 

não há meia personalidade ou personalidade parcial. Mede-se ou qualifica-se a 

capacidade, não a personalidade. Por isso se afirma que a capacidade é a medida 

da personalidade. Esta é integral ou não existe‖ 379., Assim, o fato de o embrião 

existir a um, dois, três ou há quatorze dias, ou mesmo, o fato de ser um conjunto de 

oito ou de cem milhões de células, não autoriza a ciência médica a desqualificá-lo na 
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vida que contém e na dignidade que lhe é intrínseca. Essa tomada de postura que 

atribui ao embrião o mesmo valor e o mesmo tratamento dispensado à pessoa 

humana em razão de sua natureza, deu ensejo à doutrina a que Reinaldo Pereira e 

Silva qualifica como realista380 – versão jurídica da filosofia personalista381 -, que 

busca conceber as coisas tais quais elas são em si mesmas e não nas suas causas 

constitutivas, assim: 

 

Se são as pessoas em ato, enquanto realidade estruturante do 
direito, a razão de ser de sua dinâmica intersubjetiva, e se a pessoa 
humana, pela ‗natureza das coisas‘ é o próprio ser humano, ao 
concepto, que não é objeto relacional em hipótese alguma, não se 
pode desconhecer o atributo da personalidade desde a concepção, 
ou seja, a aptidão jurídica para figurar como verdadeiro e atual 
sujeito de uma relação de direito. Mesmo porque, na perspectiva 
realista, quem é pessoa em sentido ontológico é também pessoa em 
sentido jurídico382.  

                                                      
380

 A doutrina que se contrapõe à realista recebe o nome de idealista ou formal-positivista e é a 
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No mesmo diapasão Paulo Otero adverte: 

 

O direito à vida aparece, deste modo, como principal direito do ser 
humano, verdadeiro ‗valor fundante da defesa de todos os demais‘ e 
sem o qual ‗todas as outras referências axiológicas perdem o sentido 
e soçobram‘. Compreende-se, por isso mesmo, que não é a 
personalidade jurídica que goza de uma tutela constitucional 
preferencial face à vida humana, antes é esta que se encontra 
configurada como valor central e superior na Constituição. Ora, a 
inviolabilidade da vida humana, principal expressão do respeito pela 
dignidade do ser humano, é independente do reconhecimento da 
noção jurídico-civilístiva de personalidade jurídica, significando isto, 
por outras palavras, que não depende do nascimento. Não 
dependendo o princípio da inviolabilidade da vida humana do 
nascimento, a garantia de proibição da violação da vida humana, 
retrocede, necessariamente, a um momento anterior ao nascimento: 
a) Desde o momento em que cientificamente se possa determinar 
que existe vida, o Direito tem, imperativamente, de garantir e 
proteger, proibindo quaisquer formas de violação atentatórias da 
dignidade dessa mesma vida humana – o embrião humano e, em 
conseqüência, titular de direitos fundamentais; b) Verifica-se existir, 
deste modo, um divórcio entre a definição do momento de início da 
personalidade jurídica no Código Civil e a tutela que a Constituição 
confere à vida humana antes do nascimento383. 

 

    O valor inerente à condição humana não é construído pelo ordenamento 

jurídico, registre-se. É apenas por ele recepcionado. Quando isso ocorre, através da 

positivação de normas constitucionais, consagradoras de direitos fundamentais, 

esse valor atua, ou seja, ―irradia‖384, conforme ensinamento de Ferdinad Lassalle, 

                                                                                                                                                                      
jurídica, pleitear judicialmente seus direitos: ‗investigação de paternidade – ação proposta em nome 
de nascituro pela mãe gestante – legitimidade ad’ causam - Extinção do processo afastada. 
Representando o nascituro pode a mãe propor ação investigatória, e o nascimento com vida investe o 
infante na titularidade da pretensão de direito material, até então apenas uma expectativa de direito‘ 
(TJSP – AP. Cível nº 193.648. Rel. Des. Renal Lotufo). Destarte, admitida, em tese, a possibilidade 
da presença do nascituro no polo ativo da ação, de rigor a anulação do despacho de fls 44, que 
termina a emenda da inicial, ressalvando-se que a legitimidade do nascituro para postular o direito de 
sua mãe ao recebimento de tratamento pré-natal deve ser aferido pelo juízo a quo no momento 
processual adequado, assim como a competência da Vara da Infância e Juventude para conhecer e 
julgar a causa. Por esses fundamentos, aos quais se acrescem os da bem lançada manifestação da 
douta Procuradoria Geral de Justiça, não se conhece em parte o agravo e, na parte conhecida, a ele 
se dá provimento, nos termos do acórdão.‖ São Paulo, 26 de outubro de 2006, José Cardinale, 
Relator.  
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por sobre todo o ordenamento jurídico, projetando seus ―feixes axiológicos‖385, de 

acordo com Celso Lafer, imantando com seu ―efeito prismático‖386, tal como refere 

Maria Garcia, ―[...] os princípios e regras integradores do sistema constitucional, 

estendendo-se até o último de seus dispositivos‖387.    

