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Resumo 
 

 

O trabalho de dissertação pretende evidenciar que em casos de 

julgamento complexo, como os de abortamento eugênico, os princípios 

ortodoxos do silogismo, que compara a previsão legal positiva com o 

caso concreto usados para validar o veredicto, serão inapropriados 

devido as suas circunstâncias especiais.  

Os juízes não poderão usar os fundamentos de direito porque são 

inexistentes no Direito brasileiro. É impossível conceder a um pedido 

de abortamento eugênico com base unicamente na lei positiva 

nacional. Obviamente os argumentos e fundamentações serão 

consideradas contra legem, e concederão a possibilidade de 

"permissão" para a realização da manobra abortiva baseadas no 

sentimento de altruísmo com a proposta de minorar o sofrimento dos 

pais do concepto, e mesmo com o intuito de salvaguardar o próprio 

concepto do sofrimento. Tal atitude será tomada ainda que possa 

causar algum mal para a pessoa do juiz, o que veremos como uma das 

características do altruísmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 

O tema abortamento causa polêmica até os dias de hoje uma vez 

que, a vida, a sua proteção, não é só um assunto que abranja 

questões jurídicas, mas também religiosas, morais, sociais e éticas. 

Quem quer que seja questionado sobre o assunto, dificilmente 

responderá de maneira neutra, mas sim tomará um posicionamento, 

seja ele para o sim ou para o não. Dentro dessa complexidade nos 

deparamos com o problema jurídico e de como esse problema é 

resolvido pelos operadores (advogados, juízes e o Ministério Público). 

Quando se fala em direito à vida, todos (operadores e sistemas 

jurídicos) são partidários dela, mas existem algumas exceções, em 

que a eliminação da vida é admitida, e essas pairam sobre grande 

parte dos sistemas jurídicos mundiais, como o de legítima defesa e o 

estrito cumprimento do dever legal.  

 Tudo é muito tranqüilo até que nos defrontamos com questões 

um pouco mais concretas e muito menos abstratas. Casos de má 

formação genética são um bom exemplo desse elemento, digamos, de 

“problema concreto”. Conforme descrição de muitos médicos, são 

quadros pavorosos, que muitas vezes não dão possibilidade de 

sobrevivência para a criança após o seu nascimento, senão de alguns 

minutos. Anencefalia, encefalocele são em maioria das vezes as 

verdadeiras faces do terror, da falha biológica na produção de seres 



perfeitos e tais aspectos ferem tão fortemente os homens que até se 

criou uma “ciência” que visava minorar ou eliminar tais problemas, 

sendo esta a Eugenia.  

 De qualquer maneira não pode o Direito se escusar de dar 

solução a problemas sociais, dilemas ou o que quer que afete a vida 

social e até individual do ser humano. É sobre esse ponto que recai 

um problema, centro desta dissertação, que começa com um pedido 

de autorização para a realização de um abortamento eugênico, caso 

que não está previsto no Código Penal vigente, e que, ao menos em 

teoria mais ortodoxa e pela  lei, deveria ser negado de pronto, com 

julgamento de mérito, mas que foi acatado pela maioria dos juízes 

aqui citados. As perguntas essenciais que se tem neste trabalho são: 

como foi possível fundamentar uma sentença contra legem, sem usar 

elementos de silogismo? E quais os motivos que levaram estes juizes a 

permitir que esta sentença ou acórdão se realizasse?.  

 A resposta a essas questões será dada usando o máximo de 

conhecimento possível para demonstrar as conclusões, sendo levados 

em consideração os preceitos jurídicos e a falta de observação desses 

mesmos preceitos, não sendo assim, muitas vezes, respeitada a 

barreira do que é estritamente Direito, mas sim algumas vezes 

ultrapassando-a. Dentro de uma observação simplória, pode-se 

pensar que esta dissertação não é jurídica, ou que esta pertence a 

uma linha sociológica, psicologica ou até filosófica, mas não podemos 



nos fixar em uma “endofilia” para explicar problemas pertencentes a 

nossa ciência, pois correríamos o risco de tomar as sombras por 

pessoas como acontecia no exemplo da Alegoria da Caverna em 

Platão. Para um salto de qualidade é necessário que exista 

interdisciplinaridade, e esta se faz necessária se queremos considerar 

o Direito uma “ciência”.  

 O que vemos, em regra geral, nas decisões jurídicas, são 

decisões estritamente técnicas. Podemos citar vários exemplos como o 

de um despejo, uma confirmação de dívida, em que pouco se fala 

sobre quem recai o direito, mas no direito em si. Ao estudar a ementa 

dos acórdãos postos neste trabalho, não é bem o que observamos 

como regra, pois em muitas vezes se fala da probabilidade de vida do 

concepto. Qual a relevância da probabilidade de vida do concepto? 

Embora, pessoalmente, seja partidário da lição de Aníbal Bruno, ao 

expor que a vida está acima de qualquer valor, há quem a negue sob 

algumas circunstâncias. Para Aníbal Bruno:  

 

 “Não importa o desvalor que o próprio 

indivíduo ou a sociedade lhe possa atribuir 

em determinadas circunstâncias; que possa 

parecer inútil ou nociva, porque constitui 

para quem a possui fonte de sofrimento e não 

de gozo dos bens legítimos da existência, ou 



que represente para a sociedade um elemento 

negativo ou perturbador. Não interessam 

tampouco a viabilidade ou não dos nascidos 

de mulher, nem possíveis malformações que 

dele façam um monstro” (BRUNO, 1979, 64) 

 

 Todavia esses preceitos não foram observados nos acórdãos 

estudados e os motivos são explanados no decorrer do trabalho. 

Poderíamos encarar que, na aplicação do direito, as decisões ficam 

mais difíceis de se tomar porque envolvem pessoas que estão 

sofrendo. Sabemos que todo ser humano é capaz de sentir compaixão, 

piedade, e todos os outros sentimentos altruísticos que podem 

modificar de maneira decisiva a resolução de conflitos, e 

notadamente, os jurídicos. Sendo os juízes compostos de sentimentos 

idéias e vontades, como podem não ser afetados por tais sentimentos? 

De certo que o assunto não é pacífico, principalmente se levamos em 

consideração um sentimento do aplicador do Direito para a 

consecução de um direito, mas isso constitui um fato e, como tal, não 

pode ser ignorado pela ciência, e, conseqüentemente, pela ciência 

jurídica.  

 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 – Abordagem conceitual básica e introdução do 

problema 

 

1.1 O conceito de abortamento eugênico 

 

Devido ao fato da locução abortamento eugênico ter dois termos, 

faz-se necessário a explicação de cada termo isolado, e em seguida, 

averiguar se a união dos dois termos tem um verdadeiro sentido que 

possamos entender. 

Assim sendo, iniciaremos pelo conhecimento do conceito de 

“abortamento”, que é o ato de produzir o aborto, palavra de origem 

latina que é a união de duas outras, a saber, “ab” (negação) e “ortus” 

(nascimento), ou seja, o aborto é aquele a quem foi negado o 

nascimento (Cf. SOUZA, 1987, 15). Abortamento é o termo que teve sua 

utilização derivada do termo avortement, palavra francesa, e foi 

defendido o seu uso pelo autor Roberto Lira (Cf. LIRA apud MARQUES, 

1999, 137). 

  Já o termo eugenia vem do grego ευ(“eu”; bom, bem) e 

 γενεα’ (“genea”; nascido, da família), o que nos dá o significado de que o 

ευγενε’ια é o bem nascido, bem formado, ou aquele indivíduo que 

possui o sangue daqueles virtuosos, e conseqüentemente herda os seus 

dotes físicos e psicológicos. Um dos primeiros autores a falar sobre 

eugenia foi Platão em A República, onde insinua a importância de uma 



política para privilegiar a reprodução dos virtuosos e a supressão dos 

mal nascidos. Vejamos este excerto como exemplo: 

 

“De acordo com os nossos princípios, é necessário 

tornar as relações muito freqüentes entre os homens e 

as mulheres de elite, e, ao contrário, bastante rara 

entre indivíduos inferiores de um e outro sexo; além do 

mais, é necessário educar os filhos dos primeiros, e não 

os dos segundos, se quisermos que o rebanho atinja a 

mais elevada perfeição (...).” (PLATÃO, 1997,162) 

 

  A Platão se seguiram muitos que ligam comportamento a 

herança genética, ou como era conhecida na época, herança de sangue. 

Podemos citar Virgílio (1836-1907 e autor de Sulla natura morbosa del 

delito), que pertencia à corrente antropológica pré-científica e que usou 

pela primeira vez, dois anos antes de Lombroso, a expressão “criminoso 

nato”, ou então Gall (1758-1828), que acreditava ter encontrado áreas 

no cérebro humano que inclinavam o ser humano aos atos morais, e 

Cubí y Sloler (1801-1875) que classificou os criminosos como tipo 

hipoevolutivo (Cf. GOMES & MOLINA, 2000, 164, 165 e 167), entre 

outros vários autores que, tendo em vista a criminalidade e a defesa da 

sociedade como um todo, tentavam fazer ligação entre os indivíduos, 

sua periculosidade, e seus potenciais serviços ou agressões para com a 

sociedade a que pertencem.  



Podemos concluir então que o abortamento eugênico é o ato que 

visa aniquilar a vida do feto, tendo como argumento que este detém, 

certa ou probabilisticamente, uma falha, defeito ou vício incurável, que 

cause sofrimento ao ser nascente, (ou) aos pais e/ou sofrimento e/ou 

risco para a sociedade. Os teóricos do Direito Penal, em sua 

esmagadora maioria, escreveram sobre o assunto até meados da 

década de setenta, destacando-se entre os últimos Aníbal Bruno, que o 

definia como:   

 

“a provocação do aborto que tem por fim evitar o 

nascimento de seres afetados de graves desvios da 

normalidade, de origem hereditária, quer do ponto de 

vista puramente biológico, quer do ponto de vista da 

adaptabilidade social do novo ser” (1979,175) 

 

E segundo Nelson Hungria:  

 

“quando existe perigo certo de que o filho, em 

razão de predisposição hereditária, padecerá de 

enfermidade mental, imbecilidade ou outra grave 

perturbação psíquica, epiléptica ou perigosa e incurável 

enfermidade corporal” (1966,313). 

 

Infelizmente é raro encontrar nos autores atuais, como no livro de 

doutrina de João Franco definições como a de “aborto piedoso”, 



referência ao abortamento eugênico, sendo esta proposição a que o 

autor põe inúmeras restrições quanto a sua aplicação, como a que 

permite o abortamento “quando houver fundada probabilidade, 

atestada por dois médicos, do concepto apresentar graves e 

irreversíveis anomalias que o tornam inviável” (1999,92). 

A conotação do abortamento eugênico era, devido aos avanços 

tecnológicos da época, da produção do Código Penal brasileiro, 

extremamente probabilística. Depois disso, os autores mais lidos, 

incluindo os manuais e revistas especializadas, não escreveram mais 

sobre o assunto, talvez porque o Ordenamento Jurídico nacional não 

abarca tal possibilidade, ao menos de maneira formal. Criou-se então 

um vácuo tamanho sobre o assunto na doutrina jurídica nacional até 

hoje, e quem escreve sobre abortamento eugênico são, em sua maioria, 

médicos ligados à cadeira de Bioética ou Deontologia Médica. O início 

das discussões sobre o abortamento eugênico por parte das ciências 

médicas será crucial, pois esse pensamento terá quase uma força de 

imposição sobre as decisões jurídicas, talvez, por um conteúdo formal e 

técnico, bem articulados e, ao mesmo tempo, capaz de atingir 

emocionalmente. O produto das discussões de uma doutrina de ética 

médica descreve em pormenores as doenças e os sofrimentos a que são 

submetidos os seus portadores, e esse discurso termina com um 

simples parecer técnico que seguirá a linha binária do viável ou não 

viável, como veremos nos capítulos seguintes. 



Até a década de setenta não se usavam corriqueiramente, como 

hoje, ultra-sonografia, tomografia, e exame genético do feto, que dão a 

certeza de algum tipo de anomalia. O que se trabalhava na época, 

citado por grandes tratadistas do Direito Penal, como o Ministro Nelson 

Hungria, é que não havia a possibilidade de se ter a certeza da 

anomalia, restando uma mera probabilidade, que por maior que fosse, 

poderia atingir um inocente, e obviamente não poderia existir a 

hipótese de aplicação de abortamento eugênico no Direito brasileiro. 

Em nome desse inocente, é que foi proibida, por lei, a possibilidade de 

abortamento eugênico no Brasil. O problema básico hoje é que se tem a 

certeza da anomalia do concepto através de alguns exames, ou então 

uma margem de erro tão baixa, que chega a ser insignificante, o que 

quebra por completo as argumentações até então sustentadas com 

sucesso pela doutrina nacional (a probabilística e o direito da margem 

de erro), que impediam a sua implantação no país, e novamente abre o 

processo de discussão. No entanto, é importante mencionar que 

quando se fala hoje em abortamento eugênico não se fala em Direito à 

Vida, pois mesmo em doenças graves como a anencefalia não há de se 

falar em um feto sem vida, pois existem registros de que crianças com 

essas anomalias permanecem vivas até sete dias após o seu 

nascimento, e por um segundo que seja de vida extra-uterina, já é 

necessário um atestado de óbito. Só há óbito daquele que vive. O que 

se questiona é o Direito à Qualidade de Vida, o que interpretando 



sistematicamente o ordenamento jurídico, e mesmo o próprio Código 

Penal nacional seria impraticável, levando-se em consideração que a 

eutanásia, que tem a mesma finalidade, é inteiramente proibida.    

 

1.2 Da importância da personalidade do nascituro 

 

 A Carta Magna é definitiva quando consagra o Direito à Vida, 

em seu artigo 5º, caput:  

 

“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 (...).”(grifo nosso). 

 

Quem quer que se encontre, então, no Brasil, terá o seu direito à 

vida, não compreendendo esta ao fenômeno unicamente biológico, pois, 

“a vida humana, que é objeto do direito assegurado no art.5º, caput, 

integra-se de elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais 

(espirituais)” (SILVA, 2000, 201).  

Em seu voto contra a realização do abortamento eugênico, que foi 

vencido, o juiz Francisco Bueno declara a importância da proteção da 

vida na Constituição Federal. Vejamos então que:  

 



“Quanto aos princípios gerais de direito, com 

respeito redobrado, sinto-os afastados da postulação, 

porque nossa Carta Política, defensora intransigente 

da vida, opõe-se a qualquer induzimento à morte, de 

qualquer natureza” (Acórdão 240338-5 do Tribunal de 

Alçada de Minas Gerais) 

 

O direito à vida é, pois, importantíssimo e dele derivam 

necessariamente todos os outros direitos. Quem em sã consciência 

defenderia o direito à igualdade se não se é assegurado o direito à vida? 

Da mesma forma seguem todas as normas infra-Constitucionais, dentre elas 

destacando-se o Código Civil, que em 1916 propõe em seu artigo 4º, pôr à salvo os 

direitos do nascituro (interessante ressaltar que o Novo Código Civil segue a mesma 

linha e até as palavras). Não é preciso lembrar que quando tal código teve a sua 

aprovação, não se falava, sequer, em exame pré-natal, o que nos leva novamente à 

probabilidade e estimativa apontadas pela estatística médica. Como então havia 

probabilidade de que o nascituro (que poderia ser interpretado como o que não é 

humano, mas pode vir a ser), venha a nascer com vida, deveria ser tratado como se 

assim fosse. O precedente é, deveras, histórico, já que, em vários “Digestos”, o 

assunto fora tratado, e algumas vezes de maneira mais eficiente que hoje. Talvez o 

mais impactante deles seja o de Paulo, preceituando que: 

 

“Quem está no útero é considerado como se já 

estivesse entre os humanos, todas as vezes que se trata 

do proveito do mesmo feto; mesmo que de nenhum 

modo possa beneficiar a outro, antes que nasça” 

(PAULO, Digesto 1, 5, 7 apud SILVEIRA, 1957:721).  



 

Dentre os direitos, podemos destacar o direito fonte de todos os outros direitos, 

que é o direito à vida. Já era incontroverso, nesta determinada época do Digesto de 

Paulo, o direito do nascituro à herança, o que se dirá então do direito à vida? 

Certamente não poderia assegurar o direito à herança sem assegurar o direito à vida 

sob pena de torná-lo inócuo. 

O Código Penal defende, e de forma mais coercitiva, o direito à 

vida, tendo um capítulo exclusivo para sua proteção, tendo maior 

especificidade protegendo, como objeto, a vida humana do nascituro, 

em seus artigos 124, 125 e 126, mantendo como exceção à regra os 

incisos enumerados no artigo 128, a saber os casos de perigo de vida 

da gestante e em caso de estupro, e, ainda assim de maneira restrita, 

visto que o código estabelece a determinação “não se pune”, deixando 

assim o fato de ser punido, e não necessariamente de ser crime, 

dependendo do entendimento doutrinal.  

Em suma, o Ordenamento Jurídico nacional desaprova a 

realização do abortamento eugênico, embora exista um anteprojeto de 

reforma do Código Penal, em sua parte especial, onde se prevê a 

possibilidade da realização de tal abortamento em condições 

semelhantes às que são aplicadas nos países da Europa de um modo 

geral.   (Cf. www.senado.gov.br, em Interlegis, Anteprojetos) 

Entrando mais especificamente no cerne da personalidade do 

nascituro, temos que por força de lei é inexistente. É, por assim dizer, 

uma mera expectativa condicional, ou antes do nascimento com vida 



não há personalidade (Cf.. o artigo 4º do Código Civil Brasileiro e no 

artigo 2º do Novo Código Civil). Persona é a máscara que faz com que as 

pessoas figurem no mundo jurídico, e uma vez que não há 

personalidade, não há direitos, ou no pensamento de Kelsen, “define-se 

o conceito de pessoa como ‘portador’ de direitos e deveres jurídicos (...)” 

