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RESUMO 

 

CARDOSO, Marcia Sadi Haron. Bioética e educação: a formação jurídica diante dos avanços 

e desafios das ciências. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

O presente trabalho procura demonstrar que o ensino jurídico no Brasil necessita ressaltar a 

formação humanista de seus graduandos, auxiliando-os a adquirir habilidades e a desenvolver 

competências, a aprimorar e burilar sua capacidade reflexiva e crítica. Tal formação lhes pode 

permitir a busca de soluções para os complexos conflitos desencadeados pelos avanços das 

ciências e da tecnologia, e, para tanto, este estudo pleiteia a inclusão da Bioética como disciplina 

obrigatória no currículo jurídico. Como a revolução tecnológica impactou diretamente os 

direitos da pessoa, incluir a Bioética no curso de Direitos da Personalidade cria a oportunidade 

de os graduandos compreenderem toda a repercussão causada pelos avanços científicos e 

tecnológicos, na esfera da personalidade. Nesse sentido, procurou-se recuperar a formação 

histórica dos cursos jurídicos no Brasil, desde 1827, o propósito a que estes se destinavam na 

realidade histórica de então, sua importância e evolução, as reformas curriculares e 

metodológicas realizadas para acompanhar as transformações da sociedade. Para isso, foram 

analisados os documentos legislativos que normatizaram esses cursos, desde a Carta de Lei de 

11 de agosto de 1827, até a Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

atualmente vigente no Brasil, assim como a Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 

2004, que trata das diretrizes curriculares para o curso de Direito. Segue-se um capítulo a 

respeito da importância dos Direitos de Personalidade, garantidos pela tutela geral da 

personalidade incluída em diversas legislações internacionais, a partir do final da Segunda 

Guerra Mundial. Percebeu-se a necessidade de proteger a pessoa contra as arbitrariedades do 

Estado, após a constatação dos horrores ocorridos nesse período, e os direitos da pessoa 

passaram, então, a ser protegidos nas Constituições, nos Códigos Civis e nos Códigos Penais. O 

trabalho prossegue com um capítulo acerca da formação e desenvolvimento da Bioética, a partir 

da década de 1970, disciplina que busca aliar o desenvolvimento científico com valores 

humanos. No campo científico, no qual a tecnologia está causando uma verdadeira revolução, é 

a Bioética, atualmente, por meio dos Comitês de Ética em Pesquisa, das normatizações trazidas 



 

 

 

pelas associações médicas e de profissionais da saúde, que procura atualmente balizar as ações 

e as relações entre médicos, enfermeiros, terapeutas e todos os que trabalham direta ou 

indiretamente com pacientes e suas famílias, discutindo os casos e debatendo questões na busca 

de solução dos conflitos e divergências suscitados. A Medicina e o Direito encontram-se 

diretamente afetados pelas questões bioéticas fomentadas pela era tecnológica. Dessa forma, 

torna-se imperioso ampliar a formação jurídica a fim de que os profissionais do Direito se sintam 

mais seguros para discutir e resolver dilemas que demandam muita reflexão crítica. O estudo da 

Bioética pode ser a maneira de ajudar os graduandos do Direito a adquirir as habilidades e a 

desenvolver as competências necessárias para decidir e propor soluções a essas contínuas 

questões surgidas com os avanços das Ciências. Com o intuito de ressaltar a importância do 

estudo da Bioética, o trabalho finaliza com a análise jurisprudencial de quatro casos retirados 

dos tribunais brasileiros, em suas diferentes instâncias. 

 

 

Palavras-chave: Bioética. Educação jurídica. Direitos da Personalidade. Questões bioéticas nos 

tribunais brasileiros. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

CARDOSO, Marcia Sadi Haron. Bioethics and education: the juridical schooling regarding 

the advances and challenges of the sciences. Master Dissertation (Master Degree candidate) – 

Law School of the University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

This study tries to demonstrate that Law teaching in Brazil needs to emphasize the humanist 

formation of its students, helping them to acquire skills and develop competences, enhance and 

refine their reflective and critical capacity to allow them to find solutions for the complex 

conflicts brought about by scientific and technological advances. 

The study supports the inclusion of Bioethics as a compulsory discipline in Law curriculum, so 

that future professionals hold the necessary tools to solve those conflicts. 

As the technological revolution has had a great impact on the person’s rights, the teaching of 

Bioethics in the course of Personality Rights can help students understand all the repercussion 

generated by scientific and technological advances in the personality sphere.  

Thus, the study revisits the formation of Law courses in Brazil as from 1827, the purposes they 

were meant to achieve in the historical reality of that time, their importance and evolution, the 

curriculum and methodological reforms devised to accompany the changes in society. 

Legislative documents which regulated these courses were examined, from the Charter of 11 

August, 1827, to the National Education Law of 1996, presently in force in Brazil, as well as 

Resolution CNE/CES n° 9, 29 de September, 2004, that provides curriculum guidelines for Law 

courses. There follows a chapter about the importance of Personality Rights, by means of the 

general protection of personality included in various international legislations as from the end 

of World War II. The need to safeguard the individual against the State oppression became 

patent in the light of the atrocities committed in the war. The person’s rights commenced being 

protected in Constitutions, Civil Codes and Criminal Codes. The study proceeds with a chapter 

on the formation of Bioethics as from the 1970s, a discipline whose aim is to ally scientific 

development with humanist values. As technology has revolutionized Biomedicine and 

Communications, Bioethics, via Research Ethics Committees and regulations issued by medical 

associations and health professionals, is presently responsible to assign the limits for actions 

and relationships of doctors, nurses, therapists and other professionals who work directly or 



 

 

 

indirectly with patients and their families, discussing cases and debating questions in search of 

solutions for the conflicts and clashes brought about by scientific advances. 

Medicine and Law have been continuously impacted by bioethical questions elicited by the 

technological era. Therefore, broadening juridical formation becomes compelling so that future 

professionals feel more confident to discuss and resolve dilemmas that demand a lot of critical 

reflection. The study of Bioethics may well be the breakthrough Law graduates need to enhance 

the necessary competences to decide and propose solutions for the continuous questions brought 

about by the development of Sciences. In order to highlight the importance of studying 

Bioethics, the paper closes with the jurisprudential analysis of four cases taken from Brazilian 

Courts in their different instances. 

 

Key words: Bioethics. Law education. Personality Rights. Bioethical questions in Brazilian 

courts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos 

tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, 

de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso nos 

fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. 

Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é 

possível pensar o ser humano longe, sequer, da ética, 

quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da 

ética, entre nós, mulheres e homens é uma 

transgressão. É por isso que transformar a experiência 

em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há 

de fundamentalmente humano no exercício educativo: 

o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser 

humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se 

alheio à formação moral do educando. Educar é 

substancialmente formar.2 

 

Os avanços tecnológicos e científicos da segunda metade do século XX, após o final da 

Segunda Guerra Mundial, permitiram um enorme desenvolvimento da medicina: introduziram 

novos medicamentos, tratamentos, procedimentos e práticas que culminaram por influenciar 

significativamente a vida humana. Houve não só aumento da expectativa de vida e o 

aperfeiçoamento de sua qualidade, à medida que a indústria farmacológica criou possibilidades 

de cura, prevenção e controle de males e doenças, como também investimentos maciços em 

pesquisas de novos medicamentos, em modernos exames clínicos e de imagem. Intervenções na 

natureza humana que contornaram problemas e limitações, e ampliaram condições de vida antes 

impensáveis. 

Incontáveis são os ganhos para a humanidade, pois, à medida que novas descobertas se 

realizam, as esperanças daqueles que sofrem de alguma moléstia se renovam, o que traz conforto 

e alento para pacientes e suas famílias. 

No entanto, não é sem custo que tudo isso acontece. Além do distanciamento entre 

médicos e pacientes, devido ao estilo da nova medicina praticada, o vínculo de confiança que 

havia entre eles esgarçou, ou seja, o profissional praticamente se tornou um estranho ao doente. 

Esse relacionamento quase anônimo entre médico e paciente também afetou a prática 

                                                 

2FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 25. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 16. 
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profissional, levando o médico a cometer deslizes e, muitas vezes, a ignorar os limites éticos 

que deveriam pautar tal relação.3  

Há os que criticam essa transformação da medicina que, mais e mais, abdica de 

considerar o paciente como pessoa para visar, exclusivamente, o tratamento da doença, 

perdendo-se a subjetividade em prol da objetividade, transformando-se a arte em ciência. Para 

Marco Bobbio, 

[...] a medicina perdeu a capacidade de estar emocionalmente próxima do 

sofrimento, porque não se trata mais do doente, mas da doença; não se cuida 

mais da angústia, mas do parâmetro patológico; não se trata um indivíduo em 

especial, mas um paciente que atende aos critérios previstos nas diretrizes.4 

 

Todas essas alterações chegaram ao mundo jurídico, pois inúmeros são os conflitos que 

delas surgem. Se a medicina mudou, se a base da confiança entre médico-paciente ficou abalada, 

quando não perdida, se o médico é um anônimo que atende em uma instituição e é ela que 

responde quando surgem os problemas, vislumbra-se um quadro bastante complexo, no qual há 

a necessidade de um mediador para a solução dos conflitos advindos dessa situação.  

Por sua vez, o paciente passa a encarar os serviços médicos como relação de consumo, o que só 

faz aumentar a litigância entre as partes, seja por erro médico, por falta de atendimento 

adequado, ou por qualquer outra razão da qual possa lançar mão. 

Desse modo, todo o desenvolvimento trazido pelas Ciências acaba por acarretar 

impactos no universo jurídico, obrigando-o a absorver e regular tantas mudanças. Fica o Direito 

diretamente atingido por essa nova sociedade da pós-modernidade, hipercomplexa, 

compartimentada e na qual os diferentes grupos sociais reivindicam e exercitam seus direitos 

que, muitas vezes, colidem com os direitos de outros, criando conflitos que demandam solução.  

Essa cadeia de transformações sofridas pela sociedade e as novas fontes do direito 

influenciam, de modo surpreendente, o universo jurídico, pois é ele o mediador para a solução 

de muitos dos conflitos que surgiram do desenvolvimento das ciências e da tecnologia, quando 

não há um entendimento entre as partes envolvidas. Não será por falta de legislação adequada, 

                                                 

3ROTHMAN, David J. Strangers at the bedside: a history of how law and bioethics transformed medical decision- 

making. 2. ed. New York: Aldine de Gruyer, 2003, p. 127 – 147.  
4BOBBIO, Marco. O doente imaginado. Tradução Mônica Gonçalves 1. ed. São Paulo: Bamboo, 2014, p. 222. 
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pois o ordenamento jurídico, quer nacional ou internacional, inclui leis, Tratados e Convenções 

que permitem aos magistrados a resolução de tais questões.5 

Entretanto, terá sido a biomedicina, antes de outras ciências, a atingir de modo mais 

contundente o universo jurídico, pela forma com que a vida e a natureza humana têm sido alvo 

de pesquisas e de transformações céleres, cujo acompanhamento por legislação pertinente é 

difícil. Pode-se afirmar que novas descobertas são realizadas, em algum campo científico, quase 

que diariamente, o que torna árdua a tarefa de normatizar as novidades trazidas pelas pesquisas.  

Sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades atualmente admitidas pelo 

desenvolvimento médico, científico e tecnológico, pode-se mencionar um rol meramente 

exemplificativo de avanços: da reprodução assistida e da fertilização in vitro aos transplantes de 

órgãos e tecidos, das pesquisas com células-tronco à clonagem, da comprovação da paternidade 

pelo exame de DNA, aos marcadores genéticos para detecção de predisposição e prevenção de 

doenças, dos procedimentos para redesignação sexual para garantir uma vida plena aos cuidados 

paliativos na terminalidade da vida. Com esses avanços, demonstra-se a mesma consideração 

pela dignidade com que se morre como por aquela com que se pretende viver. 

Se o progresso científico provoca abalo no Direito, como imaginar que o ensino jurídico 

possa permanecer inerte e alheio a tantas mudanças? Por certo, deverá ele acompanhar tal 

evolução, atualizando seu currículo e incluindo novos ensinamentos e disciplinas que permitam 

ao profissional ter uma formação ampliada, um raciocínio jurídico mais ágil e consciente do 

verdadeiro papel que deve exercer diante de novas e contínuas demandas sociais. 

Mais do que isso, já que intervir nos conflitos emanados das evoluções científicas não 

depende somente de conhecimento técnico adquirido em compêndios ou aulas, faz-se necessário 

um currículo propício e metodologias adequadas que auxiliem o formando a adquirir habilidades 

e a desenvolver competências para as novas demandas da sociedade. 

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar que a inclusão da Bioética no 

currículo jurídico obrigatório, auxiliará a ajustar a formação que o novo profissional do Direito 

deve receber, de forma a lhe permitir intervir na realidade fática e exercer os diferentes papéis 

trazidos pela velocidade das inovações tecnológicas, mas, principalmente, com postura ética 

                                                 

5CHINELLATO, Silmara. Pessoa Natural e Novas Tecnologias. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, 

n. 27, 2011, p. 45-52. 
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diante dos direitos da pessoa. Para suprir o hiato existente entre a universidade e a realidade 

fática, surge a Bioética - e toda a sua temática - como uma importante aliada multidisciplinar a 

auxiliar a mudança de paradigma na formação do profissional do Direito, fornecendo-lhe as 

habilidades e competências essenciais para refletir e deliberar sobre as questões que se 

interpõem na sociedade contemporânea.  

O trabalho se desenvolve no contexto histórico da criação, no Brasil, dos cursos 

jurídicos, tendo como ponto de partida as discussões parlamentares anteriores à promulgação da 

Carta de Lei de 11 de Agosto de 1827, que deu início aos cursos de São Paulo e Olinda, 

concomitantemente. Segue um estudo cronológico da legislação que regulamentava toda e 

qualquer modificação nos cursos, quer regimental, curricular, metodológica, política ou 

ideológica e dispunha sobre ela. Como há farta base documental a respeito, fez-se a pesquisa 

sobre ela para traçar o fio condutor da evolução dos cursos e do ensino jurídicos no Brasil.  

Pela importância que o ensino jurídico sempre teve para o Estado, quer formando 

magistrados, advogados, juristas, quer diplomando políticos para as funções burocráticas e de 

legisladores, quer diplomatas para representar o Brasil internacionalmente, as reformas 

educacionais nessa área ensejaram muitos debates que precediam sua aprovação. Muitos desses 

decretos e leis faziam menção à metodologia de ensino, às disciplinas a constar dos currículos, 

aos livros e compêndios a ser utilizados, à instrução de como as aulas deveriam ser ministradas, 

o que denota estar a formação jurídica à época obrigada a seguir um roteiro ideologicamente 

pré-determinado para produzir os profissionais desejados. 

Além das fontes legislativas utilizadas na pesquisa, a bibliografia sobre o ensino jurídico 

e sua evolução também foram de grande valia, para a construção deste estudo como tentativa de 

demonstrar as estruturas e amarras dos cursos jurídicos no Brasil que direcionavam a formação 

dos profissionais para servir ao Estado. 

As fontes bibliográficas relativas aos Direitos da Personalidade, que é a opção defendida 

por esse trabalho para a inclusão da Bioética como disciplina obrigatória da graduação de 

Direito, fundamentaram o capítulo que trata desse tópico, desde o modo como eles se impuseram 

nas legislações estrangeiras e nacionais, até os impactos que sofreram e continuam a sofrer a 

partir do desenvolvimento das ciências e da tecnologia. A previsão desses direitos na 

Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, no Código Civil de 2002, demonstra a grandeza 
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de sua importância, ampliando o conceito de pessoa, quebrando tabus em decisões judiciais 

paradigmáticas, delineando novos contornos a uma sociedade em constante mutação.  

A Bioética é outra fonte bibliográfica de suma importância para o trabalho, pois é o fio 

condutor das distintas disciplinas presentes neste estudo, atribuindo-lhe características 

multidisciplinares e de unicidade. Talvez seja a Bioética o canal responsável pela ampliação 

curricular jurídica e que permitirá uma formação do profissional do Direito com conhecimento, 

habilidades e competências mais alinhados com as novas demandas da sociedade. Poder 

resolver, de forma segura, ética, aprofundada e refletida os conflitos bioéticos que chegam às 

mãos dos juristas brasileiros, tornou-se uma questão educacional crucial em sua formação. 

Na Parte 1, o trabalho segue a linha histórico-cronólogica de como os cursos jurídicos 

se desenvolveram no Brasil, desde sua criação até os dias de hoje, com base nas discussões 

parlamentares e na produção legislativa sobre esse ramo do ensino, sempre visando ajustá-lo 

aos interesses daqueles que dirigiam o país.  

Como a educação sempre foi matéria prevista nas Constituições brasileiras, o capítulo 

da evolução histórica do ensino jurídico alcança a Constituição Federal de 1988.  

O capítulo seguinte dedica-se à legislação produzida a partir de então, incluindo-se a Lei 

de Diretrizes e Bases, os Pareceres e Resoluções que trazem os parâmetros atuais do curso 

jurídico.  

A Parte 1 finaliza com um capítulo sobre a necessidade de ampliação do currículo 

jurídico, diante dos novos paradigmas ditados pelos avanços das ciências e da tecnologia. 

A justificativa da ênfase dada a essa parte do trabalho visa ressaltar a forma como os 

cursos jurídicos brasileiros foram criados e os objetivos a que se destinavam. Assim, perpetuou-

se um modelo que, ainda hoje, luta para se livrar dessas amarras. 

A Parte 2 discorre sobre como Bioética e Direito têm confluência e como os 

mencionados avanços científicos impactaram os Direitos da Personalidade. Discorre-se sobre a 

evolução desse ramo do Direito Civil, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial até o 

momento atual. A formação e o desenvolvimento da Bioética completam a Parte II do trabalho, 

destacada como instrumento balizador entre descobertas científicas e direitos da pessoa e 

possível viés de formação do novo profissional do Direito.  
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A Bioética, por seu caráter multidisciplinar, entrelaça-se com distintos ramos do Direito 

e de outras ciências. Entretanto, o presente estudo reforça sua confluência com os Direitos da 

Personalidade, por terem ambos a pessoa como foco. 

Assim, a metodologia utilizada para essas duas primeiras partes do trabalho foi a análise 

bibliográfica dos diferentes tópicos abordados neste estudo, assim como o entrelaçamento entre 

eles que poderá permitir uma formação ética mais robusta do profissional jurídico. 

O exame de quatro casos jurisprudenciais, nos quais estão presentes alguns dos conflitos 

entre Bioética e Direitos da Personalidade, arremata o estudo, demonstrando-se, na prática, 

como as ciências e seus avanços atingem o mundo jurídico, situação que exige conhecimento, 

habilidades, competências e, sobretudo, reflexão ética do profissional do Direito dos novos 

tempos. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Os cursos jurídicos no Brasil foram criados logo após a proclamação da independência 

e sempre tiveram um papel primordial para a formação da nação brasileira. Deles saíam os 

profissionais que ocupavam os cargos de destaque na máquina estatal e desempenhavam o papel 

diplomático no exterior, não só no Império, como na República  

Embora um país independente, o ensino jurídico brasileiro foi desenhado nos moldes da 

Universidade de Coimbra, destino anterior dos brasileiros que quisessem estudar Direito. 

Muitas foram as reformas sofridas pelos cursos de Direito ao longo do tempo, algumas 

mais progressistas, outras mais conservadoras, porém, procurando atualizar currículos e 

metodologias às demandas impostas pela sociedade. 

Em uma época de contínuo progresso científico e tecnológico como a que se experimenta 

na atualidade, o Direito é compelido a rever a formação de seus profissionais para que esses 

permaneçam emparelhados com o progresso do grupo social. 

Esta parte do trabalho dedica-se ao relato histórico dos cursos jurídicos brasileiros, suas 

principais reformas e legislações desde os primórdios até os dias de hoje. Também se defende 

uma atualização do currículo obrigatório com a inclusão da Bioética e seus conflitos no curso 

de Direitos da Personalidade, uma vez que ambas as disciplinas têm a pessoa como objeto de 

seu estudo e de suas preocupações.  

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO CURSO DE DIREITO NO BRASIL 

 

O ensino jurídico no Brasil começou com a Carta de Lei de 11 de agosto de 18276, que 

instituiu os cursos de Direito em São Paulo e Olinda. Antes disso, durante os debates da Assembleia 

Constituinte de 1823, discutiu-se a criação de um curso jurídico na cidade do Rio de Janeiro que 

não se concretizou, mas cujo legado foi um importante documento da formação dos cursos jurídicos 

                                                 

6BRASIL. Lei 11 de Agosto de 1827. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-11-08-

1827.htm>. Acesso em: 18 mar. 2015. 
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do Brasil, conhecido como Estatuto do Visconde da Cachoeira7. Este viria a influenciar tanto os 

currículos, como os programas jurídicos das escolas de Direito brasileiras por muitos anos. Mesmo 

com a promulgação da Lei de 11 de Agosto de 1827, seu artigo 10º previa que “Os Estatutos do 

VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por ora naquillo em que forem applicaveis; e se 

não oppuzerem á presente Lei. A Congregação dos Lentes formará quanto antes uns estatutos 

completos, que serão submettidos á deliberação da Assembléa Geral”. Na verdade, ensina Aurélio 

Wander Bastos que “[...] a absorção do Estatuto pela Lei iria simbolizar, como de fato aconteceu, 

a conciliação entre os interesses imperiais e parlamentares [...]”8. Ressalte-se, ainda, que as 

propostas trazidas pela Lei e as do Estatuto não se coadunavam, porquanto pretender aquela um 

curso desvinculado dos fundamentos da metrópole, enquanto este propôs um curso muito calcado 

no modelo de Coimbra. Ilustra-se, assim, a enorme influência exercida pelos Estatutos na história 

da implantação dos cursos jurídicos no Brasil. 

A leitura da Carta de Lei de 11 de Agosto de 1827, permite observar que os estudos se 

estenderiam por cinco anos e contemplariam nove cadeiras. A estrutura curricular era única e 

fixa para ambos os cursos e enfatizava o estudo do Direito Civil a partir do 3º ano, o Direito 

Comercial no 4º ano e Teoria Política, Teoria e Prática do Processo no 5º e último ano.9 

São Paulo e Olinda foram escolhidas para receber as primeiras escolas de Direito no 

Brasil, cuja meta era formar uma elite de bacharéis que pudessem ocupar os cargos públicos; 

entretanto, ao mesmo tempo, ali germinaria um grupo especial de pensadores e críticos que, 

afastado da Corte, longe do centro do Poder, acabaria por se envolver com os movimentos 

políticos de ideais libertários e abolicionistas, que culminariam com a abolição dos escravos e a 

proclamação da República. 

                                                 

7BRASIL. Estatuto do Visconde de Cachoeira. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/panteao/panteao.htm>. Acesso em: 18 mar. 2015. 
8BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 36. 
9BRASIL. Lei 11 de Agosto de 1827. Íntegra do texto: Art. 1.º - Crear-se-ão dous Cursos de sciencias jurídicas e 

sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, 

se ensinarão as matérias seguintes: 1.º ANNO  1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do 

Império, Direito das gentes, e diplomacia. 2.º ANNO 1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente. 

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico. 3.º ANNO 1ª Cadeira. Direito patrio civil. 2ª Cadeira. Direito patrio 

criminal com a theoria do processo criminal. 4.º ANNO 1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil. 2ª 

Cadeira. Direito mercantil e marítimo. 5.º ANNO  1ª Cadeira. Economia politica. 2ª Cadeira. Theoria e pratica 

do processo adoptado pelas leis do Imperio. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-11-08-1827.htm>. Acesso em: 18 mar. 2015. 
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Ao longo do século XIX, essas duas escolas permaneceram como os únicos centros de 

ensino jurídico no Brasil, formando profissionais que supriam a máquina burocrática do Estado: 

de um lado, advogados, magistrados, juristas em geral, nas funções jurídicas; por outro lado, 

deputados, senadores, diplomatas garantindo a organização da Nação e a formação da identidade 

nacional.  

Intensas foram as discussões parlamentares sobre a formatação curricular dos cursos, 

exatamente pelo fato de formarem profissionais para servir ao Estado.  

Em função da formação do conceito de soberania aliado à consolidação de Estados 

independentes, havia uma nova cosmovisão atualizando e modernizando o pensamento, o que 

necessariamente impactava a organização do sistema político e também do jurídico. Dessa 

forma, os legisladores nacionais optaram pelo ensino do Direito Natural antes do Direito 

positivo, pois a autonomia do Direito se daria a partir do Direito Natural.  

Constata-se, então, que havia uma parte dos parlamentares que imaginava um currículo 

de cunho eminentemente objetivo, voltado para a prática e realidade forenses, em vez de uma 

estrutura mais generalista e que privilegiava uma formação ampliada. O Deputado Pereira 

Batista manifestou-se a esse respeito: 

Eu acho que em um curso jurídico o essencial consiste no estudo do 

direito natural, publico, e das gentes, jurisprudência pátria, civil e 

criminal, direito mercantil, direito marítimo e da guerra. [...] Se, porém, 

o estudante se destina aos empregos diplomáticos e áquelles que se 

chamão de estado ou politicos em especial, nesse caso deverá completar 

todo o curso das sciencias sociaes que conforme a divisão que fiz, 

compreende tanto a parte jurídica, como a politica.10 

 

Importante perceber que a intenção dos parlamentares da época era claramente a criação 

de cursos jurídicos responsáveis pela formação de jurisconsultos que preenchessem os cargos 

da máquina estatal e a inclusão de matérias como a Diplomacia e a Economia Política 

apontavam para a formação de estadistas, ou seja, homens capazes de gerenciar as relações 

internacionais entre os diferentes Estados. 

Tamanha era a importância da criação desses cursos para a nação brasileira em formação, 

que se decidiu por um controle estatal sobre a escolha dos compêndios a serem utilizados, o que, 

                                                 

10BATISTA, Pereira. Anais da Câmara dos Deputados. R.J., Sessão de 7 de Agosto de 1826, p. 66. Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp>. Acesso em: 10 abr. 2015.   
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na prática, tolhia a liberdade de ensino em nome da preservação da unidade ideológica do 

Império.11 

A partir de 1854, as duas escolas jurídicas tornaram-se Faculdades de Direito, sendo que 

a de Olinda transferiu-se para Recife buscando melhores condições de instalação.  

Entretanto, no que concerne o controle estatal, pouco mudou. Explica Ana Paula Araújo 

de Holanda: 

O controle estatal do Império junto às faculdades era sistemático e 

centralizado; abrangia desde a órbita administrativa, a metodologia do ensino, 

a nomeação dos professores, a bibliografia, bem como a estrutura curricular, 

criando amarras que impossibilitavam inovações no ensino ministrado, 

amarras estas que, até hoje, em parte, ainda prevalecem.12 

 

Assim, o modelo de ensino mais ortodoxo prevalecia nas duas escolas, por muitos 

considerado arcaico e desatualizado, que só ampliava o abismo entre teoria e prática, realidade 

acadêmica e realidade social.  

Sendo o Brasil uma nação em construção, ávida por novos paradigmas que a 

diferenciassem da metrópole à qual até havia pouco estava subordinada, seria natural esperar  a 

academia trazer as novidades doutrinárias e filosóficas que viessem ao encontro dos anseios 

dessa sociedade em formação. 

Entretanto, não era isso o que ocorria: persistia grande influência de Coimbra, destino 

anterior dos brasileiros que desejassem cursar Direito, cujo ensino seguia o método dedutivo e 

as aulas no estilo conferência. Nas palavras de José Renato Nalini13, “O modelo coimbrão, já 

esgotado quando transplantado para o Brasil, não sofreu alterações de vulto.” 

À parte do que acontecia em sala de aula, nos outros espaços acadêmicos disseminavam-

se entre os estudantes as ideias positivistas e liberais, alimentadas por personalidades que 

marcariam seus nomes na história do Brasil e na dos cursos jurídicos. Os jovens, longe da Corte, 

                                                 

11BRASIL. Lei de 11 de Agosto de 1827. Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou 

os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela 

nação. Estes compendios, depois de approvados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se 

porém á approvação da Assembléa Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo aos 

seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez annos. 
12HOLANDA, Ana Paula Araújo de. A escola do Recife e seu papel na construção do ensino jurídico brasileiro: 

uma ruptura de paradigmas. In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José 

Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007, p. 33. 
13NALINI, José Renato. O ensino da justiça (ou a renovação da docência jurídica). In: CERQUEIRA, Daniel Torres 

de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no 

Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007, p. 284. 



21 

 

 

longe de suas famílias, livres para abraçar causas e ideias, envolviam-se em movimentos 

literários e políticos, demonstrando um ecletismo típico dos estudantes do século XIX.  

Foi nesse contexto que ocorreram algumas tentativas de reformulação do ensino jurídico. 

Nesse sentido, o Decreto nº 1.134, de 30 de Março de 185314, deu novos Estatutos aos cursos 

jurídicos do Império. Sua leitura permite observar que não havia grandes transformações em 

relação ao texto anterior. Porém, o artigo 1º do Decreto constituiu os Cursos Jurídicos em 

Faculdades de Direito, assim como o artigo 3º trouxe as cadeiras de Direito Romano e Direito 

Administrativo Pátrio.  

Em 1870, começou a ser discutida uma reforma para o ensino jurídico que se concretizou 

no Decreto 7247, de 19 de Abril de 187915, também chamada de Reforma Leôncio de Carvalho. 

Nele, viu-se consagrada a liberdade de ensino, em todos os níveis, da instrução primária à 

superior, nesta incluídas as Faculdades de Direito. Assim dispõe o artigo 1º do Decreto: “E' 

completamente livre o ensino primario e secundario no municipio da Côrte e o superior em todo 

o Imperio, salvo a inspecção necessaria para garantir as condições de moralidade e hygiene.” O 

artigo 20, § 6º16, traz a total liberdade de presença dos alunos às aulas, assim como ficavam eles 

isentos de lições e provas, ou sabatinas, como eram chamadas, por se realizarem aos sábados.  