Francisco José Ferreira Muniz e José Lamartine Corrêa de Oliveira no mesmo 

sentido asseveram: 

 

[...] em uma visão positivista, formalista, da pessoa e da própria 
ordem jurídica, [...] termina-se por reduzir a noção de pessoa a um 
centro de imputação de direitos e deveres, e a atribuir-se sentido 
idêntico às noções de pessoa e de sujeito de direitos. Em uma visão 
personalista, o ordenamento jurídico, ao construir, dentro de um 
sistema, a noção de personalidade, assume uma noção pré-
normativa, a noção de pessoa humana, faz de tal noção uma noção 
aceita pela ordem positiva. Não a assume nem a aceita, porém, no 
mesmo sentido de pura aceitação da realidade externa com que 
aceita e assume a qualidade de objetos, de coisas, que têm uma 
árvore ou um animal. É que, no caso do ser humano, o dado pré-
existente à ordem legislada não é um dado apenas ontológico, que 
radique no plano do ser; ele é também axiológico. [...] O homem vale, 
tem a excepcional e primacial dignidade de que estamos a falar, 

porque é. E é inconcebível que o ser humano seja sem valer
388

. 

 

Se o valor emanado pela dignidade do ser humano, dimensão ontológica do 

Biodireito, presente ao longo de todo o processo vital, da concepção à morte, base 

antropológica, constitui, ele próprio, o conteúdo essencial do Biodireito, revelando-

se, assim, como um conteúdo de direito fundamental, e, se em virtude desse fato, há 

irradiação da carga valorativa do seu conteúdo sobre as demais normas integrantes 

do sistema jurídico, disso decorre que, inerente à noção de direitos fundamentais 

está o elemento da fundamentalidade, que, de acordo com a lição de Robert Alexy, 

recepcionada pela doutrina de José Joaquim Gomes Canotilho, ―[...] aponta para a 
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especial dignidade e protecção dos direitos num sentido formal e material‖389, o que 

leva a dizer, aplicam-se valores na medida em que eles estejam positivados, isto é, 

contidos em normas, no caso, constitucionais.  

Eis, pois, evidente a necessidade de se oferecer uma proposta de emenda à 

Constituição Federal com vistas a alcançar esse fim.  

4.3 Da Proposta de Emenda à Constituição Federal 

 

Chega-se assim ao ponto nodal do presente estudo, qual seja, aquele em que 

se apresenta uma proposta de Emenda à Constituição Federal promulgada em 

1988.  

A proposta inclui o Biodireito como um novo ramo do Direito, isto é, como um 

direito de quarta dimensão que se destina a tutelar a vida humana compreendida em 

sua base antropológica, processo vital, que se instaura com a concepção, bem como 

em sua dimensão ontológica, radicada na dignidade do ser humano.  

O que motiva a iniciativa, conforme restou demonstrado no decorrer do 

trabalho, é o vertiginoso desenvolvimento no âmbito da Biomedicina e da 

Biotecnologia, áreas de estudo da Biociência que, associadas à Engenharia 

Genética, tornaram possível a manipulação da vida e a instrumentalização do ser 

humano, em especial, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento embrionário.  

O poder contido nessas técnicas revela a todo instante sua ambiguidade. Por 

um lado, se traduz em benefícios, como no caso da reprodução assistida que 

permite aos casais inférteis realizar o sonho de um projeto parental; a terapia com 

células-tronco adultas que já se mostram eficazes no tratamento de diversas 

moléstias. Por outro lado, traz implícito o risco da clonagem, da eugenia, do 

patenteamento de material genético humano e da terapia em células germinais, 

procedimentos que representam uma ameaça tanto à espécie, quanto ao ser 

humano individualmente considerado.  
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Essa ambivalência invoca o Direito ao exercício de sua precípua função: 

lembrar a existência de limites. Nesses termos, François Ost aduz: 

 

O que é certo, em todo o caso, é que se quiser resistir ao 
reducionismo biológico e às potenciais ameaças do ‗biopoder‘, o 
direto deverá deixar de se pôr a reboque da norma tecnocientífica. 
Não assumirá o seu papel social senão quando conseguir impor as 
suas ficções, ou seja: uma ordem de realidade que, por estar 
deslocada em relação à evidência científica (para a qual, por 
exemplo, o homem é um conjunto de células), não será menos 
expressão de escolha de valores conscientes e democráticos. 
Deverá, por exemplo, estabelecer que o corpo humano e a 
informação genética que ele contém, são patrimônio comum da 
humanidade e, a esse título, indisponíveis, mesmo com o 
consentimento do interessado. Deste modo, o Direito exercerá o 
papel que é necessariamente o seu: lembrar a existência de 

limites
390

. 