(1999,191).  

É importante citar que pessoa, dentro do mundo jurídico, é aquela 

que tem personalidade, e a personalidade jurídica é uma criação 

jurídica, e nem todos a possuem ou possuíram, como no caso do 

escravo, que embora fosse humano, dentro do mundo jurídico era 

considerado coisa. Assim quem matasse voluntariamente um escravo 

pertencente a outro não respondia por homicídio, mas no máximo por 

crime de dano, o que poderia ser reparado com o valor correspondente.   

No caso em tela, vemos que seria impossível defender o nascituro 

de ataques externos aclamando os seus direitos, termo usado 

erroneamente pelo Código Civil, vez que este não é pessoa até o seu 

nascimento com vida, mas sim proibir uma conduta específica de quem 

tem direitos e deveres, ou seja, verbis gratia, os já nascidos. Desse 

modo, se inverte o discurso, não é o concepto que tem o direito à vida, 

mas sim os nascidos que não podem matar o concepto, assim como 

não é o lobo guará que tem o direito à vida, mas a lei coíbe a ação das 

pessoas de matá-lo. De modo geral, o concepto tem a sua natureza 

jurídica híbrida entre pessoa (persona) e coisa (res), pois de um lado, se 



nasce com vida, terá direitos e deveres, e poderá figurar no mundo 

jurídico, e por isso não poderá ser importunado ou violado, e,  por 

outro lado, ainda não é pessoa, pois não nasceu com vida e, por 

conseguinte, não tem direitos.  

Embora essa natureza, no concepto, seja extremamente complexa, 

e deveras interessante, não é o elemento central desta dissertação e 

ficará meramente tangenciado, mas não centrado. O que nas sentenças 

se vê é que embora o feto tenha uma natureza híbrida, sempre se fará 

em seu favor afirmações de proteção. Algumas vezes para salvar a sua 

vida como no julgado que segue: 

 

“Ementa: pedido de aborto . Estupro. Violência 

indemonstrada .Direito do feto à vida. Proteção 

constitucional. Direito Natural. Diante da ausência de 

elementos seguros de convicção acerca da ocorrência 

de violência sexual, não se mostra recomendável nem 

indicada a interrupção da gravidez pretendida, visto 

que maiores seriam os malefícios. destaco que merece 

maior proteção o interesse do nascituro em viver, 

conforme o art-227 da cf. o fato de existir e de 

permanecer vivo, enquanto as funções biológicas 

permitirem, constitui direito natural inalienável de todo o 

ser humano e é, em si mesmo, o ponto de partida para 

todos os demais direitos que o ordenamento jurídico 

possa conceber. Recurso desprovido.” (SIC) (Grifo nosso) 



(Apelo cível n.º 70001010446/2000 do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul). (SIC) 

 

  Outras para abreviar o seu sofrimento futuro, como no 

seguinte acórdão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais: 

 

“Já é tempo de pensarmos na possibilidade de 

interrupção da gravidez como resguardo aos interesses 

do feto. Não se pode impor ao feto, em nome de um 

moralismo discutível, ou de um tecnicismo jurídico 

injustificável, que venha a sobreviver, caso lhe estejam 

reservadas as melhores sortes, ter que suportar 

"ausência de raciocínio, paralisia, incapacidade para se 

alimentar, graves problemas neurológicos, visão 

comprometida...".” (Acórdão 230209-6 do Tribunal de 

Alçada de Minas Gerais) 

 

 

 

Para evitar discriminação: 

“Ainda na mesma esteira, entende-se que o 

direito à existência de qualquer ser humano deve ser, 

em princípio, preservado, apesar de seus defeitos 

físicos, psíquicos e admitir o contrário seria o primeiro: 

'germe de concepções autoritárias ou discriminatórias, 



extensíveis também aos nascidos'” (Acórdão 275864-9 

do Tribunal de Alçada de Minas Gerais) 

  

E em outras, até para assegurar segredos de justiça para 

salvaguardar a família e o próprio feto, como a apelação cível 

n.º597017102 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não 

explicita a ementa, mas que no elemento “assunto” tem-se: “Pedido de 

autorização judicial para procedimento de aborto decorrente de doença 

– Rubéola – Direito de Família – Segredo”. (Acórdão n.º597017102 do 

Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul). 

 

 

1.3 Uma breve visão histórica da Eugenia 

 

  De certo o abortamento provocado segue a humanidade 

desde tempos imemoriais, inclusive devido ao desconhecimento de 

como evitar a reprodução, contudo a história relacionada ao 

abortamento eugênico é muito mais recente. Assim que Francis Galton  

com o inicio de seus estudos em relação ao que chama de “puericultura 

humana” (em 1883 com Inquiriesin to Human Faculty and its 

Development), desemboca no lançamento do “Gênio Hereditário” 

(Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences 1869)  e 

funda uma ciência denominada “Eugenia”, recebeu severas críticas, 



ainda hoje, por não ser considerada “ciência” (Cf. MICKILOS & 

CARLSON, 2000, 153). No caso específico do homem, enquanto 

espécie, podem se destacar várias características relacionadas com o 

que se deseja, ou seja, tornar-se mais apto e capaz de sobreviver em 

lugares adversos e com qualidade de vida. Dentre elas podemos 

destacar a inteligência, a força, a adaptação a diversos climas, a 

adaptação a condições insalubres, a capacidade de trabalho em grupo e  

individual, o equilíbrio emocional, etc. Ainda segundo essa ciência, 

qualquer defeito genético do indivíduo levaria os portadores deste à 

ruína, bem como a comunidade que compartilhasse de sua companhia 

(força produtiva negativa por contaminação).  

  Partindo dessas premissas, as pretensões eram enormes, 

pois ambicionavam “higienizar” a humanidade de todas as mazelas 

hereditárias, e as que, até então, se consideravam hereditárias. Depois 

de fincados esses elementos, o desvirtuar mais escandaloso não tardou. 

Algumas raças não eram mais consideradas como portadoras de 

indivíduos com características inferiores, mas sim a raça, de uma 

forma generalizada, era considerada inferior. Por esse motivo deveriam 

ser “higienizadas” visando um bem maior, pois essas “imperfeições” 

sendo mantidas poderiam contaminar outros indivíduos sãos através 

da miscigenação.  

  Tais objetivos poderiam ser concretizados de duas 

maneiras, sendo que uma delas seria a aplicação da eugenia positiva, 



que é a estimulação da reprodução dos seres tidos como superiores, ou 

da aplicação da eugenia negativa, que nada mais é que a supressão da 

reprodução dos seres, ditos, inferiores. Pretendiam (pretendem?) livrar 

a humanidade de mazelas e doenças cuja origem seriam eliminadas, 

por assim dizer, pela raiz. Ao lado de Francis Galton, Ernest Renan, 

autor de Dialogues Philosophiques defendia a Eugenia como “estudo 

dos meios sob controle social que possa aprimorar ou enfraquecer as 

qualidades raciais das gerações futuras, físicas e mentalmente” 

(RENAN apud HARACY Jr., 1976,96).  

  Alguns até chegaram a pensar no fim da criminalidade, 

ligando as falhas do homem criminoso a suas origens de “sangue” (Cf. 

GOMES & MOLINA 2000,177), ou até mesmo adquiridas por acidente 

(DAMÁSIO, 1998, 27-28), mas o que se tem entendido, ao menos no 

momento é que: 

 

“Os genes poderiam, talvez, em alguns casos, propiciar uma potencialidade 

geral de maior atividade em um indivíduo. No entanto, mesmo assim, a presença de 

estímulos específicos do meio possibilitaria que ele se inclinasse para outros 

afazeres, como aqueles que envolvessem alguma forma de aventura ou desafio” 

(SOUTO, 2000,251) 

 

  A política mundial atual em relação à Eugenia humana, 

ao menos em seu conteúdo mais formal, restringe-se a identificação de 

má formação fetal que inviabilize ou restrinja a vida do concepto de tal 



forma que seja impossível reverter o quadro. Casos como o do filme 

“Gattaca” ainda, pelo menos ainda, pertencem ao mundo do imaginário 

humano. Óbvio que excessos são cometidos, como o caso clássico da 

Alemanha nazista, que permitia o abortamento de portadores de 

cardiopatias e tuberculose (Cf.. BRUNO, 1979, 175). Sendo mais 

recente o espantoso caso do Japão, que com a implementação da “Lei 

de Proteção Eugênica” (1948), em 1960 chegou ao espantoso índice de 

662 abortamentos para cada 1000 nascimentos (REZENDE, 1998, 

1410). 

Importante citar que Eugenia e racismo são elementos distintos, 

pois Eugenia pretende eliminar características negativas. Como existem 

diversas condições climáticas e ambientais, no planeta, e fora dele, 

diferentes características humanas podem, em um determinado lugar, 

ser consideradas “boas”, e em outros “más”. É o exemplo da anemia 

falciforme que é a modificação estrutural das hemáceas do sangue. Em 

condições normais, esta deformidade geneticamente transmitida causa 

alguns incômodos, e por vezes pode até ser considerada uma doença 

grave, mas no caso específico de algumas localidades da África, foi fator 

essencial de sobrevivência, pois os seus portadores eram incapazes ou 

quase não susceptíveis a contrair malária, tendo como resultado que os 

portadores desse tipo de anemia foram selecionados, e os não 

portadores quase dizimados.  



No caso do racismo, o pensamento se dá de forma diferente, pois 

segue-se uma concepção ideológica de que existe uma raça eleita como 

a melhor. Não há fundamento para essa concepção, a não ser a própria 

ideologia.  

Pode parecer estranho falar-se em Eugenia, pois afinal, é coisa  

antiga. Certamente há quem levante a sua bandeira ainda hoje, como o 

filósofo Peter Sloterdijk, defendendo a mudança de paradigmas de um 

“humanismo” que impede saltos de qualidade da raça humana como 

um todo, e propõe um “projeto genético do super-homem” 

(SLOTERDIJK apus WAACK, 1999, 118-119). É por isso que esse 

assunto, digo a Eugenia, tanto assusta e, volta e meia,  aparece em 

momentos históricos determinados. 

 

 

 

 

1.4 Dos problemas associados à má formação 

  

  Junto com a má formação, existe uma série de 

problemas associados, e de diversas ordens. O mais comum deles é o 

sofrimento dos pais do concepto ao saberem que o seu próprio filho, 

que ainda não nasceu, é portador de uma doença grave, incurável, que 

não existe tratamento para tal doença e que se o concepto chegar a 



nascer com vida terá uma série de dificuldades que, para a maioria das 

pessoas, seria intransponível. A carga emocional dos pais aqui descrita, 

embora não tratada pelo Direito Positivo, ou Direito Formal, deve ser 

tratada pelos operadores e estudiosos do Direito, visto que influenciará 

inevitavelmente nessa esfera. (Cf. SOBOTA, 1995,269) 

  O primeiro problema certamente circunda a esfera do 

emocional, mas gostaríamos de apenas citar algumas realidades 

circundantes à esfera do problema genético do concepto. Por exemplo, 

temos o problema monetário relativo a paliativos ao próprio estado do 

concepto. Como exemplo, podemos citar o que foi descrito no acórdão 

0230209-6 do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, como a 

possibilidade de que o feto chegue a nascer com vida é de 50%, e que 

em nascendo com vida terá 90% de chance de ter retardo mental, 

sendo esses dados fornecidos por médicos especializados. Caso os pais 

deste concepto resolvam levar adiante essa gravidez, e o feto venha a 

nascer com vida, a quem caberá arcar, monetariamente, com as 

medidas médicas de suporte a este ser humano? Certamente o Estado 

fará o possível para eximir-se de tal obrigação, ou quando muito, 

obrigará os pais da criança a entrar em filas do sistema público de 

saúde. De outra forma, caso optassem pelo sistema privado de saúde, 

imagino, e certamente não seria razoável  imaginar, o absurdo 

astronômico que seria o preço de tal plano de saúde.  



 Sem mencionar o preço dos medicamentos, fisioterapias, 

máquinas de suporte e de outros fins, incluindo o supervisionar de 

especialistas da sanidade mental dos pais, que certamente, a esta 

altura já estariam um tanto quanto desequilibrados.  

 Outro ponto a se destacar é a característica essencial do ser 

humano, que é a mortalidade. Em primeiro plano temos a mortalidade 

dos pais, que caso venham a morrer antes do mal formado, tal fato irá 

gerar uma série de conflitos que não se pode imaginar (ou de maneira 

inversa e mais cruel, se pode sim,  imaginar). Ao mesmo tempo, a 

mortalidade do mal formado, que pela crua e fria matemática do custo/ 

benefício, principalmente utilizada pelo Estado, que detentor não de 

uma ética eqüitativa, mas de uma ética competitiva, demonstrará que 

este sugará capital sem que haja o mínimo retorno deste indivíduo para 

com a sociedade. 

 Em um dos acórdãos estudados temos o depoimento do pai de 

um desses fetos que, quanto à possibilidade de realização do 

abortamento respondeu que:  

 

“nessa condição concordo com a pretensão da 

mesma (realização de manobra abortiva). Conversamos 

bastante e chegamos à conclusão de realizar o aborto, 

pois pelo contrário ao invés de prepararmos o enxoval, 

teríamos de preparar o caixão e o velório” (acórdão 



98.003566-0 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina) 

 

1.5 O sentimento do julgador 

  

 Na verdade, como veremos mais circunstanciadamente no 

capítulo 3 deste trabalho, a razão teve o seu triunfo sobre outras 

faculdades do ser humano, ao menos no que tange a desenvolvimento 

nos últimos séculos.  

 Contudo, o que veremos é um firme descompasso entre o 

avanço da ciência instrumental e a Ética, o sentimento do que fazer 

com esse conhecimento anda um pouco descompassado com a 

possibilidade de fazer. É nesse dilema que se encontram os julgadores 

que, embora tenham sido treinados para ministrar a sua técnica de 

emissão de julgados baseados na lei, são atingidos por uma série de 

sentimentos, que tão fortes, irão fazer com que eles burlem o sistema 

positivo para que façam aquilo  que  seus sentimentos de compaixão, 

ou senso de justiça acham, por assim dizer, justo. Evidencia-se, mais 

uma vez, a existência de um “pluralismo jurídico” (Cf. SOUTO, 1996, 

36), ao menos enquanto fonte, no momento da produção da sentença. 

 Como é de se esperar, abordando a ação que tem por objeto 

material a realização do abortamento eugênico, o julgador tem em 

mãos uma série de informações técnicas sobre o assunto. Tais 



informações invadem a mente do julgador como fruto da ciência que é, 

que mostra descritivamente a realidade, e com um grau de precisão 

tamanho que já em 1994, os exames tinham uma margem de erro 

inferior a 1/1000 (Cf. GOLLOP, 1994, 67). O impacto dessa realidade é 

tamanho que a maioria dos casais que tem acesso a essas informações 

não sabe o que fazer com elas, optando muitas vezes por um 

abortamento como a melhor solução. Todas as expectativas do 

nascimento de um filho saudável findam por um verter de lágrimas 

com a confirmação de uma doença genética. E o conhecimento 

profundo dessas doenças causam um impacto ainda maior (Cf. 

GIACOMOLLI, 2001, 488-489). Vejamos por exemplo essa citação de 

uma afecção genética considerada de menor impacto:  

 

“Para citarmos um exemplo corriqueiro, 

raramente vimos um casal ser informado que 50% das 

crianças com síndrome de Down desenvolvem moléstia 

de Alzheimer na terceira década de vida” (GOLLOP, 

1994, 70).  

 

 O que se percebe é que muitas vezes a ação do julgador, diante 

dessas informações, digamos assim, meramente técnicas, é de aplicar a 

impossibilidade material do pedido para o ordenamento jurídico, o que 

seria a solução, por assim dizer, jurídica possível para esse pedido, pois 

“o Código Penal não legitima o chamado aborto eugenésico, mesmo que 



seja provável que a criança nascerá com deformidade ou enfermidade 

incurável.” (BITENCOURT, 2002, 434). Ou mesmo um exemplo 

jurisprudencial onde o juiz Kildare Carvalho expõe em seu voto que : 

 

“o pedido de interrupção de gravidez por 

indicação eugênica esbarra em absoluta ausência de 

respaldo legal. Tal entendimento decorre do texto 

explícito, já que o preceito penal brasileiro, hoje, 

autoriza somente o aborto sentimental e o terapêutico, 

vedado o aborto eugênico.” (Acórdão 275864-9 do 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais).  

 

Não é estranho encontrar quem considere que a permissão do 

aborto é uma afronta à preservação da espécie humana, considerando 

a própria hipótese do abortamento, inconcebível. Outros, porém, 

inovam o sistema e argumentam que a permissão do abortamento 

eugênico é a tendência do mundo ocidental, vez que os países 

europeus, como a Espanha, Portugal, França e a Noruega, permitem tal 

prática.  