Tal reforma, chamada de Ensino Livre, instalou uma verdadeira desordem no ensino 

como um todo, incluindo-se aí os cursos jurídicos. As Faculdades de Direito eram centros de 

proliferação de modernas e ecléticas ideias e teorias, impregnadas de viés abolicionista e 

republicano, e não podemos nos esquecer de que ambas as escolas mencionadas estavam 

deslocadas do centro de Poder, portanto longe da supervisão do Império, e os estudantes longe 

de suas casas, afastados da influência familiar. Essa situação, somada às determinações do 

Decreto, facilitou a permanência dos estudantes mais tempo nos pátios, envolvidos nas 

discussões do ideário libertário, fervilhante nessa segunda metade do século XIX.  

                                                 

14BRASIL. Decreto 1134, de 30 de Março de 1853. Texto completo disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1134-30-marco-1853-558786-

publicacaooriginal-80354-pe.html>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
15BRASIL. Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879. Texto completo disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-

publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em:  18 abr. 2015. 
16BRASIL. Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879.  Art. 20. Nos estabelecimentos de instrucção superior 

dependentes do Ministerio do Imperio observar-se-hão as seguintes disposições: [...]§ 6º Não serão marcadas 

faltas aos alumnos nem serão elles chamados a lições e sabatinas. 
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O Decreto 7247, de 187917, além do ensino livre, trouxe em seus artigos 21 e 22, a 

permissão para a criação e o funcionamento por particulares das faculdades livres; o artigo 23 

dividia as Faculdades de Direito em duas seções, a saber, Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. 

Ao proceder a essa divisão, o Decreto pretendeu formar pessoal administrativo com o 

curso de Ciências Sociais, reservando o de Ciências Jurídicas para a formação de advogados, 

magistrados e juristas. 

Esse Decreto e as mudanças por ele propostas, por abranger todos os níveis de educação, 

da primária à superior, transformou o panorama educacional brasileiro como um todo, pois 

traçou as premissas do ensino privado no Brasil, alternativa ao oferecido pelo Estado, além de 

resolver o problema da incapacidade de o Império de prover cursos superiores em outras 

províncias. Aurélio Wander Bastos leciona que: 

Com exceção de Olinda e São Paulo, todo o ensino jurídico no Brasil, inclusive 

o que se oficializou, nasceu e se desenvolveu a partir das faculdades livres. [...] 

De qualquer forma, neste primeiro momento os cursos livres foram não apenas 

uma alternativa ao ensino oficial, mas também uma abertura para a liberdade 

de ensinar, visivelmente cerceada no período imperial, com um efeito 

colateral: a desmobilização política dos estudantes em período de profunda 

crise do Estado.”18 

 

Apesar da gravidade da situação do ensino no país, todo o teor do Decreto foi colocado 

em questão, a ponto de provocar o afastamento do Ministro do Império Leôncio de Carvalho. 

Foi nesse contexto que surgiu um documento de suma importância para a história do 

ensino jurídico brasileiro, o Parecer da Comissão de Instrução Pública, cujo elaborador e relator 

foi Rui Barbosa, trazendo apenso o Projeto de Lei n° 64, de 1882..19 

O Parecer limitava as posições mais radicais do Decreto, obrigando a frequência às aulas 

de metodologia experimental, de verificação ou aplicação, flexibilizando a presença dos alunos 

apenas nas aulas teóricas, demonstrando apoio à investigação e aos métodos de vocação 

                                                 

17BRASIL. Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879. Art. 21. E' permittida a associação de particulares para a fundação 

de cursos onde se ensinem as materias que constituem o programma de qualquer curso official de ensino 

superior. O Governo não intervirá na organização dessas associações. Art. 22. Nos edificios onde funccionarem 

as Escolas ou Faculdades do Estado poderão as respectivas Congregações conceder salas para cursos livres das 

materias ensinadas nos mesmos estabelecimentos. Art. 23. As Faculdades de Direito serão divididas em duas 

secções: a das sciencias juridicas e a das sociaes. Texto completo disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-

publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em: 18 abr. 2015.  
18BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 149. 
19BRASIL. Reforma do Ensino Secundário e Superior – Parecer e Projecto (Relativo ao Decreto 7247, de 19 de 

Abril de 1879). Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242371>. Acesso em 18 abr. 2015. 
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científica. Incluía técnicas e métodos que levavam à execução e ao cumprimento de programas, 

para que os professores não se furtassem a cumprir seu dever de ensinar, nos limites da liberdade 

de ensino e da autonomia universitária.  

O Parecer sugeria também a inclusão da Sociologia como disciplina, substituindo o 

Direito Natural, reiterando a importância de métodos de vocação científica que proporcionassem 

a liberdade de discussão de opiniões, teorias, sistemas e doutrinas referentes às matérias 

lecionadas nos estabelecimentos oficiais. Portanto, o Parecer encampava a ideia da liberdade de 

ensino nos cursos oferecidos pelo Estado. 

O Projeto de Lei n° 64, que acompanhava o Parecer, reiterava os postulados da ciência 

e da liberdade como pressupostos ínsitos ao ensino nos estabelecimentos oficiais. Assim 

dispunha o artigo 9º do Projeto: “Nos estabelecimentos oficiais de ensino superior, não há 

opiniões, teorias, sistemas, doutrinas ou dogmas protegidos. É absolutamente livre ao professor, 

como ao aluno, salvo a moralidade pública, o exame e a apreciação de todos os assuntos 

concernentes às matérias ensinadas.”20 

Tanto o Parecer como o Projeto de Lei n° 64 ressaltaram a importância de disciplinas 

jurídicas que ampliassem e renovassem a formação dos estudantes de Direito, pois além de 

dominar o conhecimento jurídico positivo, estes deveriam ter uma formação que absorvesse o 

conhecimento científico para viabilizar questionamentos e constantes adaptações às inovações 

trazidas pelas ciências. Todavia, apesar de sua importância, não foi implantada uma reforma 

com base nesses documentos elaborados por Rui Barbosa. 

Outros projetos, legislações e decretos se seguiram, na tentativa de organizar o ensino 

nacional, especialmente o ensino jurídico. Entretanto, foi a Lei de 11 de agosto de 

1827(combinada com o Decreto de 1831), o Decreto n° 1386, de 28 de Abril de 1854 e o Decreto 

7247, de 19 de Abril de 1879, que regulamentaram e dispuseram sobre o ensino jurídico durante 

                                                 

20A esse respeito, cf a reprodução textual que se segue: “O direito de enunciar, e discutir livremente todas as 

opiniões é inerente á sciencia. O Estado não tem competencia para definir, ou patrocinar dogmas; e, si a tem, 

não abra estabelecimentos scientificos; porque a existência dessas instituições é incompatível com a de crenças 

privilegiadas. Da condição essencial á sciencia é o não obedecer á concepções a priori, duvidar do que não esteja 

methodicamente averiguado, e só adoptar a realidade verificada segundo os preceitos rigorosos da logica 

experimental. Um paiz que, pela elegibilidade dos acatholicos, libertou o direito politico das peias de seita, não 

póde deixar de emancipar a sciencia das restricções da theologia Este o principio que queriamos, e devíamos 

firmar, e cuja formula consignamos no art. 9:” Reforma do Ensino Secundário e Superior – Parecer e Projecto 

(Relativo ao Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879). Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242371>.  p. 11. Acesso em: 18 abr. 2015. 
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todo o período imperial. Ao final do Império, as faculdades de Direito estavam desorganizadas, 

e essa desorganização traduzia o caos instalado no Estado, o qual não tinha mais força política 

suficiente para qualquer transformação, seja na estrutura curricular dos cursos seja na 

preparação de pessoal administrativo, pelo segmento das Ciências Sociais. Era a falência e 

desagregação total do Império.21 

Proclamada a República, novo Decreto, o de n° 1232 H, de 02 de janeiro de 189122, 

também chamado de Reforma Benjamin Constant, selou a opção pelo ensino livre como forma 

de expandir e de descentralizar a educação. Reafirmou a possibilidade dos cursos livres nas 

Faculdades oficiais, assim como permitiu aos Estados federativos fundarem Faculdades de 

Direito, definindo, ainda, uma nova subdivisão desses cursos: as Ciências Jurídicas habilitariam 

o bacharel para o exercício da advocacia, da magistratura e dos ofícios de justiça; as Ciências 

Sociais o habilitariam a cargos diplomáticos, de governo e da administração, e o Notariado, aos 

ofícios de justiça.  

Além dessas modificações, além da permissão aos Estados, o que ampliou 

significativamente o número de escolas jurídicas pelo interior do Brasil e na cidade do Rio de 

Janeiro, outras modificações ocorreram com a Reforma Benjamin Constant: a completa 

exclusão da disciplina Direito Eclesiástico, cujo ensino comprometido com a estrutura do 

Império não fazia mais sentido, uma vez que a República já estava instalada; o ensino do Direito 

Natural, cuja efetivação se deu por meio da Filosofia do Direito aliada à História do Direito, 

duas disciplinas propedêuticas ao ensino jurídico, e a introdução da História do Direito 

Nacional, como disciplina curricular autônoma. 

Uma nova reforma viria pouco tempo depois com a Lei n° 314, de 30 de outubro de 

1895, que reorganizou os cursos de Direito no Brasil. Já no seu art. 1º, ampliou o ensino das 

Faculdades de Direito para cinco anos e estabeleceu as matérias a serem lecionadas.23 Além 

                                                 

21BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 104 – 144. 
22BRASIL. Decreto 1232 H. Inteiro teor do Decreto  disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/LeisOcerizadas/1891dgp-

jan.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
23BRASIL. Lei 314, de 30 de outubro de 1895. Inteiro teor da Lei disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-314-30-outubro-1895-540752-publicacaooriginal-

41651-pl.html>. Acesso em: 25 abr. 2015.  Art. 1º A partir do primeiro anno lectivo depois da publicação desta 

lei, o ensino nas Faculdades de Direito será feito em cinco annos, distribuidas as materias do curso pelas 

seguintes cadeiras: 1º ANNO - 1ª cadeira - Philosophia do direito.  2ª - Direito romano.  3ª - Direito publico e 

constitucional. 2º ANNO - 1ª cadeira - Direito civil (1ª cadeira). 2ª » - Direito criminal (1ª cadeira). 3ª - Direito 

internacional publico e diplomacia. 4ª - Economia politica. 3º ANNO - 1ª cadeira - Direito civil (2ª cadeira). 2ª - 
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disso, eliminou o curso de Notariado e unificou as Ciências Jurídicas e Ciências Sociais24 em 

um único curso. Tal unificação teve consequências visíveis em dois aspectos: em primeiro lugar, 

o curso de Direito tornou-se o grande responsável pela formação de servidores públicos internos, 

cartorários e diplomatas, o que ampliou sua vocação natural para a educação e qualificação de 

advogados e magistrados. A segunda consequência foi o fenômeno do bacharelismo, isto é, um 

número excessivo de bacharéis de Direito que, apesar de precário conhecimento jurídico, eram 

absorvidos pela administração pública. 

O curso de Direito voltou a receber uma realocação de suas disciplinas nas diferentes 

séries, trazida pelo Decreto 3903, de 12 de janeiro de 1901, em seu artigo 3º.25 

Em de 5 de abril de 1911, Rivadávia Corrêa, Ministro de Estado da Justiça e Negócios 

Interiores , assinou o Decreto n° 8662, para regulamentar o currículo das faculdades de Direito. 

O artigo 41 das Disposições Transitórias determinava que “A cadeira de Philosophia do Direito 

fica transformada em cadeira de Introducção do Estudo do Direito ou Encyclopedia Juridica e 

supprimida a cadeira de Legislação Comparada.” 26 

Foram inúmeras as contribuições desse Decreto para o aprimoramento do currículo 

jurídico. Como ensina Aurélio Wander Bastos, 

                                                 

Direito criminal (especialmente direito militar e regimen penitenciario (2ª cadeira). 3ª cadeira - Sciencia das 

finanças e contabilidade do Estado (continuação da 4ª cadeira do 2º anno). 4ª cadeira - Direito commercial (1ª 

cadeira). 4º ANNO - 1ª cadeira - Direito civil (3ª cadeira). 2ª cadeira - Direito commercial (especialmente o 

direito maritimo, fallencia e liquidação judicial). 3ª cadeira - Theoria do processo civil, commercial e criminal. 

4ª cadeira - Medicina publica. 5º ANNO -  1ª cadeira - Pratica forense (continuação da 3ª cadeira do 4º anno). 

2ª cadeira - Sciencia da administração e direito administrativo. 3ª cadeira - Historia do direito e especialmente 

do direito nacional. 4ª cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado.  
24BRASIL. Lei n° 314, de 30 de outubro de 1895. Art. 3º Ficam abolidos os Cursos especiaes de sciencias juridicas, 

de sciencias sociaes e de notariado; continuando, porém, o de sciencias juridicas por mais tres annos, o de 

sciencias sociaes por dous e o de notariado por um, si nelles houver estudantes matriculados o que queiram 

concluil-os; observando-se em taes Cursos o regimen adoptado por esta lei. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-314-30-outubro-1895-540752-publicacaooriginal-

41651-pl.html>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
25BRASIL. Decreto 3903, de 12 de janeiro de 1901. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=44848&norma=60599>. Acesso em: 30 

abr. 2015. Art. 3º:O curso comprehenderá as seguintes disciplinas:I. Philosophia de direito; Il. a) Direito 

internacional publico e privado; b) Diplomacia; III. a) Direito publico; b) Direito constitucional; IV. a) Economia 

politica; b) Sciencia das finanças; c) Contabilidade do Estado; V. a) Sciencia da administração; b) Direito 

administrativo; Vl. Medicina, publica; Vll. Direito romano; VIII. Direito criminal; IX. Direito civil; X. Direito 

commercial; Xl. Theoria e pratica do processo civil, commercial e criminal. XIl. Legislação comparada do 

direito privado. 
26BRASIL. Decreto 8662, de 5 de abril de 1911. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8662-5- abril-1911-499813-republicacao-

101881-pe.html>. Acesso em: 1 maio 2015.  
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A contribuição, todavia, mais original desta lei foi a criação da disciplina 

Introdução Geral ao Estudo do Direito, precursora da disciplina, criada na 

década de 1930, Introdução à Ciência do Direito. De qualquer forma, foi com 

essa reforma que, pela primeira vez, se indicou o conteúdo das Disciplinas de 

Direito Civil, especificando que em suas aulas se ensinaria Direito de Família, 

Direito Patrimonial, e Direitos Reais e Sucessões; [...].27 

 

Os cursos jurídicos teriam mais uma reforma curricular com o Decreto 11.530, de 18 de 

março de 191528, assinado por Carlos Maximiliano. Entre as modificações trazidas, constavam 

as seguintes: permissão para a unificação das faculdades livres, já em funcionamento na cidade 

do Rio de Janeiro em universidade, incorporando a elas uma faculdade livre de Direito, até então 

não existente na capital da República, a opção pela frequência livre dos alunos e os exames 

finais em duas épocas, dezembro e março. Tal decreto trazia um viés mais prático ao curso, 

ensinando os alunos a redigirem atos jurídicos e a organizarem a defesa dos direitos.  

Como se pode constatar, as reformas de ensino para os cursos jurídicos se sucederam 

conforme as decisões de cada Decreto.   Para Aurélio Wander Bastos, 

Foi nesse contexto acadêmico que as faculdades de Direito funcionaram até 

1931, quando se produziu a mais profunda e significativa reforma do ensino 

jurídico no Brasil, inclusive em termos pedagógicos. Até 1931, na verdade, os 

critérios de modificação do currículo jurídico eram absolutamente aleatórios e 

a sua filosofia e justificativa remanesciam do período imperial. Os currículos 

jurídicos na Primeira República não foram inovadores e não trouxeram para as 

faculdades nem ao menos a marca do pensamento positivista, que influiu no 

movimento republicano e nas providências institucionais dos primeiros anos 

da República, [...]. O liberalismo individualista que influiu no capítulo de 

garantias e direitos individuais do texto constitucional de 1891 e, o 

federalismo, também determinante no texto constitucional, não transpareceram 

nas indicações curriculares e nos programas, como que confirmando as 

características de um Direito acima das contradições da época, posto para 

qualquer período histórico, independentemente de suas acomodações ou 

flutuações sociais e políticas.29 

 

Com a Revolução de 1930, uma nova reforma no ensino jurídico se prenunciava. A 

orientação desse movimento era romper com a estrutura dominante anterior, na qual 

predominavam interesses oligárquicos e o regionalismo conservador, e criar um Estado mais 

moderno e desenvolvido, com a consolidação do poder da nova classe dominante urbana, 

                                                 

27BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 169. 
28BRASIL. Decreto 11.530, de 18 de março de 1915.  Inteiro teor do Decreto disponível em:  

 <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-522019-republicacao-

97760-pe.html>. Acesso em: 1 maio 2015.  
29BASTOS, Aurélio Wander. Ensino Jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 172. 
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voltada para a indústria e o comércio. Até então, mesmo com as reformas do final do Império e 

da Primeira República, o ensino jurídico não havia conhecido grandes e inovadores avanços. Já 

se completava o primeiro centenário das Faculdades de São Paulo e Olinda, e o modelo de 

ensino jurídico permanecia cristalizado, principalmente do ponto de vista didático-pedagógico. 

Tal modelo perpetuava a linha dissertativa e discursiva das aulas, nas quais predominava a 

transmissão de informação divorciada do estudo de casos concretos, à luz da legislação e da 

jurisprudência. Favorecia-se a memória, em lugar de se promover o raciocínio. Para Sergio R. 

Martínez, 

Na área metodológica, como foi insubsistente qualquer tentativa de avanço 

pedagógico, o resultado natural foi sua inclinação para a pedagogia tradicional. 

[...]. Assim, ao limitar-se a função do professor ao ato de exposição oral de 

conteúdos, o resultado maior possível será a reprodução do conhecimento 

existente.30 

 

Esse contexto de revolução e de transformação fez surgir uma reforma que influenciou 

a política educacional brasileira, com reflexos em todas as fases do ensino, do primário ao 

superior, incluindo-se o jurídico, o normal e o técnico. O Decreto n° 19.851, de 11 de abril de 

193131, dispôs que o ensino superior no Brasil obedeceria, de preferência, ao sistema 

universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados; o Decreto n° 19.852, de 

mesma data32, dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. Ambos vinham 

assinados por Francisco Campos, ministro do novo Ministério da Educação e Saúde, e por 

Getúlio Vargas, Chefe do Governo Provisório.  

O modelo de universidade visado pelo Decreto n° 19.852, de 11 de abril de 1931 

procurava  

[...] superar o antigo sistema universitário originário da Primeira República, 

que articulava apenas os cursos de Direito, Engenharia e Medicina num quadro 

de influência curricular remanescente do Império, especialmente no curso de 

Direito, e desvinculado de qualquer proposta didática e organizativa eficiente, 

a Universidade do Rio de Janeiro foi criada para ser o modelo das 

universidades brasileiras.  Neste sentido, o decreto vinculava 

                                                 

30MARTÍNEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil. Disponível em: 

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/29074-29092-1-PB.pdf>. p. 4. Acesso em: 10 mar. 2015. 
31BRASIL. Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930- 1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 3 maio 2015. 
32BRASIL. Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto- 19852-11-abril-1931-510363-

publicacaooriginal-85620-pe.html>. Acesso em: 3 maio 2015.  
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coordenadamente, não apenas os institutos de Direito, Medicina e Engenharia 

(Politécnica), mas especialmente outras escolas isoladas como, Farmácia, 

Odontologia, Belas Artes, Música, inclusive a Escola de Minas de Ouro Preto 

(localizada fora do Rio de Janeiro), e criou a Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras, com um específico perfil destinado à formação de professores.33 

 

O Decreto n° 19.852, de 11 de abril de 1931, dedicou os artigos 26 a 52 ao curso de 

Direito. O artigo 26 trouxe uma novidade, a divisão do Direito em dois cursos: um duraria cinco 

anos e formaria bacharéis para o exercício da carreira jurídica; o outro, de dois anos, concederia 

o grau de doutor e o diploma correspondente, mediante defesa de tese. O artigo seguinte trouxe 

a lista de disciplinas a serem lecionadas no curso de bacharelado e o parágrafo único daquelas 

que seriam ministradas no doutorado.  

Percebe-se uma nítida preocupação com uma formação mais abrangente e aprofundada 

para aqueles que iriam se dedicar à docência, pois enfatizava o estudo comparado de legislações, 

a evolução de institutos jurídicos e a Filosofia do Direito. Enquanto o doutorado visava reflexões 

jurídicas mais sofisticadas, na graduação firmava-se a Introdução à Ciência do Direito como 

disciplina propedêutica, com o propósito de fornecer ao aluno as noções indispensáveis à 

formação do pensamento jurídico, desde o início do curso, por dissecar a estrutura do sistema 

jurídico em suas diferentes categorias, facilitando ao graduando a compreensão daquilo que viria 

a seguir; da mesma forma, consolidava-se a Filosofia do Direito como o aprofundamento 

necessário aos que visavam ao doutorado e à docência. O ensino da Economia Política, no 

primeiro ano, seguiu a mesma linha de pensamento, segundo a qual Direito e Economia estavam 

profundamente ligados, porquanto 

[...] a ordem juridica é, em grande parte ou na sua porção maior e mais 

importante expressão e revestimento da ordem economica. As relações 

economicas constituindo, como constituem, quasi todos o conteudo ou materia 

do direito, o facto economico passa a ser um pressuposto necessario do facto 

juridico.34 

 

Percebe-se, pela leitura da Exposição de Motivos do Decreto 19.852, de 11 de abril de 

1931, a intenção de adequar o curso de Direito às exigências do modelo capitalista, que se 

organizava no Brasil, e às novas demandas sociais de rompimento com a oligarquia agrária em 

                                                 

33BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 196 – 197.  
34BRASIL. Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. Exposição de Motivos – Direito. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-

exposicaodemotivos-141250-pe.html>. Acesso em: 12 fev. 2016. 
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vigor até então, mas que já cedia espaço para uma burguesia que recém-formada, cuja principal 

atividade econômica era o comércio. O Decreto também alçou o curso jurídico à categoria de 

ciência, assim entendido o direito positivo.  

A Constituição de 1934 erigiu a educação a patamar superior, concedendo-lhe Título e 

Capítulo especiais, nos quais discorria sobre organização, competência, orçamento, entre outros 

tópicos, porém, principalmente, garantindo o direito à educação como meio de desenvolvimento 

econômico do país e desenvolvimento humano do povo brasileiro. Se na Constituição Imperial 

se proclamou o direito à instrução e na primeira Constituição Republicana o direito ao ensino 

como direito e garantia individual, na Constituição de 1934, a educação, o desenvolvimento 

cultural, a proteção ao trabalho intelectual vêm expressamente tutelados como forma de 

desenvolvimento do próprio país e de seu povo.35 

Inegável a relevância da Constituição Brasileira de 1934 para a inovação da educação 

do país. Nas palavras de Aurélio Wander Bastos, 

[...], os princípios basilares que ainda presidem a política educacional brasileira 

até os nossos dias, com as devidas acomodações da época, foram por ela 

introduzidas: a responsabilidade do poder público no processo educacional e 

nos princípios educacionais, bem como as formas educativas de viabilizá-los. 

Sumariamente, desse texto constitucional, [..], se consagrava a liberdade de 

ensino como forma educativa preliminar da sociedade brasileira, exigindo-se, 

apenas, que as escolas privadas, para funcionarem, fossem oficialmente 

reconhecidas pelo poder público.36 

 

No Brasil, a organização do ensino superior em universidades já havia sido prevista no 

Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, embora também já se admitisse a possibilidade desse 

ensino por institutos isolados. Assim, com base nessa determinação, o Decreto 19.852, de 11 de 

abril de 1931, dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro, reunindo as escolas 

isoladas que lá existiam. O Decreto 6283, de 25 de janeiro de 193437, assinado pelo então 

interventor federal no Estado de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, criou, da mesma forma, 

a Universidade de São Paulo. Por força do Decreto 24.102, de 10 de abril de 193438, o governo 

                                                 

35BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 12 fev. 2016. 
36BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 211. 
37SÃO PAULO. Decreto 6283, de 25 de janeiro de 1934. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=130436>. Acesso em: 12 fev. 2016. 
38BRASIL. Decreto 24.102, de 10 de abril de 1934. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24102-10-abril-1934-516825-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 fev. 2016. 
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federal transferiu a Faculdade de Direito de São Paulo, com o prédio, instalações e todo o 

patrimônio que a compunha ao Estado de São Paulo, a fim de que ela integrasse a recém-criada 

Universidade de São Paulo. Entretanto o artigo 2° do Decreto estabelecia que 

Essa transferência se subordina às condições seguintes: a) continuará a 

Faculdade a ter o caráter e a gosar das mesmas prerrogativas dos institutos 

oficiais congêneres da União; b) aos atuais professores e funcionários da 

Faculdade são garantidos pelo Govêrno Federal os direitos e as vantagens que 

as leis federais lhes asseguram, inclusive o pagamento dos respectivos 

vencimentos pelo Tesouro Federal, sem embarga de outros direitos que as leis 

estaduais outorguem a professores e funcionários de igual categoria; c) os 

professores e funcionários que fôrem nomeados para a Faculdade, 

posteriormente à data dêste decreto, terão os seus direitos e deveres regulados 

pelas leis estaduais; d) a organização didática, o regime escolar, a nomeação 

do diretor e a do pessoal docente e administrativo da Faculdade passarão a 

obedecer às disposições estatutárias da Universidade de São Paulo.  

Deu-se, assim, a formação das primeiras universidades no Brasil. Não seguiu um 

formato ideal de universidade, entendida como uma estrutura orgânica, coesa e integrada, 

voltada à pesquisa científica e à formação de cientistas, com um projeto pedagógico comum, 

mas como reunião de faculdades e institutos isolados, agregados por força de lei, que não 

exatamente comungavam dos mesmos princípios e ideários de educação superior. Refletiu, 

entretanto, a concepção de criação de escolas isoladas, afastadas da Corte, à época do Império 

no Brasil, a fim de impedir a concentração, no Rio de Janeiro, de jovens alunos, ávidos por 

novas ideias e teorias, o que arriscaria a estabilidade do Poder imperial.  

A opção pela reunião burocrática dos institutos isolados em universidades, tanto no Rio 

de Janeiro como em São Paulo, foi uma proposta política que se contrapunha à proposta 

pedagógica de uma universidade orgânica, de natureza interdisciplinar, na qual a formação 

acadêmica fosse interligada em áreas do conhecimento e que oferecesse um ciclo de disciplinas 

básicas a todos os alunos das diferentes instituições. Essa organicidade favoreceria o contato 

dos alunos com as diversas áreas do conhecimento e o debate, a partir dos diferentes pontos de 

vista, o que dilataria a forma de compreensão das questões e as possibilidades de solução. 

A bem da verdade, o modelo orgânico e não-burocrático de universidade não logrou 

sucesso no Brasil. Mesmo com tentativas como a criação da Universidade do Distrito Federal, 
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pelo Decreto n° 5.513, de 04 de abril de 193539, que estruturava a universidade em institutos 

gerais de ensino, aliando áreas afins do conhecimento, como, por exemplo, a Escola de 

Economia e Direito, tal modelo sucumbiu aos padrões mais tradicionais de formação 

universitária no país.  

Em meio a um cenário político interno conturbado, no qual germinavam as sementes do 

Estado Novo, não poderia haver clima para uma educação de vanguarda, experimental e 

impregnada de novas teorias educacionais, consideradas suspeitas de subversão. O novo regime 

acabou vingando em novembro de 1937, com a decretação de uma nova Constituição de 

inspiração fascista, a qual suspendeu direitos políticos, aboliu partidos e fechou o Congresso 

Nacional. Dessa forma, o Decreto-lei n° 1063, de 20 de janeiro de 1939, assinado por Getúlio 

Vargas e Gustavo Capanema, assim dispõe em seu artigo 1°: “Ficam transferidos para a 

Universidade do Brasil os estabelecimentos de ensino que compõem a Universidade do Distrito 

Federal, ora mantida pela Prefeitura do Distrito Federal.”40 

Com o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946, calcada em ideais 

democráticos e liberais, retornou o artigo 5° que havia sido suprimido da Constituição anterior 

e, com ele, no inciso XV, a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional. Em função desse dispositivo, em 1948, o Ministro da Educação Clemente 

Mariani, do governo Marechal Dutra, apresentou ao Congresso Nacional Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que finalmente se tornou a Lei 4024, de 20 de dezembro de 

1961 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.41 

Essa lei foi paradigmática, pois definiu diversos pontos norteadores da educação 

brasileira, dentre os quais destacam-se os princípios educacionais básicos que regeriam os 

currículos, ou seja, liberdade e solidariedade humana, além de indicar as finalidades da educação 

brasileira, como a compreensão dos direitos e deveres da pessoa, o respeito à dignidade e 

liberdades fundamentais do homem, o desenvolvimento integral da personalidade humana e o 

preparo do indivíduo para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos. A lei, ainda, 

                                                 

39BRASIL. Decreto n° 5.513, de 04 de abril de 1935. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www.fe.ufrj.br/proedes/arquivo/udf.htm>. Acesso em: 16 fev. 2016. 
40BRASIL. Decreto-lei 1063, de 20 de janeiro de 1939. Inteiro teor do Decreto-lei disponível em: 
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indicava ser a educação fonte de fortalecimento da unidade nacional e da preservação e expansão 

do patrimônio cultural nacional. Apontava também a educação como obrigação do poder 

público e a liberdade da iniciativa particular, em todos os graus.  