   

O estabelecimento desses limites por meio do reconhecimento de novos 

conteúdos, oriundos das transformações sociais, permite o equilíbrio entre: a 

permissividade plena e a proibição absoluta, entre a realidade fática, atrelada à 

dinâmica social, fruto da evolução histórica e a vocação de permanência do Direito.  

Apesar dessa vocação, é possível dizer que as Constituições não são 

imutáveis. Ao contrário, há meios que permitem solucionar a tensão que, 

inevitavelmente, se instaura entre a facticidade e a normatividade.  

Não obstante, as Constituições também não podem ser voláteis e instáveis, 

ou seja, estarem à mercê dos fatos sociais, porque se assim o fossem, deixariam de 

cumprir a sua principal missão: proteger os direitos e as garantias fundamentais.       

Com efeito, a Constituição poderá ser modificada por via formal e por via 

informal. A modificação formal se manifesta por meio de emenda391 constitucional,  

                                                      
390

 OST, François. Op. cit., p. 100. 

391
 ―[...] no plano terminológico, a doutrina e as Constituições de diferentes Estados empregam, sem 

grande uniformidade, os vocábulos ‗reforma‘, ‗revisão‘ e ‗emenda‘. Diante da proximidade semântica 
desses termos e de seu uso indiscriminado nos variados sistemas, resta a solução de estabelecer, 
por convenção, o sentido em que serão utilizados, levando em conta a tradição dominante entre nós. 
Reforma, assim, identifica o gênero alterações no texto constitucional, compreendendo tanto as 
mudanças pontuais como as mudanças abrangentes. Emenda, no direito constitucional brasileiro 
designa modificações, supressões, ou acréscimos feitos ao texto constitucional, mediante o 
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prevista no artigo 60, caput, da Constituição Federal, que dispõe sobre o modo pelo 

qual se deve proceder sua alteração. Registre-se que esse procedimento é, por 

definição, mais complexo que o previsto para edição de leis ordinárias. Disso resulta 

a rigidez constitucional, necessária à defesa dos direitos e garantias fundamentais, 

tal como referimos acima.  

No que tange à modificação da Constituição pela via informal temos à 

disposição a chamada mutação constitucional392 que permite, em sede de 

interpretação, alterar o sentido e o alcance das normas constitucionais, sem que se 

verifique, no entanto, qualquer modificação, inclusão ou supressão, textual.    

Duas, no entanto, são as razões que motivam, no sentido de afirmar que o 

reconhecimento do Biodireito deve ocorrer por meio da via formal, isto é, através de 

emenda constitucional, a saber: primeiro, a fundamentalidade393 de seu conteúdo; 

                                                                                                                                                                      
procedimento específico disciplinado na Constituição. E revisão é a designação de reformas  
extensas e profundas da Constituição. Vale dizer: Pode ter dimensão quantitativa ou qualitativa‖. 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

146. 

392
 ―O conceito de mutação foi introduzido no direito constitucional por Laband e posteriormente 

tratado de forma mais ampla e técnica por Jellinek em clara contraposição à reforma constitucional.  
Desde então, passou a ser utilizado de forma genérica, não havendo uma unanimidade em relação a 
seu conteúdo e limites. Diversamente da  emenda,  processo formal de alteração da Lei Fundamental  
(CF, art. 60), a  mutação  ocorre por meio de processos informais de modificação do significado da 
Constituição sem alteração de seu texto. Altera-se o sentido da norma constitucional sem modificar 
as palavras que a expressam. Esta mudança pode ocorrer com o surgimento de um novo  costume 
constitucional ou pela  via interpretativa. NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 5ª ed. São 
Paulo: Método, 2001, p. 154. 