No caso de Portugal, temos seu Código Penal que em seu artigo 

140, 1, diz não ser punível o aborto que 

 

“(...) 

b) Se mostre indicado para evitar perigo de morte 

ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a 



saúde física ou psíquica da mulher grávida, e seja 

realizado nas primeiras 12 semanas de gravidez; 

c) Haja seguros motivos para prever que o 

nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave 

doença ou malformação e seja realizado nas primeiras 

16 semanas de gravidez” (www.partido-socialista.pt) 

 

  No caso do contemporâneo Código Penal espanhol, 

temos em seu artigo 417, bis, 1, 3°:  

 

“Que se presuma que el feto habrá de nacer con 

graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto 

se practique de las veintidós primeras de gestación y 

que sea emitido por dos especialistas de centro o 

estabelecimento sanitario, público o privado, acreditado 

al afecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya 

dirección se practique el aborto” (CONDE, 1999, 94) 

 

O que pesa nos casos analisados aqui no Brasil não é a força da 

ciência jurídica positiva, codificada, ou os avanços técnicos da ciência, 

mas sim a impureza, o direito vivo, ou até uma pluralidade, que reveste 

e permeia o mundo jurídico (Cf. ADEODATO, 1995, 213; SOUTO, 1997, 

89). O sentimento do julgador atua aqui como modificador do sistema. 

E embora seja um princípio jurídico a Imparcialidade do Juiz, pode,  

muitas vezes, ser quebrado (Cf. PEREIRA, 1982, 17).  



  Em outro caso real podemos demonstrar isso, como no 

acórdão 230209-6, onde o juiz Célio César Paduani expõe no seu voto a 

disparidade entre a possibilidade de ação dentro do mundo do “dever 

ser”, ou seja, da lei e o do mundo do ser, ou o sofrimento por parte dos 

pais da criança mal formada, e ainda não nascida, como vemos: 

 

“Para Nietzsche, ‘o valor da vida não pode ser 

avaliado’. E ainda: ‘Se falamos de valores, falamos sob 

a inspiração, sob a ótica da vida’. Jean-Paul Sartre 

pensa: ‘Sofremos - e sofremos por não sofrer o 

suficiente. O sofrimento de que falamos não é nunca o 

mesmo que sentimos. O que chamamos sofrimento 

verdadeiro ou real ou propriamente dito, o sofrimento 

que nos comove é o que lemos no rosto dos outros ou, 

melhor ainda, nos retratos, no rosto de uma estátua, 

numa máscara trágica. Esse é um sofrimento que tem 

que ser.’ Com essas digressões filosóficas, recoloco-me 

na condição de julgador, livre e independente para 

decidir, eis que a independência do juiz é fundamental 

para a democracia. Não há democracia sem uma 

Magistratura livre. Se o juiz tem a missão de 

interpretar e aplicar a lei, forçoso é reconhecer que a lei 

- se é a mais importante fonte do Direito -, ao mesmo 

tempo não é a única.” (Acórdão 230209-6 do Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais) 

  



 Do mesmo modo o Juiz Baia Borges, em seu voto, expõe que:  

 

“O pedido é daqueles que levam à angústia quem 

deve decidi-lo, porque certamente vai muito além do 

aspecto meramente legal, já que está em exame e 

julgamento o próprio direito à vida”  (Acórdão 240338-

5 do Tribunal de Alçada de Minas Gerais) 

 

 Negar a natureza sentimental do julgador é querer impor ou 

dar ao julgador poderes titânicos com os quais muitas vezes este não 

vai saber lidar, ou muitas vezes até suportar. O sentimento, pois, é algo 

importante a nós para a nossa própria composição enquanto humanos, 

verdadeiros, completos.  

 Tais sentimentos são tão importantes que segundo o professor 

Antônio Souto, o sentimento específico do altruísmo foi um dos fatores 

que determinou a seleção da nossa frágil espécie. Os bebês sendo tão 

frágeis em seus primeiro instantes de vida, e suas mães, tão 

vulneráveis nos últimos meses de gravidez e logo após o parto, que 

deveriam ser protegidas da ação de predadores para que a espécie fosse 

selecionada. Desse pensamento deriva que o egoísmo exacerbado teria 

sido parcialmente eliminado em eras passadas, e que a maioria dos 

selecionados teriam herdado uma certa carga ou tendência ao 

altruísmo (Cf. SOUTO, 2000, 272-273). 



 De certo que o sentimento enquanto “previsão legal” não é 

nada, por assim dizer, novo. Podemos apontar vários casos, tal como o 

do homicídio privilegiado, onde a pena é diminuída de um a dois terços 

em caso do sujeito ativo da relação agir motivado por relevante 

sentimento de valor moral ou social. Ou mesmo uma privação de freios 

quando o sujeito ativo está completamente dominado por determinado 

sentimento, e todos esses exemplos são corriqueiros e vastamente 

tratados pela doutrina especializada. O que na verdade não é 

corriqueiro, e deveria ser bem estudado partindo, penso, da linha de 

raciocínio deste trabalho, é até que ponto o operador pode influenciar 

na contaminação do direito enquanto expressão dos sentimentos.  

 É evidente a existência de tais fatos sociais, mas não salta aos 

olhos sempre que se contempla o fenômeno, pois muitas vezes fica-se 

cego devido à repetição constante de um fenômeno a ponto de não 

conseguirmos mais enxergá-lo. Ao mesmo tempo, várias explicações 

para tal, a título de hipótese, podem surgir. O operador jurídico, no 

nosso caso, o juiz, não é uma máquina. O professor Cláudio Souto 

afirma em sua obra que cada indivíduo é portador de sentimentos, 

idéias e vontades, e o juiz não foge a esta regra, pois humano é. “Cada 

indivíduo em sociedade é essencialmente um composto SIV. Os 

compostos SIV são, considerados em si mesmos, os dados de 

composição social” (SOUTO, 1971, 01 e Cf. SOUTO, 1974, 80-82). 

Como vemos, não é possível ao juiz escapar ao sentimento humano, de 



não só saber o que o outro sente, mas conseguir sentir com ele esse 

sentimento. É o que entendemos como “compaixão”. Para Aristóteles: 

 

 

“Seja, então, compaixão certo pesar por um mal 

que se mostra destrutivo ou penoso, e atinge quem não 

o merece, mal que podia esperar sofrer a própria 

pessoa (...)” (ARISTÓTELES, 2000, 53) 

 

Poderíamos, diferente dessa definição, tentar vislumbrar a sua 

própria natureza na capacidade humana de ter a percepção, real ou 

ficta, de sofrimento, de penúria, ou em outras palavras, de qualquer 

sentimento desagradável. Como o ser humano é capaz disso, ele não só 

capta, mas também processa essa informação, criando vínculo 

emocional com quem o provocou, e passa, por conseguinte, a sentir 

com o outro. Daí a palavra compaixão, ou seja, “a paixão com”, ou 

ainda “compartilhar a paixão”.  

 Casos como os de abortamento eugênico se mostram, 

extremamente complexos, mas não por sua interpretação do 

ordenamento, e sim porque abrange necessariamente o sentimento do 

julgador, que se envolve com o sofrimento dos pais da criança mal 

formada. Esse envolvimento sentimental será elemento estrutural para 

a contaminação de um direito “puro”, mas intrinsicamente produzido 



por humanos, operado por humanos e antes de tudo, destinado a 

humanos, sem o qual o Direito não teria o menor sentido.  

 Quanto ao império da fundamentação racional da sentença, 

chegamos a um extremo penoso e frutífero ao mundo jurídico, vez que 

casos complexos como esses fazem erigir novas teorias e justificações, 

mais apuradas e mais precisas em relação ao que já foi produzido, 

eliminando assim eventuais falhas ou omissões de teorias como a 

mítica da imparcialidade do juiz na produção da sentença ou voto.  

Importante é a ressalva de que não se está, neste trabalho, 

fazendo juízo de valor sobre a decisão tomada pelos juízes, se esta ou 

aquela seria a melhor em caso de má formação fetal, vez que: 

 

“De todos os lados a equação é perversa! O que 

nós temos observado é que 95% dos casos, diante de 

anomalia fetal grave, a opção do casal é pela 

interrupção da gestação, ainda que ela não seja legal 

no nosso meio” (GOLLOP apud Acórdão 98.003566-0 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) 

 

É necessário provar que não se pode negar a composição de 

humanidade, em um sentido bem apurado, na formulação das 

sentenças e não o mero tecnicismo, pois, conforme afirma o Juiz 

Moreira Diniz:  

 



“O tema, repito, é extremamente aflitivo e 

angustiante, muito embora não de tanta monta quanto 

o trauma e o sofrimento por que , com toda a certeza, 

passaram e passam os requerentes, especialmente a 

gestante” (Acórdão 302437-1 do Tribunal de Alçada de 

Minas Gerais) 

 

 Instrumentalizar ou robotizar o julgador na hora do julgamento 

em casos como esses seria desumanizar o próprio Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 -  Do método de análise deste trabalho  

 

2.1 A importância do método 

 

Para que haja qualquer tipo de conhecimento é necessário um meio para que 

esse se manifeste na mente humana. O conhecimento pode se manifestar de várias 

maneiras, mas todas elas visam encontrar afirmações da verdade, o real. Quais são 

os critérios de verdade, e como, estes se processam ou convalidam, são questões 

ainda não muitas bem resolvidas, até mesmo para os filósofos, psicanalistas e 

psicólogos. De certo que a maioria dos autores concordam que: 

 

 “quando descrevemos o fenômeno do 

conhecimento, constatamos que, para a consciência 

natural, a verdade do conhecimento consiste na 

concordância do conteúdo do pensamento com a do 

objeto” (HESSEN, 2000, 119). 

 

A instrumentalização desse conhecimento já foge à esfera da aquisição do 

conhecimento “em si”.  

Como vimos, existem dois elementos a se considerar no conhecimento da 

verdade, seja de um pólo o objeto em si e do outro o conteúdo do pensamento. Por essa 

característica na esfera do conhecimento, já percebemos que, embora sejam 

elementos notadamente distintos, se interligam de tal maneira que podem dar 

margem às suas origens. Platão, em sua Alegoria da Caverna, expõe a fragilidade dos 

sentidos para a aquisição do conhecimento, erigindo a teoria de que só a reflexão 

racional pode levar ao conhecimento. Por outro lado, temos Epicuro, que afirma em 

seus “Cânones” que o conhecimento está no sensorial, naquilo que percebemos 



através dos sentidos (Cf. FRANCA, 1952, 63). Além desses grandes ícones que 

pertencem a correntes sobre o conhecimento, bastante extremadas, existem várias 

correntes intermediárias, tais como a do fenomenologismo, que afirma que existe um 

conhecimento real, mas que não conseguimos alcançar a sua essência, e só os seus 

reflexos é que nos saltam aos sentidos. É interessante frisar que o termo “fenômeno” 

(φαινο’µενον) também tem por tradução “aparência”. Então o trabalho do cientista é 

criar teorias e tentar pô-las à prova, justamente para evitar que se engane na 

produção do conhecimento, seja ele errando sobre a sua linha de pensamento, 

utilizando-se, por exemplo, de sofismas, ou enganando-se sobre o objeto, em relação 

ao conhecimento através de elementos ideais, ou por ilusões que enganam o humano 

por parecer verdadeiro o elemento sensorial, seja no comportamento deste ou até 

sobre a essência dele, criando assim, um falso conhecimento.   

Sendo assim, para que haja tal conhecimento, é necessário um método. Um 

método apurado tentará provar de tal maneira a hipótese que despirá o conhecimento 

de qualquer sofisma, ilusão, ou  elemento que possa falsear a verdade. Óbvio que não 

existe  “o” método, podendo este se mostrar de várias formas e seguindo vários 

métodos de seu ministrar. Dando um método como exemplo temos a intuição, meio 

subjetivo/emocional e fraco de conhecimento. Intuição é “saber algo sem estar 

cônscio disso. É um conhecimento que pode chegar até nós sem sabermos de onde 

provém, uma percepção súbita” (FISHER, 1989, 14). Esse tipo de conhecimento dá ao 

seu detentor uma percepção de que seu conhecimento é “real”, embora essa 

percepção, não comprovada, possa ou não ser real. O conhecimento empírico, sendo 

outro modo de aquisição de conhecimento, pode ser exemplificado na experiência de 

que o fogo causará sensação desagradável se o “tocarmos”, uma vez que esse evento, 

digamos assim, desagradável, já nos tenha acontecido.  

São enormes e fascinantes as variáveis, embora o conhecimento que tenha se 

destacado, notadamente nos últimos três séculos, tenha sido o conhecimento 

científico. A ratio tem muitas vertentes, e a mais famosa delas, de certo, é a científica, 



que com a sua argumentação sedutora e instigante, rende-nos facilmente não só pela 

eloqüência do discurso, mas também pelos seus resultados e suas provas. Assim que 

dominado determinado conhecimento, certamente poderemos fazer uso técnico desse 

para nossos interesses. Interesses que, infelizmente, não são usados sempre para o 

bem geral, mas para o de alguns. De qualquer modo, vejamos um exemplo prático. 

Tão logo se descobriu o domínio do fogo, a humanidade  serviu-se de comida cozida 

ou assada, iluminou cavernas e caminhou à noite, embora com esse domínio da 

técnica ninguém poderia prever incêndios criminosos em Roma. 

Digressões à parte, o método científico é um dos mais confiáveis para a 

produção de conhecimento, e este trabalho pretende, ao máximo, ministrar os seus 

crivos, para que haja o máximo de sincronicidade entre o objeto em si e a percepção 

desse através de processo mental em busca do real, delimitando ao máximo a sua 

natureza e seus limites para a produção do conhecimento, ou como disse Hegel: 

  

“sendo o conhecimento uma faculdade de espécie 

e âmbito determinados, sem uma determinação mais 

exata da sua natureza e limites, as nuvens do erro 

podem ser tomadas pelo céu da verdade” (HEGEL, 

1997, 331).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 O método utilizado 

 

Para a realização deste trabalho, analisaram-se, necessariamente, 

algumas sentenças jurídicas, bem como fez-se uma entrevista. 

 Grande parte deste trabalho é baseado em acórdãos que estão em 

plena disposição de quem quer que os consulte nos diversos sites dos 

Tribunais de Justiça de diversos estados. Alguns com limitações 

tangencionando ou liberando apenas a “ementa”. Outros, de forma 

diversa, já contém os acórdãos na íntegra. Não é zeloso demais lembrar 

que, para que se chegasse a um grau recursal, o pedido precisou ser 

negado em primeiro grau.  

 Importante frisar, há necessárias limitações nas conclusões a que 

se chega. Foi coletado material para provar a hipótese de que os juízes 

na fundamentação de suas sentenças utilizam argumentos de cunho 

sentimental, e/ou não jurídicos, para seu voto. Embora a tradição 

jurídica, bem como todos os manuais e artigos do gênero, largamente 

empregados, preguem a “racionalidade” da fundamentação, sendo essa 

“racionalidade” muitas vezes vista como um “legalismo”.  

Pregam tais manuais que a sentença, em sua fundamentação, 

deve conter fundamentos “de fato” e “de direito”. Vejamos alguns 

exemplos: 

 



“A fundamentação, a argumentação, seguida pelo 

juiz, servindo de compreensão do dispositivo e também 

de instrumento de aferição da persuasão racional e 

lógica da decisão. Na fundamentação o juiz vai 

resolvendo as questões preliminares e prejudiciais, bem 

como as questões de fato. Questão é todo ponto 

controvertido de fato e de direito e que, exatamente por 

ser controvertido, deve ser decidido pelo juiz” (GRECO 

FILHO, 2000, 239) 

 

“O juiz, aqui, motivará a sua convicção quanto 

aos fatos da causa. Dará as razões de seu 

convencimento que, embora sendo livre, não pode 

deixar de ser motivado. Art.131 (...). Desse modo 

chegará aos fundamentos de fato do juízo lógico que é a 

sentença. Igualmente apreciará os fundamentos 

jurídicos do pedido e da defesa, aos quais, entretanto, 

não está adstrito, cabendo-lhe apontar a norma 

aplicável a espécie, conforme lhe dita a convicção. 

Nisso consistirão os fundamentos de direito, do juízo 

lógico, premissa maior do silogismo final, do qual 

extrairá a decisão” (SANTOS, 2000, 17 e 18)  

 

“(...) Desse material tira o juiz os fundamentos de 

fato, tais como a reflexão lhos forneceu no último 

estado da sua convicção. Depois, usualmente, os 

fundamentos de direito, sendo de todo ponto 



indispensável que ponha claro o que pertence às partes 

e o que constitui convicção do juiz” (MIRANDA, 1997, 

66) 

 

Então em casos como o do abortamento eugênico teríamos a 

simples negativa ao pedido, pois não se teria o fundamento “de direito” 

para se ligar a um fato. Embora se saiba que existem livros e revistas 

que contêm matérias menos “ortodoxas”, e já exista, também, uma 

discussão sobre a validade dessas assertivas silogísticas (Cf. SANTOS 

1996, 196; ARONNE, 1996, 61; DEL NEGRI, 2001, 555). 

 

  

   

2.3 A amostra e as intenções 

 



Os textos dos acórdãos estudados são os 219008-9, 230209-6, 

240338-5, 264255-3, 275864-9, 302.437-1, sendo estes do 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais; 98.003566-0, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina; 597017102 e  70002099836; 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o MS 309.340-3/5 

da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, sendo este, em específico, contido na RT 781/581.  

Como a maioria das consultas foi feita via internet, em 

segundo grau, trata-se de recursos a uma decisão sem julgamento 

do mérito a um pedido judicial para realização de um abortamento 

eugênico. Esse  material do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 

Gerais foi encontrado no “www.ta.mg.gov.br”; o de Santa Catarina 

no “www.tj.sc.gov.br”; o do Tribunal do Rio Grande do Sul no 

“www.tj.rs.gov.br”. Para a pesquisa na internet, abrindo-se as 

páginas procurou-se o ícone “jurisprudência”, sendo seguido do 

ícone “busca por palavra” e posta a palavra “aborto”. Já foi 

explicado que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi 

encontrado na Revista dos Tribunais. 