No Capítulo referente à educação universitária, a Lei 4024/61 definia que os objetivos 

do ensino superior eram a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes, visando à 

formação de profissionais de nível universitário. O Conselho Federal de Educação apontaria um 

currículo mínimo nos cursos superiores, abrindo a possibilidade para que as diferentes 

universidades estabelecessem um currículo pleno, conforme seus próprios critérios.  

No entanto, com a ditadura militar se instaurando no país a partir de 1964, a Lei 4024/61 

sofreu impactos e modificações importantes com a legislação que foi promulgada a seguir.  A 

Constituição de 24 de fevereiro de 196742 e, posteriormente, a Emenda Constitucional n° 1, de 

17 de outubro de 196943, reduziram a participação dos recursos do governo federal em educação 

e sinalizaram, como política educacional, apoio à iniciativa privada na oferta de ensino. Já a Lei 

5.540, de 28 de novembro de 1968 – Lei da Reforma Universitária -, e o Decreto-Lei 464, de 11 

de fevereiro de 1969, que a complementou, revogaram artigos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961, o que acabou por mudar a orientação dada para a educação brasileira. Dentre 

as modificações ocorridas, principalmente com a Emenda Constitucional de 1969, houve a 

expansão do ensino superior particular. A liberdade de cátedra ficava condicionada aos limites 

impostos pelo regime político-ideológico vigente naquele momento, vedando transmissão de 

conhecimento que acobertasse propósitos antidemocráticos ou que afetasse a ordem 

estabelecida.  

No que diz respeito aos cursos jurídicos, a autorização para o funcionamento de escolas 

privadas, estabelecida no Decreto n° 63.341, de 1° de outubro de 196844, provocou uma 

proliferação de escolas de Direito que buscavam atender à demanda por vagas que os cursos 

                                                 

42BRASIL. Constituição de 1967. Inteiro teor da Constituição disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016. 
43BRASIL. Emenda Constitucional n° 1, de 1969. Inteiro teor da E.C. disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 

23 fev. 2016.  
44BRASIL. Inteiro teor do Decreto n° 63.341, de 1° de outubro de 1968. Inteiro teor do Decreto disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-63341-1-outubro-1968-404684-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 24 fev. 2016.  
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existentes não conseguiam suprir. Inegável o crescimento desenfreado de cursos jurídicos no 

Brasil e a consequente massificação do ensino.  

Esse era o cenário existente naquele momento, e vários questionamentos se impuseram: 

os cursos jurídicos deveriam continuar com seus padrões clássicos de ensino, formando 

profissionais talhados para o desempenho forense, somente? Como ficariam as demandas da 

nova sociedade brasileira, em processo de industrialização, e que requeriam um profissional que 

estivesse mais coadunado com as exigências do desenvolvimento do país? Se o Direito reflete 

a sociedade, como conviver com as lacunas de um curso jurídico que não prepararia o 

profissional para as exigências da realidade social?  

Foi nesse contexto de conflitos e indagações que ocorreu o I Encontro Brasileiro de 

Faculdades de Direito, em 1971, em Juiz de Fora, estando representadas quarenta e quatro 

faculdades de diferentes regiões do Brasil, com o propósito de discutir currículo mínimo, estágio 

profissional, metodologia de ensino do Direito e regime de tempo especial aos professores do 

magistério superior. Dentre as conclusões a que chegou esse grupo, publicadas em um 

documento denominado Carta de Juiz de Fora e, posteriormente, encaminhado às autoridades 

competentes como contribuição das escolas ali presentes, decidiu-se pela fixação de um 

currículo mínimo a ser determinado pelo Conselho Federal de Educação, assim expresso: 

[...] capaz de garantir, a par da visão universal do fenômeno jurídico, o 

conhecimento do Direito e da Doutrina nacionais, aparelhando, assim, o futuro 

profissional de Direito, pelo exercício do raciocínio jurídico, a inserir no plano 

da normatividade as soluções para a problemática brasileira e contemporânea 

está a exigir.45  

Afora isso, o grupo votou pela flexibilidade de um currículo pleno que atendesse “[...] ao 

dinamismo intrínseco ao Direito e às possibilidades reais dos corpos docente e discente;” e auxiliasse 

“[...] a compreensão do Direito, como realidade social, plena, pelo estudante;”, além de “[...] facilitar a 

organização dos cursos jurídicos, adequada às características regionais onde são ministrados;”. 

Dessa forma, ficava indicada a necessidade de um currículo jurídico que atendesse aos 

interesses diversos e que possibilitasse a formação de um profissional integrado na realidade 

social e capaz de propor soluções. Para isso, do ponto de vista metodológico, deliberou-se 

                                                 

45COLÉGIO BRASILEIRO DE FACULDADES DE DIREITO. Inteiro teor da Carta de Juiz de Fora/1971. Inteiro 

teor da Carta disponível em: <http://colegiobrasileirofd.blogspot.com.br/2011/02/carta-de-juiz-de-fora-1971-e-

conclusoes.html>. Acesso em: 25 fev. 2016. 
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a) reconhecer a indispensabilidade da reformulação da metodologia tradicional 

do ensino do Direito, no sentido de fazer com que o aluno participe ativamente 

do processo didático; 

b) reconhecer, mais, que a participação ativa do aluno compreende o preparo 

e a prévia distribuição de material de classe apropriado e a condução do debate 

em aula sob a orientação do professor para a progressiva fixação das normas e 

princípios que atendam à solução das hipóteses de trabalho; 

c) deve, finalmente, a metodologia adotada servir de instrumento para o 

conhecimento do fenômeno jurídico, integrado na realidade social, com a 

conjugação das disciplinas afins.46 

A Carta de Juiz de Fora, de 1971, ofereceu um espaço de abertura curricular para os 

cursos jurídicos, aliando uma educação humanista que completasse a profissional, para ampliar 

a visão e a compreensão da nova realidade social que se impunha, com tantas e diversas 

demandas que clamavam por soluções criativas dos profissionais do Direito.  

Do ponto de vista metodológico, tentou inovar ao requerer a participação mais ativa do 

aluno, integrando-o a seu próprio processo didático, tornando-o, também, responsável pelo 

debate instalado em sala de aula, em um trabalho conjunto professor/aluno.  

Todas essas ações conjuntas propiciariam um conhecimento e compreensão do 

fenômeno jurídico coadunado com a realidade social, colocando o raciocínio jurídico do 

profissional voltado para as soluções de problemas e conflitos apresentados pelas demandas de 

uma nova sociedade. Ainda, seria a forma de romper com os elos de um ensino tradicionalista, 

discursivo, descritivo, de reprodução de conhecimento, com o estudo abstrato da lei, sem 

reflexão, sem aplicação prática a casos concretos e sem a participação efetiva do aluno, no qual 

somente o professor detinha a palavra.  

Nesse contexto de propostas de modernização, de evolução e de crise do ensino jurídico, 

foi aprovada a Resolução CFE n° 3, de 25 de fevereiro de 197247, do Conselho Federal de 

                                                 

46COLÉGIO BRASILEIRO DE FACULDADES DE DIREITO. Carta de Juiz de Fora/1971. Inteiro teor 

disponível em: <http://colegiobrasileirofd.blogspot.com.br/2011/02/carta-de-juiz-de-fora-1971-e-

conclusoes.html>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

 
47Texto integral da Resolução: Art. 1° O currículo mínimo do curso de graduação em Direito compreenderá, as 

seguintes matérias: A - Básicas: 1. Introdução ao Estudo do Direito; 2. Economia: 3. Sociologia. B - 

Profissionais: 4. Direito Constitucional (Teoria do Estado - Sistema Constitucional Brasileiro). 5. Direito Civil 

(Parte Geral - Obrigações. Parte Geral e Parte Especial - Coisas Família - Sucessão). 6. Direito Penal (Parte 

Geral - Parte Especial). 7. Direito Comercial (Comerciante - Sociedades - Títulos de Crédito. Contratos 

Mercantis e Falência). 8. Direito do Trabalho (Relação do Trabalho - Contrato de Trabalho — Processo 

Trabalhista). 9. Direito Administrativo (Poderes Administrativos - Atos e Contratos - Administrativos - Controle 

de Administração Pública - Fundação Pública). 10. Direito Processual Civil (Teoria Geral - Organização 

Judiciária - Ações - Recursos - Execução). 11. Direito Processual Penal (Tipo de Procedimento - Recursos - 
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Educação que estabeleceu o currículo mínimo dos cursos de graduação em Direito. Tal currículo 

se comporia de matérias propedêuticas ou não-profissionais, e as profissionais; ainda, exigia a 

Prática Forense sob a forma de estágio supervisionado, o Estudo de Problemas Brasileiros e a 

prática de Educação Física.  

A Resolução CFE n° 3/1972 vigorou até ser revogada pela Portaria MEC n° 1886, de 30 

de dezembro de 199448, que, novamente, trouxe mudanças à estrutura dos cursos jurídicos, 

prevendo a obrigatoriedade de as instituições desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, “[...], de forma a atender às necessidades de formação fundamental, sócio-política, técnico-

jurídica e prática do bacharel em direito.”49 O artigo 6° da Portaria n° 1886/1994 estabelecia um 

conteúdo mínimo dos cursos tanto para as matérias fundamentais quanto para as profissionalizantes, 

e que poderiam se desdobrar em uma ou mais disciplinas do currículo pleno.50  

Assim, houve uma grande expansão no número de cursos jurídicos e sua consequente 

massificação no país, ao mesmo tempo em que a Reforma Universitária, definida na Lei 

5540/1968, limitava a existência de escolas isoladas e impunha sua incorporação às 

                                                 

Execução); 12/13. Duas dentre as seguintes: a) Direito Internacional Público. b) Direito Internacional Privado. 

c) Ciência das Finanças e Direito Financeiro (Tributária e Fiscal). d) Direito da Navegação (Marítima). e) Direito 

Romano. f) Direito Agrário. g) Direito Previdenciário. h) Medicina Legal. Parágrafo único. Exigem-se também: 

a) Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado; b) o Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de 

Educação Física, com predominância desportiva de acordo com a legislação especifica. Art. 2° O curso de 

Direito será ministrado no mínimo de 2700 horas de atividades, cuja integralização se fará em pelo menos quatro 

e no máximo sete anos letivos. Art. 3° Além da habilitação geral prescrita em lei, as instituições poderão criar 

habilitações específicas, mediante intensificação de estudos em áreas correspondentes às matérias fixadas nesta 

Resolução e em outras que sejam indicadas nos currículos plenos. Parágrafo único. A habilitação geral constará 

do anverso do diploma e as habilitações específicas, não mais que duas de cada vez, serão designadas no verso, 

podendo assim o diplomado completar estudos para obtenção de novas habilitações. Art. 4° Os mínimos de 

conteúdo e duração, fixados nesta Resolução, serão obrigatórios a partir de 1973, podendo as instituições que 

assim o entendam, aplicá-los já no corrente ano. Art. 5° A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
48BRASIL. PORTARIA N° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. Inteiro teor disponível em: <http://oab-

rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016. 
49BRASIL. PORTARIA N° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. Inteiro teor disponível em: <http://oab-

rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016. Art. 3°. 
50BRASIL. PORTARIA N° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. Inteiro teor disponível em: <http://oab-

rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2016. Inteiro teor do Art. 6º: O 

conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio, compreenderá as seguintes matérias que podem estar 

contidas em uma ou mais disciplinas do currículo pleno de cada curso:  

I - Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e, jurídica, ética geral e profissional), Sociologia (geral e 

jurídica), Economia e Ciência Política (com teoria do Estado);  

II - Profissionalizantes Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito 

Internacional.  

Parágrafo único. As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas disciplinas em que se desdobrar o 

currículo pleno de cada curso, de acordo com suas peculiaridades e com observância de interdisciplinaridade. 
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universidades, organizadas sob forma de unidade de patrimônio e administração e com estrutura 

orgânica com base em departamentos.  

As escolas de Direito isoladas foram incorporadas às universidades e nelas aos centros 

de Ciências Sociais ou Ciências Humanas.  

 

1.1.2 Normatização a partir da Constituição Federal de 1988  

 

Com o fim do regime de exceção e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

outra legislação educacional entrou em vigor e, mais uma vez, com novas decisões para o 

funcionamento dos cursos jurídicos.   

A Portaria MEC N° 1886, de 30 de dezembro de 199451, foi um importante paradigma 

na tentativa de superação dos conflitos curriculares jurídicos que as novas demandas sociais 

impunham. Ela definiu as atividades de Prática Jurídica, assim como fortaleceu o papel da OAB 

na supervisão e no acompanhamento do estágio profissional da advocacia, reconhecendo a 

importância da formação prática; incentivou também a aquisição de novos conhecimentos por 

meio de convênios de intercâmbio, para docentes e discentes, além de definir atualização e 

ampliação do acervo bibliográfico, jurisprudencial e doutrinário atualizado, que os cursos 

jurídicos deveriam disponibilizar para os alunos. Aumentou o número mínimo de horas de 

atividades dos cursos, divididas em ensino, pesquisa e extensão, obrigatórias e interligadas, além 

de exigir as monografias de conclusão de curso.  

Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei 9394 – Lei de Diretrizes e Bases52, 

que regulamentou os artigos sobre Educação (Título VIII, Capítulo III, Seção I), da Constituição 

Federal de 1988. Pode-se afirmar que a LDB/1996 reconhece e valida todos os propósitos e 

objetivos traçados pela Portaria MEC N° 1886/1994 para os cursos jurídicos. As preocupações 

com os padrões de qualidade, o incentivo ao pensamento reflexivo, o trabalho de pesquisa e de 

investigação científica, a formação de profissionais aptos a participar do desenvolvimento da 

sociedade brasileira migraram da Portaria MEC n° 1886/1994 para a LDB/1996, comprovando 

a relevância dos propósitos estabelecidos naquele documento.  

                                                 

51BRASIL. PORTARIA N° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://oab-

rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016.  
52BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 5 mar. 2016. 
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Por força da LDB/1996, com base na Portaria N° 1886/1994 e seguindo indicações 

fornecidas pelo Parecer nº 776/9753 da Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que forneceu orientações gerais para a formulação dos currículos 

jurídicos, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito54 e instituídas pela 

Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 200455. Como prevê o documento,  

As diretrizes curriculares têm em mira fornecer as linhas gerais para os cursos 

jurídicos estruturarem seus projetos pedagógicos de forma autônoma e criativa, 

segundo suas vocações, demandas sociais e mercado de trabalho, objetivando 

a formação de recursos humanos com elevado preparo intelectual e aptos para 

o exercício técnico e profissional do Direito. Elas não constituem prescrições 

fechadas e imutáveis, mas parâmetros a partir dos quais os cursos criarão seus 

currículos em definitiva ruptura com a concepção de que são compostos de 

uma extensa e variada relação de disciplinas e conteúdos como saberes 

justapostos ou superpostos e que não passam de repetição do já pensado.56 

 

As diretrizes apontaram para a flexibilização do currículo, para permitir, não só, um 

ensino de qualidade como também acompanhar as constantes mutações da sociedade, 

delineando, inclusive, as características que o profissional deveria desenvolver: 

O perfil desejado do formando de Direito repousa em uma sólida 

formação geral e humanística, com capacidade de análise e articulação de 

conceitos e argumentos, de interpretação e valoração   dos fenômenos jurídico-

sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade 

de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, além da  qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento 

da cidadania.57 

 

Denota-se do documento que a mera transmissão de conhecimento jurídico não é 

mais suficiente para a formação do profissional do Direito. Espera-se dele uma consciência 

dos problemas de sua realidade histórica, conduta ética, responsabilidade social e 

profissional, pesquisa e investigação, o que lhe permita ter reflexão jurídica crítica, 

capacidade de solução de conflitos, uma formação humanista em constante aperfeiçoamento, 

                                                 

53BRASIL. PARECER CNE n° 776, de 03 de dezembro de 1997. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PCNE776_97.pdf>. Acesso em 5 mar. 2016. 
54BRASIL. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf.>. Acesso em 5 mar. 2016. 

 55BRASIL. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2016. 
56BRASIL. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf.>. p. 2. Acesso em 5 mar. 2016. 
57BRASIL. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf.>. p. 3. Acesso em: 5 mar. 2016. 
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além da técnico-jurídica sempre atualizada e que lhe possibilite vislumbrar a 

interdisciplinaridade do fenômeno jurídico e das mudanças sociais.     

Para tanto, o projeto pedagógico dos cursos jurídicos deve contemplar um amplo 

leque de objetivos, condições e modos de desenvolvimento que ensejem a completude do 

perfil almejado do profissional do Direito.    

O documento, então, orienta para um conteúdo pedagógico que atenda a três eixos 

relacionados de formação, ou seja, a fundamental, a profissional e a prática. 

Para o primeiro, o documento definiu algumas matérias, como Ciência Política (com 

Teoria do Estado), Economia, Filosofia (Geral e Jurídica; Ética Geral e Profissional), 

Introdução ao Direito, Sociologia (Geral e Jurídica). A principal meta desse eixo fundamental 

de disciplinas seria “[...] integrar o estudante no campo do Direito, sob a perspectiva de seu 

objeto, apontando ainda para as relações do Direito com outras áreas do saber, pertinentes à 

compreensão de seu método e finalidades.”58   

Para o eixo de formação profissional, o documento apresentou uma lista não-

exaustiva de disciplinas, como Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Comercial, 

Direito Constitucional, Direito Internacional, Direito Penal, Direito Processual, Direito do 

Trabalho e Direito Tributário. Os conteúdos mínimos desse eixo de formação devem preparar 

o aluno para o aprender a aprender, além de “[...] preocupar-se em estimular o discente a 

conhecer e aplicar o Direito, com rigorosidade metódica e adequada interlocução com os 

conteúdos de formação fundamental.”59 

Por sua vez, o eixo de formação prática faz a integração entre a teoria, a prática das 

atividades didáticas e o desenvolvimento das atividades do estágio de prática jurídica. 

O documento insiste na inclusão de outras matérias, desdobradas ou agrupadas em 

disciplinas obrigatórias ou optativas além das sugeridas, e que ocupem o remanescente da 

carga horária total do curso, formando, assim, o currículo pleno interdisciplinar, tendo a 

monografia final como requisito obrigatório para a conclusão do curso. Determina também 

que as instituições devem prover um Núcleo de Prática Jurídica, com instalações adequadas 

                                                 

58BRASIL. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf.>. p. 6. Acesso em: 5 mar. 2016. 

 
59BRASIL. Diretrizes Curriculares do Curso de Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf.>. p. 2. Acesso em: 5 mar. 2016.  
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para que os alunos exercitem atividades de prática jurídica, entendidas como redação de 

peças e atos jurídicos e profissionais, presença a audiências e sessões, visitas a órgãos 

judiciários, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, tendo por 

finalidade a formação prática e o desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação 

profissional. 

As Diretrizes também acrescentam atividades complementares como prolongamento 

ao currículo pleno, que permitem ao aluno escolher modalidades de conteúdos 

extracurriculares de sua preferência, as quais venham a enriquecer o currículo jurídico 

propiciado pelo curso. Podem ser atividades de pesquisa, monitoria, iniciação científica, 

congressos, conferências, cursos livres ou disciplinas oferecidas por outras unidades de 

ensino da mesma universidade, facultando, assim, ao aluno de Direito a chance de incluir sua 

trajetória pessoal e individualizada ao currículo jurídico. 

As Diretrizes Curriculares instituídas pela Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de 

setembro de 2004 são as vigentes atualmente, apenas tendo sofrido uma alteração de redação 

em seu artigo 7° para torná-lo mais explícito, sem prejuízo de conteúdo em relação ao 

original, pelo Parecer CNE/CES n° 150, de 05 de junho de 2013.60 

 

 

1.2 NECESSIDADE DE MUDANÇA 

 

Apesar das várias reformas e diferentes legislações, a ideia de currículo único dos cursos 

jurídicos no Brasil permaneceu até a promulgação da Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sinalizando uma exigência de currículo mínimo 

nacional, embora ainda rígido, combinado com currículo pleno das instituições de ensino 

superior e respeitando, assim, para as diferenças e peculiaridades regionais.  

No entanto, como comentam os relatores do Parecer CNE/CES n° 55, de 18 de fevereiro 

de 2004:  

Apesar do estímulo que se continha no novo modelo, para que as instituições 

de ensino superior tivessem mais liberdade, porque a elas incumbia a 

                                                 

60BRASIL. PARECER CNE/CES n° 150, de 05 de junho de 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14036-pces150-

13&category_slug=setembro-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 10 mar. 2016. 
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formalização e operacionalização do seu “currículo pleno”, ainda assim o 

currículo de Direito se manteve rígido, com ênfase bastante tecnicista, sem a 

preocupação maior com a formação da consciência e do fenômeno jurídicos, 

não se preocupando com os aspectos humanistas, políticos, culturais e sociais, 

mantendo-se, assim, o citado tecnicismo, próprio do início e de boa parte do 

período republicano anterior.61 

 

Com a Portaria N° 1886/94, configurou-se a noção de diretrizes curriculares e de 

conteúdo mínimo do curso jurídico. A Portaria trouxe grandes avanços, pois direcionou o curso 

jurídico para a realidade social e integrou conteúdos a atividades, permitindo a aplicação, na 

prática, das teorias aprendidas em sala de aula; ainda, ao cotejar matérias optativas ensejou não 

somente a flexibilização do currículo pleno como também a apuração de senso crítico do 

graduando de Direito. Por sua vez, as instituições de ensino poderiam ajustar seus currículos 

plenos às exigências e especificidades do mercado de trabalho e da realidade regional, embora 

obrigadas a integrar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além de versar sobre o currículo 

mínimo, a Portaria estabeleceu ainda em seu artigo 1°, a duração do curso: “O curso jurídico será 

ministrado no mínimo de 3.300 horas de atividades, cuja integralização se fará em pelo menos cinco e 

no máximo oito anos letivos.”62 A ampliação do curso jurídico era necessária para que fossem 

cumpridos todos os requisitos que as novas demandas sociais exigiam do profissional do Direito.  

As Diretrizes Curriculares do Curso de Direito, instituídas pela Resolução CNE/CES n° 

9, de 29 de setembro de 2004, ampliaram as exigências para a formação do profissional de 

Direito. Pela Resolução ficaram as Instituições de Ensino Superior obrigadas a desenhar um 

projeto pedagógico que contemplasse todos os quesitos nela listados. O Artigo 2° exigia que o 

projeto pedagógico descrevesse a clara concepção do curso, todas as suas peculiaridades, o 

currículo pleno com todos os seus conteúdos e atividades, além de sua operacionalização, 

abrangendo, entre outros, elementos estruturais, como formas de realização da 

interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, formas de avaliação do ensino 

e da aprendizagem. O § 2° do mesmo artigo trazia o princípio da educação continuada com a 

inclusão do curso de pós-graduação lato sensu no projeto pedagógico, fomentando a capacidade 

e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, buscando-se aprimorar, assim, uma 

                                                 

61BRASIL. PARECER CNE/CES n° 55, de 18 de fevereiro de 2004. p. 6. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/ces0055_2004.pdf>.  Acesso em: 15 mar. 2016. 
62BRASIL. PORTARIA N° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://oab-

rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016. 
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postura reflexiva e uma visão crítica dos fenômenos sociais e jurídicos, essenciais ao exercício 

do Direito. O Artigo 4° da Resolução listava habilidades e competências imprescindíveis ao 

perfil dos profissionais jurídicos, o que demonstra não ser somente a formação técnica 

suficiente.63 

A que habilidades e competências se referia a Resolução?  

A leitura do texto nos permite perceber que, além das exigências voltadas para a atuação 

técnico-jurídica, outras recaem sobre a utilização de raciocínio jurídico, poder de argumentação, 

de persuasão, de reflexão crítica, julgamento e tomada de decisão, domínio das novas 

tecnologias e métodos para a permanente compreensão e aplicação da Ciência do Direito.64 

Necessário se faz, então, compreender como se dá a aquisição de habilidades e o 

desenvolvimento de competências.  

Philippe Perrenoud, sociólogo suíço dedicado ao estudo de currículo, práticas 

pedagógicas e instituições de formação, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade de Genebra, assim define habilidades: 

Em um certo sentido, a habilidade é uma “inteligência capitalizada”, uma 

sequência de modos operatórios, de analogias, de intuições, de deduções, de 

transposições dominadas, de funcionamentos heurísticos rotinizados que se 

tornaram esquemas mentais de alto nível ou tramas que ganham tempo, que 

inserem a decisão.65 

 

                                                 

63BRASIL. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. Art. 2°: [...] §2º Com base no princípio de 

educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação 

lato sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. Art. 

3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 

humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e 

de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável 

ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 
64

BRASIL. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004.  Art. 4º: O curso de graduação em Direito deverá 

possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: I - leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das 

normas técnico-jurídicas; II - interpretação e aplicação do Direito; III - pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes 

instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; V - correta 

utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; VI - utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; VII - julgamento e tomada de decisões; e, VIII - domínio de 

tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. Texto completo disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2016.  
65PERRENOUD, Phillipe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p. 

33. 
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As habilidades, portanto, estão relacionadas ao saber fazer, aos recursos mentais e 

operacionais já introjetados na pessoa e que podem ser acessados mecanicamente, a qualquer 

momento, em diferentes situações. 

Por sua vez, tal como a define Nilson Machado, professor da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, “Competência é a capacidade de se mobilizar o que se sabe em um 

determinado âmbito, em um determinado contexto, para se realizar aquilo que se deseja, que se 

projeta.“66 O educador explica que a competência possui três características integradas: a 

pessoalidade, pois somente pessoas podem ser competentes e ainda integradas a outras pessoas; 

o âmbito em que a competência se revela, sendo inclusive necessário extrapolar o que já se 

conhece, não se limitando a reproduzir o já existente, mas usando a imaginação para alcançar 

novas soluções; a mobilização do que se sabe, apoiada em conhecimentos, mas não se limitando 

a eles, sendo igualmente importantes a articulação das habilidades já adquiridas, o contexto 

histórico-social, as inferências dos fatos, a interpretação feita a partir da visão pessoal de mundo. 

O professor conclui que o aluno competente é aquele que se expressa em diferentes linguagens 

e é capaz de argumentar, porém, em dado momento, de deixar de lado a cisão para a qual a 

argumentação conduz, encaminhando-se para uma tomada de decisão, extrapolando os 

contextos e imaginando novas possibilidades. 

Para Antoni Zabala, educador da Universidade de Barcelona, as competências são 

desenvolvidas para a vida, a fim de as pessoas poderem encontrar soluções criativas para os 

problemas. Ensinar por competências demanda tempo, pois é um processo a longo prazo. 

Explana o professor que “A competência é uma construção que integra conteúdos fatuais, 

conceituais, procedimentais e atitudinais.”67, e sua construção é impossível sem esses quatro 

pilares que se mobilizam concomitantemente, de modo integrado, em ações que demandam 

intervenção eficaz para solução de problemas.  

Cada um desses pilares é desenvolvido de modo diferenciado, necessitando de 

metodologias de aula distintas. Para os fatos, a aula expositiva é adequada, pois trata-se de 

transmissão de conhecimentos. Os conceitos, por sua vez, são um processo pessoal de 

                                                 

66MACHADO, Nilson. Educação por competências. Aula proferida para SM Brasil. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TgS6VNI328U>. Acesso em 20 mar. 2016.  
67ZABALA, Antoni. Competencias en Educación Básica. Conferência proferida em 29 de novembro de 2010, 

Cidade do Mexico. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JADV_e8r12A>. Acesso em 22 mar. 

2016.  
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elaboração e de construção do próprio aluno, a partir de sua experiência sensorial; nesse 

processo, sua capacidade cognitiva executará a transferência do conceito do plano concreto para 

o abstrato. O modelo expositivo de aula não permite que o professor reconheça e perceba essa 

construção, por isso Zabala sugere que sejam montados pequenos grupos de alunos que irão 

trocar informações entre si sobre os conceitos ensinados, o que permite ao professor perceber, 

ao percorrer os diferentes grupos, até que ponto tal conteúdo foi compreendido e em que medida 

sua intervenção e esclarecimentos se tornam necessários.  

Em relação aos procedimentos, há a necessidade de um modelo a partir do qual se aplique 

a teoria à prática. Os conteúdos procedimentais são o núcleo central da competência, por meio 

dos quais se atingem os fins.  

Quanto aos conteúdos atitudinais, o aprendizado se dá pela vivência, pela reflexão crítica, 

análise e solução de situações de conflitos em sala de aula, almejando-se a heteronomia moral 

do educando, já que as competências são construídas para a vida dos indivíduos. Assim, conclui 

o especialista, são necessárias diversas e variadas estratégias em aula para que as competências 

sejam construídas e desenvolvidas, e se atinja, dessa forma, a função social da educação, que é 

a educação integral. 