393
―A categoria da fundamentalidade (Alexy) aponta para a especial dignidade de protecção dos 

direitos num sentido forma e num sentido material. A fundamentalidade formal, geralmente 
associada à constitucionalização, assinala quatro dimensões relevantes: (1) as normas 
consagradoras de direitos fundamentais, enquanto normas fundamentais , são normas colocadas no 
grau superior da ordem jurídica; (2) como normas constitucionais encontram-se submetidas aos 
procedimentos agravados de revisão; (3) como normas incorporadoras de direitos fundamentais  
passam, muitas vezes, a constituir limites materiais da própria revisão [...] como normas dotadas de 
vinculatividade  imediata dos poderes públicos constituem parâmetros materiais de escolhas, 
decisões, acções e controle dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais [...] A ideia de 
fundamentalidade material insinua que o conteúdo dos  direitos fundamentais  é decisivamente 
constitutivo de estruturas básicas do Estado e da sociedade. Prima facie, a fundamentalidade 
material poderá parecer desnecessária perante a constitucionalização  e fundamentalidade formal a 
ela associada. Mas não é assim. Por um lado, a fundamentalização pode não estar associada à 
constituição escrita e à ideia de fundamentalidade formal como o demonstra a  tradição inglesa das 
Common-Law Liberties. Por outro lado, só a ideia de fundamentalidade material pode fornecer 
suporte para: (1) a aberturada constituição a outros direitos, também fundamentais, mas não 
constitucionalizados, isto é, direitos materialmente mas não formalmente fundamentais [...] (2) a 
aplicação a estes direitos só materialmente constitucionais de alguns aspectos do regime jurídico 
inerente à fundamentalidade formal; (3) a abertura a novos direitos fundamentais (Jorge Miranda).‖ 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 378-379. 
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segundo, a equivocada interpretação que se fez da Constituição, especificamente do 

direito fundamental à vida, caput do artigo 5º, bem como do princípio da dignidade 

da pessoa humana, artigo 1º, inciso III, da Carta Constitucional por ocasião do 

julgamento da ADPF n. 3510394. 

Com relação à fundamentalidade do conteúdo essencial do Biodireito, 

sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento de sua base antropológica, isto é, 

da tutela do processo vital do homem, aí inseridos o óvulo fecundado, o zigoto, o 

embrião, o feto, ou seja, todos os estágios de desenvolvimento humano, José 

Joaquim Gomes Canotilho ensina que ―[...] a positivação de direitos fundamentais‖ 

395 compreende a incorporação na ordem jurídica positiva dos direitos considerados 

―naturais‖ e ―inalienáveis‖ do indivíduo.  

Consigna o autor que ―Não basta qualquer positivação. É necessário 

assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das 

fontes de direito: as normas constitucionais‖ e alude: 

 

Sem esta positivação jurídica, os ‗direitos do homem são 
esperanças, aspirações, ideais, impulsos, ou até, por vezes, mera 
retórica política‘, mas não são direitos protegidos sob a forma de 
normas (regras e princípios) de direito Constitucional. [...] Por outras 
palavras, que pertencem a Cruz Villalon: ‗onde não existir 
constituição, não haverá direitos fundamentais. Existirão outras 
coisas, seguramente mais importantes, direitos humanos, dignidade 
da pessoa; existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como 
as liberdades públicas francesas, os direitos subjectivos públicos dos 
alemães; haverá, enfim, coisas distintas, como foros ou privilégios‘. 
Daí a conclusão do autor em referência. Os direitos fundamentais 
são-no, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento 
nas constituições e deste reconhecimento derivem consequências 
jurídicas396. 

    

                                                      
394

 Rel. Min. Carlos Britto, julgada em 29.05.08, reconhecendo, por 6 votos a 5, a constitucionalidade 
do artigo 5º da Lei 11.105/05, que permite a pesquisa com embriões humanos. 

395
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op.cit., p. 377. 

396
 Ibidem., mesma página.  
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A consequência direta dessa positivação a qual também podemos chamar de 

constitucionalização397 dos direitos do homem é que se retira seu reconhecimento e 

garantia do âmbito de competência do legislador ordinário398. 

No mesmo sentido, Dimitri Dimuoulis defende que é impossível 

concordar com uma definição ampla adotada por parte da doutrina, segundo a 

qual, a fundamentalidade de certos direitos não dependeria da força formal 

constitucional e sim de seu conteúdo. O autor entende, assim como já 

registramos alhures, que não pode ser considerado como fundamental um 

direito criado pelo legislador ordinário, mas passível de revogação na primeira 

mudança da maioria parlamentar, por mais relevante e ―fundamental‖ que seja 

seu conteúdo ―Os direitos fundamentais são definidos com base na força 

formal, decorrente da maneira de sua positivação [...]‖399. 

Por outro lado, da interpretação constante da ADPF nº 3510, quando se 

entendeu que a dignidade da pessoa humana, princípio estruturante do 

ordenamento jurídico brasileiro, não alcança o embrião humano, é possível retirar 

duas consequências imediatas e igualmente implausíveis: sujeita-se  a  Constituição 

aos ditames do Código Civil; e ignora-se a realidade biológica atestada pela 

embriologia pela qual se afirma: a vida humana começa na concepção. 

