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Resumo: A presente pesquisa possui enquanto foco elucidar certos pontos quanto ao essencial 

direito à vida garantido pela Constituição Brasileira, bem como trazer reflexões sobre sua 

aplicação na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. A abordagem, com base na 

coleta de dados por estudo de obras nacionais e extração de algumas decisões judiciais, pautou-

se em detalhar os aspectos do direito fundamental à vida, que se ramifica em diversas questões 

primordiais, verificando, conjuntamente, sua efetivação, em seus diversos prismas, nos casos 

concretos julgado pela Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, a partir do olhar 

analítico sobre a hermenêutica adotada ao longo do tempo por essa instituição e pela evolução 

do constitucionalismo e da teoria dos direitos fundamentais na história. Para cumprir tal 

objetivo, valeu-se da dedução enquanto método, a partir da noção abstrata do direito à vida para 

se, então, atingir a questão concreta da efetivação dessa garantia em cada caso judicial. Como 

conclusão, verificou-se uma gradativa mudança de perspectiva quanto à questão da aplicação 

ou não - bem como de sua violação -  do referido direito, em ponderação entre pessoas e com 

outros direitos. 

Palavras-Chave: Jurisdição Constitucional. Direito à Vida. Direitos Fundamentais. 

Neoconstitucionalismo. Dignidade Humana. 

1.Introdução 

Os direitos fundamentais atuaram e atuam na história como uma força de proteção do 

cidadão em oposição às ações e omissões de um determinado Estado, moldando-se no âmbito 

teórico e adequando-se as realidades sociais que se metamorfoseavam ao longo da trajetória 

histórica da humanidade. 

No âmbito nacional, os delineamentos dos direitos fundamentais em solo pátrio 

ganharam sua efetiva forma com a promulgação da Constituição da República de 1988, quando 

se aplicou a inversão necessária da histórica relação entre Estado e indivíduo, em decorrência 
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dos horrores das grandes guerras do século XX pelos quais inúmeros habitantes passaram na 

época, reconhecendo-se a primazia da dignidade da pessoa humana dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Já explanava Norberto Bobbio (1992)3 que os direitos do homem somente ganham o 

devido destaque e proteção eficiente quando se inverte essa primazia do Estado para o indivíduo 

constante na relação de ambos, dizendo: 

No plano histórico, sustento que a afirmação do homem deriva de uma radical 

inversão de perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na 

representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou 

soberano/súditos: relação que é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos 

direitos dos cidadãos não mais súditos, e não do ponto de vista dos direitos do 

soberano, em correspondência com a visão individualista da sociedade, 

segundo o qual, para compreender a sociedade, é preciso partir de baixo, ou 

seja, dos indivíduos que a compõem, em oposição à concepção orgânica 

tradicional, segundo a qual a sociedade como um todo vem antes dos 

indivíduos. 

Nesse sentido, o principal reflexo dessa valoração do indivíduo e da primazia da 

dignidade humana está em garantir a máxima proteção ao direito à vida, que é o bem mais 

relevante de todo ser humano, uma vez que sem vida não há sequer em falar em dignidade, bem 

como não haverá possibilidade de exercitar os demais direitos fundamentais consagrados na 

referida constituição pátria. 

Todavia, com a evolução da compreensão hermenêutica constitucional, o conceito de 

direito à vida ampliou-se para abarcar a dignidade efetivamente, de modo que o Estado não 

poderá pura e simplesmente garantir a existência humana, mas conferir um mínimo existencial 

para que cada indivíduo possa ter acesso a uma vida dignidade, em respeito ao valor máximo 

constitucional, de modo que se fez mister compatibilizar com diversos outros direitos 

fundamentais e sociais e com políticas públicas de efetivação dos mesmos para conceder 

verdadeira dignidade. 

 Dito isto, a conceituação do direito à vida foi ganhando maior complexidade ao longo 

do tempo para atender aos requisitos necessários a uma real dignidade a toda pessoa humana, 

bem como em virtude da ponderação entre si e com os demais direitos e princípios, de modo 
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que o presente estudo objetiva, então, analisar todas suas vertentes e seu real alcance lapidado 

ao longo da história, pelo ordenamento jurídico, a doutrina e a Jurisdição Constitucional. 

2. NEOCONSTITUCIONALISMO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Após o período das grandes guerras da primeira metade do século XX, transformações 

precisaram ser realizadas para evitar que tragédias semelhantes ocorressem novamente, uma 

vez que o constitucionalismo europeu da época, a partir do apego à lei e ao legislador, não 

contribuía para tanto, necessitando-se de uma atuação no sentido de evitar as violações 

constantes aos direitos fundamenteis aplicadas pelos regimes totalitários surgentes graças a esse 

mesmo sistema constitucional que já está falho. 