Em documento da UNESCO, que se intitula “Educando para um futuro sustentável: uma 

visão transdisciplinar para ação conjunta”, denota-se também a ideia das habilidades e 

competências, essenciais para se atingirem os fins da educação:  

A educação serve à sociedade de diversos modos. O objetivo da educação é 

tornar as pessoas mais sábias, melhor informadas, éticas, responsáveis, críticas 

e capazes de continuar a aprender. Se todas as pessoas tivessem tais 

habilidades e qualidades, os problemas do mundo não estariam 

automaticamente solucionados, mas os meios e a vontade para lidar com eles 

estariam acessíveis. A educação também serve à sociedade ao prover a reflexão 

crítica do mundo, especialmente suas falhas e injustiças, promover maior 

conscientização e atenção, explorar novas visões e conceitos, e inventar novas 

técnicas e ferramentas. A educação é também um meio de disseminar 

conhecimento e desenvolver habilidades, de gerar mudanças desejadas de 

comportamento, valores e estilos de vida, e promover o apoio público para 

modificações continuadas e fundamentais que serão exigidas para que a 

humanidade possa alterar o seu curso, abandonando a via habitual que está 

levando a crescentes dificuldades e possível catástrofe, e iniciar uma escalada 

em direção à sustentabilidade. Em suma, a educação é a melhor esperança da 
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humanidade e o meio mais efetivo na busca para se alcançar um 

desenvolvimento sustentável.68 

 

A Conferência Mundial sobre Educação Superior, promovida pela UNESCO, de 5 a 9 

de outubro de 1998, discutiu o tema amplamente, sendo que dessa discussão decorreu a 

Declaração Mundial sobre Educação Superior para o Século XXI: Visão e Ação.69 O documento 

discorre sobre as missões e valores da educação superior como forma de contribuir para o 

desenvolvimento e melhoria da sociedade como um todo. O artigo 2° expõe o papel ético, a 

autonomia, a responsabilidade e a função antecipatória que as instituições de ensino superior, 

seu corpo docente e seu corpo discente devem desempenhar, assim descritos: 

(a) preservar e desenvolver suas funções fundamentais, por meio do exercício 

da ética, do rigor científico e intelectual em suas várias atividades; 

(b) ser capaz de falar sobre ética, problemas culturais e sociais de forma 

completamente independente, com total consciência de suas 

responsabilidades, exercitando uma espécie de autoridade intelectual que a 

sociedade necessita para ajudá-la a refletir, compreender e agir; 

(c) aperfeiçoar sua função crítica e de planejamento futuro, por meio de 

contínuas análises das emergentes tendências sociais, econômicas, culturais e 

políticas, provendo um foco para hipóteses, alertas e prevenção; 

(d) exercitar sua capacidade intelectual e seu prestígio moral para defender e 

ativamente disseminar valores universalmente aceitos, incluindo a paz, a 

justiça, a liberdade, a igualdade e a solidariedade, tais como consagradas na 

Constituição da UNESCO;  

(e) apreciar a total autonomia e liberdade acadêmicas, concebidas como um 

feixe de direitos e deveres, e ser, ao mesmo tempo, completamente responsável 

e respeitoso para com a sociedade;  

                                                 

68UNESCO. Educating for a sustainable future: a transdisciplinary vision for concerted action. 1997. Texto 

completo disponível em:< http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/popups/mod01t05s01.html>. 

Acesso em: 14 mar. 2016. Tradução livre de: Education serves society in a variety of ways. The goal of education 

is to make people wiser, more knowledgeable, better informed, ethical, responsible, critical and capable of 

continuing to learn. Were all people to possess such abilities and qualities, the world’s problems would not be 

automatically solved, but the means and the will to address them would be at hand. Education also serves society 

by providing a critical reflection on the world, especially its failings and injustices, and by promoting greater 

consciousness and awareness, exploring new visions and concepts, and inventing new techniques and tools. 

Education is also the means for disseminating knowledge and developing skills, for bringing about desired 

changes in behaviours, values and lifestyles, and for promoting public support for the continuing and 

fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course, leaving the familiar path that is 

leading towards growing difficulties and possible catastrophe, and starting the uphill climb towards 

sustainability. Education, in short, is humanity’s best hope and most effective means in the quest to achieve 

sustainable development. 
69UNESCO. World Declaration for Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action. 1998. Texto 

completo disponível em:<http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm>. Acesso em: 

14 mar. 2016. 
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(f) desempenhar o papel de ajudar a identificar e abordar questões que afetam 

o bem-estar das comunidades, das nações e da sociedade como um todo.70 

 

São muitas, portanto, as obrigações da comunidade universitária para com a sociedade. 

Existe uma expectativa social em relação a esses participantes como futuros líderes, mediadores 

de conflitos e facilitadores de desenvolvimento, e, para desempenhar esses papéis e realizar as 

tarefas exigidas, os discentes devem ter as competências necessárias. 

Incluem-se nesse grupo os graduandos de Direito, profissionais que sempre tiveram 

papel de destaque no Estado brasileiro. Porém, atualmente torna-se imperioso que os cursos 

jurídicos propiciem a esses graduandos a aquisição de habilidades e a construção de 

competências essenciais para seu exercício profissional, acompanhando, assim, o caminhar da 

sociedade, com suas múltiplas e crescentes demandas.  

Nesse sentido, as finalidades da educação jurídica incluídas tanto no Parecer N° 

1886/1994 como na Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004, estão em 

consonância com aquelas postas nos documentos da UNESCO para o século XXI, segundo os 

quais a educação tem papel primordial na transformação do comportamento humano e da 

responsabilidade em relação à sociedade como um todo. Eles apontam também para a 

necessidade de estratégias e de metodologias diferenciadas para a graduação jurídica, 

ressaltando que o projeto pedagógico deve incluir conteúdos e atividades que atendam aos eixos 

de formação, incluindo, na parte fundamental, a integração do Direito a outras áreas do saber, 

propondo um ensino interdisciplinar.  

Percebe-se também nesses documentos brasileiros a consonância com as teorias do 

ensino por competências, pois eles não privilegiam somente os conteúdos fatuais ou conceituais; 

                                                 

 70UNESCO. World Declaration for Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action.  1998. 

Texto completo disponível em:< http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm>. 

Acesso em: 14 mar. 2016.  Tradução livre de: (a) preserve and develop their crucial functions, through the 

exercise of ethics and scientific and intellectual rigour in their various activities; (b) be able to speak out on 

ethical, cultural and social problems completely independently and in full awareness of their responsibilities, 

exercising a kind of intellectual authority that society needs to help it to reflect, understand and act; (c) enhance 

their critical and forward-looking functions, through continuing analysis of emerging social, economic, cultural 

and political trends, providing a focus for forecasting, warning and prevention; (d) exercise their intellectual 

capacity and their moral prestige to defend  and actively disseminate universally accepted values, including 

peace, justice, freedom, equality and solidarity, as enshrined in UNESCO’s Constitution; (e) enjoy full academic 

autonomy and freedom, conceived as a set of rights and duties, while being fully responsible and accountable to 

society; (f) play a role in helping identify and address issues that affect the well-being of communities, nations 

and global society. 
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contemplam os procedimentos e a abertura a outros e diferenciados modelos e experiências, 

com a inclusão de atividades complementares. 

Por outro lado, apesar das muitas reformas desde sua criação com a Carta de Lei de 11 

de Agosto de 1827, os cursos jurídicos brasileiros ainda enfatizam a formação técnico-jurídica, 

em detrimento da reflexão crítica ampla, da solução de problemas concretos vivenciados em 

sala de aula que possam levar os graduandos a construir efetivamente suas competências. Nesse 

sentido, Sergio Rodrigo Martinez aponta para a necessidade de aprimoramento pedagógico dos 

cursos de Direito afirmando que, 

Apesar das mudanças realizadas pela Portaria 1886/94, observou-se a 

continuação da menção, entre os pesquisadores do ensino jurídico, da crise 

histórica e “crônica” dos cursos de Direito. [...] Enquanto universo próprio, a 

sala de aula ainda é o centro da dinâmica pedagógica dos cursos de Direito e 

sua realidade passou quase imune aos 180 anos de história, mantendo-se como 

espaço de reprodução da pedagogia tradicional sobre Direito.71  

 

O autor critica o que chama de “monopólio do ensino tradicional”, uma vez que não 

confronta teoria e prática, relação primordial para o graduando compreender o contexto social 

e a realidade histórica em que está imerso. Também questiona o fato de a preparação docente 

da educação superior, por força do artigo 66 da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases, restringir-

se a programas de Mestrado e Doutorado: subestima-se a formação pedagógica, imprescindível 

a uma prática menos limitada a conteúdos técnicos e mais voltada a uma ampliação 

metodológica. Além disso, não se desenvolvem estratégias de aulas para contemplar os 

diferentes conteúdos a serem ensinados, essenciais para o processo de construção e 

desenvolvimento de competências,72 conforme postulado pelas teorias educacionais. 

Horácio Wanderley Rodrigues é veemente em sua crítica à aula expositiva, praticamente, 

a única estratégia usada nos cursos jurídicos. Segundo ele, 

Nos cursos de direito a tradição centenária é a utilização da aula-conferência – 

a atual aula expositiva. A aula expositiva pode conter, mesmo que 

implicitamente, um conjunto de problemas os quais tornam questionável a sua 

adoção como único ou principal instrumento do processo de ensino–

aprendizagem: ela centraliza o conhecimento na figura do professor, possibilita 

                                                 

71MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Técnicas para a evolução do modelo pedagógico tradicional dos cursos de direito. 

In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 

180 anos do ensino jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007. p. 295 - 297. 
72MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Técnicas para a evolução do modelo pedagógico tradicional dos cursos de direito. 

In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 

180 anos do ensino jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007. p. 302 – 312. 
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o ensino dogmático e a reprodução acrítica de qualquer conhecimento, reduz a 

possibilidade da análise crítica e da participação ativa dos alunos, viabiliza de 

forma mais efetiva o convencimento emocional e/ou ideológico, através do 

discurso bem elaborado e da boa interpretação do papel docente – apenas para 

citar alguns dos riscos existentes quando de sua inadequada utilização. 

Essa estratégia, embora não deva ser excluída do leque de possibilidades 

didático-pedagógicas – é necessário reconhecer a sua grande utilidade como 

instrumento informativo e sistematizador do conhecimento –, não pode 

permanecer como praticamente a única empregada. Mesmo a sua utilização 

em conjunto com algumas estratégias interacionistas, como os trabalhos em 

grupo, não é suficiente para propiciar o aprendizado adequado às necessidades 

do mundo contemporâneo. De outro lado, a sua substituição pelos 

impropriamente denominados seminários – nada mais do que painéis ou aulas 

expositivas ministradas pelos próprios alunos – é ainda mais inadequada.73 

 

O autor propõe o método de resolução de problemas como uma forma de desenvolver 

os conteúdos a serem trabalhados. Cada problema, que deve ser simples, objetivo e motivador, 

precisa estar relacionado a um tema específico do currículo, provocando uma discussão entre 

os alunos, o que aprofundará seus conhecimentos sobre o assunto. No entanto,  

O professor deve ter claro o que pretende com o problema e que objetivos de 

aprendizado os alunos devem atingir com a sua resolução. Aos alunos devem 

ser disponibilizados o enunciado e as referências dos recursos educacionais 

disponíveis – bibliografia, recursos audiovisuais (vídeos, filmes), endereços de 

páginas da internet etc. – que possam ajudá-los na busca de soluções para o 

problema.74 

 

Em sua opinião, tal método de ensino-aprendizagem leva o aluno a desenvolver uma 

visão racional e crítica das situações a serem solucionadas, habilidades imprescindíveis para o 

futuro profissional jurídico. O professor, por sua vez, precisa demonstrar respeito pela opinião 

dos alunos e suas diferentes visões de mundo e estar acessível à orientação e ao fomento da 

pesquisa. 

Fernando Frederico de Almeida Júnior concorda com a premissa de que a visão crítica é 

importante para o aluno de Direito: 

É crítico o aluno que pensa e reflete sobre os fatos concretos e extrai da sua 

análise argumentos e idéias para melhorar seu desempenho, traçar melhor seus 

                                                 

73RODRIGUES, Horácio Wanderley. Popper e o ensino-aprendizagem pela solução de problemas. Revista Direito, 

São Paulo, jan./jun, 2010. p. 40. Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/sites/default/files/03_1.pdf>. Acesso 

em: 2 abr. 2016. 
74

RODRIGUES, Horácio Wanderley. Popper e o ensino-aprendizagem pela solução de problemas. Revista Direito, 

São Paulo jan./jun., 2010. p. 42-43. Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/sites/default/files/03_1.pdf>. Acesso 

em: 2 abr. 2016. 
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objetivos, definir suas atitudes e repensar suas crenças. O crítico tem repulsa 

pelo dogmatismo e busca compreender a realidade para melhorá-la.75 

 

Emerson Ribeiro Fabiani e Guilherme Leite Gonçalves apontam para o aumento da 

complexidade da sociedade mundial na era globalizada, na qual mudanças econômicas e 

políticas, somadas a avanços tecnológicos, interferem no sistema jurídico. Assim expressam sua 

inquietação: 

[...] o novo papel e a função do profissional do Direito e, particularmente, do 

advogado brasileiro que, a partir da abertura econômica iniciada nos anos 

1990, deparou-se com padrões internacionais elevados exigidos para sua 

atuação no mercado de trabalho. Contudo, não encontrou, em instituições de 

ensino, estrutura e reflexão adequadas para o desenvolvimento dessas novas 

habilidades. [...] A formação humanista é fundamental para a construção de 

saber crítico e de visões de mundo que permitem inferir de fatos hipóteses 

generalizáveis. As conseqüências da globalização econômica – impacto da 

tecnologia no agir humano, das decisões supranacionais nos Estados, da 

exclusão social etc. – exigem da universidade essa reflexão humanista. [...] As 

condições sociais contemporâneas não podem ser apreendidas apenas com o 

saber humanista do século XIX, nem simplesmente com as ferramentas do 

tecnicismo. 76 

 

A corroborar tal concepção e, mais do que isso, demonstrar que a crise do ensino jurídico 

não é exclusivamente nacional, Natalino Irti, Professor de Teoria Geral do Direito na 

Universidade de Roma I, La Sapienza, afirma que se vive atualmente um período de transição, 

no qual se busca integração com outras áreas do saber a fim de se encontrar um novo sentido 

para a formação em Direito. Destaca três fases históricas para o curso jurídico na Europa: a 

primeira, que ele denomina de fase humanista, começa no início do século XIX, na qual “A 

faculdade de direito – posta entre teologia, medicina e filosofia – é destinada, ao lado das outras, 

à educação espiritual do homem, para revelar a plenitude interior do indivíduo”.77 A segunda, 

a partir da metade do século XIX, com o aparecimento das ciências sociais, com a revolução 

                                                 

75ALMEIDA JÚNIOR, Fernando Frederico. Os atuais objetivos do ensino de direito no Brasil. In: CERQUEIRA, 

Daniel Torres de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino 

jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007. p. 195 e 196. 
76FABIANI, Emerson Ribeiro. GONÇALVES, Guilherme Leite. Saber e fazer no ensino do Direito. Cadernos 

FGV Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. v. 4, p. 29 - 31.  
77IRTI, Natalino. La formazione del giurista nell’università del «saper fare». In: Rivista giuridica degli studenti 

dell’Università di Macerata. 2010, p. 30. Tradução livre de: La Facoltà di giurisprudenza - posta fra teologia, 

medicina, e filosofia è destinata, al pari delle altre, all’educazione spirituale dell’uomo, a risvegliare la pienezza 

interiore dell’individuo. Texto completo disponível em:  

<https://riviste.unimc.it/index.php/rgs/article/download/64/40> Acesso em 13 abr. 2016. 
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industrial e o crescimento da burguesia, é a fase em que o trabalho se torna prioritário, ou seja, 

é a utilização do saber. E como “[...] o trabalho é governado pelo princípio da divisão – pois 

cada um faz o seu e o desenvolve bem, conhece sua experiência – obviamente o homem passa 

a ser considerado nessa específica e concreta destinação.”78 O trabalho, então, torna-se a 

medida do homem, dividindo-o e decompondo sua unidade. Por fim, afirma o autor que, na era 

da globalização, 

O direito perdeu toda garantia de unidade. Não somente as antigas garantias 

teológicas e metafísicas, mas também as garantias terrenas e históricas. O 

direito, destacando-se da soberania territorial dos estados, não tem mais um 

centro: aglomeram-se e sobrepõem-se normas nacionais, leis regionais, 

diretivas europeias, declarações universais. A perda do centro é a perda do 

sentido de completude.79 

 

O saber universitário deixa definitivamente de ser um fim em si mesmo, que completa a 

educação do homem, para tornar-se o saber-fazer para o trabalho. Natalino Irti assim expressa 

sua preocupação e inquietação quanto ao futuro da formação propedêutica dos cursos jurídicos 

na Europa: 

O princípio de divisão do trabalho determina a pluralidade das funções: cada 

função exige uma habilidade técnica. [...] A universidade não está mais em 

condição de opor resistência. E como poderia, se, já no seu interior, nas formas 

intrínsecas do saber, caíram [...] todas as garantias de unidade? A tecno-

economia a envolve diariamente com sua linguagem própria. [...] A linguagem 

da filosofia idealista cedeu lugar para a linguagem da tecno-economia. A 

relação entre universidade e mundo do trabalho (relação que a muitos parece 

óbvia, mas que na sua essência é perversa e revolucionária) está próxima de 

seu cumprimento. Os saberes jurídicos – saberes parciais, fragmentados, 

desligados de qualquer centro – permitem produzir serviços técnicos, 

negociáveis na economia de mercado.80 

                                                 

78IRTI, Natalino. La formazione del giurista nell’università del «saper fare». In: Rivista giuridica degli studenti 

dell’Università di Macerata. 2010, p. 30 – 31. Tradução livre de: E poiché il lavoro è governato dal principio di 

divisione – sicché ciascuno fa il suo, e lo svolge bene se “sa il fatto suo” – ecco che l’uomo viene considerato 

in questa specifica e concreta destinazione. Texto completo disponível em:  

<https://riviste.unimc.it/index.php/rgs/article/download/64/40>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
79Ibid. p. 32. Tradução livre de: Il diritto ha perduto ogni garanzia di unità. Non soltanto le antiche garanzie 

teologiche e metafisiche, ma anche le garanzie terrene e storiche. Il diritto, distaccandosi dalla sovranità 

territoriale degli Stati, non ha più un centro: si affollano e sovrappongono norme nazionali, leggi regionali, 

direttive europee, dichiarazioni universali. La perdita di centro è perdita di un senso complessivo. 
80IRTI, Natalino. . La formazione del giurista nell’università del «saper fare». In: Rivista giuridica degli studenti 

dell’Università di Macerata. 2010, p. 32 -33. Tradução livre de: Il principio di divisione del lavoro determina la 

pluralità delle funzioni: ciascuna funzione esige un’abilità tecnica. [...] L’Università non è più in grado di 

opporre resistenza. E come potrebbe se, proprio al suo interno, nelle forme intrinseche del sapere, sono cadute 

[...] tutte le garanzie di unità? La tecno-economia la avvolge, di giorno in giorno, con il proprio linguaggio. [...] 

Il linguaggio della filosofia idealistica ha ceduto il posto al linguaggio della tecno-economia. Il rapporto fra 

Università e mondo del lavoro (rapporto, che ai più sembra ovvio, ma che nella sua essenza è eversivo e 
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A conclusão do professor é a de que “[...] chegamos ao ponto em que filósofos e historiadores 

são chamados a justificar sua presença nas nossas faculdades. Aquilo que era certo e indiscutível tornou-

se duvidoso e problemático.”81  

A preocupação com o ensino jurídico é também manifestada por Thomas D. Morgan, 

professor da Faculdade de Direito da Universidade George Washington. Ao discorrer sobre o 

tema, afirma que em um mundo em rápida e constante mutação, os cursos jurídicos têm o dever 

de ajudar os graduandos a lidar com as novas realidades. Em sua opinião, ao longo de suas 

carreiras, os advogados enfrentarão muitos desafios e precisarão empreender esforços para 

desincumbir-se deles, de forma efetiva e satisfatória. O papel dos cursos jurídicos é fundamental 

para auxiliar os profissionais do Direito em sua educação continuada, atualizando seus 

conhecimentos para as novas demandas sociais e avanços científico-tecnológicos. 82       

Em aula inaugural dos cursos da Faculdade Nacional de Direito, em 1955, Francisco 

Clementino de San Tiago Dantas já havia tratado do assunto, indicando, a partir do título A 

educação jurídica e a crise brasileira83, sua preocupação com a direção dos cursos jurídicos no 

Brasil. Ao longo de sua preleção, discutiu o desenvolvimento da sociedade, seus mecanismos 

de controle, as soluções encontradas para os problemas que lhe são lançados, sua cultura 

acumulada, o papel da universidade, do Direito e da educação jurídica nessa cultura. Creditou 

às universidades e às escolas o protagonismo de prever e calcular correções de rotas em épocas 

de crises sociais, “[...] pela capacidade que deve ter toda corporação estudiosa de se desprender, pelo 

raciocínio, dos processos sociais de que participa, e medir a sua extensão, verificar o seu sentido, e 

apontar os meios de retificá-los.”84 

                                                 

rivoluzionario) è prossimo al compimento. I saperi giuridici – saperi parziali, frammentari, slegati da qualsiasi 

centro – consentono di produrre prestazioni tecniche, negoziabili nell’economia di mercato. 
81IRTI, Natalino. La formazione del giurista nell’università del «saper fare». In: Rivista giuridica degli studenti 

dell’Università di Macerata. 2010, p. 35. Tradução livre de: [...] siamo al punto che filosofi e storici vengono 

chiamati a giustificare la loro presenza nelle nostre Facoltà. Ciò che era certo e indiscusso è diventato dubbio e 

problematico. Texto completo disponível em:  <https://riviste.unimc.it/index.php/rgs/article/download/64/40> 

Acesso em 13 abr. 2016.  
82MORGAN, Thomas D. Educating lawyers for the future legal profession. Oklahoma City University Law Review. 

Disponível em:<http://ssrn.com/abstract=881846>. Acesso em: 13 abr. 2016.  
83SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Cadernos FGV 

Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2009. v. 3, p. 9 - 37.  
84SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Cadernos FGV 

Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. v. 3, p. 14.  
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No entanto, acusou as universidades de alheamento, de se terem rendido à burocrática 

função de transmissão de conhecimento tradicional, desvinculando-se dos problemas e questões 

da realidade histórica. Clamou por uma revisão da universidade para que esta retomasse seu 

papel colaborador no meio social. Asseverou que tal recuperação seria também necessária na 

educação jurídica, pois é esta que assegura a primazia dos valores éticos, orientando o grupo 

social para objetivos comuns. Alertou para um conflito cultural, no qual o Direito estava 

perdendo terreno para outras ciências, como Economia e Administração, com técnicas, “[...] 

menos dominadas pelo ético, e dotadas de grau mais elevado de eficiência. [...], fazem 

progressos que algumas vezes colocam os seus métodos e normas em conflito com as normas 

jurídicas.”85 Tais conquistas das novas ciências decresce a confiança no Direito, o que, em 

última instância, pode significar a contestação da supremacia da ordem jurídica, subvertendo 

“[...] as aspirações permanentes de nossa cultura [...].”86  

Francisco Clementino de San Tiago Dantas apontou a necessidade de um espaço para 

novos métodos de ensino, capazes de desenvolver o raciocínio jurídico, sem abrir vácuo entre a 

educação obtida na escola e a solução dos conflitos apresentados na vida prática. Insistiu que o 

curso ideal, aquele que forma verdadeiros juristas, deveria colocar o aluno diante de 

controvérsias e conflitos exigindo respostas. Discorreu sobre os benefícios que tal método traria, 

pois aproximaria o aluno do “[...] fato social gerador do Direito.”87  Propôs ainda um currículo 

mais flexível para a melhor formação do aluno, o que permitiria que o Direito retomasse seu 

papel entre as técnicas de controle social. Reconhecia, por fim, que tudo isso demandaria uma 

mudança de mentalidade, um estudo interdisciplinar, no qual o aluno precisaria deliberar sobre 

que outras disciplinas, além das jurídicas, fariam parte de seus estudos, o que o auxiliaria a 

alcançar a formação pretendida para seu futuro exercício profissional, além de haver um 

aumento de trabalho para professores e alunos. 

Como discordar, então, da ideia de mudanças nos cursos jurídicos se vivemos na era em 

que a tecnologia e o conhecimento científico avançam com tal celeridade colocando-nos diante 

de desafios que demandam deliberações originais e inovadoras?   

                                                 

85SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Cadernos FGV 

Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. v. 3, p. 15.  
86SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Cadernos FGV 

Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. v. 3, p. 16. 
87SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. Cadernos FGV Direito 

Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. v. 3, p. 20. 
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Dentre as ciências que mais avançaram, a partir da segunda metade do século XX, está a 

Biomedicina, e, se todo esse seu progresso acarretou a necessidade de nos voltarmos às novas 

questões que antes pareciam temas de ficção científica, o Direito deve enfrentá-las e decidir 

sobre elas, com reflexão crítica ampliada dos fatos. Surge então a Bioética como uma importante 

aliada multidisciplinar, fornecendo temas que propiciam a aquisição de habilidades e o 

desenvolvimento de competências essenciais para a mudança de paradigma na formação do 

profissional do Direito.  

Trata-se de temas que envolvem Direitos da Personalidade, Direitos Humanos, Direito 

Constitucional, Direito Penal, Medicina Forense trazidos pelos avanços da Biomedicina e da 

Tecnologia, as quais intervêm de forma extraordinária na vida das pessoas, desde o nascimento 

até a morte: auxiliam na detecção e prevenção de doenças, no tratamento destas, quer hospitalar 

ou domiciliar, no desenvolvimento de exames e medicamentos e, na impossibilidade de cura, 

confortam o paciente com cuidados paliativos, o que traz consolo emocional e psicológico aos 

familiares deste.  

Não há limite para o que as pesquisas científicas podem viabilizar, todavia, apesar dos 

avanços das ciências, há questões bioéticas que necessitam de discussão e para as quais se devem 

buscar soluções e balizas. O processo de fertilização in vitro, que viabilizou o tão almejado 

sonho da maternidade e paternidade a milhares de casais, incluindo-se aí, casais homoafetivos, 

a clonagem como recurso terapêutico, que abriu um leque de perspectivas de cura de doenças, 

e os impactos trazidos ao meio-ambiente pela ação humana tornaram-se questões que deram 

origem à Bioética, no início dos anos 1970. Os limites éticos das descobertas científicas devem 

ser estabelecidos, e eles são objeto do Direito, na medida em que este normatiza o 

comportamento da sociedade e baliza a operação dessas descobertas. 

Se cabe ao Direito fomentar todas essas discussões, apontar direcionamentos e regular 

as controvérsias, não se pode negar a importância da Bioética como disciplina obrigatória nos 

cursos jurídicos, já que suas questões exigem respostas, soluções e mudanças de paradigmas, 

devendo ser enfrentadas pelos profissionais do Direito, com segurança e sabedoria.  

Certamente, com as alterações e atualizações curriculares e metodológicas na graduação 

jurídica, aí incluída a Bioética, os profissionais de Direito se perceberão mais qualificados para 

o aprofundamento das reflexões éticas exigidas pelos novos tempos, com habilidades e 

competências que lhes permitam solucionar as controvérsias trazidas pelos avanços das ciências.  
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2 CONFLUÊNCIA ENTRE BIOÉTICA E DIREITO  

 

Apesar de ser uma disciplina recente, a Bioética se desenvolveu com impressionante 

rapidez, ampliando seus limites e exercendo uma grande influência em diversas áreas do 

conhecimento, principalmente por sua característica multidisciplinar.  

Inicialmente foi definida por Warren Reich como um estudo sistematizado da conduta 

humana, na área das ciências da vida e dos cuidados com a saúde, à luz de valores morais e 

princípios.88 Anos mais tarde, o autor apontou que a Bioética apresentava duas vertentes: a linha 

seguida por Van Resselaer Potter, da Universidade de Wisconsin, interessada por Ecologia e 

Biologia Evolutiva, e uma outra com origem na Universidade de Georgetown, desenvolvida por 

Andre Hellegers e Sargent Shriver, focada na resolução de conflitos éticos médicos e de saúde.89 

Para Marco Segre, a Bioética trata da vida e também da morte, por ser esta parte da vida. 

Defende “[...] que a Bioética deve ser livre, considerando o mérito de cada uma das questões inerentes 

à vida e à saúde humanas, [...]. Está claro que, por ser basicamente livre, é inadmissível o estabelecimento 

de uma doutrina bioética, válida para determinados grupos sociais, comunidades, nações [...].90 Esse 

pensamento aponta para um posicionamento individual autônomo em relação aos mais diversos 

conflitos éticos, do aborto à engenharia genética, dos cuidados paliativos à terminalidade de 

vida. 

Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico gera opiniões diferentes entre as 

pessoas, a depender dos juízos de valor de cada um, não só os individuais como também os 

familiares, ou mesmo os acatados pelo grupo social. Nesse sentido, é importante que se 

estabeleçam parâmetros a serem aceitos e seguidos pelos diferentes grupos sociais, e o Direito, 

em sua interface com a Bioética, executa o papel de mediador em muitos conflitos, decidindo 

divergências, consolidando posições e promovendo a pacificação social. 

                                                 

88
REICH, Warren Thomas. Encyclopedia of Bioethics. New York: Free Press, 1978, Introduction. Tradução livre 

de: the systematic study of human conduct in the area of the life sciences and health care insofar as this conduct 

is examined in the light of moral values and principles.  
89REICH, Warren Thomas. The word ’Bioethics’: its birth and the legacies of those who shaped it. Kennedy Institute 

of Ethics Journal, Washington, D.C., v. 4, n. 4, 1994, p. 319-335. 
90SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 27 – 29. 
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O presente estudo faz um recorte no amplo escopo da Bioética, que cuida da vida e de 

sua evolução em diferentes formas e espécies, limitando-se a alguns debates que ganharam 

evidência nos últimos tempos pela forma contundente com que atingiram a sociedade. 