Vale registrar nesse ponto o posicionamento de Maria Garcia que em certa 

medida corrobora com nossa opção de se fazer a previsão formal do Biodireito, 

mediante emenda constitucional, quando afirma: 

 

                                                      
397

 ―Designa-se por constitucionalização a incorporação de direitos subjectivos do homem em 
normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do 
legislador ordinário [...]‖. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 378. 

398
 Para José Joaquim Gomes Canotilho a consequência mais notória é a proteção dos direitos 

fundamentais mediante controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos reguladores 
destes direitos ―Por isso e para isso, os direitos fundamentais devem ser compreendidos, 
interpretados e aplicados como normas jurídicas vinculativas e não como textos ostentatórios ao jeito 
das grandes declarações‖. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op.cit., p. 378. Pontue-se, 
novamente, que estando ligados diretamente à existência e à sobrevivência humana, esses direitos 
não são constituídos pelo Estado, preexistem a este.   

399
 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo.  Op.cit., p. 47. 



182 

 

[...] não importa adentrar na clássica divisão doutrinária da área civil 
[...] nem considerar se este ou aquele ordenamento jurídico não 
tenha acolhido a teoria concepcionista. Importa sim, que o Direito 
admita essa possibilidade e o sistema jurídico a consagre, embora 
outros se demonstrem retrógrados à ideia. É este um fenômeno 
comum na História do Direito: o surgimento, a evolução e a aceitação 
de novos institutos jurídicos e a sua assimilação, afinal, pela 
evolução e dinâmica das sociedades humanas [...] há uma realidade 
biológica de que a pessoa começa na concepção, inevitavelmente, 
no momento em que se inicia a fecundação e o embrião ou pré-
embrião existe, com uma carga genética própria, desenvolvendo-se a 
partir daí, até a cessação da vida bio-psíquica-jurídica, a morte [...] 
em outros termos, no momento biológico do início da vida – que é 
este o bem cuja inviolabilidade vem protegida na Constituição aqui, 
já, em área do Direito Constitucional, e especificamente na 
Constituição Brasileira, área em que a divisão doutrinária da teoria 
civilista deve ficar ao largo, em face dos avanços da Biociência, 
haverá necessidade de se rever o conceito privatista de pessoa 
humana400

. 

 

Frente à premente necessidade ―[...] de se rever o conceito privatista de 

pessoa humana‖ Luís Fernando Barzotto sublinha que a história mostra como a 

negação da condição de pessoa é um fenômeno não só possível, mas frequente. O 

autor afirma que ―Reconhece o ser humano como pessoa aquele que quer 

reconhecê-lo como pessoa‖.401 Diante de cada ser humano, adverte: 

 

[...] deve ocorrer um ato de fé: ‗Este ser humano é pessoa‘. E assim 
como o ato de fé só é perfeito em quem possui a caridade, o 
reconhecimento do outro como pessoa está na dependência da 
virtude da fraternidade402. 

  

Contudo, se no âmbito das ciências naturais o reconhecimento da pessoa 

enquanto ser pertencente ao gênero humano é uma questão de evidência, no 

âmbito da Teologia é uma questão de caridade e na Filosofia, aí compreendida a 

Ética e a Bioética, é uma questão de virtude, podemos dizer que no âmbito do 

Direito trata-se de uma questão de norma constitucional.  

                                                      
400

 GARCIA, Maria. Op. cit., p. 186-88. 

401
 BARZOTTO, Luís Fernando. Op. cit., p.40-41.  

402
 Ibidem, p. 41. 
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Oportuno registrar duas frases de Jutta Limbach que define a questão nos 

termos seguintes:  

 

A ciência do Direito não é competente para responder a questão a 
respeito de quando começa a vida humana. As ciências naturais, em 
virtude de seu conhecimento, não estão em condições de responder 
a questão sobre a partir de quando a vida humana deve ser colocada 

sob a proteção da Constituição
403

. 

    

É, portanto, tarefa do Direito, em geral, e do Biodireito, especificamente, dizer 

―[...] a partir de quando a vida humana deve ser colocada sob a proteção da 

Constituição‖, como também informar que a dignidade da pessoa, compreende o ser 

humano, inclusive aquele que se encontra in vitro, o embrião, óvulo fecundado. Isso 

porque o Direito é, segundo François Ost antes de tudo, isso mesmo, ―[...] uma 

palavra socialmente autorizada , que denomina, classifica e arbitra‖ o modo que lhe 

é próprio assinala: 

 

[...] não é, por conseguinte, tanto o indicativo que descreve ou o 
imperativo que ordena (a ordem é também acção do tirano), mas sim 
o performativo que cria uma realidade, pelo simples facto de  a 
enunciar. Assim, o direito poderá qualificar determinados elementos 
da natureza de ‗património comum da humanidade‘ impor deveres 
em nome de uma responsabilidade com respeito às futuras 
gerações, ou ainda declarar indisponível o corpo humano, mesmo 
que as práticas efectivas vão no sentido contrário e que na 

‗realidade‘ não dê crédito a tais ficções
404. 