Os juízes de primeira instância de tais acórdãos recusam a 

entrada do referido pedido fundamentando-se em que em direito 

material não havia possibilidade desse pedido no Direito Nacional. 

Prega a lei penal que está previsto o pedido (processual) de 

abortamento pela legislação brasileira, embora a sua concessão só 



se dê, a título material, nos casos de estupro e de perigo de vida da 

mãe conforme o artigo 128 do Código Penal. O tecnicismo jurídico 

impõe a aplicação da lei, sem a discussão de elementos como 

“bom”, “justo” ou “prudente”, dado o Princípio da Legalidade, e 

para se livrar de algumas amarras, o juiz algumas vezes utiliza-se 

de sua liberdade de convicção para impor o que lhe parece mais 

razoável, ou mais justo, ou o menos injusto, conforme o caso. O 

argumento que esse utilizará para validar o seu ponto de vista 

pode ser percebido nas argumentações de sua sentença. Como 

pretendo provar, os juízes utilizarão uma argumentação para 

justificar a sua sentença que, no fundo, baseia-se na compaixão.  

Em grau de recurso, e também como um bom exemplo do que 

falamos, temos o acórdão que contém ementa técnica, em parte, 

com seguinte conteúdo: 

 

“Autorizar a interrupção da gravidez em caso de 

constatação de feto com ma formação congênita, 

encefalocele occipital, capaz de reduzir em 50% 

(cinqüenta por cento) a probabilidade de nascimento 

com vida, e, na hipótese de sobrevida, se houver 

possibilidade de ocorrer, em 90% (noventa por cento) 

dos casos, o retardo mental. - na decisão judicial, 

melhor que se fique com a realidade, se existente 

descompasso entre esta e a norma jurídica.” (Acórdão 

230209-6 do Tribunal de Alçada de Minas Gerais) 



 

Essa ementa, por si só, já chama a atenção em relação a 

outras ementas jurídicas, pois detém em seu corpo informações 

técnicas não jurídicas sobre o seu conteúdo, o que não é comum. 

Deste e de outros acórdãos se pretende extrair elementos, e se 

averiguar a importância do sentimento do operador, que atingem 

frontalmente alguns dos denominados “fundamentos do Direito”, 

pois o operador jurídico, no caso, o juiz de Direito, irá negar o 

direito para aplicar o julgamento que parece mais justo. Direito,  

aqui no presente trabalho,  se entenderá pelo conjunto de normas 

formais que atingem toda população no Brasil, e, obviamente, 

imposta por esse mesmo Estado. Tais sentimentos, no caso o 

altruísmo do operador, terão um caráter aparentemente difuso, no 

entanto será, deveras, preciso, pois terão o seu topos (τοποσ) sobre 

a Proteção à Vida, o Princípio da fundamentação (racional/legal) da 

sentença e como esse, o sentimento humano, pode afetar o 

resultado, por assim dizer, jurídico.  

 

 

2.4 “Dissecação”(?) dos acórdãos 

 

Antes de tudo, embora possa parecer um pouco absurdo essa 

ressalva, esta dissertação é jurídica, e afeta ao Direito Público. Embora 



esse fato seja insofismável, não se pode negar a ligação visceral do 

fenômeno jurídico com as influências de grupos sociais, das correntes 

filosóficas, teológicas, pessoal/introspectiva do operador, dentre outras 

que necessariamente são variáveis que afetam a decisão por parte dos 

juízes, e que, muitas vezes já nos chegam “prontas” e “assépticas”, 

como se uma “Teoria Pura do Direito” fosse uma Teoria do “Direito 

Puro”. Seja como for, temos que, ao pretender o Direito ser ciência, não 

pode se furtar a considerar as verdades descritas por outras ciências, 

nem a compartilhar as verdades de “nossa ciência” com as outras. Sob 

diferentes aspectos, também o consideraram vários pensadores, como 

Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino entre outros de 

mesma magnitude, que o conhecimento é uno, e busca a verdade, e 

que esta detém um caráter universal, e não meramente 

compartimentado.  

Embora não seja o objetivo deste trabalho, nem seja tratado do 

assunto em seu corpo, poder-se-ia, ainda que em hipótese, fazer um 

estudo estatístico, partindo deste trabalho, para saber o quantitativo, 

vez que este trabalho é nitidamente qualitativo, acerca de que 

percentagem das sentenças, que tratam de questões de Biodireito ou 

Bioética, é dada contra legem.  

Assim sendo os textos dos acórdãos serão interpretados de 

variadas formas possíveis, tendo em vista alcançar o máximo de 

informações que os mesmos possam conter.  



  

 

2.5 A entrevista 

 

A entrevista realizada tem, antes de tudo, a intenção de confirmar 

as hipóteses levantadas no trabalho, bem como a verificação de um 

caso local. Para isso, um juiz do Estado de Pernambuco que autorizou 

a realização de um abortamento eugênico é entrevistado. Entrevista 

essa em que o juiz era livre para dizer o que bem entendia, tendo como 

rumo unicamente um roteiro preparado previamente. A entrevista em si 

está contida no corpo deste trabalho.  

O entrevistado não precisaria ser identificado para que se sentisse 

mais livre nas suas afirmações. Sabemos que a classe dos juízes é 

muito conservadora, e, ao mesmo tempo, muito cobrada por seu 

comportamento, seja pela sociedade como um todo, como também por 

frações específicas, sejam seus próprios pares, o clero, as feministas, o 

grupo Pró-Vida. Tal iniciativa de manter o juiz sem nome foi do próprio 

pesquisador, tendo em vista que, caso fosse identificado, a margem de 

erro nas respostas seria maior, distanciando-nos ainda mais da 

verdade. A hipótese foi negada pelo referido juiz, que se identificou e 

não se sentiu constrangido em responder qualquer pergunta que fosse 

feita a ele.  



Anexo a essas informações, podemos ainda fazer um paralelo 

entre a entrevista e o fato de que no dia 26 de abril de 2002  foi 

publicada matéria no Jornal do Commércio, que retrata uma 

autorização de abortamento em um caso de má formação fetal.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - O problema teórico em relação à justificação da 

sentença no caso de abortamento eugênico contra legem 

 

3.1 A razão como uniformizador do discurso humano 

 Podemos apontar que são características do ser humano 

elementos  como a inteligência, a faculdade sentimental, o instinto de 

sobrevivência, o de reprodução, dentre outros. 

    Qualquer ser humano normal apresenta tais características, 

mas a cultura ocidental, e com acento a tradição jurídica, isolou-se, e 

até concentrou-se completamente na ratio, que pode ser dividido em 

várias vertentes. Leonardo Boff faz a divisão desta razão em 

hermenêutica, dialética, intrumental-analítica, sapiental e simbólica 

(Cf. BOFF, 2001, 10). Pode parecer estranho uma citação do Leonardo 



Boff, mas o Direito ainda não explorou, ao meu entendimento, de 

maneira satisfatória, o fenômeno jurídico segundo as diferentes 

maneiras de apreensão do conhecimento.  

Dentre as várias vertentes desse conhecimento, o motivo da  razão 

ter obtido mais “sucesso” na modernidade deve-se ao fato de que uma 

de suas vertentes obteve um incrível desenvolvimento, cito obviamente 

a instrumental-analítica, capaz da produção de satélites artificiais, 

transplantes, e, no momento, um crescente domínio na área de 

biotecnologia. A razão passa a ser, então, uma espécie de culto ao 

domínio e hegemonia do homem como centro do universo, mas todo 

esse avanço, deveras obtido de maneira rápida se analisarmos o curto 

período histórico em que se desenvolvem, parece que não foi 

acompanhado também por um desenvolvimento de uma ética, de um 

propósito, e principalmente, amadurecimento humano para lidar com 

informações, que, obtidas através de mirabolantes e fantásticas 

técnicas, não poderão ser processadas de maneira satisfatória. 

Vejamos a interessante transcrição de determinados acórdãos:  

 

“Apesar de não se achar prevista dentre as 

causas autorizadoras do aborto, dispostas no art.128 

do CP a má formação congênita, exige a situação 

anômala específica a adequação da lei ao avanço 

tecnológico da medicina, que antecipa a situação do 



feto” (Acórdão 264255-3 do Tribunal de Alçada de 

Minas Gerais)  

 

“Também, o juiz, já o disseram tantos, deve ser 

contemporâneo do seu tempo, não temeroso aos 

desafios que se lhe dirigem os novos ventos, ventos 

anunciadores de um progresso tecnológico espantoso, 

mas, também, reveladores de uma coisa que já existe 

desde o início do mundo e que ainda hoje passa 

despercebida aos nossos olhos, que é a dor das 

pessoas.” (Acórdão 230209-6 do Tribunal de Alçada de 

Minas Gerais) 

 

“Pretendendo a autora  seja dado amplitude ao 

art.128 do Código Penal , onde encontram-se causas 

autorizativas do aborto, justificando-se pela evolução 

da sociedade e da medicina, nos casos em que esta 

última antecipa os acontecimentos futuros, antes 

imprevisíveis” (Acórdão 275864-9 do Tribunal de 

Alçada de Minas Gerais) 

 

Vemos nitidamente no acórdão que o juiz descreve um quadro em 

que em épocas passadas as doenças seriam desapercebidas por falta de 

conhecimento de uma técnica de pré-natal tão qualificada que pode, 

com brutal antecedência, determinar fatalidades que acometem o ser 

humano, tal como a encefalocele occipital. Antes não havia motivos de 



discursos sobre a moralidade disto ou daquilo, pois esses casos 

escapam a mera “estatística antecipatória” e só se teria o diagnóstico 

após o nascimento, o que já seria tarde. Em caso contrário, temos um 

quadro atestado por médicos especializados na área, e do qual a 

medicina atual não pode fazer absolutamente nada, a não ser a 

constatação declarativa do fato, e das parcas possibilidades de 

sobrevida. O problema, sem solução, recai, então, sobre o Poder 

Judiciário, que terá que resolvê-lo (Cf. PEREIRA, 1982, 18). 

 

 
 
 
 

3.2 A “razão” como medida nas sentenças 

 

Na tomada de qualquer decisão ou julgamento, é importante se ter os crivos ou 

medidas em que esta decisão deve ser tomada. Questões do tipo serão decisões 

baseadas na religião? ou serão decisões baseadas sob a égide da emoção? devem ser 

levadas em consideração, e antes de tudo, devem ser pensadas para se chegar a 

conclusões interessantes.  

“A teoria jurídica passa a ser um construído sistemático da razão 

e, em nome da própria razão, um instrumento de crítica da realidade” 

(FERRAZ Jr. 1993, 67), isso para o mundo jurídico ocidental,  uma vez 

que passamos a considerar a razão como elemento norteador e 

caracterizador principal do ser humano. De certo, questões vistas 

dentro do mundo jurídico, sobre a natureza do pecado ou do mal, 



deixaram de ser analisadas, e as únicas questões levadas em 

consideração passaram a ser vinculadas necessariamente à amplitude 

de aplicabilidade do texto legal, e se a conduta das pessoas se 

adequavam a elas ou não. 

Não é de se estranhar que sob o domínio do pensamento racional, 

sigam no seu encalço argumentos identicamente racionais de 

convencimento, sabendo-se que dentro da estrutura do ordenamento 

jurídico nacional, reforçam a posição de razão sobre a emoção, não 

cabendo à segunda a menor possibilidade de citação, salvo quando 

previstas pelo próprio ordenamento. Desse modo, podemos citar como 

exemplo o homicídio privilegiado (artigo 121, §1º do Código Penal), 

embora se saiba que a análise desta emoção, prevista em lei, far-se-á 

com o crivo asséptico da razão. 

Já que o elemento geral (ordenamento jurídico) detém essas 

características, a fase final ou até o resultado esperado deste (decisões 

judiciais),  sigam a mesma linha de raciocínio. Da mesma forma que o 

ordenamento é racional, a sentença teria que ser racional, da mesma 

forma que se coubesse irracionalidade no mundo jurídico, 

necessariamente as sentenças seriam irracionais. 

Sabe-se que, antes de tudo, a sentença “é o ato pelo qual o juiz 

põe termo a processo, decidindo ou não o mérito da causa” (artigo 162, 

§1º do CPC), ou seja, o ato pelo qual o Estado, na pessoa do juiz, finda 

um conflito que existe na sociedade, sendo esse ato essencial para 



manter a paz social e dirimir os conflitos da forma mais pacífica 

possível. Ou antes disso, quando o Judiciário cumpre sua missão de 

análise e crivo administrativo, como nos casos de jurisdição voluntária. 

Importante lembrar que a origem da palavra sentença: 

 

“vem da palavra do latim sententia; que por sua 

vez, vem de sentiendo, gerúndio do verbo sentire, dando 

a idéia de que, por meio dela, o juiz declara o que sente 

(quod judex per eam quid sentiat declaret).” (TOURINHO 

FILHO, 2000, 237).  

 

Como elemento culminante no processo, a sentença é produzida 

ao final, onde após feito o pedido pela parte autora, e dependendo do 

procedimento, contestado este pela parte ré, quando possível, 

produzidas as provas, o juiz deve verificar se esse pedido está 

amparado pelo ordenamento jurídico, bem como em que medida (no 

todo ou em parte), fazendo a comparação do fato real com a previsão 

legal.  

Tal descrição de elementos passa por algumas estruturas lógicas, 

visto que, na hora de proferir a sentença, o juiz deve identificar o 

porquê de sua decisão em face de infinitas outras possíveis, e antes de 

tudo, convencer que esta decisão é a melhor dentre todas as outras. Já 

afirmava Eugen Ehrlich que “mesmo que os métodos científicos 

pareçam estar muito próximos dos jurídicos, eles são muito diferentes 



(...).” (EHRLICH 1986, 276). Melhores explicações sobre o tema deste 

parágrafo estão no item 3.3..  

O que há, no mundo jurídico, no cotidiano do operador, é que nem 

sempre o que se está justificado na sentença procede pura e 

simplesmente da racionalidade/ legalismo relativa ao ordenamento 

jurídico.  Alguns, como Francisco Duarte, acreditam que: 

 

“Embora a decisão, como restou evidente, seja a 

função fundamental da Justiça, os magistrados não 

estão capacitados para tomar decisões. A teoria da 

decisão não é transmitida nos cursos de direito, mas 

nos cursos de administração e economia” (Grifo nosso) 

(SIC) (2001, 85) 

 

 Na verdade, o que pode acontecer é que o argumento ou a 

estrutura da justificação seja racional, mas a origem ou até a 

motivação que leva o juiz a dar uma sentença seja de conteúdo 

emocional. Sobre esse assunto temos a lição de Katharina Sobota que 

em seu trabalho expõe que nem sempre o resultado da sentença 

provém pura e simplesmente de uma aplicação silogística entre a 

norma e o fato, mas que certas vezes a sentença “não reflete uma 

norma doutrinária explícita, mas sim emoções efêmeras de um 

determinado tribunal em um caso particular”. (SOBOTA, 1995, 269). 

Assim sendo, quando há uma justificação para a sentença, não implica 



dizer necessariamente que os motivos que desenrolam em sentença 

sejam necessariamente racionais. 

Estabelece o artigo 131 do Código de Processo Civil que o juiz 

apreciará livremente as provas, mas deve indicar na sentença os 

motivos que lhe formaram o convencimento. De qualquer forma, haverá 

a justificação para que a sentença seja considerada “completa” e 

contendo todos os seus requisitos. Como se vê no mesmo instituto 

legal, em seu artigo 458, a sentença tem como requisitos essenciais o 

relatório, os fundamentos e o dispositivo. Os fundamentos da sentença 

são argumentações em que o juiz estrutura  a sua decisão em questões 

de fato e de direito.  

 

 

3.3 Racionalidade jurídica e a justificação da sentença 

 

Como técnica, o Direito se comporta de maneira a solucionar 

problemas do cotidiano do homem em sociedade. Nada de estranho, até 

porque com a hegemonia da dominação do homem sobre a natureza, 

todas as técnicas são voltadas para esse fim. Alguns problemas de 

implicação jurídica ocorrem, sejam eles provocados ou não. De 

qualquer sorte, criou-se um ordenamento jurídico que estabelece 

direitos e estipula o modo de aquisição, manutenção e até a perda 

desses direitos. Dentro do Direito, o direito material estabelece o bem 



jurídico a ser protegido, o direito instrumental e o modo pelo qual 

deverá ser concretizado. A sentença é, em si, a grande decisão que, 

através de ato do Estado, que, em tese, imparcial, é capaz de 

solucionar qualquer problema de ordem social, e tentar resolvê-lo.  

Por ser de tal importância, a sentença não vale por si só, mas 

demanda uma série de formalidades estabelecidas no artigo 458 do 

Código de Processo Civil. Literalmente: 

 

“são requisitos essenciais da sentença: o 

relatório, que conterá o nome das partes, a suma do 

pedido e da resposta do réu, bem como o registro das 

principais ocorrências havidas no andamento do 

processo, os fundamentos, em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito (e o) dispositivo, em que o 

juiz resolverá as questões, que as partes lhe 

submeterem” (Artigo 458 do CPC) 

 

Análise interessante faz José Frederico Marques sobre esses 

elementos essenciais da sentença, seguindo a linha tradicional do 

Direito e o comparando ao silogismo na seguinte medida :  

 

“A esquematização lógica da sentença se 

consubstancia num silogismo, em que a premissa 

maior é a norma legal aplicável, enquanto que a 

situação particular focalizada na ação constitui a 



premissa menor. Figura a parte dispositiva da sentença 

como conclusão do silogismo” (MARQUES, 2000, 470)  

 

Na mesma linha, e sendo um pouco mais específico, temos a lição 

de Alfredo Rocco que nos diz : 

 

“Já observamos o fato, que a sentença é em seu 

caráter essencial um ato da mente do jurista, e 

precisamente, um juízo lógico sobre a existência ou não 

de um complexo embasamento jurídico.” (ROCCO, 

1962, 117) (Tradução nossa). 