 

 

2.1 BIOÉTICA E SUA INTERFACE COM DISCIPLINAS JURÍDICAS 

 

A Bioética é oferecida em várias faculdades de Direito como disciplina, se não assim 

denominada, referida como Biodireito. Na maioria delas, as duas matérias compõem o currículo 

optativo, com focos diversos, seja no Direito Civil, no Penal, no Constitucional, na Medicina 

Forense, em Direitos Humanos, ou mesmo na Filosofia do Direito. Não contemplam, desse 

modo, a totalidade dos graduandos.91 

Por outro lado, nesse trabalho se defende que ela seja incluída no currículo obrigatório 

dos cursos jurídicos nacionais, para garantir um mínimo de conhecimento aos futuros 

profissionais, permitindo-lhes tratar dos complexos temas trazidos pela Bioética de forma 

adequada e justa, pois estes envolvem os direitos da pessoa. Além disso, os graduandos podem 

ir se familiarizando com a interligação das disciplinas, todas fazendo parte de um saber 

acumulado cujas especialidades têm como foco apenas um ângulo, mas que formam um todo 

significativo. Como bem a definiu Van Rensselaer Potter92, a Bioética condensa o conhecimento 

capaz de permitir a compreensão da natureza humana e sua relação com o mundo, pois a 

sobrevivência do homem pode depender diretamente da ética, de valores humanos e da ciência 

biológica. Segundo o autor, valores éticos não podem ser separados de fatos biológicos, e é a 

combinação de conhecimentos e valores que pode moldar uma disciplina propondo novos 

paradigmas, reunindo a Biologia, as Ciências Sociais e as Humanidades.  

                                                 

91Na Faculdade de Direito da USP, a Bioética é oferecida como disciplina optativa, no 10° semestre do curso, com o 

nome de Biodireito. Na Pontifícia Universidade Católica/SP, há duas disciplinas optativas: Aspectos Filosóficos e 

Bioéticos do Direito Penal; Bioética e Direitos Humanos. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP, há a 

disciplina Biodireito, no currículo obrigatório do 8° semestre. Na Universidade Federal de Pernambuco, há a 

disciplina optativa Direito Médico, cuja ementa aponta para a inter-relação de conhecimentos médicos, biológicos 

e jurídicos. Bioética e/ou Biodireito não foram encontradas nos currículos obrigatórios ou optativos das seguintes 

Faculdades de Direito pesquisadas: Fundação Getúlio Vargas São Paulo e Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de 

Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Brasília, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.  
92POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs, USA: Prentice-Hall, 1971. 
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Explica Silmara Chinellato que,93 “A Revolução Genética provoca reflexão sobre o novo 

conceito de pessoa natural. [...] Tanto o Código Civil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

novas leis [...], beneficiam o nascituro, hoje mais do que há 30 anos”. 

A esse respeito, Rabindranath Capelo de Sousa94 levanta a questão “Quem é e o que é 

ser pessoa, para o direito?” Sua resposta é a de que a pessoa é o homem, fundamento básico da 

tutela geral de personalidade. Explica que o Direito Geral de Personalidade é, essencialmente, 

uma instituição do Direito Civil embora tenha reflexos no Direito Penal e no Direito 

Constitucional.  

Dentre os princípios que regem a Bioética, a autonomia talvez seja um dos que mais 

demonstre respeito pela pessoa do paciente: sua vontade de tratar-se e sua decisão pelo tipo de 

tratamento ao qual aceita se submeter são levadas em consideração e acatadas na relação 

médico-paciente. Nesse sentido, vislumbra-se a possibilidade de recepção de temas da Bioética 

no Direito Civil, no âmbito dos Direitos da Personalidade, aprofundando a reflexão do 

profissional do Direito, intervindo de forma contundente em sua formação acadêmica e 

aclarando possibilidades de solução para os conflitos trazidos pelo desenvolvimento científico, 

Esses temas também podem ser recepcionados e tratados no âmbito do Direito 

Constitucional, pelo que se denota na Constituição Federal de 1988. São direitos e garantias 

com foco e alvo na pessoa, sempre visando melhor qualidade de vida e assegurando sua 

dignidade. Além dos direitos da pessoa, principalmente aqueles do artigo 5º, há um extenso rol 

que inclui a saúde, a educação, a proteção da família, da criança e do adolescente. Segundo 

Alexandre de Moraes: 

O art. 5º da Constituição federal afirma que são todos iguais perante a lei, sem 

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

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

à segurança e à propriedade. [...] O direito à vida é o mais fundamental de todos 

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

os demais direitos. [...] A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida 

de forma geral, inclusive uterina, porém, como os demais Direitos 

Fundamentais, de maneira não absoluta [...].95 

 

                                                 

93CHINELLATO, Silmara. Pessoa natural e novas tecnologias. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, 

n. 27, p. 45-52. 
94CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 2011.  
95MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 33 e 34.  
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Dentre os direitos da pessoa, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, veda a 

tortura e o tratamento humano degradante, tribunais de exceção, a configuração de crime sem 

cominação legal anterior assim como não permite que a lei penal retroaja, a menos que beneficie 

o réu. Condena o racismo como crime inafiançável e imprescritível, prevê tratamento digno aos 

presos e o acesso a advogados, a garantia do devido processo legal, habeas corpus em caso de 

violência ou coação na liberdade de locomoção das pessoas, por ilegalidade ou abuso de poder, 

afiançando a segurança jurídica própria do estado democrático de direito e apontando, assim, 

para os reflexos no Direito Penal. 

Não se pode deixar de mencionar as íntimas relações com a Medicina Forense, que alia 

conceitos jurídicos e médicos, e trata de temas referentes à vida e à morte. Em livro publicado 

nos primeiros anos do século XX, Nina Rodrigues, um precursor da medicina forense no Brasil, 

denunciava os graves defeitos da perícia médica no processo civil e penal, pela carência de 

preparo técnico dos médicos e pela falta de critério de magistrados e tribunais para escolha de 

peritos. Clamava por uma reforma que contemplasse uma organização da medicina judiciária 

no Brasil, à qual o Poder Judiciário deveria estar vinculado, pela inclusão dos exames médico-

judiciários nos Códigos de Processo.96  

A respeito da Medicina Legal, Flamínio Fávero retoma suas diferentes denominações: 

Medicina Pública, Social ou Política, Medicina Político-Forense, Bioscopia Forense, 

Jurisprudência Médica, Medicina Forense, Medicina Judiciária ou dos Tribunais, Medicina 

Legal, entre outras, sendo Medicina Forense e Legal as mais adotadas nas Faculdades de 

Medicina e de Direito no Brasil. Além de atuar no esclarecimento de questões do processo civil 

e penal, ela deve colaborar “[...] na elaboração e execução de leis que demandam conhecimento de 

ordem médica. Assim, é chamada a auxiliar o direito a constituir-se.”97 Aponta que “Os juristas devem 

ter conhecimento da medicina legal, a fim de saber o que pedir aos peritos, de um lado; e de outro, para 

poderem interpretar o auxílio recebido.”98 

A cadeira de Medicina Legal foi introduzida nas faculdades de Medicina, no Brasil após 

o Código de Processo Criminal de 1832 estabelecer a perícia profissional no artigo 13599, e nas 

                                                 

96RODRIGUES, Nina. A medicina legal no Brasil. Bahia: Typ. Bahiana, 1906, p. 1 – 15.  
97 FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal. 11. ed. v. 1. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980, p. 16. 
98Ibid. p. 25.  
99BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM- 

29-11-1832.htm>. Acesso em 4 jun. 2016. Art. 135: Este exame será feito por peritos, que tenham conhecimento 

do objecto, e na sua falta por pessoas de bom senso, nomeadas pelo Juiz de Paz, e por elle juramentadas, para 
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faculdades de Direito com a Reforma Leôncio de Carvalho, estabelecida pelo Decreto 7247, de 

19 de abril de 1879, em seu artigo 23.100  

Ao comparar o ensino da medicina legal brasileira ao de países europeus, Agostinho J. 

de Souza Lima afirma que”[...] O Brazil não tem felizmente de que envergonhar-se neste certamen: o 

seu movimento scientifico no que respeita á medicina legal, apezar de ter começado muito depois de 

outros paizes do velho mundo, acha-se hoje em condições relativamente lisongeiras,[...].”101  

A Medicina Legal exige conhecimentos médicos e jurídicos de seus professores, e sobre 

essa proximidade entre Medicina e Direito, assim se expressa Delton Croce: 

Sendo a Medicina Legal a única disciplina nas Faculdades de Direito que se 

relaciona com a Biologia, seu estudo se reveste de fundamental importância, 
pois ninguém ignora que os conhecimentos biológicos, médicos e paramédicos 

ampliam aos acadêmicos de Direito a consciência universalista do homem e da 

gênese de suas ações. [...] A Medicina Legal é, portanto, verdadeiro elo de 

ligação entre o pensamento jurídico e a Biologia, ciência e arte cooperadora na 

elaboração e na aplicação das leis.102 

 

Importantes também são os reflexos das questões bioéticas nos Direitos Humanos e no 

princípio da dignidade humana, cuja incorporação na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 indica sua considerável evolução histórica: da Declaração Universal para 

outros textos legais deu-se uma passagem generalizada, não só para os ordenamentos jurídicos 

internos dos países, como para tratados internacionais. A dignidade humana, como valor 

intrínseco da pessoa, é fundamental nos principais instrumentos sobre direitos humanos, em 

diferentes regiões do mundo, o que demonstra seu alto grau de convergência como princípio 

organizador primordial. 

Apesar de ter sido difundido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse 

princípio foi sendo construído ao longo da história da humanidade, desde os tempos bíblicos, 

                                                 

examinarem e descreverem com verdade quanto observarem; e avaliarem o damno resultante do delicto; salvo 

qualquer juizo definitivo a este respeito. 
100BRASIL. Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879. Texto completo disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-

publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em: 18 abr. 2015. Art. 23. As Faculdades de Direito serão divididas 

em duas secções: a das sciencias juridicas e a das sociaes. § 1º A secção das sciencias juridicas comprehenderá 

o ensino dos seguintes materias: Direito natural. Direito romano. Direito constitucional. Direito ecclesiastico. 

Direito civil. Direito criminal. Medicina legal. Direito commercial. Theoria do processo criminal, civil e 

commercial. E uma aula pratica do mesmo processo.   
101SOUZA LIMA, Agostinho J. Tratado de medicina legal. 4. ed. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, Freitas Bastos, 

Spicer & Cia, 1924, p. 35. 
102CROCE, Delton. Manual de Medicina Legal. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 4. 



59 

 

 

com a ideia de que o mundo foi criado por um único Deus, transcendente e superior a tudo, 

permitindo-se à criatura humana ocupar uma posição de destaque, uma vez que criado à Sua 

imagem e semelhança. Passou pela filosofia grega, a qual lançou as bases intelectuais para o 

entendimento da pessoa humana e para a consolidação de direitos universais.103 Desenvolveu-

se filosoficamente com o Iluminismo e serviu de base para a concepção universalizada por 

Immanuel Kant, na qual ele afirma: 

Agora digo: o homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si, não 

apenas como meio, do qual esta ou aquela vontade possa dispor a seu talento; 

mas, em todos os seus atos, tanto nos que se referem a ele próprio, como nos 

que se referem a outros seres racionais, ele deve sempre ser considerado ao 

mesmo tempo como fim.104 

 

Para o filósofo, as coisas, que são seres desprovidos de razão só possuem um valor 

relativo de ser meios, pois podem ser conseguidos pela atividade do homem. Por outro lado, a 

natureza dos seres racionais já os designa como fins em si mesmos, não podendo ser usados 

unicamente como meios. Esses seres, cuja existência é um fim em si mesma, não podem ser 

substituídos por nenhum outro e, por isso mesmo, têm valor absoluto. De acordo com Kant, 

“Uma coisa que tem um preço pode ser substituída por qualquer outra coisa equivalente; pelo contrário, 

o que está acima de todo preço e, por conseguinte, o que não admite equivalente, é o que tem uma 

dignidade”105. É desse princípio kantiano que se extrai a fórmula “Procede de maneira que trates 

a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo 

como fim, e nunca como puro meio”106. 

No campo da Bioética, retomando Kant, assim se manifestam Claudio Cohen e Flavio 

Carvalho Ferraz:  

É através dessa visão kantiana que podemos pensar na aplicação dos princípios 

da bioética da beneficência e da não-maleficência. Essa alteridade, [...], 

implica um respeito pelo outro que se dá por uma espécie de empatia, que 

reduz necessariamente a tirania, o autoritarismo, o paternalismo.107  

                                                 

103A esse respeito cf. COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.  8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 13-32. 
104KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. 

Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1964, p. 28. 
105KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. 

Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1964, p. 32.  
106Ibid., p. 28.  
107COHEN, Claudio. FERRAZ, Flávio Carvalho. Direitos humanos ou ética das relações. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 76. 
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No século XVIII, a partir da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, estendeu a dignidade, no sentido aristocrático de privilégio, a todos os cidadãos. 

No século XIX, esse conceito se espalhou e passou a ser usado como substrato de inúmeros 

movimentos sociais e políticos, especialmente associado à abolição da escravatura. 

Como bem ensina Fabio Konder Comparato108, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, e 

elaborada ainda sob o impacto das aberrações perpetradas durante a Segunda Grande Guerra, 

retomou os ideais da Revolução Francesa, reconhecendo os valores máximos da igualdade, 

liberdade e fraternidade como direitos efetivos em âmbito universal. Consignou-se em seu artigo 

I109 o reconhecimento de que os homens já nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que 

haveria, tanto nacional como internacionalmente, uma educação sistemática em direitos 

humanos110. Ao longo de seus dispositivos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

legitima o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal111, culminando com o reconhecimento 

de uma ordem internacional respeitadora da dignidade humana, em seu artigo XXVIII112. 

Vê-se, assim, como a Bioética e o Direito se entrelaçam conceitualmente, consignando 

à pessoa direitos, liberdades e proteção.   

2.1.1 A linguagem nas diferentes Ciências 

 

A Bioética, por sua característica multidisciplinar, apresenta interface com diversos 

ramos do conhecimento e esse fato evidencia a questão vocabular que envolve as diferentes 

ciências, como explica Miguel Reale: 

                                                 

108COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 237 – 246. 
109Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. > Acesso em 15/06/2013. Art. I: Todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
110 Ibid. Preâmbulo: o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 

indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e 

da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, 

tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
111Ibid. Artigo III: Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
112Ibid. Artigo XXVIII: Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 

liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
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Cada ciência exprime-se numa linguagem. Dizer que há uma Ciência Física é 

dizer que existe um vocabulário da Física. É por esse motivo que alguns 

pensadores modernos ponderam que a ciência é a linguagem mesma, porque 

na linguagem se expressam os dados e valores comunicáveis. Fazendo 

abstração do problema da relação entre ciência e linguagem, preferimos dizer 

que, onde quer que exista uma ciência, existe uma linguagem correspondente. 

Cada cientista tem a sua maneira própria de expressar-se, e isto também 

acontece com a Ciência do Direito.113 

 

Todas as ciências, sejam elas naturais ou culturais, fazem parte do conhecimento 

acumulado das sociedades, do patrimônio observado, estudado ou construído pelo homem. Não 

são compartimentos estanques; pelo contrário, tangenciam-se, entrelaçam-se e se comunicam, 

como produtos da atividade criadora do homem que se abre para o estudo de diversos campos 

do saber. Entretanto, é importante ressaltar que as ciências entrelaçadas nas questões bioéticas, 

suscitadas pelos avanços científicos, utilizam muitas vezes terminologias distintas para aludir a 

situações semelhantes ou até idênticas; portanto, a terminologia é um dado importante para ser 

possível penetrar no significado que cada ciência procura exprimir, por meio de linguagem 

própria, para que a comunicação seja concretizada.  

Pode-se inclusive utilizar a própria palavra comunicação para ilustrar o significado 

diverso que cada ciência lhe confere. Por exemplo, para a Linguística, a comunicação se dá pela 

linguagem, por ser a fala um atributo essencial do ser humano e que o diferencia das outras 

espécies. Além disso, o homem vive em sociedade e, portanto, comunica-se em grupo. Para a 

Biologia, por sua vez, o que prevalece é a comunicação genética, cujo estudo ampliou 

imensamente as possibilidades de detecção de doenças, de tratamentos, de desenvolvimento de 

medicamentos, de transplantes e de outras tantas técnicas atualmente disponíveis para o homem. 

Para a Neurofisiologia, o que realmente importa é a comunicação sensorial, alcançada pelas 

sinapses realizadas pelo cérebro.  

“Pode-se ampliar indefinidamente a lista dos domínios científicos que pretendem deter a última 

palavra em matéria de comunicação; cada um deles acrescenta sua pedra ao edifício e nenhum se priva 

de fazer grandes empréstimos ao domínio vizinho.”, como ensina Lucien Sfez.114 

No caso do termo capacidade, por exemplo, para o Direito é o poder de alguém de 

adquirir direitos e exercer atos da vida civil; por sua vez, a Medicina entende que capacidade é 

                                                 

113REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 7 – 8.  
114SFEZ, Lucien. Crítica da comunicação. Tradução Maria Stela Gonçalves e Adail Ubirajara Sobral. 2. ed. São 

Paulo: Loyola, 2000, p. 38 -39. 
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a competência mental do indivíduo para compreender as informações fornecidas pelo médico e 

pela equipe de saúde, na relação médico-paciente, e de exercer, com autonomia e 

responsabilidade, escolhas a respeito do tratamento que quer para si.  

Os exemplos podem se estender e demonstram como a questão linguística de cada ramo 

das ciências precisa ser levada em conta, até porque a Bioética, embora multidisciplinar, tem 

suas peculiaridades linguísticas.  

Marta Mendonça acredita que essa variação de sentidos dos termos, das noções e dos 

princípios é um grande desafio para os integrantes dos Comitês de Bioética. Com frequência, 

suas tarefas exigem critérios éticos das diferentes áreas do conhecimento e a questão linguística 

dificulta a própria reflexão bioética e retarda suas conclusões.115 

 

2.2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA EVOLUÇÃO NO SÉCULO XX 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países europeus, houve uma 

conscientização sobre os perigos que representava a submissão do homem diante das vontades 

do Estado. O homem europeu contemporâneo passou, então, a reivindicar um espaço privado 

maior para si que lhe permitisse ter mais instrumentos em suas relações sociais. Reconheceu a 

necessidade de igualdade das condições sociais básicas, mas clamava por direitos que o 

diferenciassem em sua personalidade. Questões de sobrevivência ou de cultura podem estar na 

base de tais reivindicações, porém o certo é que se observou uma ampliação dos direitos 

especiais de personalidade, especialmente pela consagração de um direito geral de 

personalidade. Este veio para dar unidade e expansividade à personalidade humana, e para 

impedir que a tutela multiparcelar das diversas expressões da personalidade fragilizasse o 

homem moderno diante do poder dominante, que “a pretexto de dar-lhe um bem de que carece ou 

julga carecer, acaba por castrá-lo no essencial de sua personalidade”116  

                                                 

115 MENDONÇA, Marta. A utilidade das comissões de Bioética. In: CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). 

Pessoas transparentes: questões actuais de bioética.  Coimbra: Almedina, 2010, p. 34-35. 
116CAPELO DE SOUSA, Rabindranath, O Direito de Personalidade. Coimbra Editora, Lisboa: Coimbra, 2011, p. 

84-85. 
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Rubens Limongi França aponta para a relevância da presença dos direitos da 

personalidade em documentos internacionais, pois demonstram a garantia de proteção do 

cidadão em relação aos excessos cometidos pelo Estado.117  

No ano seguinte à aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU, 

a Constituição da República Federal da Alemanha de 1949 estabeleceu no artigo 1º, que “a 

dignidade da pessoa humana é inviolável” e no artigo 2º, nº 1, que “todos têm o direito ao livre 

desenvolvimento de sua personalidade”. A partir de então, doutrinadores e tribunais passaram a 

admitir a existência de um direito geral de personalidade como direito subjetivo, transformando 

não só as legislações dos diferentes países como também as soluções de casos concretos, o que 

permitiu “a consequente consolidação das ideias de direitos inatos, de direitos fundamentais e de direitos 

subjectivos, [...], oponíveis quer face aos particulares quer face ao Estado [...]”.118 

No ordenamento jurídico alemão atual, tanto doutrina quanto jurisprudência estão 

pacificadas na admissibilidade do direito geral de personalidade em seus diversos tribunais e 

instâncias. Como afirma Capelo de Sousa, o Código Civil Alemão vem explicitando o conteúdo 

e os limites do direito geral de personalidade119 com a ajuda criteriosa da doutrina, que tem 

sistematizado o bem jurídico da personalidade humana para que sua aplicabilidade, como 

instituto jurídico, seja revestida de credibilidade. Tal sistematização tem como ponto de partida 

a filosofia de valores que situa a personalidade em três elementos característicos:  

1) a dignidade humana, elemento que indica a posição do homem no Universo e que o 

habilita a criar cultura, a realizar valores éticos e a construir-se;  

2) a individualidade, elemento que é bipartido entre o que foi entregue a cada indivíduo 

pela natureza, ou seja, sua originalidade e unidade, e o que é adquirido por cada homem através 

de seu autodesenvolvimento e autoeducação, A individualidade se manifesta em uma maneira 

própria de ser, em uma estrutura de valores que permitem a esse indivíduo realizar tarefas éticas 

de aspirar aos valores gerais da humanidade e também realizar em si mesmo a imagem de 

homem ideal que lhe foi dada;  

                                                 

117FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. v. 1, p. 322.  
118CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 91-92. 
119CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 139, cf. nota 

149.  
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3) a pessoalidade, sua qualidade de indivíduo humano em relação aos outros homens, 

ao mundo exterior, a si mesmo e aos valores éticos e a como, nessa relação, afirma e defende 

sua individualidade e autonomia.120 

A Constituição Portuguesa de 1976 e suas Revisões Constitucionais de 1982 e 1989 

tutelaram os direitos de personalidade, impondo ao sistema jurídico como um todo o respeito à 

dignidade humana e a seu desenvolvimento. Capelo de Sousa explica que o direito geral de 

personalidade é, essencialmente, uma instituição do Direito Civil embora tenha reflexos no 

Direito Penal e no Direito Constitucional. No Direito Civil, o direito geral de personalidade 

promove e potencializa as expressões da personalidade humana em seus aspectos psíquicos, 

físicos, sócio-ambientais, permitindo a concretização de sua dignidade humana, individualidade 

e poder de autodeterminação.121  

Em seu artigo 70º, o Código Civil português vigente incorporou uma cláusula de tutela 

geral da personalidade humana. Como ensina Capelo de Sousa, 

[...] visando proteger directamente a personalidade humana, quer enquanto 

participante numa comum dignidade humana quer na sua extrinsecada 

manifestação individualizada e existencial. [...], tanto incide sobre aspectos 

parcelares da personalidade humana (tutela da intimidade da vida privada, 

prevista nos arts 80º C.C. e 176º e 185º C. Pen.), como sobre grandes zonas da 

mesma personalidade (direito à integridade pessoal, previsto no art. 25º da 

Constituição), como ainda sobre a globalidade e a universalidade da 

personalidade humana (a tutela geral civil da personalidade prevista no art. 70º 

do Código Civil).122 

 

A personalidade vê-se tutelada em seu caráter dinâmico e não estático, protegendo-se, 

assim, o direito ao desenvolvimento da própria personalidade, ou seja, o conjunto real de sua 

materialidade física, seu espírito reflexivo, integrados na sociedade e no ambiente. 

Na Itália, embora o Código Civil de 1942 fosse muito parcimonioso na tutela da 

personalidade humana, a Constituição da República Italiana de 1947 consignou em seu artigo 

2º o reconhecimento dos direitos invioláveis do homem em sua dimensão individual e social.123 

                                                 

120CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 143 -151. 
121CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 92-93. 
122CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 105. 
123La Costituzione della Repubblica Italiana. Disponível em: 

<http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html>. Acesso em 15 jun. 2013. Art. 2º: La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
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O mesmo acontece com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que 

prevê, em seu artigo 1º, III, a dignidade da pessoa humana, transformando esta em direito 

fundamental. Ainda, o artigo 5º proclama a igualdade de todos perante a lei, o direito à vida, à 

liberdade, à segurança, à propriedade no caput; a igualdade de homens e mulheres em direitos e 

obrigações no inciso I, e a não submissão de todos à tortura, ao tratamento desumano ou 

degradante.  

No Código Civil brasileiro, Lei n° 10.406, de janeiro de 2002, os Direitos da 

Personalidade são explicitamente tutelados, sendo tratados no Capítulo II do Livro I, sobre 

Pessoas e sob o Título das Pessoas Naturais, nos artigos 11 a 21. Silmara Chinellato considera 

o direito geral de personalidade um princípio iluminador e balizador, embora não tenha sido a 

opção feita pelo Código Civil Brasileiro de 2002 ao normatizar tais direitos. Ainda, sinaliza que 

eles não encerram rol taxativo, uma vez que se fundamentam no Direito Natural. Também os 

avanços tecnológicos e científicos tendem a ampliar os direitos da pessoa pelas possibilidades 

inovadoras que trazem, jamais cogitadas anteriormente.124 

O conceito de humanidade se expande abrangendo, então, as características comuns a 

todos os homens, assegurando sua dignidade, e incorporando sua individualidade, ou seja, as 

particularidades que distinguem uns dos outros pelo que lhes é original e inconfundível. Apesar 

de sua individualidade, o homem não é um ser isolado no mundo, sua relação com os demais, 

com o mundo e consigo mesmo é permanente, definindo-se desse modo a escala de valores com 

que ele pactua e pela qual pauta, estrutura e molda sua pessoalidade.125  

Deduz-se pelo exposto, que a formação da personalidade de cada pessoa se forma de 

modo coletivo, como ensina Capelo de Sousa, pois parte de dados já incorporados por “trabalho 

humano anterior”126. À vista disso, a tutela da personalidade humana exige a proteção de bens 

interiores, ou seja, a vida, a integridade física, a identidade como também das condições 

externas, sociais e ambientais, essenciais à sua criação, à sua sobrevivência e A seu 

desenvolvimento no mundo. Portanto, a proteção de tais bens em cada personalidade, encontra-

se limitada pela necessidade de proteção dos mesmos bens de outras personalidades. Conclui o 

autor que: 

                                                 

124CHINELLATO, Silmara. Aula proferida no curso Direitos da Personalidade na era tecnológica. Sociedade da 

informação. Ciências da vida e bioética. 12 mar. 2013.  
125CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 112. 
126Ibid., p. 185. 
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[...] por isso, a ponderação e eventual prevalência de interesses de 

personalidade conflitantes, deverão ter em linha de conta o escalonamento de 

valores jurídicos continuamente assumidos pela comunidade e todo o 

circunstancialismo juridicamente relevante do caso concreto.127 

 

Fábio Konder Comparato complementa essa ideia afirmando que “a personalidade de cada 

ser humano é moldada por todo o peso do passado. [...]: cada um de nós já nasce com uma visão de 

mundo moldada por todo um passado coletivo, carregado de valores, crenças e preconceitos.” Nesse 

sentido, conclui-se que o ser humano tem uma essência evolutiva, em constante transformação, 

pois a personalidade de cada um é sempre “algo de incompleto e inacabado”, e, como cada ser 

humano tem um caráter único, insubstituível e inconfundível, pode-se afirmar que “a dignidade 

da pessoa existe singularmente em todo indivíduo”.128 

Em seus estudos, Adriano de Cupis considera a personalidade como qualidade jurídica, 

produto do direito positivo, atribuição outorgada pelo ordenamento jurídico. Ele defende a ideia 

de que os direitos da personalidade são subjetivos, essenciais e modificam-se à medida que a 

consciência moral do grupo transforma “a posição do indivíduo no seio da sociedade.”129 

Constituem direitos não-patrimoniais absolutos, intransmissíveis, indisponíveis e 

irrenunciáveis.130 

Ensina Rubens Limongi França que “Direitos da personalidade dizem-se as faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas 

emanações e prolongamentos.”131 Considera o autor que eles se originam do Direito Natural, a 

despeito de estar definidos em lei, e referem-se a três aspectos da personalidade: o físico, o 

intelectual e o moral, assegurando-se, assim, o direito à integridade física, o direito à integridade 

intelectual e o direito à integridade moral. Para cada um desses aspectos, Limongi França propõe 

um rol não-definitivo de direitos, os quais, no mais das vezes, não são estanques e podem fazer 

parte de mais de um grupo.132 

                                                 

127CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de Personalidade. 1. ed. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 185 e 

186. 
128COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo, 2013. p.  41-42 
129CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. São Paulo: 

Quorum, 2008, p. 24.  

 130Ibid., p. 34 – 60. Na página 37, Adriano de Cupis explica o caráter absoluto dos direitos da personalidade na 

proporção do homem para o homem, comum a todas as relações jurídicas, nas quais os sujeitos, na generalidade, 

são destinatários das normas que tutelam os direitos da personalidade, e todos se vinculam à obrigação jurídica 

de não lesar esses mesmos direitos dos quais os sujeitos são titulares. 
131FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. v. 1, p. 321. 

 132FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. v. 1, p. 405 - 414. 
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Francisco Amaral aplaude não só a chegada da Constituição Federal de 1988, pela 

proteção que traz aos direitos fundamentais, assim como a do Código Civil de 2002, que tutela 

os direitos da pessoa, considerada em si mesma e também nas outras dimensões de sua vida, 

atribuindo a ela posição central na ordem jurídica brasileira. Assim, “A pessoa é o sujeito de 

direito, titular de direitos e deveres, como expressão de sua personalidade jurídica. [...] o ser humano [...] 