A consequente e necessária reconstitucionalização europeia, nesse sentido, entrou no 

pós-guerra redefinindo as noções de direito constitucional e democracia, para se romper com a 

estrutura totalitarista existente e, consequentemente, promover a paz e o respeito e a defesa dos 

direitos humanos, sendo o ser humano, para tanto, um fim em si mesmo, produzindo, assim, 

uma nova forma de organização política, o Estado Democrático de Direito, conforme conhecido 

em solo brasileiro, que se efetivou no país somente com a então Constituição Federal de 1988. 

Além do marco histórico das grandes guerras, contribuiu igualmente para esse 

processo de transformação a abordagem teórica do pós-positivismo, como marco filosófico,  a 

partir da união das correntes teóricas do jusnaturalismo e do positivismo, o primeiro pautado 

principalmente na crença em valores universais e imutáveis independentes da vontade humana 

e ligados fortemente à razão, enquanto o segundo baseado em lei impostas e positivadas como 

produto da ação humana através da autoridade do Estado com fundamento no próprio 

ordenamento, conforme salienta o ministro e doutrinador Luís Roberto Barroso (2005) em seu 

artigo “Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil”, em que diz4: 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo 

abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões 

acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo 

busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura 

empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias 

metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser 

inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos 

ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias ricas e 
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heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-

se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações 

com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação 

jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 

desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o 

fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma 

reaproximação entre o Direito e a filosofia. 

Ademais, o campo teórico do direito constitucional igualmente passou por 

transformações no período em virtude do contexto mundial da época e, por conta disso, a 

constituição enquanto texto meramente político, sem caráter vinculativo, não mais tinha 

funcionalidade e eficácia; para tanto, fez-se mister retirar as normas constitucionais da pura 

vontade do legislador e do administrador, de modo a conferir-lhe status real de norma jurídica 

dotada de imperatividade e efetivá-la adequadamente perante a realidade social a partir do 

Poder Judiciário, atuando, então, a Jurisdição Constitucional como combustível para as 

mudanças necessárias que estavam em curso, que só se fortificaram verdadeiramente em solo 

pátrio nos anos 80 com a Constituição da República de 1988, conforme salientado antes. 

Haja vista essa mudança no papel da Constituição, a Jurisdição Constitucional, 

conforme ressaltado, entrou em cena, então, para afastar o modelo da supremacia do 

Parlamento, da Lei e do Poder Legislativo e dar margem para um novo modelo: a supremacia 

constitucional, a partir do controle de constitucionalidade e constitucionalização dos direitos 

fundamentais. 

Cabe ressaltar, ainda, que, com os acontecimentos e transformações que vinham 

ocorrendo no período relatado do século XX, a compreensão hermenêutica constitucional, por 

óbvio, sofria igualmente uma renovação, para se adequar à nova realidade social que vinha 

sendo e precisava ser moldada, através do reconhecimento da chamada força normativa da 

Constituição, uma vez que as normas constitucionais passavam, então, a incidir e servir de 

parâmetro para as normas infraconstitucionais, bem como o fato de que esse modelo estimulou 

a criação de princípios norteadores da intepretação constitucional em prol da necessária 

adequação constante à realidade social. 

Nesse diapasão, o chamado Neoconstitucionalismo que emergia na epóca entrava 

como o movimento teórico que adota a mudança de abordagem necessária quanto à 

compreensão hermenêutica dos direitos fundamentais para a nova realidade social que se 
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inaugurava, pela primazia do valor máximo da dignidade da pessoa humana, com a decorrente 

proteção de toda uma gama de direitos fundamentais de todo ser humano, conferindo, 

igualmente, maior força normativa às Constituições, de modo a abandonar o modelo de 

superioridade do Parlamento existente e adotar o novo da superioridade da Constituição, com 

a Jurisdição Constitucional e o controle de constitucionalidade enquanto ferramentas de 

efetivação desses valores, concretizando, assim, a constitucionalização do Direito, como bem 

sintetiza o ministro e autor Luis Roberto Barroso (2005)5:  

Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção 

aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas 

no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, 

(i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja 

consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como 

marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 

fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco 

teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 

fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização 

do Direito. 

3. OS ASPECTOS DO DIREITO À VIDA 

Tendo em vista a evolução histórica da compreensão hermenêutica do próprio 

constitucionalismo demonstrada anteriormente, igual e reflexamente houvera ao longo do 

tempo uma evolução no que tange à própria teoria dos direitos fundamentais. 

Por conta disso, primeiramente, faz-se mister traçar os contornos dos direitos 

fundamentais de modo geral para se então chegar ao delineamento do direito à vida em si: a 

análise da evolução dos direitos fundamentais se dá, em uma perspectiva da doutrina clássica, 

a partir da divisão em três dimensões ou gerações. 