 

Atentando ao fato de que as questões a serem analisadas são não 

só de fato, mas também de direito, faz-se necessário que esse fato 

esteja em conformidade com o direito para que este seja provido. Fora 

desta esfera estaríamos fora do direito, pois não teríamos uma 

“premissa maior” para comparar com uma “premissa menor” que é o 

caso em concreto. A menos que se interprete que o Direito é mais que 

um conjunto de normas coercitivas impostas pelo Estado aos seus 

cidadãos e estrangeiros em território, ou que simplesmente o juiz, em 

determinados casos pode criar o direito, visando uma possível melhor 

solução acerca do caso concreto. De qualquer modo vemos que os 

casos analisados não são de fácil solução, pois põem quatro sistemas 

de indução e, antes de tudo, reguladores de comportamento (o moral, o 



religioso, o social e o jurídico), em uma aparente contradição. De um 

lado, temos o ordenamento jurídico que nega substancialmente o 

pedido, um sistema religioso que na maioria das vezes nega qualquer 

ação que venha a destruir a vida, um sistema social, que embora 

muitas vezes pratique largamente o abortamento, o nega e o reprime, e 

um sistema moral que, seguindo a linha geral, é contra qualquer 

atitude que venha a culminar na morte de alguém. De outro lado, nós 

temos o sentimento que é capaz de perceber o sofrimento da gestante e 

do marido, e, antes de tudo, saber que esse sofrimento pode acabar 

com um aparente  e simples assinar de papel, fazendo parte também do 

sistema moral, social, e, por assim dizer, também religioso e jurídico .  

 

 

3.4 Desconsideração de fatores emocionais nas sentenças  

 

 Desconsiderar fatores emocionais nas sentenças é o mesmo 

que, como foi dito, eliminar total e completamente a característica do 

próprio ser humano. “As paixões são todos aqueles sentimentos que, 

causando mudanças nas pessoas, fazem variar seus julgamentos (...)” 

(ARISTÓTELES, 2000, 05). E desconsiderar o sentimento do julgador é 

desconsiderar sua essência. Vejamos então textos de acórdãos que 

podem exemplificar bem o caso: 

 



“Diante da solicitação de autorização para 

realização de aborto, instruída com laudo médico e 

psicológico favoráveis, deliberada com plena 

conscientização da gestante e de seu companheiro,e  

evidenciando o risco à saúde desta, mormente a 

psicológica, resultante do drama emocional a que estará 

submetida caso leve a termo a gestação, (...), outra 

solução não resta senão autorizar a requerente a 

interromper a gravidez” (Grifo nosso) (Acórdão 

98.003566-0 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) 

 

“Ora, não vejo como desconsiderar todo esse 

dramático quadro, apenas porque o legislador de 1940 

não podia, já naquele longínquo tempo, antever que 

estavam por vir avanços nas ciências, inclusive na 

medicina, capazes de propiciarem saber, desde o início 

da gravidez, de informações, como as deste caso, que 

possam dizer da viabilidade, ou não, do nascimento 

com vida e de ausência de má-formação congênita do 

feto. Impõe-se, por isso, o provimento do apelo” (grifo 

nosso) (Acórdão 230209-6 do Tribunal de Alçada de 

Minas Gerais) 

 

E até mesmo usando uma comparação com os casos de abortos 

onde não há punição: 

 



“A lei admite, expressamente, a realização do 

aborto terapêutico ou sentimental, por gravidez 

produto de estupro (RT 703/333), mesmo quando o 

feto é sadio e perfeito, para preservar o sentimento da 

mãe” (Acórdão 309.340-3/5 do Tribunal de Justiça de 

São Paulo). 

 

Veja-se que não temos aqui uma imposição, no sentido de uma 

técnica positiva de dominação e imposição de força do Estado, ou 

até de seu agente agindo em seu nome (Cf. MAFFESOLI, 1976, 19), 

mas sim uma condição onde um homem se compadece de outra 

pessoa, e usa os instrumentos que tem em suas mãos para minorar 

os seus sofrimentos, ainda que estes sejam através da sentença ou 

acórdão.  

Vejamos o voto da juíza Jurema Martins neste sentido: 

 

“É óbvio que, mais do que garantir o mero direito 

de nascer a um feto que, fatalmente, não sobreviverá, 

por inexistir qualquer expectativa de vida humana em 

seu favor, deve ser preocupação de um estado social 

assegurar a saúde física e mental da mulher e de sua 

família, preservando um mínimo de qualidade de vida 

essencial à sobrevivência digna de todo ser humano, 

considerando sempre que criar ou manter a dor 

injustificadamente é um verdadeiro crime perante a 



sociedade” (Acórdão 219008-9 do Tribunal de alçada de 

Minas Gerais). 

 

Embora não trate o ordenamento jurídico do assunto em 

específico, desemboca nele, não como uma abstração, mas como um 

fato, que os sentimentos podem e, certamente, irão influenciar a 

solução de fatos e casos concretos. Para uma melhor compreensão do 

que estamos mencionando, vamos comparar essas assertivas com a 

entrevista, a ser descrita no capítulo 4, bem com a definição específica 

dos sentimentos altruísticos no capítulo 5.  

Capítulo 4 – Da entrevista 

 

4.1 Fatores a se considerar 

 

 Conforme foi descrito no capítulo 2, a entrevista decorreu de 

forma livre, seguindo meramente uma ordem cronológica dos 

acontecimentos, apesar de que, propositalmente, essa ordem 

cronológica é quebrada para evitar defesas conscientes ou 

inconscientes sobre as respostas dadas. Tais métodos visam 

“desarmar” o entrevistado de respostas que visem  criar conflitos com 

elementos morais, de convívio social, entre outros, constituindo uma 

verdadeira técnica em psicologia comportamental. Todas as respostas 

foram consideradas, assim como as reações às perguntas, sejam elas 



em tom de voz, expressão facial ou mudança de postura corporal. As 

perguntas referiram-se necessariamente ao processo, aos elementos 

jurídicos relacionados, bem como às impressões que se tira desses 

eventos e suas necessárias implicações sobre o mundo social. (Cf. 

ANASTASI, 1975, passim). 

  

 

 

 

4.2 O ambiente da entrevista 

 

Deu-se em princípio na sala da Assessoria Especial da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Tribunal do Estado de Pernambuco, na hora 

do almoço, no dia 10 de maio de 2002, e depois transferiu-se em uma 

lição quase peripatética pelos corredores do referido Tribunal, 

terminando, então, em frente à biblioteca.  

 

 

4.3 O Anonimato e a proteção do entrevistado 

  

Quando o entrevistado foi questionado sobre a possibilidade de 

manter-se anônimo, lhe mostrando que poderia ocorrer alguma 

possível dificuldade de ascensão no futuro, afirmou que desconhecia tal 



atitude por parte do Tribunal de Pernambuco, e que não tinha motivos 

para ocultar-se por trás do anonimato. Diante dessas afirmações, 

revelo que o juiz em questão é Alexandre Freire Pimentel, doutorando 

em Direito e mestre em Direito pela Universidade Federal de 

Pernambuco, juiz estadual de Pernambuco que foi aprovado em 

concurso público e nomeado em 1992.  

 

 

 

4.4 Do caso julgado de abortamento eugênico 

  

Segundo suas próprias lembranças, no ano de 1993, na Comarca 

de Belém do São Francisco, ocorreu o caso em questão, o qual  versava 

sobre o pedido para uma interrupção de gravidez de um concepto que 

não tinha cérebro. A petição continha em anexo laudos médicos 

confirmando que o feto realmente não tinha cérebro. Nessa hora foi 

questionado sobre o que sentiu quando leu a petição. Ele considerou 

que era uma situação comum, porém rara, mas imediatamente, 

enquanto expressava a sua opinião, apresentou uma expressão facial 

que demonstrou desconforto (arqueamento das sobrancelhas, franzir 

da testa, olhos espremidos, lábios cerrados), e logo em seguida foi 

interrogado se isso era tão comum como um pedido de divórcio direto, 

o que foi negado de pronto, com a voz levemente mais acentuada, 



declarando que obviamente o caso era plenamente incomum. Tal 

pergunta foi feita pelo entrevistador, sentindo a necessidade de 

diferenciar o que realmente é “da função de juiz”, seguindo a linha da 

burocratização de funções, ou uma “contínua organização de cargos, 

delimitados por normas” (WEBER, 1966,17), sendo esta “comum”, e o 

que pode chocá-lo, o que é “incomum”, como um policial que, 

eventualmente, em legítima defesa putativa de terceiro, atira em um 

adolescente.  

 Quando perguntado pelo problema (afecção) que tinha o feto 

em questão, respondeu o entrevistado que este não tinha cérebro. E ao 

questionar se era o caso de anencefalia, este concordou de imediato, o 

que faz presumir que, embora conhecesse o problema, não sabia o 

nome, por assim dizer, técnico, do problema.  

 Partindo daí, as perguntas foram um pouco mais cronológicas, 

para rememorar um fato que já tem nove anos de ocorrido, bem como 

deixar o entrevistado mais tranqüilo. Perguntado sobre que  fizera 

assim que pegou a petição a e leu, ele prontamente respondeu com um 

: “dei vistas ao Ministério Público”, o que leva a crer, pela rapidez da 

resposta que considerou o caso grave, e que requisitava uma certa 

urgência. Importante que todos os acórdãos e sentenças relativas ao 

caso de abortamento eugênico ressaltam a sua urgência, sendo a 

primeira providência do Judiciário, na pessoa do juiz, priorizar o caso e 



dar vistas ao Ministério Público. Podemos citar como exemplo o Juiz 

Baía Borges que em seu voto descreve que: 

 

“À vista da urgência requerida pelo caso, deixei de 

elaborar o relatório e, ouvida a Procuradoria de Justiça, 

imediatamente coloquei o feito em mesa, para o seu 

pronto julgamento, (...)” (Acórdão 240338-5 do Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais) 

 

 Descreveu que o Ministério Público, mesmo com as provas 

produzidas, pediu a produção de perícia para que não restasse 

qualquer sombra de dúvida sobre a natureza do fato. E que feita a 

perícia, esta se confirmou.  

 Relevante fato começou a ser descrito nesse momento, em que, 

segundo lembra, na cidade, os pais já estavam em desequilíbrio 

emocional. O pesquisador então pergunta se o referido juiz chegou a 

conhecer os pais, procurando fazer uma ponte emocional de altruísmo 

em espécie entre eles, mas o entrevistado alega que não os conheceu.  

 Exatamente nesse momento, o pesquisador faz uma pergunta 

um pouco mais instigante do ponto de vista jurídico, a respeito da 

fundamentação da sentença do caso e a sua relação com a legislação. 

O entrevistado responde prontamente que essa sentença jurídica não 

pode, em hipótese alguma, ser considerada como dogmática, mas sim 

zetética. De fato, esclarece o professor Ferraz Júnior que:  



 

“a zetética  é mais aberta, porque as suas 

premissas são dispensáveis, isto é, podem ser 

substituídas se os resultados não são bons, as 

questões que ela propõe podem até ficar sem resposta 

até que as condições de conhecimento sejam mais 

favoráveis.(...) Estes enunciados são, pois, 

basicamente, constatações.” (1993,43). 

 

 De fato, a zetética é mais aberta, mas chega um determinado 

momento em que as soluções precisam ser tomadas no mundo jurídico, 

e não se esperar até que “condições de conhecimento sejam mais 

favoráveis”. Então as premissas utilizadas pelo julgador, quando 

analisadas por ele, chegaram a um resultado que ele não considerou 

como “justo”, e então modificou as premissas de conhecimento, a saber 

a norma positiva, e a substituiu para obter “um melhor resultado” que 

achou justo.  

 Quando perguntado sobre os bens jurídicos em questão, a 

resposta foi: “qual o bem jurídico protegido? A vida do feto?”. Após essa 

afirmação, começou a descrever que havia no caso em tela dois 

possíveis direitos em questão, sendo o primeiro um direito à sanidade 

mental e física por parte dos pais, e de outro um concepto que, 

segundo descrição da perícia, “nasceria” sem vida, pois não tinha 

cérebro. E que com base nestes parâmetros, chegou a conclusão que 



seria mais coerente que, uma vez que não havia possibilidade de que o 

concepto “nascesse” com vida, considerou que a vida saudável dos pais 

valeria mais do que um pretenso direito a algo que medicamente seria 

impossível, ou seja, a vida do concepto. Ponto este semelhante a todos 

os acórdãos, visto que esses enfatizam que o concepto, seguindo a 

linha médica, é viável ou não. 

 

 

4.5 Existe punição divina? 

 

 Perguntou-se se o juiz era católico, o que foi respondido 

afirmativamente. Depois foi perguntado se não havia uma contradição 

entre a atitude e a convicção, o que foi respondido negativamente, e 

nesse momento, fez-se menção ao Código de Direito Canônico (Codex 

Iuris Canonicci) em seu cânon 1398 que estabelece excomunhão latae 

sententiae para quem provoca o abortamento, bem como para todos 

aqueles que de qualquer forma colaboraram para que este ocorresse. O 

que foi respondido com uma questão de diferenciação simples e 

conceitual. Muito embora a explicação tenha sido clara e objetiva, 

percebia-se uma leve inquietação quanto a esse ponto, pois o 

entrevistado ficou levemente agitado, deu um passo para trás, tocou o 

rosto com as mãos, mas explicou que há uma diferença entre um 

“nascituro” e um “concepto”. Não com essas palavras ou termos, porém 



descreveu que o caso típico deste cânon refere-se ao feto que tem 

condições de nascer com vida e não o caso em questão. Tal descrição é 

interessante, pois não se pune o abortamento indireto, ou seja, o 

abortamento que é provocado sem que se queira o resultado 

diretamente, quando o que se pretende é tratar a mãe de uma doença 

e, como conseqüência, tem-se o abortamento (Cf. Código de Direito 

Canônico, 1398 e respectiva nota; SALDANHA, 1991, 125). Diante dos 

fatos o entrevistado relatou que não temia estar excomungado, por ser 

o fato atípico.  

 

4.6 Os motivos da “racionalidade” 

 

 O entrevistador novamente insiste na questão da 

fundamentação perguntando se esta era plenamente racional. Tal 

questionamento é interessante pois pode haver diferenciação entre o 

racional e o legal. Como resposta, que demorou alguns segundos para 

ser dada, estando o entrevistado refletindo um pouco sobre a questão, 

obteve-se a resposta sim. A justificativa foi que a fundamentação é 

necessariamente lógica, e que ele não consegue ver o Direito, como um 

todo, seja nas suas conjecturas, tratados ou até aplicações, sem que 

este seja do ponto de vista racional. Nesse momento o entrevistado dá 

um passo para frente e assume uma postura nitidamente convicta do 

que fala, o que dá a entender que é uma das suas convicções pessoais. 



O entrevistador então faz um silogismo simples, que consiste na 

seguinte afirmação: “um motivo racional leva a uma fundamentação 

racional, logo uma motivação emocional leva a uma fundamentação 

emocional” esperando uma reação. O que de pronto foi negado pelo 

entrevistado, pois admitia que uma motivação emocional poderia dar 

origem a uma fundamentação racional. Nesse exato momento o 

entrevistado mostra um semblante reflexivo, e por alguns segundos se 

faz silêncio. Então o entrevistador pergunta qual a origem da referida 

sentença em questão, o que foi respondida da seguinte forma: “foi de 

origem emocional, mas com uma fundamentação racional”. Segue-se 

então a linha de Alexy, quando se pergunta “a opinião predominante 

num grupo sobre a validade de um argumento é critério para a sua  

racionalidade?” (ALEXY, 2001, 26). De certo que o doutorando 

Alexandre Pimentel deve ter pensado que a interpretação pura e 

simples da norma, como é a visão predominante nos julgados, ou seja, 

simplesmente aplicar a norma, não é critério para a sua racionalidade e 

que a racionalidade em si pode ter origem emocional, como uma “ação 

racional com relação a valores”. 

 

 

4.7 Altruísmo como fundamentação nacional? 

 



 Os mesmos argumentos (em relação ao peso de aplicação da 

norma ou levar em consideração o sofrimento) foram apresentados na 

reportagem do Jornal do Comercio do dia 26 de abril de 2002, que não 

está assinado por nenhum repórter, e que põe a público, pela primeira 

vez em Pernambuco, uma permissão para a realização do abortamento. 

Diz textualmente, segundo a referida matéria, “por que manter a 

gestação se há risco de a mulher morrer ou sofrer uma morte 

psicológica?” (JORNAL DO COMMERCIO, 2002, Cidades, 01). Tal caso 

é descrito pelo referido periódico assim: “Juiz autoriza aborto não 

previsto em lei”, mas se contradiz em alguns argumentos como, por 

exemplo, quando ressalta que o abortamento não tem previsão em lei, e 

ao mesmo tempo afirma que nela está amparado, “tem respaldo no 

Código Penal (artigo 128)” (JORNAL DO COMMERCIO, 2002, Cidades, 

01), tal qual faz o acórdão 70002099836 do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul onde o Juiz Carlos Marchionatti, em ementa, relata que: 

 

“No caso concreto , ao valor prevalecente e o da 

saúde e da vida da gestante. Estudos médicos , que 

demonstram a procedência do pedido enfatizam a 

existência de sério risco à vida da gestante, além do 

estado do concepto , cuja saúde não se pode 

cientificamente estabelecer devido às múltiplas 

malformações, nem sua vida salvar, lamentavelmente.” 