  

Daí a proposta de emenda constitucional, em consonância com o pensamento 

de Immanuel Kant que, em sua Metafísica dos Costumes, publicada em 1797, 

segundo Eberhard Schockenhoff, forneceu a fundamentação filosófica a um decreto 

do Direito Geral Prussiano (DGP), promulgado três anos antes, de acordo com o 

                                                      
403

 LIMBACH, Jutta. Mensch ohne Makel: FAZ nº 47 de 25.05.2002, p. 51 apud BÖCKENFÖRDE, 
Ersnet-Wolfgang. Dignidade Humana como Princípio Normativo: Os Direitos Fundamentais no Debate 
Bioético In Biotecnologia e Direitos Fundamentais. SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George Salomão 

(Coords.). São Paulo: Método, 2008, p. 63.     

404
 OST, François. Op. cit., p. 21-22. 
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qual ―Os direitos da humanidade cabem inclusive às crianças ainda em gestação a 

partir do momento da sua concepção‖ (parágrafo 10 I, I)‖405, bem como com 

substrato nos artigos 1º e 2º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil, e, portanto, 

parte integrante do ordenamento jurídico do País, determina in verbis. 

 

Art. 1º - Obrigação de respeitar os direitos. 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 
os direitos de liberdade nela reconhecidos e a garantir seu livre pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

2. Para efeitos dessa Convenção pessoa, é todo ser humano. 

(...) 

Art. 4º - Direito à vida. 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido, em geral, desde o momento da concepção [...]. 

   

O Direito, enquanto ―[...] mistério do princípio e do fim da sociabilidade 

humana‖406 não é capaz de conter e de equacionar todos os fatos sociais. Como 

ciência social que  é, como ciência humana que é, não consegue esgotar todas as 

possibilidades e contingências da condição humana na norma jurídica. Os valores 

humanos, as escolhas angustiantes, os dramas próprios da vida humana que, em 

muitos casos constituem matéria de reflexão Bioética e do Biodireito, são, por 

excelência, inesgotáveis.  

Não é, portanto, essa a pretensão da proposta que segue. Não se pretende 

oferecer respostas categóricas às questões hamletianas que se impõem 

cotidianamente no âmbito do Biodireito. O que se busca, a exemplo da lição de 

Aristóteles, é consignar que: 

                                                      
405

 SCHOCKENHOFF, Eberhard. Quem é um embrião? In Bioética. Cadernos Adenauer, III , Rio de 

Janeiro, 2002, p. 35.  

406
 FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 5ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 21.   
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[...] o abuso não pode eliminar o uso. A possibilidade de um uso 
eticamente inaceitável de uma técnica, fruto de um saber humano, 
não pode eliminar o seu uso se ela é de benefício para os demais 
membros dessa sociedade. O que procede é seu estrito regulamento 

no marco do bem comum. Esse marco é a LEI 
407

. 

   

Passemos, pois, à Proposta de Emenda à Constituição Federal. 

                                                      
407

 ARISTOTELES. A Política. Rio de Janeiro: Ediouro, 1965, p. 42.  
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CAPÍTULO V.  PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

 

5.1 Da Justificativa 

 

A inviolabilidade do direito fundamental à vida encontra-se consagrada no 

caput do artigo 5º da Constituição Federal. Todavia, seu significado e alcance, 

quando colocados em pauta durante o julgamento da ADPF 3510, de Relatoria do 

Min. Carlos Ayres Britto, sofreu restrições, já que o Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, por 6 votos a 5, entendeu que não há que se assegurar o direito 

fundamental à inviolabilidade da  vida do embrião in vitro, declarando assim, 

constitucional o artigo 5º da Lei 11.105/05 que autoriza a sua utilização em pesquisa 

científica, conflitante, portanto, com a garantia constitucional. 

A mesma decisão também se mostrou conflitante com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, elencado no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal, em que o embrião, de acordo com o majoritário entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, não seria pessoa, no sentido civil do termo, e, portanto, não se lhe 

reconheceria a dignidade da pessoa humana, nos moldes do inciso III do artigo 1º da 

Constituição Federal.  

Em primeiro lugar, olvidou-se que o § 2º do artigo 5º da Constituição Federal 

determina que ―Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖ e, em 

consequência disso, foi desconsiderada a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, ratificada pelo Brasil, que dispõe no seu artigo 1º, n. 2, e artigo 4º ―caput‖, 

respectivamente, que ―[...] pessoa é todo ser humano‖ e que ―Toda pessoa tem 

direito de que se respeite a sua vida [...] desde o momento da concepção‖. 