Conforme salienta Gilmar Mendes (2016) 6 , a primeira geração dos direitos 

fundamentais envolve aqueles originados da Revolução Francesa e da Guerra de Independência 

dos Estados Unidos, em que se objetivava estabelecer garantias para a autonomia privada de 

cada um, enquanto resistência à ação do Estado, pautando-se, logo, em abstenções do mesmo, 

isto é, baseado em obrigações de não fazer para não provocar interferência na esfera pessoal de 
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cada indivíduo, de modo que se trata essa dimensão principalmente de direitos universais 

indispensáveis, envolvendo-se, então, as liberdades individuais básicas, com foco no homem 

individualmente considerado, sem preocupações sociais quanto à desigualdade: era o Estado de 

Direito Liberal, no qual se inseria, dentro outros direitos, principalmente o direito à vida, 

requisito para a proteção de todos os demais. 

Como consequência, esse descaso para as questões sociais, juntamente com o a 

explosiva industrialização da época, o enorme crescimento demográfico e o agravamento das 

disparidades na sociedade, suscitou o chamado “État Gendarme”, convocando o Estado para 

exercer, agora, uma posição oposta à da primeira geração, ou seja, realizar prestações positivas 

para promover a justiça social, tratando-se, principalmente, de direitos sociais para conferir 

liberdade real e igual a todos, mas ainda tendo como titular o homem individualmente 

considerado. 

Por fim, a terceira geração se caracteriza pela entrada dos direitos fundamentais de 

titularidade difusa ou coletiva, com foco na proteção de uma coletividade. 

Todavia, tais dimensões não foram surgindo com o papel de suceder a anterior, 

substituindo-a, mas, na verdade, de permanecerem coexistindo juntas, sofrendo as mudanças 

históricas necessárias e se adaptando em face a outros direitos fundamentais, cada qual 

adquirindo novo significado e se moldando para atender à realidade social e proteger cada 

indivíduo da forma mais eficaz. 

Dito isto, o direito à vida, inserido no conjunto de direitos fundamentais de primeira 

geração, atualmente se encontra inserido no ordenamento jurídico brasileiro em nossa Carta 

Magna, de 1988, em seu artigo 5º, conforme se mostra a seguir: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

Espalhados pela Lei Maior, os direitos fundamentais são classificados e divididos pela 

doutrina habitualmente enquanto direitos individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade e 

políticos. 
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No que toca ao direito à vida, por se tratar de direito fundamental próprio do indivíduo, 

singularmente considerado, titularizado e exercido pelo mesmo, trata-se, portanto, de um direito 

individual. 

Nesse sentido, o direito à vida atua, conforme salientado anteriormente, como 

condição essencial para que se possa exercitar todos os outros direitos, não bastando, ainda, 

meramente a manutenção a vida, mas uma com dignidade para a vivência rotineira, conforme 

orienta o autor Alexandre de Moraes (2017)7: 

A Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o mais fundamental 

de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e 

exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, 

portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla 

acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda 

de se ter vida digna quanto à subsistência. 

Assim, a proteção da vida não se limita ao direito de se manter vivo, mas, igualmente, 

de ser garantida a integridade psicofísica de cada ser humano, bem como a efetivação de outros 

direitos essenciais a um mínimo existencial, como o direito à alimentação, à moradia, ao 

vestuário, à saúde, à educação, à cultura e ao lazer – com a transformação constante desse rol 

de garantias para manter uma adequação à realidade social, mutável, como a discussão da 

inclusão, nos tempos contemporâneos, da própria internet, por exemplo. É como explicita os 

autores Guilherme Peña de Moraes (2014)8 e André Ramos Tavares (2012)9, senão vejamos: 

Os direitos individuais cujo objeto imediato é a vida comportam: (i) o direito 

à vida, à luz do art. 5º, caput, (ii) os direitos à integridade física, englobando 

o direito ao próprio corpo e direitos às partes separadas do corpo, a teor do art. 

5º, inc. III, e (iii) os direitos à integridade moral, encerrando o direito à 

intimidade, direito à privacidade, direito à honra e direito à imagem, à vista 

do art. 5º, incs. V e X, da CRFB. 

Assim, inicialmente, cumpre assegurar a todos o direito de simplesmente 

continuar vivo, permanecer existindo até a interrupção da vida por causas 

naturais. Isso se faz com a segurança pública, com a proibição da justiça 

privada e com o respeito, por parte do Estado, à vida de seus cidadãos. 
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Ademais, é preciso assegurar um nível mínimo de vida, compatível com a 

dignidade humana. Isso inclui o direito à alimentação adequada, à moradia 

(art. 5º, XXIII), ao vestuário, à saúde (art. 196), à educação (art. 205), à cultura 

(art. 215) e ao lazer (art. 217). 