 



Mas o que importa, ao menos a este trabalho, é que a reportagem 

expôs que o juiz Alípio Carvalho Filho, da 2.ª Vara Cível de Igarassu, 

permitiu que uma adolescente de 16 (dezesseis) anos, realizasse o 

abortamento, e que tal sentença correu no mês de março de 2002, e 

que os motivos e fundamentações relacionadas são, em essência, as 

mesmas das relatadas pelo juiz Alexandre Freire Pimentel, e também 

pelos juízes dos acórdãos em diversos pontos no Brasil, o que faz 

presumir, no mínimo, que o grau de generalização deste estudo de 

casos pode atingir valores maiores do que uma constatação localizada. 

Todos eles mencionaram até agora que fazem isso em nome da 

gestante, e por isso que, em tese, fazem um uso alternativo (talvez não 

no sentido de Direito Alternativo) da sentença, por compaixão, e 

podemos dizer, por altruísmo.  

 

 
4.8 Uso alternativo do Direito nos acórdãos ou direito 

alternativo?  

 

 Levando-se em consideração que os referidos acórdãos não 

refletem o que determina a lei positiva material, sendo votado por 

quase todos como possível, não se pode falar em um mero tecnicismo 

jurídico. Embora possamos constatar afirmativas em contrário no 

próprio corpo do acórdão 230209-6 do Tribunal de Alçada de Minas 

Gerais:  



 

“Sob o ângulo da norma legal, tal como expressa 

no Código Penal, e para um julgamento preso a essas 

amarras (...), e sem tolerância com a bobagem do 

chamado direito alternativo – que nada mais é que a 

forma mas autoritária de pensar que se está fazendo 

justiça” 

 

 Temos nesse caso um julgamento da norma, e não segundo a 

norma, o que em termos de Direito Penal é deveras perigoso, mas com 

uma causa que visa minorar o sofrimento dos pais, do feto (?) e que 

não foi causado por ninguém. Ao menos o fato originário, pois o 

derivado seria certamente enquadrado como crime.  

 Levando-se em consideração que muitas vezes o Ordenamento 

Jurídico é contraditório, fazem-se constantes críticas sobre o uso 

exclusivo dele como fonte única para a fundamentação da sentença. O 

caso é por vezes gritante, a ponto de que “se os juizes verbalizassem as 

normas, que estão implícitas em seus julgamentos, evocariam 

contradições flagrantes (...)” (SOBOTA, 1995, 271). Desse modo como 

se justificar que em caso de estupro, o concepto possa ser abortado, 

mesmo que se constate que ele está em perfeito estado de saúde, e não 

permitir o abortamento de um concepto de má formação que o 

comprometa de tal forma que inviabilize ou dificulte o nascimento com 

vida? Baseado unicamente na lei positiva? O Juiz Ferreira Esteves do 



Tribunal de Alçada de Minas Gerais cita seu colega de Tribunal, o juiz 

Pária Pena que no acórdão 219008-9 sustentou que:  

 

“Apesar disso, a minha pretensão hermenêutica 

me fez concluir que a inspiração que levou o legislador 

à elaboração das regras positivas nos art.124-128 do 

nosso Código Penal foi a proteção à vida de relação. Se 

as hipóteses tratadas são limitadas, assim o foram 

porque limitadas eram as informações científicas de 

que dispunham para formulação de soluções”(Acórdão 

230209-6 do Tribunal de Alçada de Minas Gerais)  

 

 Sendo assim, os juízes sequer podem dizer que interpretaram 

a lei de maneira extensiva, porque o Princípio da Legalidade, 

notadamente no Direito Penal, não comporta tal hipótese, sendo esta 

fruto, literalmente, de um Direito alternativo, que foi fruto de uma 

tentativa de se dar sentenças (acórdãos) com base em um sentimento 

de compaixão, embora alguns neguem terminantemente tal hipótese.  

 Orlando Soares define o Direito Alternativo como: 

 

“um fenômeno não só de convicção ideológica, 

mas também de hermenêutica, com o objetivo de 

mudança de rumos , no tocante aos critérios 

tradicionais de interpretação e aplicação das normas 

legais por iniciativa de uma corrente de juristas 



(advogados, professores, juízes, membros do Ministério 

Público) com tendências renovadoras e progressistas. 

Trata-se de um Movimento ou esforço intelectual, na 

esfera jurídica, inspirados pelo artigo 5º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, princípios estes pelos 

quais, na lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela 

se dirige e às exigências do bem comum” (1995, 336) 

  

Certamente não existe apenas “um” Direito Alternativo, mas vários 

Direitos Alternativos, pois como é um Movimento ainda em construção, 

na medida em que não está cristalizado, mas vivo como fonte, este 

apresenta várias divisões e vertentes (Cf. XAVIER, 2002, 83). Mas como 

um todo, o Movimento visa aproximar o mito do cristalizar de uma 

norma definitiva, como sonhou Napoleão Bonaparte, com a norma 

justa, notadamente para a sociedade, e, em caso de conflito entre as 

duas, o juiz deve decidir segundo a Justiça. 

Como poderiam negar o uso do Direito Alternativo, ou ao menos o 

uso alternativo do Direito se há uma decisão que fere frontalmente o 

ordenamento jurídico?  Certamente seria um contra-senso.  

 O que ocorre é que tal corrente que procura o “justo” não 

estaria em um possível flagrante desrespeito à dignidade do feto, 

discriminando-o pela má formação, e desconsiderando o Princípio da 

Legalidade para a sua “proteção” em razão de sua condição? Ou como 

diria Cláudio Brandão, “independente de qual seja sua condição 



pessoal ou social, independente de ser ou não cidadão, de ter ou não 

direitos políticos” (BRANDÃO, 2002, 40). Certamente é uma pergunta 

para reflexão. 

 

 

 

 

Capítulo 5 - Do Altruísmo 

 

5.1 Sua definição por grandes autores 

 

Analisando Aristóteles, vemos que uma série de sentimentos, 

nitidamente humanos, podem ser enquadrados como altruísticos, 

dentre eles a piedade, a compaixão, a caridade, sejam atos e/ ou 

sentimentos análogos. Altruísmo, no sentido Comteano, é o ato que 

visa melhorar a vida de outro indivíduo, e por este ato “pio”, não cobra 

ou espera, e de preferência faz o possível para não receber, qualquer 

tipo de retribuição. “Todo o sentido do dogma positivo leva depois a 

concluir que a nossa verdadeira unidade consiste sobretudo nessa vida 

altruística” (COMTE, 1996,251), é o que evoca Comte em seu 

“Catecismo Positivista”, através do personagem “Sacerdote”. Spencer, 

por sua vez, considerava o altruísmo uma “evolução” do sentimento 

egoísta, e até seu contraponto e quase contemporâneo. E já que o 



assunto é “evolução”, mencionemos os estudiosos da Etologia, ciência 

biológica que estuda o comportamento dos animais, que assimilou o 

conhecimento sobre o “altruísmo”, e, inicialmente visando investigar 

como tal sentimento ainda permanecia dentro da seleção natural, 

começou a estudar o assunto. Para enquadrar o termo “altruísmo” 

dentro da estrutura biológica, o mesmo recebeu uma maior 

flexibilidade. Como o estudo pretende ser completo, não se pode deixar 

de considerar o conhecimento, ainda que vindo de outra fonte como a 

da Etologia, para que haja melhor compreensão, e que esta seja mais 

completa.  

 

 

5.2 Suas Classificações  

 

Faz-se necessário  uma diferenciação entre o altruísmo próprio e o  

impróprio. O Altruísmo próprio é aquele que se destina a melhorar as 

condições de vida do próximo, independente de contraprestação 

cobrada e sem que haja, necessariamente, relação de parentesco e, 

também sem que se saiba o autor da ação para que se evite a 

recompensa honorífica. Este é o altruísmo tratado por Comte, puro, 

próprio, por definição. Como tal é extremamente difícil de ser 

detectado, visto que as suas fontes subjetivas encontram-se em um 

emaranhado denso e complexo, envolvendo, principalmente, satisfações 



subjetivas, que podem ser, na mente de quem as pratica, como um 

passo a mais para o paraíso, ou simplesmente o prazer íntimo de 

ajudar. Esse tipo de altruísmo é incentivado na Bíblia Sagrada no livro 

de Mateus: 

 

“Por isso quando der esmola, não mande tocar a 

trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas 

sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos 

homens. Eu garanto a vocês: eles já receberam a 

recompensa.” (Mateus 6: 2) 

 

Também há citação em relação a este comportamento no livro dos 

Atos dos Apóstolos : 

 

“Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, 

centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a 

Deus, com toda a sua casa; dava muitas esmolas e 

orava a Deus constantemente” (Atos dos Apóstolos 10: 

1 e 2) 

 

O ponto principal é que nenhum desses comportamentos 

altruísticos, mesmo que incentivados e exaltados, não poderiam ser 

motivo de aclamação por parte do próprio autor da ação, que dá 

margem à soberba, mas o reconhecimento unicamente de Deus no seu 

julgamento. Vejamos esta passagem de Lucas:  



 

“Assim também vós, quando tiverdes cumprido 

todas as ordens, dizei: Somos servos inúteis, fizemos 

apenas o que devíamos fazer” (Lucas 17:10) 

 

Diferente desta, podemos citar o altruísmo impróprio, que Edward 

Wilson enquadra em dois tipos, a saber, o absoluto e o relativo. 

Segundo o autor,  o altruísmo absoluto é aquele “que (quem) o 

experimenta não expressa nenhum desejo de retribuir 

equivalentemente e não desempenha nenhuma ação inconsciente que 

não conduza a este objetivo” (WILSON, 1981, 155). Vê-se que, embora 

não espere nenhum “tipo de retribuição equivalente”, tal atitude não só 

atinge um prestígio pessoal positivo perante a comunidade, mas 

também aos seus parentes, embora não espere conscientemente por 

isso.  Importante citar que Wilson usa a expressão “não expressa 

nenhum desejo”, embora a retribuição possa e, dependendo da 

situação, ocorre. Já o altruísmo relativo é aquele incitado pelo egoísmo, 

ou seja, o altruísmo é meticulosamente armado , arquitetado, 

planejado, para que seja visto, e exaltado, e deste modo a 

autopromoção seria o fim a que se destina o ato que é meramente um 

meio, como um homem que dá esmolas unicamente quando está em 

público, e quando não, simplesmente não dá esmolas. Em Nietzsche 

vemos uma passagem que denota tal situação :  



 

“Vós que andais muito solícitos em redor do 

próximo, e manifestai-o com belas palavras. Mas eu vos 

digo: o vosso amor ao próximo é o vosso meu amor a 

vós mesmos. (...) Não vos suportais a vós mesmos e não 

vos quereis bastante; desejareis seduzir o próximo por 

vosso amor e dourar-vos, com a sua ilusão.” 

(NIEZSCHE, 1999, 59-60).  

 

Ou como diria Samuelsom “At other times it may be only 

rationalization (spurious for card-carring atheists): ‘If I rescue 

somebody’s son, somebody will rescue mine” (SAMUELSON, 1993, 

143). 

 

5.3 Altruísmo visto nas relações de parentesco  

 

Segundo Etólogos como Edward Wilson (1981,154), Rémy Chauvin 

(1977,152) e J.H. Crook (1970, 175), e até em Spencer (JOLIVET, 1966, 

79), o altruísmo é muito melhor observado e mais freqüente quando 

praticado em relação a  um parente sangüíneo próximo, seja ele filho, 

pai, neto ou grupo familiar próximo, tal como sobrinho ou tio. De modo 

diverso, temos tais atos relacionados com o parentesco distante ou até 

com estranhos. Observados os comportamentos, vê-se que quanto 

maior for a distância sangüínea, mais rara será a atitude de altruísmo. 



Esse tipo de comportamento é inerente a animais que vivem em grupo, 

ocorrendo o mesmo com o homem. Será mais fácil observar tais 

atitudes em parentes próximos que em distantes, em parentes 

distantes a estranhos, nacionais a estrangeiros, em suma, quanto 

maior a afinidade entre o autor do altruísmo e o agente em quem se 

pratica o altruísmo, maior será a probabilidade de que ocorra o evento. 

O fato é que em relação aos parentes próximos , é quase certo que haja 

altruísmo. Em relação aos não parentes podem existir outras 

afinidades que não a meramente sangüínea, tais como o sujeito ativo 

ser do mesmo grupo étnico que o sujeito passivo, da mesma 

nacionalidade, religião, classe profissional ou social. Quanto maior for 

o número de afinidades, maior a probabilidade de existir altruísmo (Cf. 

WILSON, 1981, 158-159).  

 

 

5.4 Altruísmo fora da relação de parentesco.  

 

O altruísmo fora da relação de parentesco, como já foi citado, 

torna-se cada vez mais difícil de ocorrer, mas existem casos latentes 

que podem ser observados. Devido à complexidade a que está 

submetida a sociedade humana, não podemos recorrer unicamente a 

fatores biológicos como justificativa para seu comportamento, mas 



também a fatores culturais, que influenciam necessariamente o 

resultado.  

É admissível a hipótese de que um político utilize-se de um 

altruísmo relativo para continuar no poder, de um doutrinador 

defender determinada posição para ter um fator diferencial em relação 

aos outros e, desse modo, eles tomarem um lugar de destaque na 

sociedade. Graças a seu status, os seus gens egoístas teriam melhor 

probabilidade de se perpetuarem, etologicamente falando. Esse é o 

altruísmo mais comum nos atores sociais que não têm relação de 

parentesco.  

 Já em se falando de altruísmo próprio, seria o auge gradativo do 

altruísmo, visto que visa, sem pretender recompensa, unicamente o 

bem do próximo. Caso esse “próximo” não seja parente, não vise 

recompensa de qualquer espécie, e muito menos reconhecimento de 

status, com a possibilidade de risco próprio, será dificilmente  

detectado, e ainda mais em não parentes.  

 

 

5.5 O altruísmo é visto nas sentenças? 

 

 O altruísmo é uma característica do homem(Cf. SOUTO 2000, 272), e é óbvio 

que em algumas sentenças se reconheçam tais características intrinsecamente 

humanas, das mais variadas espécies como já foram citadas acima.   



Vejamos então alguns trechos de acórdãos para que se constate empiricamente 

o que falamos a título teórico sobre o altruísmo. Observe-se que, mesmo sem uma 

fundamentação legal, tem-se um fundamento, ainda que não jurídico, de origem 

emocional relacionado nos referidos acórdãos:   

 

“O pedido veio instruído com parecer psicológico 

de fls. 32, que dá conta da intensa angústia que 

acometeu o casal, quando souberam que o bebê que 

esperavam não sobreviveria ao nascimento” (Grifo 

nosso) (Acórdão 98.003566-0 do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina) 

 

“(...) a demonstrar que não se pode numa situação 

de tal relevância ignorar o drama vivido pela apelante 

autora, (...). É que o juiz não pode ser um autômato, 

alijado de tudo que não seja lei ou processo, (...)” 

(Acórdão 275864-9 do Tribunal de Alçada de Minas 

Gerais) 

 

“Ora, não vejo como desconsiderar todo esse 

dramático quadro, apenas porque o legislador de 1940 

não podia, já naquele longínquo tempo, antever que 

estavam por vir avanços nas ciências, (...)”  (grifo nosso)  

e, 

“A última palavra está com a ciência médica, pois 

cabe somente a ela decidir sobre a necessidade de 

interrupção da pavorosa gestação que se nos depara. 



Como magistrado, cônscio de minha independência 

funcional, e diante deste quadro dantesco, não posso 

me furtar a decidir pelo provimento da postulação, a 

fim de permitir a interrupção da gestação anômala e 

inviável de Pollyana, essa jovem mãe de um nascituro 

que não tem como nascer viável.” (acórdão 230209-6 do 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais). 

 

Observe-se que em nenhum momento os juízes admitiram que 

essas decisões eram praeter ou secundum legis, ou seja, que tais 

decisões eram baseadas na principal fonte do direito; que para nós, 

brasileiros, é a lei,  e eles fundamentam suas sentenças e votos no 

sentimento que têm de compaixão em relação aos pais do feto mal 

formado. Apenas com essas amostras, percebemos que adjetivos e 

locuções como  intensa angústia, situação de tal relevância, dramático, 

pavorosa, quadro dantesco  são constatações não negligenciáveis e que 

tal decisão não foi tomada com a legis e sim com a sentio. Perceba a 

sutileza da afirmação quando o juiz passa a tratar a mãe da criança 

pelo primeiro nome. Com essa atitude mostra um vínculo criado entre 

a pessoa do juiz e a mãe. Nenhum pronome de tratamento é usado no 

caso, ou sequer o patronímico, mas simplesmente o nome e a 

característica do sofrimento. Já não é mais um objeto jurídico pronto 

para ser analisado, com pressupostos e requisitos para aceitação, ou 

uma análise de tipicidade em relação à possibilidade material da 



conduta à luz do direito positivo brasileiro, mas uma mulher que tem 

diante de si um quadro de sofrimento que será analisado, partindo 

destes elementos, de maneira mais “humana” e menos “técnico-

científica”. Levando o juiz à condição essencial, que muitas vezes é 

esquecida pelos operadores e cientistas do direito: que o juiz é, antes de 

tudo, um homem. Que tem sentimentos e que pode se sensibilizar com 

dramas emocionais que estão longe das telas de cinema, mas existem 

na vida real. E impelidos por estes sentimentos são capazes de 

sentenciar, com toda a força que o Estado dá, que se realize o 

abortamento. Mesmo que não haja a previsão legal, e sim, muito pelo 

contrário, a proibição. As conseqüências podem ser variadas, poderá 

ter uma série de contratempos, pois afinal de contas, a classe dos 

juízes é em essência conservadora, e eles podem ter sua sentença 

reformada, ter o nome vetado ou não votado para ascensão de 

comarcas (de terceira para secunda, de segunda para primeira) ou até 

de graus de jurisdição (de juiz para desembargador, de desembargador 

para ministro), Podem também ser alvos de grupos contrários ao 

abortamento, e ser excomungados, em caso de serem católicos, late 

sententie pela Igreja. Mesmo assim, esses juízes foram capazes de, por 

um sentimento de compaixão,  dar a sentença, o que é, no mínimo, um 

fenômeno deveras interessante.  