Em segundo lugar, que as normas constitucionais não devem ser 

interpretadas de acordo com a legislação ordinária, no caso, o Código Civil e os 

institutos da personalidade e capacidade, ao contrario, são as demais normas que 

devem obediência às normas, regras e princípios constitucionais, cuja finalidade 
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última consiste na proteção dos direitos fundamentais a o respeito à dignidade do 

ser humano. 

As razões para se positivar essas matérias em foro constitucional, com status 

de direito fundamental, através da presente proposta de emenda, encontra-se na 

fundamentalidade do conteúdo que o Biodireito se dispõe a tutelar, a saber: o 

processo vital humano, desde a concepção, aí inseridos, nomeadamente, o óvulo 

humano fecundado, o zigoto e o embrião, bem como a dignidade do ser – ontos – 

humano. 

O referido direito fica consignado como cláusula pétrea em virtude de seu 

conteúdo material, bem como em razão do lócus de sua positivação, a saber: O 

Capítulo I da Constituição Federal, Título II, marco dos direitos e deveres individuais 

e coletivos. Carente, ainda, em razão da sua incipiência, de uma classificação que 

possa identificá-lo, para além de um direito de quarta dimensão, como Direito 

Público, Privado ou Difuso, uma vez que as situações fáticas que se propõe a 

regular encontram ressonância nessas três esferas, podendo-se, assim, considerá-

lo, sui generis. 

Por essas razões, pugnamos pelo apoio de todos os membros do Congresso 

Nacional para a aprovação desta proposta. 
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5.2 Do Projeto de Emenda Constitucional 

 

 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº________________ DE____________ 

 

 Altera o inciso III do artigo 1º, o “caput” do artigo 5º e o inciso I 
do artigo 22 da Constituição Federal para consagrar, 
respectivamente, a dignidade do ser humano, a inviolabilidade 
do direito à vida humana desde a concepção e o Biodireito 
como novo ramo do Direito. Dispõe sobre clonagem humana, 
eugenia, patenteamento do material genético e manipulação de 
células humanas germinais. 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos  do § 

3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte  Emenda ao texto 

constitucional: 

Artigo 1º - O inciso III do artigo 1º da Constituição Federal passa a ter a 

seguinte redação: 

 

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: 

I -............................................................................................ 

II-............................................................................................ 

III - a dignidade do ser humano; 

Artigo 2º - O caput do artigo 5º da Constituição Federal passa a ter a seguinte 

redação: 

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 desde a concepção, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
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Artigo 3º - Inclua-se um inciso, a ser consagrado como inciso I, ao artigo 5º da 

Constituição Federal, passando o atual inciso I para inciso II e assim 

subsequentemente, com a seguinte redação: 

 

Inciso I – Os processos de procriação medicamente assistida e a 
experimentação científica envolvendo os seres humanos serão 
regulamentados, nos termos da lei, observando-se as seguintes 
disposições: 

a) Admite-se desenvolver, fora do corpo da mulher, até o estado de 
embrião, somente o número de óvulos humanos que possam ser 
imediatamente implantados.  

b) São inadmissíveis as fecundações interespécies e a fusão de 
material genético humano e não-humano. 

c) São inadmissíveis intervenções no patrimônio genético através de 
engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e 
embrião, com o fim de obter determinadas características no ser 
humano, bem como a produção de células embrionárias e embriões 
humanos para fins de pesquisa científica.  

d) São inadmissíveis todas as formas de clonagem humana.  

e) É inadmissível a comercialização de órgãos, tecidos e células 
humanas, bem como o patenteamento do todo ou de parte do 
organismo humano.  

f) Todos os seres humanos têm direito à preservação de sua 
identidade genética, nomeadamente na criação, no desenvolvimento 
e na utilização das tecnologias de experimentação científica. 

 

Artigo 4º - O inciso I do artigo 22 da Constituição Federal passa a ter a seguinte 

redação. 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial, do trabalho e biodireito; 

Artigo 5º- Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como problema central a revolução observada nas 

últimas décadas no âmbito das assim chamadas ciências da vida – Biomedicina, 

Medicina Genética, Engenharia Genética e Biotecnologia –, bem como os dilemas 

éticos e os questionamentos jurídicos que decorrem dessa realidade, capaz de 

engendrar situações sem precedentes tais como: a fecundação in vitro, a pesquisa 

com células-tronco embrionárias, o diagnóstico genético pré-implantacional, a 

terapia gênica, o controle da dor e o prolongamento artificial da vida, em suma, a 

crescente biologização do homem e a consequente medicalização da vida. 