Por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS10, para o fornecimento gratuito de 

medicamentos à paciente com HIV/AIDS sem recursos financeiros, estabeleceu que o direito à 

saúde é consequência indissociável do direito à vida, devendo o Poder Público implementar 

políticas públicas para efetivar e assegurar tais direitos. 

Todavia, mais do que proteger a vida, o neoconstitucionalismo e a Constituição da 

República, de 1988, entraram pela defesa da primazia da dignidade inerente a toda vida humana, 

adaptando, para tanto, o conceito de vida para o de vida digna; nesse diapasão, com a evolução 

dessa concepção e dessa nova valoração, a amplitude da dignidade da vida humana passou a 

ser lapidada - e continuará sendo pelos anos -, de modo que suscitou certas questões como a 

definição da própria, além de os limites e o termo final da proteção da mesma. 

Conflitando a preservação biológica com a qualidade de vida, surgiu, assim, a 

problemática a eutanásia. Tal vocábulo, em sua etimologia, possui origem grega, significando 

“boa morte”, “morte doce”, “morte calma”, “morte apropriada”, ou seja, a consciente 

provocação da morte de alguém respaldada em significativo valor moral ou social, como forma 

de eliminar sofrimento excessivo desnecessário de paciente em estado incurável. Conforme 

ensinamento do autor e professor Guilherme Peña de Moraes (2014)11:  

A eutanásia é resumida como morte provocada em paciente vítima de forte 

sofrimento e doença incurável, motivada por compaixão ou piedade em 

relação ao doente em estado terminal, subsumida ao tipo legal do crime de 

homicídio privilegiado. 

Nesse sentido, a compreensão hermenêutica constitucional pós-Constituição brasileira 

de 1988 acarretou na ampliação da dignidade na vida humana para se discutir a inserção não 

somente de uma vida digna, mas igualmente, como reflexo, de uma morte digna em seu 

conceito, jurídico indeterminado, humanizando cada vida em todas as suas etapas. 

Se por um lado há quem defenda a eutanásia para uma correta aplicação da dignidade 

da morte, por outro há certos doutrinadores que se opõem isso. José Afonso da Silva (2014)12 
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salienta que, por ser uma forma de interrupção forçada da vida, essa prática contraria 

diretamente o direito à vida firmado na Carta Magna pátria e se configura delito tipificado no 

Código Penal brasileiro, de modo que não há margem para dispor dela, mesmo com o paciente 

consentindo conscientemente, citando Aníbal Bruno, que diz que: 

A vida é um bem jurídico que não importa proteger só do ponto de vista 

individual; tem importância para a comunidade. O desinteresse do indivíduo 

pela própria vida não exclui esta da tutela penal. O Estado continua a protege-

la como valor social e este interesse superior torna inválido o consentimento 

ao particular para que o dela o privem. Nem sequer quando correm as 

circunstâncias que incluíram o fato na categoria da eutanásia, ou homicídio 

piedoso. 

Defende o autor, com base na visão de Remo Pannain, que a eutanásia geralmente 

aconteceria sem o referido consentimento, assim como pode ocorrer sem a observância da 

possibilidade de um erro ou insuficiência de um diagnóstico, da descoberta iminente de um 

remédio ou da prática de um algum tipo de abuso, além de, de modo geral, os valores morais 

do ser humano. 

Portanto, sob o olhar da primazia do valor máximo da dignidade da pessoa humana, 

norteador do ordenamento jurídico brasileiro em sua integralidade, a solução de 

incompatibilidades perante o direito à vida, dessa forma, caberá ao aplicador do direito 

casuisticamente, para a eliminação da própria incompatibilidade e a efetivação correta dos 

direitos fundamentais. 

Por outro lado, faz-se mister ressaltar que os direitos e garantias constitucionais não 

são absolutos e ilimitados, mas relativizados e ponderados entre si, de forma a buscar uma 

correta harmonização entre os bens jurídicos conflitantes, moldando-se o alcance de cada um e 

prevenindo-se simultaneamente a abolição total de um em face do outro para a real efetivação 

dos valores constitucionais. 

Dito isto, nem sequer o direito à vida se afasta do caráter de relatividade dos direitos 

fundamentais, uma vez que a proteção da vida pode se dar em detrimento de outra vida, nos 

casos de legítima defesa e de estado de necessidade, para se interromper uma agressão ao seu 

próprio processo vital, bem como, enquanto exemplo clássico, no caso em que a vida deixa de 

ser protegida em favor à defesa da nacionalidade, pela determinação da aplicação da pena de 

morte, na alínea “a” do inciso XLVII do artigo 5º da Lei Maior nacional de 1988, no caso de 
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guerra externa declarada, nos moldes do inciso XIX do artigo 84, também da Constituição, 

senão vejamos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 

Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das 

sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, 

a mobilização nacional; 

Dessa forma, igualmente entra para relativizar o direito à vida a questão do 

abortamento ou, simplesmente, aborto, em seu tipo induzido. Essa palavra possui origem latina, 

derivando da palavra “aborior”, que é o posto de “orior”, isto é, nascer, sendo, portanto, o 

oposto do nascimento, ou a privação do nascimento. 