Interessante, pois estas foram as fundamentações dos acórdãos e 

sentenças proferidas em primeiro e segundo graus em vários pontos no 



Brasil. Caso houvesse a pergunta: qual o fundamento jurídico destas 

decisões? No máximo a resposta seria que :  

 

“Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum” (artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil) 

 

Sabe-se que dentro do ordenamento jurídico não há possibilidade 

de se mencionar o direito nacional, ao menos no momento, para que se 

possa justificar as sentenças e acórdãos de maneira inteiramente legal, 

mas todos eles, digo, os acórdãos e sentenças, foram justificados. E é 

importante frisar que a justificação, integrante daqueles e desta, 

realizou-se de maneira não legal, mas sentimental em origem.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
 



 

Sobre o sentimento nas sentenças 

 

 Depois de analisadas todas as questões até aqui referidas, 

podemos levar em consideração que, embora não seja certo e absoluto 

acontecer, sentimentos podem influenciar o resultado das sentenças. 

Todas as sentenças e acórdãos são proferidos contra legem, com a 

fundamentação no sentimento de compaixão. 

 Vejamos o que nos diz alguns dos mesmos acórdãos: 

 

“trata-se de uma gestação de feto com má 

formação congênita, com ausência de calota  craniana, 

anencefalia, é que hei de admitir a interrupção da 

gravidez no presente caso, diante da perspectiva 

evidente de mal bem maior para a gestante(...)” 

(acórdão 275864-9 do Tribunal de Alçada de Minas 

Gerais) 

 

 No mesmo sentido:  

 

“Verifica-se, com efeito, que, no d. juízo de 

instância singela, no exame que fez do infortúnio, que 

se abateu sobre a vida dos apelantes, simplesmente se 

mostrou a lei, e nada se disse sobre a dor dos 



requerentes” (Acórdão 230209-6 do Tribunal de Alçada 

de Minas Gerais) 

 

 Dentre outras citações já feitas neste trabalho, não podemos 

ter outra constatação a não ser que o sentimento foi elemento central 

para a tomada de decisão dos referidos acórdãos, visto que não há 

embasamento legal para que o aborto se realize, e muito em reverso, 

vemos que a lei proíbe tal comportamento e, conseqüentemente, a 

decisão refletida em forma de acórdão. Para tal usaram como palavras 

chave em suas fundamentações pavorosa, dantesca, dramática, dor, 

para evitar um mal maior e sofrimento (Cf. neste trabalho o item 5.5). O 

que nos remete a Sobota, sobre a quebra do Princípio da Legalidade, a 

qual, finalizando o seu pensamento faz “uma reflexão final: o discurso 

legal depende de uma técnica que torna possível criar a ilusão de 

certeza em uma esfera de incerteza” (SOBOTA, 1995, 271). 

 

A influência do Altruísmo nas sentenças de abortamento eugênico 

 

 Como vemos no capítulo 5 deste trabalho, o altruísmo é um 

sentimento genuinamente humano. Para que seja um humano 

completo é necessário que o homem tenha dentro de si a capacidade de 

ter ou sentir o altruísmo, mesmo que seja nas suas formas mais 

“impuras”. Então podemos fazer uma ligação entre os humanos e os 



juizes, visto que estes realmente o são. Os juízes são capazes de sentir 

compaixão das partes, seja em sede de jurisdição voluntária ou 

contenciosa, cível ou criminal e, no caso em questão, eles próprios 

julgam a lei, considerando-a imprópria para o caso. O motivo dessa 

interpretação/ julgamento da lei, ou  seja, a força que os move a este 

resultado é o fato de que estes vislumbram uma hipótese melhor para a 

sentença, e é também atender os seus sentimentos em relação ao caso 

em tela. Após contato com o caso e a descrição do circo de horrores que 

se tem com relação a isto é que os juízes em questão se compadecem 

não do caso, mas dos pais e algumas vezes do próprio feto, o que nos 

revela sentimento de altruísmo, pois o que seria a função do juiz se não 

apenas aplicar a lei? Então este subverte a lei em o que acredita ser 

justiça. Embora pessoalmente discorde da forma como foi exercido esse 

sentimento, e que não considere esta como a melhor resolução cabível, 

constato que tais sentenças foram motivadas e fundamentadas em  

sentimentos e não em lei. Tal sentimento é de altruísmo, e, serve para 

minorar ou eliminar problemas que estão fora da esfera do mundo 

pessoal, conforme foi demonstrado no capítulo 5. Sendo este 

sentimento, o de altruísmo,  fonte para a produção de sentenças, não 

há como negar a sua influência no mundo jurídico e constatá-la como 

integrante das circunstâncias que podem vir a influenciar a 

concretização de sentenças ou, melhor dizendo, da aplicação do Direito 

em um caso concreto.   



 

O altruísmo como justificação das sentenças  

 

 É consenso que toda sentença deve ser fundamentada, e 

temos de forma consciente ou inconsciente que esta deve ser embasada 

seguindo uma linha racional, existindo autores como Robert Alexy que 

escrevem livros específicos sobre o tema, tal como “Teoria da 

argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica”, mas na hipótese legal não há a obrigação 

explícita de que o juiz justifique racionalmente a sua sentença, sendo 

mais branda e obrigando meramente que esta seja justificada. Isso se 

levarmos em consideração que a sentença terá o viés dogmático, pois se 

levarmos em conta que esta pode se dar dentro de um enfoque 

possivelmente zetético, ou ainda, que está dentro de um pluraismo 

jurídico (SOUTO, 1996,37) as possibilidades aumentam de forma 

substancial (cf. item 4.4).  

 Levando em consideração esses elementos, que o 

sentimento de altruísmo pode influenciar as sentenças, concluímos que 

aquele é levado em consideração na hora da decisão. É importante 

abrir aqui várias ressalvas. Reconhecemos aqui que os casos em tela 

são bastante conturbados, e que qualquer decisão será considerada 

danosa para alguma parcela da sociedade, notadamente para o feto, 

que de qualquer forma será atingido por  algum sofrimento. No entanto 



devemos levar em consideração que temos um fato, e como tal não 

podemos negar que juízes, de diferentes localidades, em diferentes 

datas, sem que houvesse comunicação entre eles, julgaram casos 

semelhantes da mesma forma. Nada de espantoso, caso não fossem 

tais casos explicitamente contra a lei,  tendo sido usado como 

justificativa o sentimento de altruísmo. Embora exista um terreno 

bastante tortuoso e bastante perigoso para o julgamento destes casos, 

por assim dizer, complicados, estes se deram não através da 

verossimilhança entre o fato e a previsão legal, mas com argumentos 

que deixam nítido que é o sentimento que justifica essas sentenças e 

acórdãos. Demonstrando que essa pode ser uma possível tendência 

para a resolução de conflitos realmente difíceis.   

 

 

Que tipo de altruísmo é visto nas sentenças ?  

 

 Temos aqui uma série de problemas para determinar 

que tipo de altruísmo é encontrado nas sentenças. O primeiro deles é 

que, por serem de natureza nitidamente pública, as sentenças 

poderiam, de imediato, ser descartadas enquanto altruísmo puro, ou o 

pregado por Comte ou até pelas religiões. Mas considerando que estas 

sentenças, em específico, não foram divulgadas além dos meios de que 

dispõe qualquer outra sentença para poder chegar ao público, 



poderíamos classificá-las como de altruísmo próprio (Cf. item 5.2) pelos 

motivos que passamos a expor.  

  Em primeiro ponto, podemos afirmar que mesmo que 

alguns juízes não levem em consideração que possa existir alguma 

sanção administrativa em relação a eles (Cf o item 4.3), por ser esta 

decisão plenamente contra a lei, ela existe, e pode se dar de várias 

formas, sendo uma delas o retardamento de ascensão de terceira para 

segunda instância, de segunda para primeira, e verticalizando para 

desembargador e ministro. Caso não tenha sido vitaliciado, o juiz pode 

sofrer sérios problemas por ter dado sentença contra legem. Ademais, 

existem outros problemas que devem ser levados em consideração. 

Para o juiz não existe unicamente o problema jurídico, pois ele, o juiz, é 

parte integrante da sociedade e, antes de tudo, uma pessoa. Caso, por 

exemplo, o juiz seja católico, poderá ser excomungado, caso espírita, 

poderá responder por seus atos em uma outra vida e, de modo geral, 

responderá de acordo com sua própria religião, segundo o seu 

entendimento (Cf. item 4.5). Fora destes elementos espirituais existem 

os sociais, como os grupos organizados, como o Pró-Vida ou o 

Movimento Feminista que, certamente, caso saibam do caso, farão 

“marcação ferrenha” no juiz para tentar pressioná-lo a tomar esta ou 

aquela decisão e, uma vez tomada a decisão irão provocá-lo ainda mais, 

responsabilizando-o pelo ato. 



 Obtidas essas informações, podemos chegar à conclusão 

de que o juiz que toma esse tipo de atitude o faz enfrentando, por 

sofrimento próprio, problemas que irão minorar problemas de terceiros, 

sem que esses terceiros, ou outros, possam aumentar o seu status ou 

sequer divulgá-lo como  benfeitor em nome de um sentimento de 

altruísmo próprio.  

 Ponto interessante a se citar é que mesmo os juízes que 

deram votos e sentenças contra a realização do abortamento, podem ter 

realizado tais votos e sentenças com base também no altruísmo. Só que 

realizado e concretizado de forma diferente. Tal altruísmo é voltado 

para o concepto e o seu direito à existência, ainda que passageira e 

diminuta no tempo, e não como ocorre no resultado da maioria dos 

acórdãos postos, voltados para os pais e familiares do concepto.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia citada no texto 
 

Livros 

 
ALEXY, Robert (2001). Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do 
Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica. Tradução de 
Zilma Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Ed. Landy. 

ANASTASI, Anne (1975). Testes Psicológicos: teoria e aplicação. Tradução 
de Dante Moreira Leite. São Paulo: EPU; EDUSP. 

ARISTÓTELES (2000). Retórica das Paixões. Prefácio de Michel Meyer; 
introdução e tradução do grego de Isis B. da Fonseca. São Paulo: Martins 
Fontes (Clássicos). 

BITENCOURT, Cezar Roberto (2002). Código Penal Anotado. São Paulo: 
Saraiva.  

BOFF, Lenardo (2001). Princípio de Compaixão e Cuidado. Colaboração de 
Wener Müller e Tradução de Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes.  

BRANDÃO, Cláudio. (2002). Introdução ao Direito Penal: análise do Direito 
Penal à luz do Princípio da Legalidade. Rio de Janeiro: Forense. 

BRUNO, Aníbal (1979). Crimes Contra a Pessoa. Rio: Rio de Janeiro.  

CHAUVIN, Rémy (1977). Etology: the biological study of animal behavior. 
Traduzido por Joyce Diamanti. New York: Internacional Universites Press, 
inc.  

COMTE, Auguste (1996). Catecismo Positivista. Tradução e notas de 
Miguel Ramos. São Paulo: Nova Cultural. 

CONDE, Francisco Muñoz (1999). Derecho Penal: Parte especial. Valência: 
Tirant. Lo Blanch.  

CROOK, J. H. (1981). The socio-ecology of primates in social behavior in 
birds and mammals: essay on social Etology of animals and man. Editor J. 
H. Crook. London, New York: Academic Press.   

DAMÁSIO, Antônio (1998). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérrebro 
humano. Tradução de Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: 
Companhia das Letras.  

DUARTE, Francisco Carlo (2001). Justiça e decisão judicial: Teoria da 
decisão jurídica. Volume 1. Curitiba: Juruá.  

EHRLICH, Eugen (1986). Fundamentos da Sociologia do Direito. Tradução 
de René Ernani Gertz. Brasília: Ed. UNB. 

FERRAZ Jr., Tércio Sampáio (1988). Introdução ao Estudo do Direito: 
Técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas. 



FISHER, Milton (1989). Intuição: Estratégias e exercícios para auxiliar na 
tomada de decisões. Tradução de Acita Renné Simon Kraiser. São Paulo: 
Ed. Nobel.  

FRANCA, Leonel, Pe. (1952). Noções de História da Filosofia. Rio de 
Janeiro: Ed. Agir.  

FRANCO, João (1999). Ensaios Penais. Recife: FASA. 

GRECO FILHO, Vicente (2000). Primeiras linhas de direito processual civil 
brasileiro. Volume 2. São Paulo: Saraiva.   

GOMES, Luis Flávio & MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de (2000). 
Criminologia: introdução aos seus fundamentos teórcos: introdução às 
bases criminológicas da Lei 9.099/95, lei dos juizados especiais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais.  

HALACY Jr., D.S. (1976). A Evolução Genética - Modelando a Vida do 
Amanhã. São Paulo: Cultrix. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1996) Fenomenologia do Espírito. 
Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz. São Paulo: Nova Cultural.  

HESSEN, Johannes (2000) Teoria do Conhecimento. Tradução de João 
Vergílio Gallerano Cuter com revisão técnica de Sérgio Sérvulo da Cunha. 
São Paulo: Martins Fontes. 

HUNGRIA, Nelson (1966). Comentários ao Código Penal, volume V. 
Forense:Rio de Janeiro.  

JOVILET, Remi (1967). Tratado de Filosofia: Da Moral. Tomo IV. Rio de 
Janeiro: Agir Editora.  

KELSEN, Hans (1999). Teoria Pura do Direito. Tradução de João Batista 
Machado. São Paulo: Martins Fontes. 

MARQUES, José Frederico (2000). Instituições de Direito Processual Civil, 
Volume II. Campinas: Millennium. 

MARQUES, José Frederico (1999). Tratado de Direito Penal, vol. IV. 
Campinas:Milenium. 

MAFFESOLI, Michel (1976). Logique de la domination. Paris: Presses 
Universitaries de France. 

MIRANDA, Pontes de (1997). Comentários ao Código de Processo Civil. 
Tomo V: arts. 444 a 475. Rio de Janeiro: Forense 

NIEZSTCHE, Friedrich (1999). Assim Falou Zaratustra. Tradução de Pietro 
Nassetti. Coleção “A Obra Prima de Cada Autor”. Porto Alegre: Martin 
Claret.  

PLATÃO (1997). A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo. 
Nova Cultural.  



REZENDE, Jorge de (1998). Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 

ROCCO, Alfredo (1962). La Sentença Civile. Milano: Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma, Dott. A. Giuffré. 

SANTOS, Moacyr Amaral (2000). Primeiras linhas de direito processual 
civil. Volume 3. São Paulo:Saraiva 

SILVA, José Afonso da (2000). Curso de Direito Constitucional Positivo. 
São Paulo: Ed. Melhoramentos.  

SOUTO, Antônio (2000). Etologia: Princípios e Reflexões. Recife: Ed. UFPE. 

SOUTO, Claudio (1971). Introdução ao Direito como Ciência Social. 
Brasília, Rio de Janeiro; Ed. UNB, Tempo Brasileiro. 

SOUTO, Cláudio (1974). Teoria Sociológica Geral. Porto Alegre: Porto 
Alegre 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa (2000). Processo Penal, vol. 1. São 
Paulo: Saraiva.  

WILSON, Eduard (1981). Da Natureza Humana. Tradução de Geraldo 
Florsheim e Eduardo D’ambrósio. São Paulo: T.A. Queiroz; Ed. USP.  

XAVIER, Bruno de Aquino Parreira (2002) Direito Alternativo. Curitiba: 
Juruá.  

 

 

 

 

Periódicos 
 

ADEODATO, João Maurício (1995) Ética, Jusnaturalismo e Positivismo no 
Direito in Anuário de Pós Graduação em Direito, Ano 7, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco/CCJ. Coordenador João Maurício 
Adeodato: Ed. Universitária UFPE, pp. 199-216. 

DEL NEGRI, André Luis (2001). A constitucionalidade do Direito Penal 
através de uma visão garantista na atividade do legislador e nas decisões 
judiciais in Revista dos Tribunais, ano 90, volume 786, abril, p.549-555.  

GIACOMOLLI, Nereu José (2001). Autorização Judicial para interrupção da 
Gravidez: Aborto Eugênico, Necessário e Sentimental. In Revista dos 
Tribunais. Volume 794, p. 486-494. 

GOLLOP, Thomaz Rafael (1994). Aborto por Anomalia Fetal in Bioética ; 
Simpósio : Aborto. Volume 2, Número 1. Revista do Conselho Federal de 
Medicina. 



JORNAL DO COMMERCIO (2002). Juiz autoriza aborto não previsto em lei. 
Cidades. Recife, 26 de abril, pp.01 e 02.  

MICKILOS, David & CARLSON, Elof (2000). Engineering American sosiety: 
the lesson of eugenics in Nature review. Volume 1, novembro, p. 153-158.  