é um valor em si mesmo e tem, por isso, uma dignidade que lhe é inerente.”133  O autor considera que 

“[...] o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos que nela se 

fundamentam é consequência jurídica de uma evolução histórica e de uma reflexão ética que elevou a 

pessoa à condição de valor fundamental da ordem jurídica, [...]”.134  

Além da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, Francisco Amaral 

lembra que os direitos da personalidade encontram proteção em outras leis especiais, tais como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, a Lei de Imprensa, as leis que tutelam 

o direito de autor, a propriedade industrial, a propriedade intelectual de programa de 

computador, entre outras. Para ele, são “direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores 

essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual.”135  

Adriano de Cupis ensina que o objeto dos direitos da personalidade tem “[...], uma dupla 

característica: 1) encontra-se em um nexo estreitíssimo com a pessoa, a ponto de poder dizer-se orgânico; 

2) identifica-se com os bens de maior valor susceptíveis de domínio jurídico.”136 Aponta para uma 

hierarquia entre os bens tutelados pelos direitos da personalidade, sendo que a vida, a integridade 

física e a liberdade ocupariam o ápice dessa classificação, embora a honra, a privacidade, a 

identidade e a paternidade intelectual tenham também um peso enorme. Assim, complementa: 

Ora, aqueles que se apresentam como os bens mais preciosos relativos à 

pessoa, são precisamente modos de ser físicos ou morais – aptos a satisfazer 

correspondentes necessidades de ordem física e moral; por isso, pode-se dizer 

que se situam nela mesma. O objeto dos direitos da personalidade não é, pois, 

exterior ao sujeito, [...].137 

 

                                                 

133AMARAL, Francisco. O dano à pessoa no direito civil brasileiro. In: CAMPOS, Diogo Leite de; CHINELLATO, 

Silmara Juny de Abreu (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra: Almedina, 2009, p. 121 -123.  
134Ibid., p. 124.  
135AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 247.  
136CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. São Paulo: 

Quorum, 2008, p. 29.  
137CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. São Paulo: 

Quorum, 2008, p. 29.  
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Além disso, de Cupis reconhece os direitos da personalidade como direitos privados, 

pois respeitam os indivíduos pelo fato de serem pessoas, embora considere a existência de uma 

faceta de direito público da personalidade no que concerne à liberdade civil. O arbítrio estatal 

pode sufocar o indivíduo em sua exigência de liberdade por este fazer parte da coletividade, 

havendo a necessidade de uma norma de direito público que o defenda da opressão do Estado.138 

Rabindranath Capelo de Sousa considera que a personalidade humana tem um caráter 

“[...] unitário, complexo, integrado e dinâmico [...] e que é composta por uma grande 

multiplicidade e diversidade de elementos, internos e ambientais, que integradamente se fundem 

em um conjunto que [...] tem uma dinâmica própria.”139 Afirma que os elementos que compõem 

a estrutura da personalidade não são taxativos, muito embora exista um rol de bens da 

personalidade já reconhecidos e consolidados nos ordenamentos jurídicos. Desenvolve uma 

sistematização da estrutura do bem da personalidade em dois grandes eixos:140 

1) o complexo unitário somático-psíquico da personalidade humana, no 

qual se incluem a vida, o corpo humano, o espírito ( dotado de 

sentimentos, a inteligência e a vontade) e a capacidade criadora do 

homem e suas criações; 

2) a dimensão relacional “eu”-mundo da personalidade humana, que 

abarca a identidade, a liberdade, a igualdade, a existência e a segurança, 

a honra, a privacidade e o desenvolvimento da personalidade. 

A vida, nas palavras desse autor, 

[...] constitui um elemento primordial e estruturante da personalidade, na 

medida em que a ergue, a unifica e lhe permite construir-se. [...] ela deve ser 

tomada na totalidade da sua fenomenologia biológica, ao longo de seu processo 

mutacional, desde o seu início individualizado com a concepção até à sua 

morte. [...] Assim, há não apenas um direito de vida (à conservação de vida 

existente) mas também um direito à vida (ao desdobramento e evolução da 

vida [...]), [...].141 

 

Quanto ao corpo humano, além da estrutura psíquica que o integra, são protegidos todos 

os elementos anatômicos que o constituem. O corpo humano, nascido, concebido ou morto, é 

                                                 

138CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. São Paulo: 

Quorum, 2008, p. 34 -35. 
139CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 199. 
140Ibid., p. 198 -359. 
141 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 203 – 207. 
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tutelado na sua integridade física, havendo, para terceiros e para o Estado, um dever de respeito 

a todo e qualquer corpo humano; também, a integridade psíquica é protegida contra qualquer 

ato ilícito que, de algum modo, possa lesá-la.142  

Entretanto, Capelo de Sousa aponta para o reconhecimento de que cabe “[...] ao respectivo 

titular a um poder de autodeterminação sobre seu próprio corpo.”143 Então, qualquer lesão ou ameaça 

de lesão, por terceiros, como também intervenções não consentidas, em corpo humano de 

outrem são ilicitudes à integridade corporal, acarretando responsabilidade civil e penal. Tal 

autodeterminação, inclusive, já atinge questões referentes à redesignação sexual, em casos em 

que o sexo da pessoa é indeterminado ou indefinido, ou, ainda, quando seu perfil psicológico 

não corresponde a seu cariótipo, o que requer tratamento e intervenções cirúrgicas para adequar 

sua configuração sexo-corporal à sua orientação sexual.144 Pode-se reafirmar que, nesse âmbito, 

Medicina e Direito se entrelaçam pois a pessoa que requer um tratamento dessa natureza precisa 

não só de comprovação e de laudos médicos que atestem tal necessidade, como também de 

autorização judicial que permita com que os procedimentos ocorram de forma lícita, uma vez 

que haverá alteração no assentamento de seu registro civil. Assim, além de adequar o corpo e 

sua aparência física à sua orientação sexual, a pessoa também modifica sua documentação, seu 

prenome e o nome pelo qual quer ser chamada, o que lhe permite uma vida normal e ajustada 

às suas necessidades, em respeito a seus direitos de personalidade e à sua dignidade. 

No que se refere ao espírito – sentimentos, inteligência e vontade, Capelo de Sousa 

afirma que a tutela jurídica precisa “[...] salvaguardar a importância da racionalidade humana 

enquanto elemento fundamental da dignidade do homem e a interligação do sistema cognitivo 

com o princípio basilar da liberdade de pensamento.”145  

Ao explanar sobre a capacidade criadora do homem e suas criações, o autor assegura 

que os direitos de personalidade abrangem, além da ligação moral entre criador e criação, que é 

imprescritível, capacidade criativa daquele, seu poder transformador, do esboço à obra acabada, 

capacidade essa que diferencia o homem das demais espécies animais.146 

                                                 

142CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 211 – 228.  
143 Ibid., p. 218.  
144Ibid., p. 224, nota 460.  
145 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 235. 
146CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 237 -243.  



70 

 

 

No que tange à dimensão relacional “eu”-mundo da personalidade humana, são vários 

os elementos tutelados que compõem sua organização. Capelo de Sousa ressalta alguns que se 

destacam.147  

Ao refletir sobre a identidade, Capelo de Sousa esclarece que é “[...] uma unidade 

diferenciada, original e irrepetível, oponível externamente, na qual se aglutinam, se 

complementam e se projectam, identificando-se, todos os seus múltiplos elementos e 

expressões.”148 É um bem que traduz a harmonia e a afirmação pessoal do homem consigo 

mesmo. A identidade inclui a imagem física dele, seus gestos, sua voz, sua escrita, seu retrato 

moral, sua imagem de vida, sua história pessoal, seu decoro, reputação e bom nome, seu crédito, 

além de sua identidade sexual, familiar, racial, linguística, política, religiosa e cultural. Ainda 

pode incluir seus sinais sociais, como nome, pseudônimo, filiação, estado civil, naturalidade e 

domicílio. É uma ampla estrutura aglutinada que situa cada pessoa no centro da convivência 

social, exigindo do grupo o respeito e o reconhecimento à sua identidade.149 

Quanto à liberdade, incluem-se as liberdades físicas de ir e vir assim como as espirituais, 

de sentir, de pensar, de agir, de criar, de decidir, de religião, de expressão e informação, de 

educação, de reunião. Deve-se também lembrar da liberdade negocial e da liberdade de 

participação política. Entretanto, Capelo de Sousa lembra que há limites internos e externos para 

o bem da liberdade. Em seus limites internos, 

[...] a liberdade de cada um está desde logo limitada por deveres que a   pessoa 

tem para consigo mesma para obter essa liberdade e por deveres para com as 

particulares liberdades e a liberdade geral de acção das outras pessoas. [...] 

Entre os limites externos, [...], avultam desde logo não só as concretas 

restrições ou condicionamentos legais das liberdades pessoais mas também as 

delimitações indirectas resultantes, adentro da unidade do sistema jurídico, das 

necessidades de defesa de outros bens considerados prioritários ou prevalentes 

em certas situações típicas.150 

 

 

No que concerne à igualdade, por ser um preceito constitucional que determina que 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...]”151, além da dignidade 

                                                 

147Ibid., p. 243 – 359.  
148Ibid., p. 244. 
149Ibid., p. 244 – 256. 
150 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 285.  
151BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5°, Caput. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 27 ago.2016. 
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humana de cada cidadão nacional152, deduz-se haver “[...] uma base comum igual a todos os 

homens. [...], a igualdade juscivilisticamente tutelada [...] também, nos seus aspectos essenciais, 

um elemento da própria noção de personalidade humana.”153 

A vida humana demanda uma existência em harmonia com o ambiente natural sadio e 

equilibrado. A sobrevivência e o desenvolvimento do homem e de sua personalidade exigem 

um meio-ambiente balanceado e harmonioso, no qual o respeito à natureza e à sua preservação 

devem prevalecer.154  

A segurança, “[...] abrange não apenas a defesa da pessoa humana contra toda a forma 

arbitrária de repressão, como ainda a tutela de um mínimo de condições económico-materiais 

de subsistência, indeclináveis face à dignidade de qualquer pessoa humana.”155 

A honra, um dos mais inestimáveis bens da personalidade humana, projeta a dignidade 

da qual o homem é naturalmente possuidor como também seu valor pessoal, de seu bom nome, 

de sua reputação, dos valores por ele adquiridos no plano moral, econômico, social, intelectual, 

familiar, entre outros, ao longo de sua existência. Enquanto partes integrantes de sua 

personalidade, projetam sua imagem social, “[...] impondo às demais pessoas, não 

fundamentalmente específicos deveres de acção, mas um dever geral de respeito e abstenção de 

ofensas, ou mesmo de ameaças de ofensas à honra alheia [...].156 

A intimidade e a vida privada são esferas legalmente protegidas. Para Capelo de Sousa, 

[...] a dignidade da natureza de cada homem, enquanto sujeito pensante dotado 

de liberdade e capaz de responsabilidade, outorga-lhe autonomia não apenas 

física, mas também moral, particularmente, na condução de sua vida, na auto-

atribuição de fins a si mesmo, na eleição, criação e assunção de sua escala de 

valores, na prática de seus actos, na reavaliação dos mesmos e na recondução 

de seu comportamento. Ora, tal autonomia, face à complexidade da vida social, 

pressupõe nomeadamente que cada homem possua uma esfera privada onde 

possa recolher-se [...].157 

 

Entretanto, ressalta o autor que a vida privada de cada um convive com vários “círculos 

concêntricos de reserva”, com “menor intensidade da tutela nos casos em que a vida privada dos 

                                                 

152BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 1°, III. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 27 ago.2016. 
153CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. 1. ed. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 289.  
154Ibid., p. 295 -296. 
155Ibid., p. 297 -298.  
156Ibid., p. 305. 
157CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 317.  
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indivíduos é adjacente à esfera pública dos mesmos, [...] em lugares públicos [...] em que a privacidade 

de sua vida impõe mesmo aí uma certa reserva.”158 Considera que os elementos da atividade 

profissional e econômica do indivíduo ocupam zonas intermediárias de resguardo, enquanto é 

na “[...] intimidade da vida familiar, doméstica, sentimental e sexual e no ser do homem para si mesmo 

que reside uma maior eficácia da reserva, [...].”159 

Por fim, ao tratar do desenvolvimento da personalidade, Capelo de Sousa afirma que a 

tutela jurídica abrange todos os níveis e estágios do ciclo evolutivo dos elementos que compõem 

a personalidade humana. Assim, a personalidade é considerada em sua estrutura dinâmica, que 

se desenvolve, transforma e evolui, constituindo cada pessoa em sua individualidade única. 

Todos têm o direito ao desenvolvimento de sua personalidade em relação às demais pessoas, 

naturais ou jurídicas, privadas ou públicas, incluindo-se o Estado na prestação pública de 

direitos como saúde, informação, educação, habitação, profissão, como também o respeito e 

dever de abstenção do ente público em face dos cidadãos, visando não prejudicar ou obstar a 

evolução de cada indivíduo.160  

Contudo, também existem limites jurídicos para o desenvolvimento da personalidade 

individual, que são os direitos das outras pessoas da comunidade jurídica de verem 

desenvolvidas suas personalidades, assim como os deveres do titular daquele direito. Em caso 

de colisão entre titulares de direitos iguais, há que haver equilíbrio e harmonização entre eles, 

“[...] para que todos os direitos ao desenvolvimento da personalidade produzam igualmente o seu efeito, 

sem maior detrimento para qualquer das partes.”161 Enfim, para que o respeito à dignidade da pessoa 

humana efetivamente se consuma com a concretização do desenvolvimento da personalidade de 

cada indivíduo no seu grupo social. 

Para concluir, Capelo de Sousa elucida que: 

O direito geral de personalidade situa-se no hemisfério pessoal do seu titular e 

é um direito não patrimonial ou pessoal, na medida em que é insusceptível de 

ser reduzido a uma soma de dinheiro. O que não impede que da sua violação 

possam decorrer direitos de indemnização, com a sua natureza patrimonial. [...] 

Assim, o titular do direito geral de personalidade pode exigir indistintamente 

                                                 

158CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 327. 
159Ibid., p. 326 – 328.  
160Ibid., p. 352 -358. 
161CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 358. 
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de todos os outros sujeitos jurídicos (erga omnes) o respeito do seu direito, na 

medida do respectivo conteúdo.162 

 

Pelo que se expôs até o momento, os direitos do homem levaram séculos para ser 

reconhecidos e juridicamente efetivados. Ao longo da história, o conceito de pessoa foi sendo 

gradualmente transformado e ampliado, e os direitos de personalidade, fundamentados na 

dignidade humana, foram se desenvolvendo, incorporando-se aos ordenamentos jurídicos, 

tutelando a pessoa em seus aspectos fundamentais. A pessoa, então, torna-se sujeito de direitos, 

dotada de livre arbítrio, com consciência de si mesma, dos outros e do mundo, com consciência 

ética do bem e do mal, com liberdade para construir e desenvolver seu próprio destino, destino 

esse que só se realiza por sua integração social. Nas palavras de José de Oliveira Ascensão, “A 

prioridade da pessoa implica constantemente a conjugação – a dialéctica – da autonomia pessoal e da 

integração social. A sociedade é instrumental, mas é nela e por ela que o homem se realiza.”163 

Entretanto, na sociedade contemporânea o desenvolvimento científico e tecnológico 

desafia constantemente os direitos de personalidade: avanços médicos, biológicos, 

farmacológicos, de engenharia genética, de informática, entre outros, reiteradamente postos à 

disposição das pessoas, suscitam questões éticas que precisam ser normatizadas.  

Cabe ao Direito manter a vigilância para que os direitos de personalidade, arduamente 

conquistados através dos tempos e que posicionaram a pessoa no centro da ordem jurídica, sejam 

preservados de violações que venham a ameaçar a própria continuidade desses direitos. 

2.3 A BIOÉTICA ENQUANTO INSTRUMENTO BALIZADOR ENTRE DESCOBERTAS 

CIENTÍFICAS E DIREITOS DA PESSOA 

 

Quando o Professor Van Rensselaer Potter propôs a formação de uma nova disciplina, a 

Bioética, ele imaginava que ela seria a ponte entre duas culturas aparentemente incapazes de 

diálogo entre si – Ciências e Humanidades- pois, no início dos anos 70, em um contexto de pós-

guerra, no qual o governo americano havia investido fortemente em pesquisas biomédicas para 

conter as doenças que afligiam seus soldados, o conhecimento demandava dois ingredientes 

                                                 

162CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. 1. ed. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 616 -

617.  
163ASCENSÃO, José de Oliveira.  Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. Revista Mestrado em 

Direito, ano 6, n. 1, 2006, p. 159 – 162.  
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importantes - os conceitos biológicos e os valores humanos164. Para o professor, o homem 

necessitava urgentemente de “conhecimento de como usar o conhecimento165”, não só para a 

sobrevivência da espécie como também para a melhoria da qualidade de vida. “A sobrevivência 

do homem pode depender da ética baseada no conhecimento biológico; daí Bioética”166.  

A Biologia inclui a Genética, que trata de aspectos de hereditariedade, e a Fisiologia de 

como o homem funciona. Potter afirma que valores éticos não podem estar separados de fatos 

biológicos, pois a humanidade tem grande necessidade de ética para o planeta, ética para a vida 

animal, ética populacional, ética para o consumo, ética urbana, ética internacional, ética para os 

idosos. Esses são problemas que demandam ações baseadas em valores e fatos biológicos: todos 

envolvem Bioética167.  

Alinhado com a ideia desenvolvida por Potter, Hans Jonas afirma que a espécie humana 

precisa garantir o futuro da humanidade nessa era de desenvolvimento tecnológico, já que este 

detém um grande potencial de destruição, e “Esse futuro da humanidade inclui, obviamente, o 

futuro da natureza como sua condição sine qua non., [...], na medida em que o homem se tornou 

perigoso não só para si, mas para toda a biosfera.”168 Portanto, haveria uma coincidência de 

benefícios para a preservação do futuro, tanto da humanidade quanto da natureza, o que ele 

denominou “Solidariedade de interesse com o mundo orgânico.”,169 o que permite concluir que a 

continuidade da natureza é essencial para a continuidade da existência do homem. 

Marco Segre ensina que, sendo a Bioética parte da Ética que estuda questões referentes 

à vida humana, também reflete sobre a morte, pois esta é inerente à vida. Explica que atualmente 

a Bioética se divide em Macrobioética, ramo que discute Ecologia e temas voltados à 

preservação do homem e do planeta, Medicina Sanitária, cujos temas se relacionam à saúde de 

comunidades e populações, e Microbioética, que privilegia o estudo da relação médico-paciente 

e a destes com as instituições de saúde.170  

                                                 

164POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs, USA: Prentice-Hall, 1971, Preface.    
165Ibid., p. 1. Tradução livre de:”[...] knowledge of how to use knowledge.” 
166Ibid., p. 1. Tradução livre de: “Man’s survival may depend on ethics based on biological knowledge: hence, 

Bioethics.” 
167Ibid., p. 1 - 4. 
168JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

Marijane  Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 229. 
169JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

Marijane  Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 229.  
170SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 27. 
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Atualmente, vivemos a Quarta Era dos Direitos, como a denominou Norberto Bobbio171. 

É a era das conquistas das Telecomunicações e da Biomedicina, com todos os impactos e 

reflexos que o Direito pode sofrer, “havendo um grande hiato entre a tecnologia contemporânea e a 

regulamentação jurídica”.172 Toda a revolução trazida pela Genética, desde a descoberta do DNA, 

que permite confirmar em 99% a origem genética da pessoa, às novas técnicas de reprodução 

humana e pesquisas com células-tronco, tem propiciado a ampliação de direitos fundamentais 

assim como de direitos da personalidade.173 

Nesse sentido, a Bioética é requisitada não só para balizar as modernas pesquisas 

científicas, voltadas ao homem como para demarcar as consequências dessas pesquisas para o 

conceito da pessoa humana, para a teoria jurídica em geral e para os direitos humanos..174  

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, aprovada em 

1999 pela UNESCO, aceitou e acolheu as novas descobertas científicas, mas impôs limites 

éticos para a sua utilização, indicando, inclusive, que as práticas contrárias à dignidade humana, 

como a clonagem para reprodução de seres humanos, não deveriam ser permitidas pelos 

Estados.175  

Além de Van Rensselaer Potter, dois filósofos americanos principialistas, especializados 

em ética biomédica, Tom Beauchamp e James Childress176 tiveram uma importância crucial na 

formatação da Bioética disciplina importante para o direcionamento das pesquisas, pois 

introduziram os quatro princípios básicos, que até hoje a norteiam. São eles: 

-a autonomia: a vontade do paciente, seu domínio sobre a própria vida e corpo, seus 

valores morais e culturais são reconhecidos e valorizados quando necessitar ser submetido a 

                                                 

171BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
172CHINELLATO, Silmara. Pessoa natural e novas tecnologias. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, 

vol. 27, 2011. p. 45-52. 
173CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). Pessoas transparentes: questões actuais de bioética. Coimbra: 

Almedina, 2010, Prefácio, p. 5. 
174COMPARATO, Fábio  Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2013. p. 40 – 49.  
175UNESCO. Declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014. Art. 11 - Práticas 

contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem de seres humanos, não devem ser permitidas. Estados e 

organizações internacionais competentes são chamados a cooperar na identificação de tais práticas e a tomar, 

em nível nacional ou internacional, as medidas necessárias para assegurar o respeito aos princípios 

estabelecidos na presente Declaração. 
176BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Principles of biomedical ethics. 6. ed. New York: Oxford   

University Press, 2009. 
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tratamento médico. É do princípio da autonomia que decorre o consentimento informado, 

exigido atualmente; 

-a beneficência: o tratamento médico deve ser usado para o bem do paciente, evitando-

se danos, riscos e otimizando-se os benefícios; 

-a não-maleficência, atualmente também denominado segurança: refere-se à obrigação 

de não acarretar dano ao paciente; 

-a justiça: orienta para aquilo que é devido ao paciente na prática médica, ao que a ele 

corresponde. Expressa a justiça distributiva, sopesando benefícios, riscos e encargos dos 

serviços de saúde ao paciente. 

Trata-se de normas morais e valores éticos que formam a moralidade comum e que 

devem nortear a prática médica. De acordo com os autores177, 

A moralidade comum é um conjunto de normas compartilhadas por todas as 

pessoas comprometidas com a moralidade. A moralidade comum não é 

meramente um tipo de moralidade contrastada com outros tipos de moralidade. 

A moralidade comum é aplicável a todas as pessoas em todos os lugares e nós, 

corretamente, julgamos toda a conduta humana por esse padrão.   

 

Ao analisar os princípios bioéticos, Segre reforça que:  

[...] a postura ética emerge da percepção de um fenômeno que ocorre dentro 

de cada um de nós. Essa situação ocorre com relação a três dos tão decantados 

princípios da bioética: autonomia, beneficência e não-maleficência [...], e não 

da obediência a regras, códigos ou princípios.”178. 

 

O autor nos esclarece como exemplo que, quando defendemos o planeta ou a natureza, 

percebemos instintivamente que sua destruição será a nossa destruição, o que nos leva a 

protegê-los por intuição.  Enfatiza que essa tendência instintiva precede o princípio que, afinal, 

adveio para oferecer amparo legal à intuição subjacente na pessoa. Assim, já há a tendência de 

proteção às crianças, aos idosos, doentes, deficientes, explicando-se os princípios da 

beneficência e da não-maleficência. O princípio da autonomia, surgiu como ”[...] respeito à 

individualidade, o reconhecimento de o outro poder pensar e sentir à sua maneira, e de ser respeitado 

                                                 

177BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Principles of biomedical ethics. 6. ed. New York: Oxford   

University Press, 2009. p. 3. Tradução livre de: The common morality is the set of norms shared by all persons 

committed to morality. The common morality is not merely a morality, in contrast to other moralities. The 

common morality is applicable to all persons in all places, and we rightly judge all human conduct by its 

standards.  
178SEGRE, Marco. Considerações críticas sobre os princípios da bioética. In: SEGRE,Marco; COHEN, Claudio 

(Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 35.  
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sob esse aspecto [...].”179 O princípio da justiça não se enquadraria, então, nessa percepção ou 

tendência inerente ao pensar ou sentir do indivíduo, pois trata-se menos de uma substância 

pessoal do que decorrente de uma moral social que todos nos condicionamos a obedecer.180   

Para Daniel Romero Muñoz e Marcos de Almeida, “A questão da beneficência, 

contrapondo-se à autonomia do paciente, é provavelmente a que suscita maiores polêmicas em 

Bioética, mormente quando a discussão versa sobre a capacidade do paciente para decidir.”181 

Isso ocorre pela existência, ainda, de uma conduta paternalista por parte de uma parcela de 

médicos que quer impor a conduta terapêutica ao paciente, sentindo-se responsável e julgando 

estar propiciando o bem pessoal a ele, em lugar de fornecer todas as informações pertinentes e 

permitir que o próprio paciente possa exercer uma escolha informada. O princípio da 

beneficência e o da autonomia tendem a entrar em conflito quando a escolha do paciente diverge 

muito daquela do médico, pois este tende a questionar a competência e a capacidade daquele 

para escolher. Os autores acreditam que “Respeitar a autonomia das pessoas competentes pressupõe 

beneficência: quando as pessoas são competentes para escolher, ainda que a escolha não seja a que 

faríamos, respeitar suas escolhas é um ato beneficente.”182 Concluem seus ensinamentos acerca 

desse conflito de princípios bioéticos afirmando que, nos casos em que persiste a dúvida sobre 

a competência ou não do paciente para decidir e em que o médico não sabe qual dos princípios 

adotar, “[...], a maioria dos autores contemporâneos introduziu na discussão bioética o chamado 

princípio de justiça, isto é, na dúvida se fará o que se imagina ser justo.” 183 

Como já dito anteriormente, especialmente após a 2ª Guerra Mundial, quando vieram à 

tona os experimentos praticados com seres humanos, violando-se os direitos humanos, não 

restaram dúvidas quanto à urgência de balizamentos éticos, definidos em documentos legais 

internacionais e incluídos nas legislações nacionais, com o compromisso de respeito à dignidade 

e aos direitos dos seres humanos, não só no que concerne ao tratamento como também às 

pesquisas.  

                                                 

179SEGRE, Marco. Considerações críticas sobre os princípios da bioética. In: SEGRE, Marco; COHEN, Claudio 

(Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 37.   
180Ibid. p. 40.  
181MUÑOZ, Daniel Romero. ALMEIDA, Marcos de. Noções de responsabilidade em bioética. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 126.  
182MUÑOZ, Daniel Romero. ALMEIDA, Marcos de. Noções de responsabilidade em bioética. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 127. 
183MUÑOZ, Daniel Romero. ALMEIDA, Marcos de. Noções de responsabilidade em bioética. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 128. 
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Da mesma forma, os Códigos de Ética Profissional vieram apontar o comportamento 

ético de seus membros, lançando luz sobre os direitos dos sujeitos de pesquisa, sobre sua 

autonomia, ao escolher participar ou não de um grupo de estudos, sobre o limite da 

experimentação, não se infringindo a beneficência e a não-maleficência. Consequentemente, já 

não era a qualquer preço que um estudo poderia viabilizar-se, já não havia espaço para uma ética 

do pesquisador, muitas vezes sem ética, que não media esforços para provar suas teorias, à custa 

do sofrimento, do não tratamento, da promessa não cumprida, do remédio placebo, violando 

direitos e garantias de seus sujeitos de pesquisa, extrapolando toda e qualquer limitação que a 

dignidade humana poderia supor.  

Claudio Cohen e Marco Segre, ao discorrer sobre valores, moral e ética ensinam que 

“[...] esses códigos mostram os valores que a cultura de uma determinada sociedade considera 

necessários para que seu membro possa interagir e trabalhar. [...] A nosso ver, o que mais se 

aproxima de um código de ética é a Declaração Internacional dos Direitos Humanos”184 

A respeito dos documentos jurídicos mundiais tidos como referências éticas e 

balizadores dos limites às pesquisas com seres humanos, é importante salientar que eles devem 

ser periodicamente revisados e atualizados, à medida que as ciências e a tecnologia trazem 

avanços. 

A seguir, alguns deles: 

Código de Nuremberg, de 1947: conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres 

humanos; surgiu em consequência dos Processos de Guerra de Nuremberg, ocorridos no fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

  

Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948: delineia os direitos humanos básicos, 

tendo sido adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Embora 

não seja um documento que representa obrigatoriedade legal, veio fortalecer os Direitos 

Humanos, após a barbárie da II Guerra Mundial. 

 

Declaração de Helsinque, de 1964: é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa 

com seres humanos e foi redigida pela Associação Médica Mundial. Foi revisada sete vezes, 

                                                 

184COHEN, Claudio; SEGRE, Marco. Definição de valores, moral, eticidade e ética. In: SEGRE, Marco; COHEN,  

Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 24.   
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sendo sua última revisão a de outubro de 2013, em Fortaleza, Brasil. A Declaração é um 

importante documento na história da ética em pesquisa e surge como o primeiro esforço 

significativo da comunidade médica para regulamentar a investigação em si. É considerada o 

primeiro padrão internacional de pesquisa biomédica e constitui a base da maioria dos 

documentos subsequentes. 

 

Relatório Belmont, de 1978: resume os princípios éticos fundamentais para pesquisas 

envolvendo seres humanos, a saber: o respeito pelas pessoas, beneficência e justiça, 

posteriormente completados e aperfeiçoados por Beauchamp e Childress.  

 

Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face 

às Aplicações da Biologia e da Medicina, de 1999: tem por objetivo garantir os direitos de 

todos e as liberdades fundamentais, em particular sua integridade, além de assegurar a dignidade 

e identidade dos seres humanos nessa esfera médico-biológica. 

 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005: editada pela UNESCO, 

trata das questões éticas suscitadas pela tecnologia e medicina aplicadas aos seres humanos. 

No Brasil há também documentos reguladores das pesquisas e da prática médica. Além 

das leis, várias resoluções do Conselho Federal de Medicina orientam a conduta médica de 

forma mais detalhada, em alguns assuntos específicos, auxiliando os profissionais da área da 

saúde a acompanhar a evolução científico-tecnológica e a realizar pesquisas sem extrapolar os 

limites éticos pré-estabelecidos. Assim, nesse processo evolutivo, migrou-se da ética do 

pesquisador para a ética da pesquisa, impondo-se uma vigilância sobre os projetos, que passaram 

a ser previamente examinados pelos Comitês de Ética em Pesquisa.  