Tal prática se configura pelo ilícito, previsto nos artigos 124 a 126 do Código Penal 

Brasileiro, da interrupção consciente da gravidez com a consequente destruição do produto da 

concepção, isto é, eliminação da vida intra-uterina, em qualquer fase da gestação. 

Assim, antes de tudo, deve-se analisar, agora, o momento inicial de proteção da vida e 

sua reflexa definição, o que se trata de uma árdua tarefa, com posições que divergem entre si, 

uma vez que envolve compreensões políticas, religiosas e científicas de difícil consenso.  

Para tanto, Guilherme Peña de Moraes (2014)13 define a vida, humana, dizendo:  

A vida humana é defendida como complexo de propriedades e qualidades 

graças às quais as pessoas naturais se mantêm em contínua atividade 

funcional, que se desenvolve entre o nascimento e a morte, embora a ordem 

jurídica brasileira ponha a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, 

como também possibilita a reclamação de perdas e danos por ameaça ou lesão 

a direitos após o falecimento, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
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Nesse sentido, observa-se que, dentre as diversas teorias sobre a vida existentes, a 

adotada pelo ordenamento jurídico foi a teoria concepcionista, que defende que a vida se inicia 

no momento da própria concepção, idealizada e influenciada, principalmente, pelos dogmas da 

Igreja Católica; em contraste com outras teorias, como a) a da nidação, em que se afirma que 

haverá vida no momento em que se insere o óvulo no útero; b) a encefálica, com o início da 

atividade cerebral; d) a do nascimento, pelo próprio nascer com vida do embrião. Pelo art. 2º 

do Código Civil Brasileiro de 2002, fica salvaguardado os direitos do nascituro desde a 

concepção, senão vejamos: 

Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 

a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Independentemente das teorias sobre o momento inicial da proteção, todavia, cabe 

ressaltar que dentro da ilicitude do aborto estabeleceu-se certas exceções, de modo a não inserir 

o aborto denominado terapêutico ou necessário e o aborto chamado sentimental ou humanitário, 

quando não houver outro meio que possa ser empregado para salvar a vida da gestante, e quando 

a gravidez resultar de estupro e a vítima manifestar consentimento para a realização do 

procedimento abortivo, respectivamente, uma vez que se tratam de exceção legal prevista no 

próprio Código Penal, nos incisos I e II de seu artigo 128: 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  (Vide ADPF 54) 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 

Além disso, a própria Jurisdição Constitucional, pelo guardião da Constituição que é 

o Supremo Tribunal Federal, pode atuar de maneira ativa, dando nova interpretação às normas 

e criando exceções que acarretam em transformações na conceituação da vida e sua proteção. 

Assim, igualmente relativizou-se o direito à vida com a criação jurisprudencial de uma 

nova exceção ao crime de aborto quando o caso envolver feto diagnosticado com anencefalia - 

quando, por malformação congênita, o feto não possui uma parte do sistema nervoso central -, 
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conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 54, pelo Relator Ministro Marco Aurélio, conforme ementa abaixo: 

FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 

LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 

AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – 

INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção 

da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 

128, incisos I e II, do Código Penal. 

(STF - ADPF: 54 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de 

Julgamento: 12/04/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013) 

Para tanto, fundamentou-se tal exceção a partir da condição do feto, que não teria a 

capacidade mínima necessária para sobreviver fora do útero; o sofrimento prolongado da mãe 

em participar de todo o procedimento da gestação de uma criança sem perspectiva de 

sobrevivência, em respeito aos direitos da mulher; e a desconsideração de vida para o feto 

anencéfalo, por se tratar de natimorto cerebral, já que, segundo a Lei nº 9.434/1997, a referência 

para se determinar o óbito de uma pessoa se dá a partir da ocorrência de sua morte cerebral, de 

modo que no caso em questão se trataria, por conta disso, de fato atípico; ou, ainda, fato típico, 

mas sem ser punível, em virtude da força maior dos direitos da mulher diante de um feto sem 

potencialidade de vida. 

Além disso, afetou a conceituação do momento inicial da proteção de vida também 

jurisprudencialmente a questão dos embriões fertilizados “in vitro” - prevista no art. 5º da Lei 

nº 11.105/200514, a chamada Lei de Biossegurança -, isto é, terapia genética que consiste na 

transferência de células-tronco embrionárias, com capacidade de se transformarem em células 

de qualquer tecido de um organismo, para as células de determinada pessoa, principalmente em 

virtude da maior potencialidade no caso de cura de doenças graves, uma vez que, nesse sentido, 

envolve, por óbvio, o uso de embriões em si. Diz o artigo:  

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 
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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. 