REVISTA DOS TRIBUNAIS (2000). Jurisprudência Geral Penal. Novembro 
de 2000, 89° ano, n.° 781, p.581-582. 

SAMUELSON, Paul A. (1993). Altruism as a problem involving group 
versus individual selection in Economics and Biology in The American 
Economic Review. Nashville, Tenn. , volume 83, n.º2, may, pp. 143-148.  

SANTOS, Lycurgo de Castro (1996). O Princípio da Legalidade no Moderno 
Direito Penal in Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 4, n.15, 
p.182-199, julho-setembro 

SIMON, Herbert A. (1993). Altruism and Economics in The American 
Economic Review. Nashville, Tenn. , volume 83, n.º2, may, pp. 156-161. 

SOARES, Orlando. Direito Alternativo in Revista Forense. Rio de Janeiro: 
volume 90, n.328, p335-341, outubro-dezembro 

SOBOTA, Katharina (1995). Não mencione a norma! Tradução de João 
Maurício Adeodato in Anuário de Pós Graduação em Direito, Ano 7, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco/CCJ? Coordenador João Maurício 
Adeodato: Ed. Universitária UFPE, pp.251-273. 

SOUTO, Claudio (1996). Direito Alternativo: Em busca de sua teoria 
sociológica in ESMAPE, junho, 16-72. 

WAACK, Willian (1999). A Provocação. In Revista Época n.º72, pp.118-120. 

WEBER, Max (1966). Os fundamentos da organização burocrática: uma 
construção do tipo ideal in Textos Básicos de Ciências Sociais em 
Sociologia da Burocracia. Tradução de Edmundo Campos. Rio de Janeiro: 
Zahar, pp.16-27.    

 
Dissertações 
 
PEREIRA, Mirian de Sá (1982). Identificação e Interpretação da Natureza e 
das Raízes Sociais do Direito. Recife. Disseretação para obtenção de grau 
de mestre. Orientador: Cláudio Souto. Programa de Mestrado em 
Economia e Sociologia/ UFPE.  

SALDANHA, Elza Roxana Alves (1991). Infanticídio e Aborto: um estudo 
sociológico do Direito Penal com referência à criminalidade feminina. 
Recife. Dissertação para obtenção de grau de mestre. Orientador: Cláudio 
Souto. FDR/UFPE. 



SOUZA, Débora Ferreira de (1987). Aborto Provocado no Brasil: realidade 
social e sistema normativo. Recife. Dissertação para obtenção de grau de 
mestre. Orientador: Nelson Saldanha. FDR/UFPE. 

 

 

Sites 
www.tjpe.gov,br (em jurisprudência no dia 10 de agosto de 2002) 

www.ta.sc.gov.br (em jurisprudência no dia 15 de março de 2001) 

www.ta.mg.gov.br (em jurisprudência no dia 20 de janeiro de 2000) 

www.tj.rs.gov.br (em jurisprudência no dia 15 de março de 2001) 

www.senado.gov.br (em 23 de abril de 2000) 

www.partido-socialista.pt (23 de abril de 2000) 

www.aborto.com (dia 23 de abril de 2000) 

 
Bibliografia Consultada 

 

Livros 

 
ALEXY, Robert (2001). Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do 
Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica. Tradução de 
Zilma Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Ed. Landy. 

ALMEIDA, Marcos de (2000). Considerações Bioéticas sobre o Aborto. In A 
Bioética no Século XXI, organizado por Volnei Garrafa e Sérgio Ibiapina F. 
Costa. Brasília: Editora UNB. P.101-108. 

ANASTASI, Anne (1975). Testes Psicológicos: teoria e aplicação. Tradução 
de Dante Moreira Leite. São Paulo: EPU; EDUSP. 

AQUINAS, Thomas (1952). The Summa Theologica, Volume II (Great Books 
of Western Word). Traduzido pela província dominicana inglesa e revisada 
por Daniel J. Sullivan. Chicago-Londres-Toronto: Ed. Da Universidade de 
Chigado 

AQUINO, Tomás, Santo (1949). Suma Teológica, Tomo VIII, LA Ley y la 
Gracia. Explicações, notas e comentários de Ismael Quiles, s.i. Buenos 
Aires: Club de Lectores. .  



ARISTÓTELES (2000). Retórica das Paixões. Prefácio de Michel Meyer; 
introdução e tradução do grego de Isis B. da Fonseca. São Paulo: Martins 
Fontes (Clássicos).  

AZEVEDO, Elaine S. (2000). Aborto. In A Bioética no Século XXI, 
organizado por Volnei Garrafa e Sérgio Ibiapina F. Costa. Brasília: Editora 
UNB. P.85-100. 

BOFF, Lenardo (2000). Princípio de Compaixão e Cuidado. Colaboração de 
Wener Müller e Tradução de Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes.  

BRUNO, Aníbal (1979). Crimes Contra a Pessoa. Rio: Rio de Janeiro.  

CAPEZ, Fernando (2000). Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva 

CAPPELLETTI, Mauro (1999). Juízes Legisladores ? Tradução de Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre:  Fabris. 

CASTRO, Celso A. Pinheiro de (1996). Sociologia do Direito: fundamentos 
de sociologia geral; sociologia aplicada ao direito. São Paulo:Atlas.  

CONDE, Francisco Muñoz (1999). Derecho Penal: Parte especial. Valência: 
Tirant. Lo Blanch. 

CREW, F. A. E. (1968). Fundamentos de la Genetica. Madri: Alhambra. 

DAMÁSIO, Antônio (1998). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérrebro 
humano. Tradução de Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: 
Companhia das Letras.  

DUARTE, Francisco Carlo (2001). Justiça e decisão judicial: Teoria da 
decisão jurídica. Volume 1. Curitiba: Juruá.  

EHRLICH, Eugen (1986). Fundamentos da Sociologia do Direito. Trdução 
de René Ernani Gertz. Brasília: Ed. UNB. 

FERRAZ Jr., Tércio Sampáio (1988). Introdução ao Estudo do Direito: 
Técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas. 

FISHER, Milton (1989). Intuição: Estratégias e exercícios para auxiliar na 
tomada de decisões. Tradução de Acita Renné Simon Kraiser. São Paulo: 
Ed. Nobel.  

FOUCAULT, Michel (2001). A Ordem do Discurso. Tradução de Laura 
Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola.  

FRANCA, Leonel, Pe. (1952). Noções de História da Filosofia. Rio de 
Janeiro: Ed. Agir.  

FRANCO, João (1999). Ensaios Penais. Recife: FASA. 

FRANCO, João & BRAGA, Fernando (2000). Aborto: uma visão 
interdisciplinar. Recife:FASA.  

GRECO FILHO, Vicente (2000). Primeiras linhas de direito processual civil 
brasileiro. Volume 2. São Paulo: Saraiva.   



GOMES, Luis Flávio & MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de (2000). 
Criminologia: introdução aos seus fundamentos teórcos: introdução às 
bases criminológicas da Lei 9.099/95, lei dos juizados especiais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais.  

GOLLOP, Thomaz Rafael (2000). Abortamento. In A Bioética no Século XXI, 
organizado por Volnei Garrafa e Sérgio Ibiapina F. Costa. Brasília: Editora 
UNB. P.79-84.  

HALACY Jr., D.S. (1976). A Evolução Genética - Modelando a Vida do 
Amanhã. São Paulo: Cultrix. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1996) Fenomenologia do Espírito. 
Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz. São Paulo: Nova Cultural.  

HESSEN, Johannes (2000) Teoria do Conhecimento. Tradução de João 
Vergílio Gallerano Cuter com revisão técnica de Sérgio Sérvulo da Cunha. 
São Paulo: Martins Fontes. 

HUNGRIA, Nelson (1966). Comentários ao Código Penal, volume V. 
Forense:Rio de Janeiro.  

KELSEN, Hans (1999). Teoria Pura do Direito. Tradução de João Batista 
Machado. São Paulo: Martins Fontes. 

LEDOUX, Joseph (1998). O Cérebro Emocional: Os misteriosos alicerces 
da Vida Emocional. Tradução de Terezinha Batista dos Santos. Rio de 
Janeiro: Ed. Objetiva. 

MAY, Rollo (1976). Psicologia do Dilema Humano. Tradução de Álvaro 
Cabral. Rio de Janeiro: Zahar.  

MARQUES, José Frederico (1999). Tratado de Direito Penal, vol. IV. 
Campinas:Milenium. 

MARQUES, José Frederico (2000). Instituições de Direito Processual Civil, 
Volume II. Campinas: Millennium. 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal de (2000). A Vida Embrionária e a sua 
Proteção Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar. 

MIRANDA, Pontes de (1997). Comentários ao Código de Processo Civil. 
Tomo V: arts. 444 a 475. Rio de Janeiro: Forense 

MORI, Maurizio (1997). A Moralidade do Aborto: Sacralidade da Vida e 
novo Papel da Mulher. Tradução de Fermein Ronald Schramm. Brasília 
Ed. UNB.  

MOTA, José Ferrater & COHN, Priscila (1996). Etica Aplicada del Aborto a 
la violencia. Madri: Alianza Editorial.  

OLIVEIRA, Luciano (2000). A Vergonha do Carrasco: Uma reflexão sobre a 
pena de morte. Recife: GrafCart.   



PEREIRA, Isidoro (1998). Dicionário Grego-Português e Português-Grego.  
Braga: Livraria Apostolado da Imprensa.  

PIATO, Sebastião & TEDESCO, José Júlio de A. (1989). Diagnóstico e 
Terapêutica das Patologias Obstétricas. Rio de Janeiro, São Paulo: 
Atheneu. 

PLATÃO (1997). A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo. 
Nova Cultural.  

POPPER, Karl (1952). A lógica da Pesquisa Científica. Tradução de 
Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix. 

REZENDE, Jorge de (1969). Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 

REZENDE, Jorge de (1998). Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 

ROCCO, Alfredo (1962). La Sentença Civile. Milano: Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma, Dott. A. Giuffré. 

ROCHA, Domingos Correia da ...[Et al] (1988). Ultra-Sonografia Obstétrica. 
São Paulo: Sarvier.  

RURSSEL,  Bertrand (2001). História do Pensamento Ocidental: a aventura 
dos pre-socráticos a Wittgenstein. Tradução de Laura Alves e Aurélio 
Rebelo. Rio de Janeiro: Ediouro. 

SANTOS, Moacyr Amaral (2000). Primeiras linhas de direito processual 
civil. Volume 3. São Paulo:Saraiva 

SAUWER, Regina Fiúza & HRYNIEWICZ, Severo (2000). O Direito “in vitro”: 
Da Bioética ao Biodireto. Rio de Janeiro: Lúmen Júris.  

SANT’ANNA, Aline Albuqerque (2001). A Nova Tutela Genética e a Tutela 
Penal da Integridade Física. Rio da Janeiro: Lumen Juris. 

SCHOPENHAUER, Arthur (2001). A Arte de Ter Razão. Organização e 
ensaio de Franco Volpi. Tradução de Alexandre Krug e Eduardo Brandão e 
revisado por Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes. 

SILVA, José Afonso da (2000). Curso de Direito Constitucional Positivo. 
São Paulo: Ed. Melhoramentos.  

SOUTO, Antônio (2000). Etologia: Princípios e Reflexões. Recife: Ed. UFPE. 

SOUTO, Claudio (1971). Introdução ao Direito como Ciência Social. 
Brasília, Rio de Janeiro; Ed. UNB, Tempo Brasileiro. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa (2000). Processo Penal, vol. 1. São 
Paulo: Saraiva.  

THEODORO Jr. Humberto (2000). Curso de Direito Processual Civil. Rio de 
Janeiro: Forense.  



TREVES, Renato (1996). Sociologia del Diritto: Origini, ricerche, 
problemi.Torino: Ed. Einaudi. 

VAZ, Henrique C. de Lima (1999). Escritos de Filosofia IV: Introdução à 
Ética Filosófica 1. São Paulo: Ed. Loyola.   

VERMON, M. D. (1969). Human Motivation.London: Cambridge Press. 

VIEIRA, Tereza Rodrigues (1999). Bioética e Direito. São Paulo: Jurídica 
Brasileira.   

WEBER, Max (1999). Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia 
compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa com 
revisão técnica de Gabriel Cohn. Brasília: Ed. UNB.  

WILSON, Eduard (1981). Da Natureza Humana. Tradução de Geraldo 
Florsheim e Eduardo D’ambrósio. São Paulo: T.A. Queiroz; Ed. USP.  

XAVIER, Bruno de Aquino Parreira (2002) Direito Alternativo. Curitiba: 
Juruá. 

 

Periódicos 
 

ADEODATO, João Maurício (1995) Ética, Jusnaturalismo e Positivismo no 
Direito in Anuário de Pós Graduação em Direito, Ano 7, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco/CCJ. Coordenador João Maurício 
Adeodato: Ed. Universitária UFPE, pp. 199-216. 

DEL NEGRI, André Luis (2001). A constitucionalidade do Direito Penal 
através de uma visão garantista na atividade do legislador e nas decisões 
judiciais in Revista dos Tribunais, ano 90, volume 786, abril, p.549-555.  

CABRAL, Newton Darwin de Andrade (1999). O Paradigma Pós-moderno: 
Política e escrita da História in Symposium Filosofia;A Filosofia frente às 
exigências do mundo atual. Número especial. Ano 3, Junho.     

GIACOMOLLI, Nereu José (2001). Autorização Judicial para interrupção da 
Gravidez: Aborto Eugênico, Necessário e Sentimental. In Revista dos 
Tribunais. Volume 794, p. 486-494. 

COHEN, Cláudio & SEGRE, Marco (1994). Breve Discurso Sobre Valores, 
Moral, Eticidade e Ética in Bioética ; Simpósio : Aborto. Volume 2, Número 
1. Revista do Conselho Federal de Medicina. 

FRANÇA, Genival Veloso de (1994). Aborto - Breves Reflexões Sobre o 
Direito de Viver  in Bioética ; Simpósio : Aborto. Volume 2, Número 1. 
Revista do Conselho Federal de Medicina. 

MICKILOS, David & CARLSON, Elof (2000). Engineering American sosiety: 
the lesson of eugenics in Nature review. Volume 1, novembro, p. 153-158.  



GOLLOP, Thomaz Rafael (1994). Aborto por Anomalia Fetal in Bioética ; 
Simpósio : Aborto. Volume 2, Número 1. Revista do Conselho Federal de 
Medicina. 

REVISTA DOS TRIBUNAIS (2000). Jurisprudência Geral Penal. Novembro 
de 2000, 89° ano, n.° 781, p.581-582. 

SAMUELSON, Paul A. (1993). Altruism as a problem involving group 
versus individual selection in Economics and Biology in The American 
Economic Review. Nashville, Tenn. , volume 83, n.º2, may, pp. 143-148.  

SANTOS, J. M. Carvalho (1947). Aborto. In Repertório Enciclopédico de 
Direito Brasileiro. Rio de Janeiro. Borsoi. 

SANTOS, Lycurgo de Castro (1996). O Princípio da Legalidade no Moderno 
Direito Penal in Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 4, n.15, 
p.182-199, julho-setembro 

SOUZA, Paulo Vinícius Sporlerder de (1999). O Nascituro e a 
Criminalidade Genética In Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 
Paulo. Revista dos Tribunais. Edição de outubro/ novembro/ dezembro.  

SIMON, Herbert A. (1993). Altruism and Economics in The American 
Economic Review. Nashville, Tenn. , volume 83, n.º2, may, pp. 156-161. 

SOARES, Orlando. Direito Alternativo in Revista Forense. Rio de Janeiro: 
volume 90, n.328, p335-341, outubro-dezembro 

SOBOTA, Katharina (1995). Não mencione a norma! Tradução de João 
Maurício Adeodato in Anuário de Pós Graduação em Direito, Ano 7, Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco/CCJ. Coordenador João Maurício 
Adeodato: Ed. Universitária UFPE, pp.251-273. 

WAACK, Willian (1999). A Provocação In Revista Época n.º72. p.118-120.  

 
Dissertações 
 

CASCÃO, Karla Soares (1999). A Questão da Liberdade em Kant: da idéia 
transcendental ao conceito da liberdade como base de explicação do 
princípio supremo da moral. Dissertação para obtenção de grau de mestre. 
Filosofia/UFPE     

PEREIRA, Mirian de Sá (1982). Identificação e Interpretação da Natureza e 
das Raízes Sociais do Direito. Recife. Disseretação para obtenção de grau 
de mestre. Orientador: Cláudio Souto. Programa de Mestrado em 
Economia e Sociologia/ UFPE.  

SALDANHA, Elza Roxana Alves (1991). Infanticídio e Aborto: um estudo 
sociológico do Direito Penal com referência à criminalidade feminina. 



Recife. Dissertação para obtenção de grau de mestre. Orientador: Cláudio 
Souto. FDR/UFPE. 

SOUZA, Débora Ferreira de (1987). Aborto Provocado no Brasil: realidade 
social e sistema normativo. Recife. Dissertação para obtenção de grau de 
mestre. Orientador: Nelson Saldanha. FDR/UFPE. 

 
 

 

Sites 
www.tjpe.gov,br (em jurisprudência no dia 10 de agosto de 2002) 

www.ta.sc.gov.br (em jurisprudência no dia 15 de março de 2001) 

www.ta.mg.gov.br (em jurisprudência no dia 20 de janeiro de 2000) 

www.tj.rs.gov.br (em jurisprudência no dia 15 de março de 2001) 

www.senado.gov.br (em 23 de abril de 2000) 

www.partido-socialista.pt (23 de abril de 2000) 

www.aborto.com (dia 23 de abril de 2000) 

 

 