Não se limitou, contudo, apenas a propor reflexões que envolvessem essa 

temática, pois, embora deitasse seus argumentos sobre os fundamentos da Filosofia 

e da Jusfilosofia e, por essa razão, fizesse a opção de privilegiar a indagação, de 

propor a crítica e de reverenciar a dúvida, denunciando a ampla e difundida certeza 

no progresso da ciência, que há pouco tempo se afirmava neutra e que agora 

assume ares prometeicos optou, em seu viés jurídico, por buscar superar o enfoque 

zetético, especulativo, próprio ao estudo da Ética e da Bioética, para ceder espaço e 

dar lugar à dogmática jurídica, própria ao estudo do Direito e do Biodireito.  

A senda que se abriu a partir daí foi aquela que levou a afirmar o homem 

como um ser não só político e ético, mas essencialmente normativo, no preciso 

sentido que Miguel Reale confere à expressão, para quem ―[...] a experiência jurídica 

se confunde com a história do homem na sua perene faina de harmonizar o que é 

com o que deve ser‖408. 

O desafio consistia, por um lado, em reconhecer que o terreno onde 

germinam os questionamentos oriundos da aplicação da Biomedicina, pertence 

genuinamente ao campo da Bioética, uma vez que implicam, em última análise, na 

reflexão realizada em torno da liberdade científica e por outro lado, em reconhecer, 

igualmente, que as respostas a essas indagações devem ser oferecidas pelo 

Biodireito.  

                                                      
408

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 68. 
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Emergiram dessas afirmações distintas consequências: primeiro teve-se de 

provar que a Ética, por si só, constitui aquilo que se denomina vontade fraca para 

assegurar a observância de uma conduta. As normas éticas não têm o condão de 

obrigar a adoção de um determinado comportamento, valem como recomendações 

e, sendo assim, faz-se necessário afirmar normas jurídicas específicas a serem 

observadas no contexto das práticas e procedimentos da Biomedicina e da 

Biotecnologia. Esta é, pois, conforme demonstrado, a tarefa do Biodireito.  

O segundo aspecto enfrentado decorria do fato de parte da doutrina entender 

que a regulamentação proposta por meio da positivação de normas jurídicas, 

pudesse representar obstáculo ao avanço da ciência.  

Restou demonstrado, outrossim, que a norma jurídica permite determinar, por 

meio do estabelecimento não só das regras, mas também mediante a positivação de 

princípios, um mínimo jurídico que permite compatibilizar avanço científico e integral 

proteção do ser humano.  

Não obstante, dois problemas se apresentaram deste ponto em diante, isto 

porque, se essa realidade não pode ser deixada ao sabor das recomendações 

éticas, pelos potenciais riscos que engendram – clonagem reprodutiva, eugenia, 

produção e comercialização de órgãos, alteração do código genético humano, 

reificação e instrumentalização do homem, entre outros – e, se restou afirmado que 

compete ao Biodireito regulamentar esse novo cenário, oriundo do poder 

revolucionário da medicina genética, era necessário, antes mesmo de determinar o 

conteúdo dessas normas, isto é, antes de dizer no que consiste esse mínimo jurídico 

a ser positivado pelo Biodireito, deter-se no próprio Biodireito, como novo ramo do 

Direito, como um Direito de quarta dimensão, que busca tutelar não só a 

inviolabilidade do direito à vida – bios – tal e qual referida no caput do art. 5º da 

Constituição Federal, mas, que se destina a proteger a vida em uma nova dimensão, 

que se põe em defesa do processo vital, surgimento, manutenção e extinção da vida 

humana, em confronto direto com os procedimentos biocientíficos e biotecnológicos 

capazes de intervir nesse curso natural. 

Esses novos conteúdos jurídicos já vêm sendo, conforme consignado, 

reiteradamente reconhecidos e tutelados internacionalmente, tanto no âmbito dos 

Tratados, das Declarações, das Convenções e dos Pactos de Direitos Humanos, 



192 

 

quanto por meio de normas constitucionais formalmente positivadas nas 

Constituições da Suíça e de Portugal.  

Restava ainda por identificar o conteúdo jurídico essencial a ser positivado, 

em sede nacional, pelo Biodireito. Assim, foram apresentados os alicerces teóricos 

que justificam a positivação do Biodireito, isto é, a base antropológica e a dimensão 

ontológica, próprias à matéria que visa regular, bem como a fundamentalidade 

material e formal de suas normas, o que permitiu elaborar, por fim, uma proposta de 

Emenda à Constituição Federal de 1988, com o escopo de consagrar o que aqui se 

propôs defender: A vida e a norma como valores supremos do ser humano: a 

previsão constitucional do Biodireito. 
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