Tal tema foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510, pelo Ministro Relator Ayres Britto, conforme ementa reduzida 

abaixo: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI DE BIOSSEGURANCA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA 

LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). 

PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. 

CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS 

TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS 

CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO 

FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO 

À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE 

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA 

ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANCA CONTROLES 

DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E 

TERAPIAS POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.  

(...) 
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(STF - ADI: 3510 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 

29/05/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-096 DIVULG 27-05-

2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00134) 

Como fundamentos15, em síntese apertada, teve-se a relevância da pesquisa científica 

com tais células para potencializar as possibilidades de recuperação da saúde de determinado 

indivíduo, preservando-se o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica; a noção 

de que o bem jurídico da vida, tutelado constitucionalmente, não envolve todo e qualquer 

estágio dela, mas se refere especialmente ao indivíduo-pessoa, a pessoa nativista, àquela que 

sobrevive ao parto; a inexistência de crime e a ausência de obrigação de aproveitamento dos 

embriões originados de uma fertilização artificial, uma vez que não se configuraria como 

aborto, já que este diz respeito a um organismo ou entidade pré-natal sempre no interior do 

corpo feminino, respeitando-se, portanto, a primazia da dignidade da pessoa humana e a 

paternidade responsável; e, por fim, a não configuração de vida humana a esse tipo de embrião, 

uma vez ser incapaz de possuir atividade cerebral e consequente vida encefálica, com base na 

Lei 9434/97 de doações de órgãos, conforme já ressaltado, que estabelece o óbito a partir da 

morte encefálica. 

Destarte, diversos são aos aspectos que a vida e sua devida proteção podem adquirir, 

para se adequar às exigências da realidade social e de cada caso concreto, de modo que não se 

trata somente de proteger a manutenção da vida pura e simplesmente em sua dimensão 

biológica a qualquer custo, mas observar a realização do valor máximo da dignidade da pessoa 

humana e harmonizar esse direito com os demais direitos fundamentais consagrados 

constitucionalmente sob a compreensão hermenêutica constitucional contemporânea e os 

princípios norteadores de todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

4. ESTUDO DE CASO: ABORTO ATÉ TRÊS MESES? 

Em recentíssima decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

no Habeas Corpus número 124.306 houve a defesa de uma quarta nova exceção ao crime do 

aborto e consequente nova relativização da conceituação o bem jurídico da vida, a partir de um 

argumento utilizado para afastar a prisão preventiva dos denunciados por suposta prática de 

crime de aborto com consentimento de gestante e formação de quadrilha, com fulcro nos arts. 

126 e 288 do Código Penal Brasileiro, uma vez que atinge o conceito de vida no ordenamento 

jurídico, conforme ementa a seguir: 
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Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência dos 

requisitos para sua decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo 

penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro 

trimestre. Ordem concedida de ofício.  

1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão 

da ordem de ofício, para o fim de desconstituir a prisão preventiva, com base 

em duas ordens de fundamentos.  

2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão 

cautelar, a saber: risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários 

e com bons antecedentes, têm trabalho e residência fixa, têm comparecido aos 

atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto, na hipótese de 

condenação.  

3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição 

aos próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto 

– para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação 

efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola 

diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da 

proporcionalidade.  

4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: 

os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo 

Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve 

conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e 

psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os 

efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam 

e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade 

da mulher nessa matéria.  

5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres 

pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede 

que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, 

recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos 

cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, 

lesões graves e óbitos.  
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6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por 

motivos que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para 

proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não 

produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, 

apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o 

Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos 

do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de 

contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em 

condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por 

gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus 

benefícios.  

7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país democrático e 

desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro 

trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, 

Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália.  

8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva dos 

pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. 

(HC 124306, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2017 

PUBLIC 17-03-2017) 

Em seu voto16, o Ministro Luís Roberto Barroso, em apertada síntese, entendeu que a 

tipificação de crime de aborto para caso de interrupção da gestação antes de completados três 

meses viola todo um conjunto de direitos fundamentais da mulher, como os direitos sexuais e 

reprodutivos, a autonomia, a integridade física e psíquica da mulher e a igualdade gênero, 

provocando uma relativização da concepção de vida a partir do contexto social e do caso 

concreto, construindo uma hipótese de uma nova exceção ao crime de aborto e inovando no 

mundo jurídico. 

A partir disso, faz-se mister analisar em detalhes os argumentos que embasaram a 

decisão e seus efeitos perante o ordenamento jurídico. 

Primeiramente, o ilustre Ministro faz uso do princípio da proporcionalidade para 

justificar a necessidade de ponderar os direitos fundamentais da mulher afetados, e de vida do 

feto, uma vez que, para o mesmo, é dominante no mundo democrático e desenvolvido a 
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percepção de que a criminalização da interrupção voluntária da gestação atinge gravemente 

diversos direitos fundamentais das mulheres, com reflexos inevitáveis sobre a dignidade 

humana. 

Nesse sentido, o ministro em questão especifica esses direitos afetados, como, por 

exemplo: 

 a) a autonomia da mulher, no que se refere ao, como é explanado no voto, poder de 

controlar o próprio corpo e de tomar as decisões a ele relacionadas, inclusive a de cessar ou não 

uma gravidez;  

b) a integridade psicofísica, haja vista os impactos no corpo e na mente da mulher 

provocados pelo processo de gravidez;  

c) os direitos sexuais e reprodutivos, isto é, a liberdade de escolha quanto à própria 

maternidade e a gravidez, além de seus aspectos decorrentes, bem como de regular sua vida e 

saúde sexuais e reprodutivas;  

d) a igualdade de gênero, visto que, para o ilustre ministro, na medida em que é a 

mulher que suporta o ônus integral da gravidez, e o que o homem não engravida, somente haverá 

igualdade plena se a ela for reconhecido o direito de decidir acerca da sua manutenção ou não 

desse processo;  

e) e a vedação à discriminação social, uma vez que, pela análise prática da realidade 

do caso, tal tipificação sobre o aborto no ordenamento jurídico brasileiro acabar por afetar 

desproporcionalmente muito mais as mulheres de baixa renda. 

Ademais, passa, então, o ministro Barroso a averiguar em maiores detalhes a 

ocorrência de violação do princípio da proporcionalidade-razoabilidade a partir da verificação 

de seus três subprincípios, ou seja, a adequação da tipificação penal à tutela do direito à vida do 

feto, a sua necessidade em virtude da inexistência de qualquer outro modo de igual proteção do 

referido bem jurídico e de menor restrição dos direitos das mulheres, e a análise de seus custos 

e benefícios para uma proporcionalidade em sentido estrito. 

Nesse diapasão, quanto à adequação, defende o referido ministro que não há, já que, a 

partir de estudos empíricos, a criminalização do aborto em nada transforma a quantidade desses 

procedimentos realizados, mas tão somente prejudica a segurança dos mesmos. 
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No que tange à necessidade, de igual modo inexiste ao ilustre ministro, haja vista, a 

partir da utilização do direito comparado, a possiblidade de aplicação de uma política 

alternativa, que o mesmo defende, de descriminalização do aborto no seu estágio inicial de, em 

regra, três meses, com o preenchimento de determinados requisitos, bem como a de uma atuação 

positiva, por meio de políticas públicas, nas questões econômicas, sociais e educativas que 

possam estar contribuindo para a decisão de abortar para, assim, evitá-las. 

Por fim, no que toca à proporcionalidade em sentido estrito, o ministro Barroso não 

enxergou a compensação da proteção à vida do feto em detrimento dos direitos fundamentais 

da mulher em virtude da incapacidade que a criminalização do aborto possui de impedir o 

aumento de suas ocorrências, normalmente em lugares inseguros e insalubres, devendo se 

equilibrar a proteção de um ou de outro com base no estágio de desenvolvimento do nascituro 

no período da gestação. 

Em suma, estabelece o ilustríssimo ministro que no caso concreto em tela seria hipótese 

de inexistência do crime, uma vez que deveria haver interpretação conforme a constituição dos 

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

voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, não recepcionando tais dispositivos na 

Constituição Federal de 1988, de modo que inexistiria sequer o próprio crime para, nesse 

sentido, realizar  qualquer tipo de decretação de prisão. 

Todavia, já quanto aos efeitos desse voto, faz-se mister ressaltar que, tendo em vista o 

fato de o caso concreto se tratar de habeas corpus impetrado por dois médicos que cometeram 

o aborto com consentimento da gestante, praticando o crime tipificado no artigo 126 do Código 

Penal Brasileiro, a problemática apresentada apenas se inseriu no contexto para avaliar a 

manutenção ou não da prisão preventiva, sem adentrar sequer na conclusão do referido voto, 

além de ter sido decidida somente pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal – havendo , 

teoricamente, apenas, nesse sentido, três votos favoráveis por enquanto -, conforme salientado, 

e não pelo seu Plenário, de modo que o mérito da imputação feita contra os referidos réus ainda 

não foi julgado e sua ação penal referente não fora trancada. 

Portanto, haja vista não se tratar de uma decisão vinculante, apenas produzindo efeitos 

ao caso examinado, tal argumentação pode servir, no momento, ao máximo, de precedente para 

ser seguido igualmente pelas outras instâncias da Justiça ou até, no futuro, para levar a debate 
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em nível de repercussão geral pelo Plenário e somente então aplicar a descriminalização no 

aborto nos três primeiros meses de gestação em todos os casos concretos. 

Destarte, o referido voto-vista atua no sentido de relativizar o direito à vida, 

estabelecendo que em virtude da não formação de um sistema nervoso central completo, com 

tão somente uma consciência rudimentar, no período dos três meses iniciais de gestação, não 

haveria que se falar em, nas palavras do ilustre ministro, vida em sentido pleno e, assim, uma 

proteção acima dos direitos fundamentais da mulher detalhados no julgamento. 

5. CONCLUSÃO 

De acordo com o que se expôs e se analisou no presente artigo, cabe tecer algumas 

considerações finais acerca da temática ministrada. 

Primeiramente, a evolução do constitucionalismo verificada, com a consequente 

reformulação da Teoria do Estado e da Teoria dos Direitos Fundamentais, levou a uma nova 

compreensão hermenêutica constitucional que acarretou no surgimento do movimento teórico 

chamado Neoconstitucionalismo, como uma exigência de uma nova postura em face da 

realidade social que se apresentava no período pós-guerra, do surgimento da corrente do pós-

positivismo, e do fortalecimento da Constituição, com a constitucionalização dos direitos e a 

adoção de um Estado Democrático de Direito. 

Como corolário, de forma a se evitar que abusos aos direitos mais básicos de cada ser 

humano fossem repetidos na história da mesma forma como ocorrera no passado, a primazia da 

dignidade da pessoa humana se tornou o norte das novas Constituições na segunda metade do 

século XX, dando novas interpretações e conceituações ao ordenamento jurídico, inclusive o 

do Brasil, com o surgimento da Constituição Federal pátria de 1988. 

Nesse sentido, o direito à vida, direito mais fundamental de cada ser humano, requisito 

para o exercício de todos os demais direitos dessa espécie, igualmente fora sendo moldado para 

abarcar novas perspectivas em adaptação à realidade social que seguia evoluindo. 

Essa adequação com o valor máximo da dignidade humana fora transformando a 

conceituação do bem jurídico da vida, a definição de seu momento inicial e final de proteção, a 

configuração da verdadeira efetivação e proteção do direito à vida perante a necessidade de se 

respeitar não somente ela em sentido biológico, mas todo um conjunto de fatores que confiram 
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dignidade a mesma, e o estabelecimento de ponderações do direito à vida, em seus diferentes 

níveis, perante outros direitos e princípios, analisados casuisticamente. 

Dito isto, restou demonstrada que a vida, mesmo sendo o bem de maior proteção de 

todos os direitos, possui certos limites e contornos, em face à questões como eutanásia, aborto, 

direito à saúde, direitos da mulher, entre outros diversos, de modo que não se trata de um direito 

absoluto, assim como nenhum outro direito fundamental é. 

A partir da análise de uma recente decisão de nossa Suprema Corte, defensora da 

Constituição, percebeu-se que até os dias atuais a vida e sua proteção continua sendo lapidada 

para a adequação perante à realidade social e para a evolução da interpretação constitucional e 

da própria Jurisdição Constitucional. 

Destarte, verificou-se que com a primazia da dignidade da pessoa humana e com o 

ativismo judicial pela acentuada atuação do Supremo Tribunal Federal na Jurisdição 

Constitucional - legislando positivamente, para alguns, ou dando novas interpretações, para 

aumentar o alcance e abarcar mais situações sociais específicas -, tornou-se complexa a questão 

do bem jurídico da vida e a temática de sua proteção, trazendo variadas vertentes a ela e 

profundas interpretações para sua correta efetivação perante todo o ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 

THE BRAZILIAN CONSTITUCIONAL JURISDICTION AND THE STRANDS OF 

THE RIGHT TO LIFE 

 

Abstract: The present research aims to elucidate certain points regarding the essential right to 

life guaranteed by the Brazilian Constitution, as well as to reflect on its application in the current 

jurisprudence of the Brazilian Federal Supreme Court. The approach, based on the collection 

of data by studies of national works and extraction of some judicial decisions, was guided by 

detailing the aspects of the fundamental right to life, which is ramified in several fundamental 

issues, verifying, jointly, its effectiveness, in its various prisms, in concrete cases judged by the 

Brazilian Supreme Court, guardian of the Constitution, from the analytical perspective on the 

hermeneutics adopted over time by this institution and from the evolution of the 

constitucionalismo and the theory of the fundamental rights in history.  In order to fulfill this 
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objective, it was used the eduction as method, from the abstract notion of the right to life, in 

order to reach the concrete question of the effectiveness of this guarantee, in each judicial case. 

As a conclusion, there has been a gradual change in perspective on the question of whether or 

not to apply - as well as on its violation - of the said right, between persons and other rights. 

Keywords: Constitutional Jurisdiction; Right to life; Fundamental rights; Neo-

constitutionalism; Human dignity; Abortion; Euthanasia. 
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