Tais colegiados são multidisciplinares e emitem pareceres sobre os projetos propostos, 

avaliando os riscos, os benefícios, garantindo a segurança, os direitos, a autonomia e dignidade 

dos sujeitos voluntários de pesquisa. Portanto, podemos afirmar que, no Brasil atualmente todas 

as instituições que realizam pesquisas com participantes voluntários, têm um Comitê de Ética 

em Pesquisa que analisa cada um desses itens.  

Elencam-se, a seguir, as leis e as resoluções em nosso país: 
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Lei 11.105, de 2005: chamada de Lei de Biossegurança, estabelece normas de segurança e de 

fiscalização sobre a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o 

descarte de organismos geneticamente modificados – tendo como diretrizes o estímulo ao 

avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, 

animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. 

 

Lei Nº 9434, de 1997: dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento. 

 

Lei Nº 10.216, de 2001: dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

 

Código de Ética Médica, de 2010: contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos 

no exercício de sua profissão, nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração 

de serviços de saúde assim como em quaisquer atividades em que se utilize o conhecimento 

advindo do estudo da Medicina. 

 

Resolução Nº 466, Conselho Nacional de Saúde, de 2012: instituída pelo Ministério da Saúde 

para regular os aspectos éticos de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Resolução Nº 1931, do Conselho Federal de Medicina, de 2009: contém as normas éticas que 

devem ser seguidas pelos médicos no exercício da profissão, independentemente da função ou 

cargo que ocupem. 

 

Resolução N° 1995, do Conselho Federal de Medicina, de 2012: dispõe sobre as diretivas 

antecipadas de vontade dos pacientes, no contexto da ética médica brasileira. 

 

Lei Estadual N° 10.241, de 1999, do Estado de São Paulo, também denominada Lei Covas, 

que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado. 
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O número de documentos promulgados tanto em nível mundial como nacional 

demonstra a preocupação com as fronteiras éticas que delimitam as pesquisas com seres 

humanos voluntários. Nesse sentido, a Bioética se impõe e trouxe novos paradigmas para as 

Ciências. 

Embora seja a relação médico-paciente o foco de muitos estudos, a Bioética é, 

definitivamente, “[...] campo de ação e de interação de profissionais e estudiosos oriundos das 

mais diversificadas áreas do conhecimento humano.”185 Segundo Segre,  

Médicos, biólogos, psicólogos, psicanalistas, cientistas sociais, filósofos, 

religiosos, juristas, enfermeiros, são apenas exemplos de pessoas, de diferentes 

formações, que têm papel a desempenhar na discussão bioética. Porque a 

Bioética, discutindo a vida e a saúde humanas, não apenas interessa a todos os 

homens, bem como requer para essa discussão, a bagagem do conhecimento 

de todos esses profissionais.186 

 

Discutir sobre vida e a saúde de cada pessoa, sobre engenharia genética, reprodução 

assistida, planejamento familiar, suicídio assistido e outros tantos conflitos suscitados pelos 

avanços científicos e tecnológicos exige um amplo envolvimento dos membros da sociedade 

chamados a se manifestar sobre tais questões bioéticas, que, no fundo, dizem respeito a todos 

nós. Será essa participação ativa que determinará o estímulo às transformações exigidas pelo 

grupo social e que se fazem necessárias para o bom convívio da sociedade.187 Toda essa 

cooperação dos diversos segmentos sociais, embasam, ainda, as atualizações nos Códigos de 

Ética Profissionais, impulsionando as instituições a criar normas que devem ser respeitadas por 

todos os seus membros.188 

Dentre essas questões bioéticas que provocaram e continuam provocando debates éticos 

e jurídicos, destaca-se o embrião. As novas técnicas de reprodução humana assistida e a 

engenharia genética suscitaram o debate acerca do momento em que a vida se inicia e em que, 

consequentemente, adquire personalidade jurídica. Se para a Biologia e a Embriologia o 

                                                 

185SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 29.  
186SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 30. 
187 SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; 

COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 30 – 31. 
188COHEN, Claudio; SEGRE, Marco. Definição de valores, moral, eticidade e ética. In: SEGRE, Marco; COHEN, 

Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 23 -24.  
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princípio da vida humana já está claro e determinado, para o Direito, definir o momento em que 

esse ser recebe a proteção jurídica e adquire personalidade civil sempre foi tema controverso. 

Silmara Chinellato189 ensina que as palavras nascituro e embrião são constantemente 

empregadas, embora haja uma certa confusão de compreensão de cada vocábulo. Deparamo-

nos, aqui, com a questão linguística de cada ciência: Direito e Medicina se entrelaçam, 

mantendo, porém, terminologias próprias. As leis estrangeiras e os documentos internacionais, 

usam a palavra embrião, considerado termo médico, embora embrião seja apenas uma das fases 

do desenvolvimento do óvulo fecundado. O Direito brasileiro usa a palavra nascituro, 

considerado termo jurídico, para designar aquele que ainda irá nascer, concebido no ventre 

materno.  

Se a fecundação for in vitro, há a necessidade de implantação do embrião no ventre 

materno para aquele se desenvolver.  Ele também pode ser congelado ou crioconservado: 

portanto, enquanto ele estiver in vitro ou crioconservado é denominado embrião pré-

implantatório. Uma das tarefas mais árduas da Bioética e do Biodireito é definir e conceituar a 

natureza jurídica e ética do embrião pré-implantatório, pois não há consenso a respeito do 

momento em que se origina a vida.  

Sobre isso, formaram-se três correntes principais de doutrinadores: a corrente 

concepcionista, para cujos autores a personalidade começa a partir da concepção e não do 

nascimento com vida, pois muitos dos direitos e status do nascituro não dependem do 

nascimento com vida, como os Direitos da Personalidade. O nascimento aperfeiçoa o direito 

que dele dependa, dando-lhe integral eficácia, como, por exemplo, direitos patrimoniais 

materiais como a herança e a doação.  O embrião pré-implantatório deve ser incluído no conceito 

amplo de nascituro, podendo diferenciar-se a capacidade de cada um, mas não a personalidade. 

Outro argumento dos autores concepcionistas é o de que, se é possível reservar herança e doação 

à prole eventual, de acordo com o artigo 1800, § 4º, do Código Civil de 2002, que é prole não 

gerada e talvez nem venha a ser materializada, pode-se também reservá-las ao embrião pré-

implantatório, já gerado e apenas aguardando gestação. O requisito seria identificá-lo, sendo 

                                                 

189CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. In:  

CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra, Ed. 

Almedina, 2009. p. 412 – 418. 
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que isso acontece pela identificação dos doadores de gametas190. Essa é uma providência que já 

acontece antes de os embriões serem congelados por várias razões, seja pela implantação na 

própria doadora do óvulo, ou em outra mulher, caso haja a doação do óvulo. 

Com grande número de adeptos, a corrente natalista que acredita que a personalidade 

civil começa do nascimento com vida, apoiando-se na primeira parte do artigo 2º do Código 

Civil de 2002, em que se afirma que “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”  Para esses, o nascituro só 

tem expectativa de direitos. Já para os adeptos da corrente da personalidade condicional, o 

nascituro tem personalidade sob a condição de nascer com vida. 

No direito português, Diogo Leite de Campos191 também tece considerações a respeito 

do início da personalidade humana. Ensina que a ideia tradicional de que pessoa é o ser humano 

nascido vivo e viável, 

[...] está dominada pela concepção aristotélica da alma vegetativa ou nutritiva, 

faculdade de crescimento e de reprodução; da alma animal ou sensitiva, 

faculdade de sentir, de desejar e de se mover; e da alma razoável ou pensante, 

faculdade de humanidade – esta sendo adquirida no momento do 

nascimento.192  

 

O professor prossegue afirmando que, com a tecnologia contemporânea, que permite 

que se acompanhem os movimentos do nascituro, suas reações, seu batimento cardíaco, que se 

fotografe seu semblante e até que se arrisque afirmar com quem se parece, fica muito difícil 

admitir que ele não seja ser humano: 

Pretender que o nascituro é algo diferente de um ser humano, é recuar para 

uma época em que os conhecimentos de biologia eram inexistentes ou quase. 

Uma época pré-ecográfica, em que a gestação estava rodeada de um mistério 

de onde poderiam resultar lobisomens ou animais monstruosos.193 

 

Diogo Leite de Campos conclui afirmando que o Direito deve reconhecer o início da 

personalidade jurídica desde a concepção e que distinguir o nascituro de pessoa humana já 

                                                 

190CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. In:  

CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra, Ed. 

Almedina, 2009. p. 427. 
191CAMPOS, Diogo Leite. A capacidade sucessória do nascituro (ou a crise do positivismo legalista), in:  

CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra, Ed. 

Almedina, 2009. p. 47 – 54. 
192CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora Coimbra:  2011, p. 48. 
193CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora Coimbra: 2011, p. 50. 
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nascida é violar o direito à igualdade, pois o nascimento é, nada mais que “[...]a substituição de 

um sistema de apoio à vida (o corpo da mãe) por outro (o meio ambiente e os pais).” 194 

Rabindranath Capelo de Sousa explica que a vida humana no nascituro é um processo 

e, assim, não importa o grau de sua evolução, mas sua estrutura dinâmica. Nas palavras do autor, 

Parece, assim, inegável a existência de vida humana no nascituro concebido, 

uma vez que ele, desde a concepção, emerge como um ser dotado de uma 

estrutura e de uma dinâmica humanas autônomas, embora funcionalmente 

dependente da mãe. Pelo que, não só a nível de garantias constitucionais mas 

também no âmbito das relações entre os particulares, por força da eficácia civil 

daquela norma [art. 18°, n. 1°, da Constituição Portuguesa]195, dever-se-á 

considerar o ser do nascituro como um bem juridicamente protegido, [...].196 
 

Prossegue afirmando que, sendo um ser de natureza humana em transformação e já 

possuindo em potencial elementos de uma completa humanidade, o nascituro recebe a proteção 

jurídica da tutela geral de personalidade física e moral, independentemente de haver sobre 

alguns elementos de sua personalidade tutelas especiais, entre elas a vida, a saúde, a integridade 

física, a personalidade moral, entre outras. 

A partir daí, o questionamento que se impõe é decidir se o embrião pré-implantatório 

tem a qualidade de ser humano. Os médicos geneticistas defendem que, desde a fecundação, a 

carga genética já é completamente diferenciada em relação à do pai e à da mãe, sendo um ser 

individualizado desde a primeira fase da evolução. Silmara Chinelllato, adepta dessa corrente, 

defende que “[...] pode haver diferença quanto à capacidade de direito entre o embrião implantado e 

não implantado, mas não quanto à personalidade. Esta é um quid, enquanto a capacidade é um 

quantum.”197 Explica a autora que o conceito de nascituro é amplo e não importa o local da 

concepção, e, como já se mencionou, essa corrente defende que o vocábulo nascituro já inclui o 

embrião pré-implantatório. Mesmo que a legislação venha a regular diferentemente os direitos 

do nascituro implantado in vivo daqueles do embrião pré-implantatório, tal fato não terá o 

condão de eliminar deste último a qualidade de ser humano. 

                                                 

194 Ibid., p. 52. 
195 Grifo nosso. 
196CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora Coimbra: 2011, p. 157 

-158. 
197CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. In: 

CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra, Ed. 

Almedina, 2009.  p. 417. 
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Além dessa corrente, uma outra sustenta que o embrião pré-implantatório não tem a 

qualidade de ser humano, devendo ser considerado como res, pelo menos até o décimo quarto 

dia a partir da fecundação. Seus adeptos são denominados utilitaristas e estão ligados a interesses 

de manipulação genética, seguindo uma posição extrema e defendendendo a destruição dos 

embriões excedentes. 

Há, ainda, uma corrente mais intermediária que não reconhece a qualidade ética e 

jurídica de pessoa ao embrião pré-implantatório, mas tampouco o considera como res. É como 

uma pessoa virtual e, por isso, merecedora de respeito e proteção jurídica. 

Percebe-se, pelo exposto, que há diversidade de entendimentos e de construções 

doutrinárias jurídicas necessárias à compreensão dessas questões que a Bioética impõe. Para 

Manuel Curado, há uma riqueza de conhecimentos imensa na sociedade pós-moderna; 

entretanto, “[...] não sabemos o que fazer com eles.” Prossegue o autor afirmando que 

O avanço vertiginoso das aplicações técnicas à saúde e ao corpo dos seres 

humanos faz com que novos problemas surjam ainda antes de existir um 

pensamento que os contextualize. Vivemos numa época excepcional em que, 

talvez pela primeira vez na história, o pensamento humano está atrasado em 

relação à realidade. Desde os Gregos, a norma tem sido a da vanguarda do 

pensamento em relação à sociedade. Dizendo de forma simples, os estados 

organizam-se e as pessoas comportam-se de uma determinada forma depois de 

um pensamento ou conceito se tornar público. Essa norma foi realizada 

milhares de vezes no Ocidente.198 

 

No Brasil, a Lei 11.105, de 2005199, Lei de Biossegurança, regulamentada pelo Decreto 

5991200, de 22 de Novembro de 2005, que estabelece normas de segurança e fiscalização sobre 

a pesquisa na área de biossegurança e biotecnologia, acirrou o debate. Regulamentou os incisos 

II, IV e V do § 1º, do art. 225 da Constituição Federal de 1988, sobre meio-ambiente, 

especificamente o inciso II, que trata da preservação da diversidade e integridade do patrimônio 

genético do País, e fiscaliza as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético. Intensificando os debates, a lei brasileira tenta conciliar diversos interesses envolvidos 

na matéria, desde aqueles dos cientistas até os dos religiosos, dos portadores de enfermidades, 

                                                 

198CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). Pessoas transparentes: questões actuais de bioética.  Coimbra: 

Almedina, 2010. Prefácio. p. 6. 
199BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 19 maio 2014. 
200BRASIL. Decreto 5991200, de 22 de Novembro de 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5591.htm>. Acesso em: 19 maio 2014. 
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dos representantes da sociedade civil, procurando não criar empecilhos que podem trazer cura, 

bem-estar e aumento na qualidade de vida das pessoas. O art. 5º da Lei estabelece as condições 

em que as células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizadas nesse procedimento, podem ser usadas para fins de pesquisa 

e terapia.  

O Decreto que regulamenta a Lei impõe, nos artigos 63 a 67, todos os requisitos para 

utilização dessas células-tronco em pesquisas. Entre tais requisitos, destacamos:  

 - os embriões devem ser inviáveis ou congelados disponíveis, com consentimento dos 

genitores; 

 - as instituições de pesquisa e serviços de saúde que fazem pesquisa ou terapia com 

células-tronco devem submeter seus projetos aos Comitês de Ética em Pesquisa;  

 - o Ministério da Saúde deve promover levantamento de cadastro dos embriões obtidos 

e não utilizados e mantê-lo atualizado. 201 

Que sejam os embriões inviáveis ou disponíveis parecem ser limites éticos impostos às 

pesquisas, não se admitindo produção de embriões para fins específicos de experimentos.  

Então, cumpre compreender o que são embriões inviáveis. O artigo 3°, XIII, do Decreto 

5991 de 22 de Novembro de 2005, explica que embriões inviáveis são os que apresentam 

                                                 

201BRASIL. Lei 11.105/2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 19 maio 2014.  Reproduzo os artigos em sua integralidade para facilitar 

a consulta. Art. 63.  É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 

atendidas as seguintes condições: I - sejam embriões inviáveis; ou II - sejam embriões congelados disponíveis.  

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. § 2o Instituições de pesquisa e serviços de 

saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 

projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa, na forma de resolução do 

Conselho Nacional de Saúde. § 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo, 

e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Art. 64.  Cabe ao 

Ministério da Saúde promover levantamento e manter cadastro atualizado de embriões humanos obtidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. § 1o As instituições que exercem atividades 

que envolvam congelamento e armazenamento de embriões humanos deverão informar, conforme norma 

específica que estabelecerá prazos, os dados necessários à identificação dos embriões inviáveis produzidos em 

seus estabelecimentos e dos embriões congelados disponíveis.  § 2o O Ministério da Saúde expedirá a norma de 

que trata o § 1o no prazo de trinta dias da publicação deste Decreto.  Art. 65.  A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA estabelecerá normas para procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, 

transporte, controle de qualidade e uso de células-tronco embrionárias humanas para os fins deste Capítulo. 

Art. 66.  Os genitores que doarem, para fins de pesquisa ou terapia, células-tronco embrionárias humanas 

obtidas em conformidade com o disposto neste Capítulo, deverão assinar Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme norma específica do Ministério da Saúde. Art. 67.  A utilização, em terapia, de células 

tronco embrionárias humanas, observado o art. 63, será realizada em conformidade com as diretrizes do 

Ministério da Saúde para a avaliação de novas tecnologias. 
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alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré-implantacional. Tiveram seu 

desenvolvimento interrompido ou alterações morfológicas que comprometem seu pleno 

desenvolvimento. 202 Silmara Chinellato ensina que tal inviabilidade se comprova antes da 

crioconservação e a impede, “[...] pois não seria razoável crioconservar-se o embrião já diagnosticado 

como inviável.”203  

A Lei de Biossegurança ainda abre a possibilidade para a realização de pesquisas em 

embriões crioconservados há, pelo menos, três anos.204 Esse tempo oscila de legislação para 

legislação, variando de três anos no Brasil e em Portugal, dez anos no Reino Unido, cinco anos 

na Espanha e França. O fato de, na lei brasileira, esse prazo ser de três anos de congelamento 

não atesta serem esses embriões inaproveitáveis para implantação, sendo muitas vezes aptos e 

viáveis para esse fim, a depender do diagnóstico pré-implantacional.  

A lei tampouco determina que profissional deve realizar esse diagnóstico, suprindo-se a 

omissão com a ética médica determinada para transplantes de órgãos: um profissional não 

envolvido nas pesquisas com embriões, que não pertença à equipe que fez a coleta ou 

pesquisa.205  

Em 29 de Maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em votação apertada de 

seis votos a cinco, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0, ajuizada pelo então 

Procurador Geral da República, Claudio Fonteles, que o uso de células-tronco em pesquisas não 

                                                 

202BRASIL. Decreto 5991 de 22 de Novembro de 2005. Inteiro teor do artigo: Art.3o - Para os efeitos deste Decreto, 

considera-se: [...] XIII – embriões inviáveis: aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico 

pré-implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu 

desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro 

horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que comprometam o pleno 

desenvolvimento do embrião;. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 19 maio 2014. 
203CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro, in:  

CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra: Almedina, 

2009. p. 422. 
204BRASIL. Lei 11.105/2005. Inteiro teor do artigo: Art. 5o  É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 

de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 

utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: [...] II – sejam embriões congelados 

há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 

depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 19 maio 2014. 
205BRASIL. Decreto n° 2268, de 30 de Junho de 1997. Regulamenta a Lei 9434/1997, sobre transplantes. Inteiro 

teor do artigo: Art. 16. A retirada de tecidos, órgãos e partes poderá ser efetuada no corpo de pessoas com morte 

encefálica. [...]§ 3º Não podem participar do processo de verificação de morte encefálica médicos integrantes 

das equipes especializadas autorizadas, na forma deste Decreto, a proceder à retirada, transplante ou enxerto de 

tecidos, órgãos e partes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/d2268.htm>. 

Acesso em: 19 maio 2014. 
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viola o direito à vida, nem à dignidade da pessoa humana, atestando a constitucionalidade do 

artigo 5º, caput e parágrafos da Lei de Biossegurança. O Procurador buscava a declaração da 

inconstitucionalidade do citado artigo e seus parágrafos, por violar o direito à vida e à dignidade 

da pessoa humana, argumentando que os dispositivos impugnados contrariavam "a 

inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida humana e faz ruir fundamento maior 

do Estado democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa humana.”206  

Os Ministros que formaram a corrente majoritária no julgamento dessa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, além de refutar o argumento de que as pesquisas com células-tronco 

caracterizam aborto, pois não há interrupção da gravidez humana, ainda invocaram o direito 

fundamental da autonomia da vontade, entendida como direito público subjetivo à liberdade, do 

planejamento familiar, da maternidade e da paternidade responsáveis, que derivam do princípio 

da dignidade humana, e também consubstanciaram seus votos no direito fundamental à saúde e 

nas pesquisas com substâncias humanas para fins terapêuticos. Entenderam, nesse sentido, que 

a Lei de Biossegurança surge como instrumento de encontro do direito à saúde com a própria 

Ciência e que a liberdade de expressão científica, constitucionalmente prevista, incentiva o 

desenvolvimento das Ciências para a melhoria de vida dos indivíduos.207 

As pesquisas com embriões podem, então, ser realizadas com prudência, desde que se 

recomende aos estudiosos comedimento no uso de embriões pré-implantatórios, dando-se 

preferência ao uso de células-tronco de outra origem que não as embrionárias. Para o benefício 

da Ciência, essas pesquisas devem ser fiscalizadas tanto pelo Poder Público quanto pelos 

                                                 

206BRASIL. STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0. Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5° 

DA LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANÇA). PESQUISAS COM 

CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. 

CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS 

CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS 

CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE 

PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE 

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE 

BIOSSEGURANÇA CONTROLES DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS 

E TERAPIAS POR ELA VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%2

0ADI%20/%203510>. Acesso em: 19 maio 2014. 
207BRASIL. STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0. Inteiro teor disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%2

0ADI%20/%203510>. Acesso em: 19 maio 2014. 
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Comitês de Ética, a fim de não haver manipulação para que embriões remanesçam forçosamente 

das técnicas de fertilização para fins de pesquisa.208  

Ainda sobre os estudos da Biomedicina em relação aos embriões, vale apontar uma 

situação de pesquisa modificando pontos de vista e comportamentos sociais. Noticiou-se 

recentemente que o Parlamento Britânico iniciaria debates sobre a possível legalização dos 

chamados embriões de três pais ou bebês de três pais. Trata-se de uma tecnologia de 

transferência mitocondrial humana, considerada muito arriscada por alguns cientistas devido à 

possibilidade de se produzirem fetos com severo risco de desenvolvimento, além de aberrações 

cromossômicas. Para esses estudiosos, trata-se de técnica de modificação genética, e seria muito 

prematuro legalizar o procedimento sem estudos mais aprofundados. Seus defensores, por outro 

lado, afirmam que tais riscos são hipotéticos e consideram essa técnica segura para se tratarem 

disfunções mitocondriais, além de se viabilizar a gravidez para casais inférteis.209 

A bem da verdade, as vantagens de tal procedimento sobrepuseram-se às desvantagens 

e o Parlamento britânico votou e aprovou a técnica, em fevereiro de 2015, em ambas as Casas e 

por ampla maioria. 210 

Entretanto, especialistas ainda tentam analisar e responder se seria ético usar material 

genético de três pessoas diferentes para concretizar essa possibilidade. Um grupo de doze 

cientistas, reunidos pela National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, propôs 

um plano de como essa técnica poderia ser eticamente colocada em prática e recomendou uma 

longa lista de condições que deveriam ser seguidas, passo a passo. Partiram da premissa de que 

a ampliação de pesquisas em laboratório e com animais seria condição para se aprimorar a 

técnica e torná-la mais segura. Em seguida, a técnica produziria somente crianças do sexo 

masculino, pela impossibilidade de estes transmitirem tal amálgama de DNA a gerações futuras, 

o que minimizaria os riscos para futuros bebês. 

O relatório foi requisitado para análise pela agência norte-americana Food and Drug 

Administration, antes de se permitir que a pesquisa avance. Por enquanto, embora os críticos 

                                                 

208A esse respeito, cf. CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito 

brasileiro, in: CAMPOS, Diogo L. De; CHINELLATO, Silmara J. A. (Coord.). Pessoa humana e direito. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 424 – 425. 
209A esse respeito, cf. BIOEDGE. US stem cell expert questions UK plans for 3-parent embryos. Disponível em:  

<http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/11210>. Acesso em: 12 nov. 2014. 
210A esse respeito, cf: BBC. UK approves three-person babies. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/health-

31594856>. Acesso em: 12 fev. 2015. 
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rebatam a pesquisa, afirmando que o número de mulheres que se beneficiariam dos 

experimentos é muito pequeno que não valeria a pena cruzar os limites éticos e realizar 

modificações genéticas que seriam transmitidas a futuras gerações, os pesquisadores saúdam a 

possibilidade, mesmo com a longa lista de precauções a serem tomadas..211 

A edição da revista New Scientist, de 27 de setembro de 2016, publicou artigo sobre o 

nascimento do primeiro bebê do sexo masculino, por meio dessa técnica, em 6 de abril de 2016. 

Os pais são jordanianos, mas foram acompanhados por médicos americanos no México, onde 

não há restrição ao uso da técnica. A mãe é portadora de genes causadores de uma doença fatal 

que impede o desenvolvimento do sistema nervoso e já havia perdido dois outros filhos em 

decorrência do mal. Os médicos utilizaram a técnica em uma abordagem ética, procurando não 

destruir embriões e usaram um embrião do sexo masculino que não transmitiria o DNA 

mitocondrial herdado. Os primeiros testes feitos no bebê demonstraram que ele apresentava uma 

chance muito baixa de desenvolver a doença que havia levado a óbito seus irmãos mais 

velhos.212 

A Harvard Law & Policy Review revelou, em um de seus artigos, que o congelamento 

de óvulos e embriões está revolucionando a vida de mulheres americanas que passaram a 

utilizar-se dessa possibilidade para estender seu relógio biológico. Como não querem engravidar 

e atrapalhar seu crescimento profissional, elas investem fortunas para ter óvulos retirados e, 

posteriormente, congelados, assim como embriões, e fazer uso deles mais tardiamente quando 

já tiverem desenvolvimento profissional e financeiro pleno, de tal forma que não correm mais o 

risco de se ver desempregadas.213 

Ainda a respeito do congelamento, surge uma nova questão bioética relativa aos 

embriões abandonados. Em artigo sobre o tema, Alana Cattapan discorre sobre o fenômeno do 

abandono, intencional ou não, já reconhecido pela Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva, como um problema amplamente disseminado. Nos Estados Unidos, a situação de 

                                                 

211A esse respeito, cf. NPR.Org. STEIN, Rob. Babies with genes from 3 people could be ethical, panel says. 

Disponível em: <  http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/02/03/465319186/babies-with-genes-from-

three-people-could-be-ethical-panel-says>. Acesso em: 22 maio 2016. 
212NEW SCIENTIST. World’s first baby born with “3 parent” technique. Disponível em:   

<https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-3-parent-

technique/>. Acesso em 27 set. 2016. 
213A esse respeito, cf. HARVARD LAW SCHOOL. Student Journals. MOHAPATRA, Seema. Using Egg Freezing 

to Extend the   Biological Clock: Fertility Insurance or False Hope? Disponível em: 

<http://www3.law.harvard.edu/journals/hlpr/files/2014/08/HLP207.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2014.   
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abandono fica definida quando os embriões ficam armazenados por um prazo prolongado, ou 

quando não há instruções escritas e claras dos genitores dos gametas sobre o que fazer com os 

embriões, se eles não forem usados pelas pessoas que os criaram, se não for possível entrar em 

contato com os genitores, ou, ainda, se forem deliberadamente abandonados.214 

Na linha de pesquisas com embriões, também se incluem as técnicas de clonagem. Trata-

se de uma técnica de reprodução assexuada, por meio do transplante nuclear da célula. No 

campo da Agronomia, tem sido empregada há várias décadas para fins comerciais. Com 

animais, diversas tentativas foram realizadas até o nascimento da ovelha Dolly, em 1996, na 

Escócia, que foi cópia idêntica da ovelha da qual havia sido retirada a célula mamária que deu 

origem ao embrião implantado em uma terceira ovelha. Todo o processo foi realizado 

artificialmente, sem nenhuma participação de gameta masculino, apontando-se para o fato de 

que o núcleo de uma célula somática contém a carga genética de um indivíduo. Dolly e a ovelha 

da qual havia sido retirada a célula eram idênticas, não fosse a diferença da data de 

nascimento.215 

Há duas formas de clonagem: a humana reprodutiva e a não reprodutiva, também 

chamada de clonagem terapêutica. 

A primeira, de acordo com o posicionamento bioético da comunidade internacional, tem 

sua prática coibida por Convenções Internacionais, como a Declaração Universal sobre Genoma 

Humano e Direitos Humanos, de 1997, em seu artigo 11, a Declaração sobre Clonagem de Seres 

Humanos, de 2005, a Recomendação N° 1046/86, n° 14, do Conselho da Europa. Ainda, está 

vetada pela legislação de países como Alemanha, França, Inglaterra, Espanha.  

No Brasil, a Lei de Biossegurança, no Capítulo dos Crimes e das Penas, prevê, no artigo 

26, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para aquele que realizar clonagem humana. Nessa 

técnica, seria retirado o núcleo de uma célula somática de qualquer tecido de um adulto ou uma 

criança, inserido em um óvulo e esse óvulo implantado em um útero. Se o óvulo se 

desenvolvesse, haveria um ser com características físicas idênticas às daquele de quem foi 

retirada a célula. 

                                                 

214REPRODUCTIVE BIOMEDICINE AND SOCIETY ONLINE. CATTAPAN, Alana. Frozen in perpetuity: 

abandoned embryos in Canada. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/26346436/Frozen_in_perpetuity_abandoned_embryos_in_Canada>. Acesso em: 

4 jul. 2016. 

215DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 503 – 505. 
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A nosso ver, tal procedimento atinge o cerne dos direitos da personalidade, pois a pessoa 

de quem foi retirada a célula tem sua individualidade genética comprometida pela existência de 

outra com atributos genéticos físicos tão semelhantes, o que pode causar desorientação e anular 

a possibilidade de se distingui-las. Há que se considerar o impacto desse fato na vida da primeira, 

em sua identidade, em sua intimidade e imagem. Muito embora a formação de sua personalidade 

seja também produto das condicionantes ambientais e culturais a que ela se expõe, a clonagem 

humana seria uma violação à sua identidade genética uma vez que cada ser humano é único e 

insubstituível no universo. Do mesmo modo, ficam atingidos os direitos constitucionalmente 

garantidos da pessoa, principalmente os listados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, 

que criam um escudo de proteção a envolver todos os aspectos do indivíduo. Não se pode olvidar 

a violação do princípio da dignidade humana, pois uma pessoa clonada torna-se completamente 

vulnerável e exposta a todos e quaisquer riscos de ultraje e desrespeito. 

A par dos conflitos jurídicos e morais que emergem da possibilidade de clonagem 

humana (como os de identidade, de parentesco, os patrimoniais, obrigacionais e sucessórios, 

para mencionar alguns) e de todo o cabedal legislativo disponível aos magistrados para 

decidirem tais litígios, evidencia-se defasagem da legislação e aponta-se para a necessidade de 

um grande diálogo multidisciplinar, no qual fundamentos advindos do Direito, da Medicina, da 

Filosofia, da Ética, da Teologia direcionem os caminhos e soluções para as possibilidades 

trazidas pelas Ciências. 216 

A clonagem terapêutica, por sua vez, utiliza a terapia celular, que nada mais é do que a 

transferência de células ou tecidos para tecidos ou órgãos danificados, o que possibilita a 

regeneração dos mesmos. Por essa técnica, poderiam ser desenvolvidos embriões in vitro para 

extração das células-tronco, com fins terapêuticos, sem visar procriação. Levando-se em conta 

que as células-tronco têm grande capacidade de desenvolvimento e autorreplicação, seu 

potencial regenerativo dos diferentes tecidos humanos auxiliaria imensamente a Medicina na 

cura de diversas enfermidades, principalmente em transplantes de órgãos e tecidos.217  

                                                 

216DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 515 – 534. 
217DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 181.  
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Do ponto de vista ético-jurídico, é uma técnica de prática discutível, pois causa a 

destruição do embrião e fere a Lei de Biossegurança, que proíbe experimentação científica218 e 

também a Resolução 2013/2013, do Conselho Federal de Medicina, que apresenta as 

disposições deontológicas a serem seguidas por seus profissionais no que tange às técnicas de 

reprodução artificial assistida. Embora seja proibida no Brasil, ela é admitida em alguns países, 

como Inglaterra, Israel, Bélgica e China.  

Assim, apesar das possibilidades de tratamento e de cura de doenças como a de 

Parkinson, Diabetes, Cirrose, a de Chagas, a de Alzheimer, além de cegueira, câncer e doenças 

neuromusculares, por meio da clonagem terapêutica não há uma posição unânime entre os 

diferentes Estados nem tampouco entre os estudiosos sobre sua utilização. Para alguns autores, 

mesmo apontando para uma possível cura, a clonagem terapêutica não passa incólume pela lesão 

a direitos fundamentais.219  Leo Pessini ressalta o uso e posterior descarte ou destruição de 

células-tronco embrionárias como a problemática ética dessa técnica, atentando para o fato de 

que “[...] embrião não é coisa, ou um mero amontoado de células a ser manipulado! Deve ser tratado 

com dignidade de pessoa humana.”220 

Nesse sentido, deve-se concluir que, além de multidisciplinar, a discussão bioética deve 

necessariamente ser multicultural, uma verdadeira ponte entre povos e culturas, no sentido de 

resgatar a base humanista que rege a sociedade e os indivíduos que dela fazem parte.221 Expostas 

algumas das questões da quarta era de direitos, com o desenvolvimento da Biomedicina, das 

Telecomunicações, das Ciências em geral, a Bioética impõe-se, mais do que nunca, como 

mediadora essencial para resolver os problemas ético-morais suscitados pelos novos tempos. E 

não são poucos os conflitos surgidos, dado que os avanços se deram de forma acelerada, 

provocando o Direito, forçando mudanças e flexibilizações de conceitos, atenuando rigores, 

alterando paradigmas.  

                                                 

218BRASIL. Lei 11.105/2005. Inteiro teor do artigo: Art. 6°   Fica proibido: III – engenharia genética em célula 

germinal humana, zigoto humano e embrião humano; IV – clonagem humana;. Disponível 

e<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 19 maio 2014. 
219DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 508 – 511. 
220PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE. Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 8. ed. São Paulo: 

Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2007. p. 289. 
221PESSINI, Leocir e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de.  Problemas atuais de bioética. 8. ed. São   Paulo: 

Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2007.  p. 46 – 71. 
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Em sua obra sobre direitos humanos, ao tratar da evolução biológica e cultural da espécie 

humana, Fabio Konder Comparato afirmou acertadamente que  

[...] se o próprio homem [...] é o fundamento do universo ético, a História nos 

ensina que o reconhecimento dessa verdade só foi alcançado 

progressivamente, e que sua tradução em termos jurídicos jamais será 

concluída, pois ela não é senão o reflexo do estado de “permanente 

inacabamento” do ser humano, de que falou Heidegger. 222 

 

 

2.4 A BIOÉTICA COMO VIÉS DE FORMAÇÃO DO NOVO PROFISSIONAL DO DIREITO 

 

Os fatos elucidadores apresentados até o momento nos levam a reafirmar que os cursos 

jurídicos necessitam de constante atualização curricular e metodológica para atender não só às 

demandas da sociedade do século XXI como também aos avanços científicos e tecnológicos, 

principalmente aqueles que envolvem pessoas, meio-ambiente e a sobrevivência do planeta. 

Nesse contexto, a Bioética emerge como balizadora, equilibrando valores humanos e 

conhecimentos científicos e atuando com seus parâmetros éticos para conter e limitar os 

excessos das Ciências.  

Ela se consolida como parceira da Medicina, com suas concepções, seus princípios e 

com os Comitês de Ética em Pesquisa, nas instituições e nos hospitais, visando alterar a relação 

médico-paciente: supera-se o modelo de medicina paternalista, na qual o médico detinha o 

conhecimento e decidia pelo paciente e firma-se a ideia de uma medicina humanizada, na qual 

o profissional, o paciente e a família conversam, trocam ideias, expõem opiniões, desejos, 

medos e expectativas, em claro sinal de respeito àquele como pessoa, mais um reflexo dos 

Direitos da Personalidade.  

Da mesma forma, embora não estejam diretamente ligados às pessoas como pacientes, 

os profissionais do Direito lidam com as histórias de vida delas, devendo, muitas vezes 

solucionar, decidir, dirimir, defender questões, problemas, conflitos éticos, seja como 

advogados, defensores, promotores, magistrados. Nessa era em que tantas questões e conflitos 

bioéticos surgem, o profissional do Direito deve estar muito seguro da melhor maneira de 

resolvê-los, com sólida formação ética e humanista.  

                                                 

222COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo, 2013. p. 49. 
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Defende-se a ideia de que a Bioética é a disciplina adequada para auxiliar esse 

profissional em sua formação, por seu caráter multidisciplinar. Ela incita o diálogo entre as 

diferentes disciplinas e promove uma análise mais profunda e abrangente das questões 

propostas, ampliando seu espectro. 

Estando a Bioética intimamente ligada às pessoas, sua inserção no curso de Direito, 

como parte integrante do currículo obrigatório, torna mais clara a compreensão dos Direitos da 

Personalidade e mais evidente seu significado para os estudantes. Ou seja, aprofunda-se um 

aprendizado com contornos mais humanizados e absolutamente essenciais para a formação do 

novo profissional de Direito. 

A transformação do comportamento humano e a responsabilidade em relação à sociedade 

como um todo constam, nos documentos internacionais e nacionais, como objetivo da educação 

superior, para o século XXI. Daí, fazem-se necessárias estratégias e metodologias diferenciadas 

para os cursos de Direito reforçando a inclusão de conteúdos e de atividades que venham a 

atender não só os eixos de formação fundamental e técnica como também o diálogo do Direito 

com outras áreas do saber, ou seja, um ensino multidisciplinar. A diversidade e a abrangência 

de formação certamente propiciarão aos graduandos as habilidades e competências 

imprescindíveis ao desempenho de sua profissão e confirmarão sua relevância na dinâmica do 

século XXI. 
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3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  

 

Nesta parte do trabalho, pretende-se analisar quatro casos jurisprudenciais, retirados de 

tribunais e instâncias diversas, com julgamentos entre 2009 e 2016, que envolveram questões 

bioéticas e direitos da personalidade e necessitaram do Judiciário para sua solução. Trata-se de 

problemas atuais, reportam o modo como o desenvolvimento científico afeta a vida das pessoas, 

causando-lhes problemas, e apontam para o ineditismo de questões que os avanços científicos e 

tecnológicos estão trazendo para os tribunais.  

Os conflitos éticos suscitados nesses casos demandaram uma postura reflexiva por parte 

dos julgadores, reforçando a ideia da necessidade de debates e de ponderação crítica sobre 

questões bioéticas nos cursos jurídicos. Embora esses casos apresentem diferenças de opiniões 

e de decisões, não significa necessariamente haver incongruências do Judiciário.  

A apresentação de cada caso seguirá a seguinte metodologia: ementa, resumo dos fatos, 

decisão e discussão dos conflitos bioéticos desencadeados. 

 

3.1 CASO 1: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013385-

27.2015.8.26.0566.223 

 

Apelantes: Estado de São Paulo e Universidade de São Paulo - 

Relatora: Luciana Almeida Prado Bresciani 

Data do julgamento: 12 de dezembro de 2016 

 

Ementa: Direito à Saúde Paciente portador de câncer no fígado 

Pretensão ao fornecimento da substância fosfoetanolamina 

Substância produzida e distribuída de forma independente por um dos 

pesquisadores da Universidade, sem pesquisas quanto à eficácia ou 

segurança em seres humanos Ausência de registro na ANVISA, ou em 

agências análogas em outros países Ausência de prescrição médica 

Manifestações de inúmeras organizações profissionais médicas em 

sentido 

                                                 

223ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1013385-27.2015.8.26.0566.  Disponível 

em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10074236&cdForo=0&vlCaptcha=mjPht>. 

Acesso em: 18 dez. 2016. 
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contrário à utilização como medicamento Decisões do C. Órgão 

Especial deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal suspendendo as 

liminares que determinavam o fornecimento Sentença de procedência 

reformada Recursos do Estado de São Paulo e da Universidade de São 

Paulo providos. 

 

Trata-se de julgamento de um recurso que o Estado de São Paulo e a Universidade de 

São Paulo apelaram contra decisão proferida em ação ajuizada por um paciente com câncer de 

fígado e metástases em face do Estado de São Paulo e da Universidade de São Paulo, para fazer 

uso da substância denominada fosfoetanolamina, sintetizada e fornecida por pesquisadores 

vinculados ao Instituto de Química da USP São Carlos. A ação havia sido julgada procedente e 

determinado que a USP e o Estado de São Paulo disponibilizassem a substância à parte autora 

em quantidade suficiente para garantir seu tratamento. 

Entretanto, a Portaria nº 1.389/2014, publicada pelo Diretor do Instituto de Química da 

USP São Carlos, determina que a extração, a produção, assim como todas as etapas da fabricação 

até a distribuição de drogas com finalidade medicamentosa ou sanitária, só podem ser efetuadas 

após a apresentação das licenças e registros expedidos pelos órgãos competentes. Determina 

também que tais atividades estejam justificadamente alinhadas às finalidades da Universidade. 

Pelo fato de a fosfoetanolamina não estar registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

como medicamento para tratamento oncológico, sua distribuição foi suspensa pela USP São 

Carlos. 

Várias ações foram ajuizadas demandando o fornecimento da substância para o 

tratamento de câncer em seres humanos, o que fez tanto o Instituto de Química de São Carlos 

quanto a Universidade de São Paulo divulgarem notas de esclarecimento à sociedade sobre a 

ausência de estudos em relação à eficácia e segurança da fosfoetanolamina como medicamento. 

Seu estudo restringiu-se ao de produto químico, não havendo pesquisas clínicas controladas em 

seres humanos. Porém, diante da repercussão que a produção e distribuição da fosfoetanolamina 

para fins de tratamento do câncer teve na imprensa, o Ministério da Saúde decidiu criar um 

Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria GM/MS nº 1767/2015, para apoiar o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a eficácia e segurança da substância.  

Os resultados indicaram que as cápsulas de fosfoetanolamina provenientes do Instituto 

de Química, USP, São Carlos, do modo como estavam sendo fornecidas, eram inadequadas para 

o consumo.  
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Na verdade, encontrou-se uma mistura de substâncias e não somente a fosfoetanolamina, 

mistura essa que não demonstra atividades antitumorais relevantes; além disso, havia 

inconsistência no peso descrito no rótulo do recipiente enviado. Assim, o uso da substância não 

poderia ser considerado nem mesmo experimental. 

Embora o pesquisador responsável estivesse vinculado ao instituto, tais pesquisas eram 

desenvolvidas de forma independente. A entrega da substância aos pacientes não fazia parte de 

nenhum programa oficial da USP.  

A relatora considera que, apesar de a substância ter sido fornecida por vinte anos, não 

havia acompanhamento ou análise clínica que demonstrasse ausência de efeitos nocivos. Não 

poderia atribuir as melhoras de saúde alegadas pelos pacientes à comprovação de que a 

substância seria eficaz, uma vez que vários tratamentos ocorriam concomitantemente em 

pacientes oncológicos, além do efeito placebo exercido por novos medicamentos ministrados e 

dos altos e baixos da própria doença.  

Acredita a Desembargadora Luciana Bresciani que as agências reguladoras de 

medicamentos, ao exigir a apresentação de estudos de comprovação clínica sobre os benefícios 

de novos remédios, segue um protocolo de segurança que não pode ser relegado a segundo 

plano. Alega que o Judiciário não tem a formação técnica suficiente para substituir a conclusão 

científica e o reconhecimento da ANVISA, pois tal atitude não contribuiria para a proteção do 

direito à saúde. Prossegue afirmando que não se pode equiparar esse a outros casos 

jurisprudenciais colacionados, pois trata-se de fornecimento de medicação não reconhecida e 

autorizada em outros países e não registrada pela ANVISA: em nenhuma parte do mundo a 

substância em questão foi objeto de pesquisas em seres humanos, demonstrando sua eficácia no 

tratamento de câncer 

A relatora critica a decisão de Primeira Instância, que julgou pela procedência da ação, 

decisão esta que acabou substituindo a análise médica quanto à pertinência do uso da substância 

pelo paciente em questão. Cita as manifestações de médicos, associações médicas, entidades, 

institutos que se expressaram em sentido contrário à liberação da substância para o tratamento 

oncológico sem as confirmações, pelas pesquisas clínicas, de sua eficácia. 

Menciona a Ação Direita de Inconstitucionalidade – ADI 5501-, ajuizada pela 

Associação Médica Brasileira no Supremo Tribunal Federal contra a Lei n.º 13.269/2016, que 

permite o uso da substância em pacientes com neoplasia maligna. A AMB alega que sendo 
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ignorados os efeitos colaterais do uso da fosfoetanolamina sintética em seres humanos, a 

permissão para sua utilização é incongruente com os direitos fundamentais à saúde, à segurança, 

à vida e à dignidade humana, garantidos pela Constituição Federal de 1988. A decisão do mérito 

dessa ADI aguarda julgamento, mas a Lei n.º 13.269/2016 teve sua eficácia suspensa por 

liminar. 

Ressalte-se a decisão do STF, nos autos da Suspensão de Tutela Antecipada - STA 828, 

de suspender a distribuição da substância, por falta de comprovação científica de sua eficácia 

em seres humanos e pelo desvio de finalidade da instituição de ensino envolvida. 

A relatora também alude à manifestação do Conselho Regional de Medicina de São 

Paulo e aos enunciados das Jornadas de Direito à Saúde, aprovados pelo Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de não se impor aos entes federados a obrigação de fornecimento e de custeio 

de tratamentos experimentais e o não deferimento de medidas judiciais que assegurem o acesso 

a produtos não aprovados pela ANVISA. 

Finaliza afirmando que, pela autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, 

constitucionalmente garantidas às universidades, não caberia ao Poder Judiciário determinar que 

a Universidade de São Paulo fornecesse medicamentos ou atendimento médico quando a ela 

cabe finalidade diversa. Deu provimento aos recursos do Estado de São Paulo e da Universidade 

de São Paulo, assim como os outros desembargadores da 2ª Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando a sentença de Primeira Instância.  

O caso acima relatado evidencia alguns conflitos bioéticos. Em primeiro lugar, o 

pesquisador vinculado ao Instituto de Química da USP – São Carlos, não sendo médico, jamais 

poderia fornecer qualquer substância para pacientes oncológicos. Por certo, esses pacientes 

estavam seguindo outros tratamentos médicos, com medicações potentes, procedimentos 

agressivos que debilitavam seus sistemas imunológicos e que os tornavam mais suscetíveis a 

complicações.  

Em segundo lugar, a fosfoetanolamina sintética estava sendo estudada no instituto como 

produto químico e não como remédio. Para se testar uma nova medicação, é necessário 

apresentar o projeto de pesquisa ao comitê de ética em pesquisa da universidade para que possa 

haver estudos clínicos controlados em seres humanos. Além disso, se os sujeitos de pesquisa 

são pacientes portadores de doença grave como o é o câncer, devem ter o acompanhamento de 
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médico habilitado que se responsabilize pela prescrição, uso, dosagem, efeitos colaterais e, se 

for o caso, pela suspensão do remédio estudado.  

Ao dissertar sobre a importância dos comitês de ética e seu papel, Marta Mendonça 

aponta que eles exercem uma função relevante, uma vez que regulamentam a prática científica, 

especialmente aquela que lida com a vida humana. Nesse sentido, trata-se de interesse comum, 

pois a pesquisa é financiada pela sociedade como um todo e “[...] é ela que será a sua beneficiária 

ou a sua vítima.”224 Também chama a atenção para o fato de que a prática científica tem um 

lado obscuro e perverso sobre o qual os comitês de ética devem ponderar para garantir que ela 

seja consumada nos parâmetros que respeitem a dignidade das pessoas, principalmente daquelas 

que são os sujeitos da pesquisa. Esse papel dos comitês de ética de dialogar com os cientistas e 

de mediar suas práticas permite que estes visualizem ângulos que não foram percebidos, pois o 

envolvimento com o estudo é tal que impede um olhar mais crítico ou severo do que se está 

desenvolvendo.225 

No caso em estudo, o protocolo de pesquisa em seres humanos não foi corretamente 

seguido. Não se pode afirmar se o comitê de ética em pesquisa do instituto tinha conhecimento 

do uso daquela substância em pacientes oncológicos. Simplesmente, a substância era distribuída 

há muito tempo e sem qualquer controle de prescrição; some-se a isso o fato de que ela não 

havia sido registrada na ANVISA nem tido seu uso autorizado como medicação.  

No entanto, a notícia de que o Instituto de Química de tão prestigiada instituição de 

ensino, como a Universidade de São Paulo, estava produzindo e distribuindo remédio para o 

câncer espalhou-se e provocou uma corrida de pacientes e familiares em busca da tal pílula 

milagrosa. Somente após as notícias amplamente veiculadas na imprensa, é que se soube que 

não se tratava de remédio propriamente dito. 

Após a suspensão da distribuição da fosfoetanolamina sintética pela universidade, 

muitas ações foram ajuizadas visando conseguir a entrega da substância. Várias obtiveram 

sucesso na Primeira Instância; em sede de apelação ao Tribunal de Justiça, a Universidade de 

São Paulo e o Estado de São Paulo conseguiram reverter essas sentenças a seu favor. Importante 

ressaltar que a reforma das sentenças se pautou pelo registro e pela autorização para uso em 

                                                 

224 MENDONÇA, Marta. A utilidade das comissões de Bioética. In: CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). 

Pessoas transparentes: questões actuais de bioética.  Coimbra: Almedina, 2010, p. 25. 
225 MENDONÇA, Marta. A utilidade das comissões de Bioética. In: CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). 

Pessoas transparentes: questões actuais de bioética.  Coimbra: Almedina, 2010, p. 23. 
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seres humanos. Foi acertada a decisão do tribunal nesse sentido, pois o fez utilizando o critério 

da legalidade e o princípio bioético da não-maleficência, evitando-se possíveis riscos aos 

pacientes. 

Embora muitos dos pacientes que fizeram ou gostariam de fazer uso da substância 

pudessem estar em estágio terminal da doença, como afirmou a relatora em seu voto, não cabe 

ao Poder Judiciário decidir sobre critérios técnico-científicos do uso de um medicamento sobre 

cujos riscos não há estudos.  

Quanto ao pesquisador envolvido, ele violou vários preceitos ético-profissionais: pode 

ter tido a melhor das intenções, do ponto de vista da solidariedade humana, ou mesmo do 

princípio bioético da beneficência; mas, por não ser médico, jamais poderia fornecer substâncias 

químicas para serem usadas como remédio em pacientes portadores de doença grave. Também 

condenável o fato de utilizar-se de seu vínculo profissional com uma instituição de excelência, 

de reputação e credibilidade ilibadas, como a Universidade de São Paulo, para distribuir a 

substância como se a própria universidade o estivesse fazendo.  

Reitera-se, então, a importância da Bioética para pautar os limites e desenhar o contorno 

que as pesquisas científicas podem atingir. Não é raro observar que muitos pesquisadores ainda 

se consideram os senhores do conhecimento e detentores das regras que suas pesquisas devem 

seguir. Essas atitudes devem ser coibidas e o Judiciário tem papel relevante nessa tarefa.  

 

 

3.2 CASO 2: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.008.398 - 

SP 2007/0273360- 5). 15/10/2009.226 

 

Relatora: Ministra Nancy Andrighi 

Recorrido: Ministério Público Federal 

Data do julgamento: 15 de outubro de 2009 

                                                 

226BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702733605&dt_publicacao=18/11/200

9>. Acesso em: 18 jun. 2015. 
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Ementa: Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de 

redesignação sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Sob a perspectiva dos princípios da Bioética – de beneficência, autonomia e 

justiça –, a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito 

de tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser o 

sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo 

e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade física, 

psicológica, socioambiental e ético-espiritual.  

A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, 

encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar 

todos os atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o 

transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade 

sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e 

que se reflete na sociedade. 

A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a 

invocação dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do 

ordenamento jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana – cláusula 

geral que permite a tutela integral e unitária da pessoa, na solução das questões 

de interesse existencial humano. 

Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um 

manifestar sua verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real 

identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor absoluto. [...]. 

De posicionamentos herméticos, no sentido de não se tolerar imperfeições” 

como a esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com os 

referenciais científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do transexual 

de ter alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de estímulo a  

uma nova prática de eugenia social, objeto de combate da Bioética, que deve 

ser igualmente combatida pelo Direito, não se olvidando os horrores 

provocados pelo holocausto no século passado. 

Recurso especial provido. 

 

Trata-se de Recurso Especial interposto por transexual masculino contra acórdão 

prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que lhe negou autorização para alterar e retificar 

assento de registro de nascimento em relação ao nome e ao gênero, após realização de cirurgia 

de transgenitalização. O autor alegou na Inicial que a divergência entre sua atual aparência de 

mulher contrastava sobremaneira com o nome e gênero constantes em seu registro, que 

apontavam para o sexo masculino, causando-lhe enormes e constrangedores aborrecimentos em 

sua vida social, além de aflições e traumas emocionais e existenciais.  

Em seu parecer sobre do caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo votou pelo 

indeferimento do pedido por considerá-lo fora das hipóteses previstas no Parágrafo Único do 

artigo 58, da Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973 – Lei de Registros Públicos. 
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Na Primeira Instância, a sentença foi favorável ao autor, sob o argumento de que a 

imutabilidade do nome não é absoluta, especialmente em casos de redesignação sexual por via 

cirúrgica, em que o registro não reflete a aparência física da pessoa. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs apelação ao Tribunal, que, 

por sua vez, reformou a sentença e prolatou acórdão dando provimento ao recurso sob a égide 

da imutabilidade dos dados de registro civil. 

Com base em violação dos artigos 4° e 5° da Lei de Introdução ao Código Civil227, dos 

artigos 55, 58 e 109 da Lei de Registros Públicos228, além daqueles referentes aos direitos da 

personalidade no Código Civil de 2002 – Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002229, artigos 11, 

13, 16, 17, 19, 20, 21, e, ainda, colacionando decisões jurisprudenciais distintas da proferida 

para seu caso, o autor interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

que autorizou a remessa para o Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, a Procuradoria Geral 

da República apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso especial. 

Em seu voto, a relatora, Ministra Nancy Andrighi, iniciou considerações acerca do 

designativo do sexo de masculino para feminino e lembrou que a distinção dos sexos no registro 

civil era baseada nas características genitais da pessoa. Com os avanços das ciências e da 

tecnologia, outros elementos definidores dos sexos devem ser levados em conta que não só as 

                                                 

227BRASIL. Decreto-Lei n° 4657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil. Art. 4o - Quando 

a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

Art. 5o - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.  
228BRASIL. Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973. Art. 55 - Quando o declarante não indicar o nome completo, 

o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não 

o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. Art. 58 - O prenome será definitivo, 

admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Art. 109 - Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída 

com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público 

e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 
229BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 11 - Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 

da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

Art. 13 - Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 

permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Art. 16 - Toda pessoa tem direito ao nome, 

nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem 

em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória. Art. 19 - O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Art. 

20 - Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 

divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 

uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Art. 21- A vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.  
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características físicas, para determinar-se o sexo da pessoa: somam-se traços psicológicos, 

biológicos, comportamentais, culturais, familiares, médicos, jurídicos. Portanto, a designação 

do sexo não mais se baliza pelo sexo aparente, especialmente em uma lide na qual se discute 

alteração do sexo jurídico. A esse respeito, a Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973 é bastante 

restritiva, excepcionando poucos casos, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 

Entretanto, todo o desenvolvimento médico-científico tornou a cirurgia de 

transgenitalização uma realidade, sendo, inclusive, custeada pelo SUS. Ressalta a relatora que 

o transexualismo foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como um transtorno de 

identidade sexual e regulamentado pela Resolução 1652/2002, que se harmoniza com o artigo 

13 do Código Civil sobre a disposição de parte do próprio corpo por exigência médica. Embora 

não haja legislação específica para o assunto, a solução jurídica para os casos de transexualismo 

deve vir pela permissão do artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil que autoriza o 

magistrado a usar, em suas decisões, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

Assim, se o Estado admite e custeia uma cirurgia tão complexa, precisa também prover todas as 

adequações jurídicas necessárias que permitam que o princípio da dignidade humana se realize 

em sua plenitude, conforme constitucionalmente previsto. 

A relatora, então, traça um paralelo com base no direito comparado, visando 

fundamentar seu voto. Menciona a Lei dos Transexuais, de 10 de setembro de 1980, no 

ordenamento jurídico alemão, que permite alteração do prenome e do gênero sexual no assento 

de nascimento, desde que a pessoa tenha se submetido à cirurgia de transgenitalização. A lei 

portuguesa é omissa, mas já há jurisprudência consolidada que aponta para a permissão de 

alteração do registro para quem se submeteu à cirurgia. O Judiciário francês precisou rever seu 

entendimento da matéria, após impugnar alteração no registro civil de transexual operado, e 

depois de a França ter recebido, por tal negatória, condenação por parte do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem. 

Ressalta a Ministra Nancy Andrighi que a Bioética e os princípios da beneficência, 

autonomia e justiça assim como sua abrangência multidisciplinar que mescla Medicina, 

Biomedicina, Biologia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Direito, devem ser chamados a opinar 

nessas questões de alteração do designativo do sexo dos transexuais operados. Se a pessoa, 

integralmente considerada do ponto de vista físico, psíquico, comportamental, emocional, 

social, é o centro e o foco do Direito, assim deve ser considerada nas decisões judiciais. Lembra 
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que a identidade sexual é um dos elementos da identidade humana e, portanto, para que o 

transexual tenha vida plena e digna, a verdade vivida por ele deve transparecer no convívio 

social. O Direito não consegue acompanhar a realidade social propiciada pelos avanços 

científicos, mas não pode negar-se a conceder o direito à saúde que envolve a questão de 

redesignação sexual por tratar-se, em última análise, da busca pelo bem-estar físico, psíquico, 

social e emocional. 

Nessa primeira parte de seu voto, decide a favor da admissibilidade da pretensão do 

recorrente, autorizando a alteração do gênero para feminino, em seu assento de nascimento. 

Quanto à alteração do prenome, ela afirma não haver nenhum impedimento para tanto na Lei 

6015/73, no caso ora analisado, uma vez que o recorrente experimenta situação vexatória pela 

desconformidade entre sua aparência física e seu prenome. Por ter sempre se identificado com 

o sexo feminino, apesar de ter nascido com o sexo masculino, à Relatora não parece razoável 

impedir a alteração do prenome do recorrente, para que ele se veja livre dos constrangimentos 

constantes por que passa, em suas atividades diárias.  

Essa situação vivida contrasta radicalmente com o princípio constitucional da dignidade 

humana, e a relatora aponta para a insegurança causada em todos aqueles que celebrem negócios 

jurídicos com o recorrente, devido à desconformidade de sua aparência física com seu prenome. 

Portanto, no entender da Ministra Relatora, não havia motivo plausível que sustentasse o 

impedimento da alteração do prenome, uma vez que os pressupostos necessários para tanto, 

ditados pelo artigo 55, Parágrafo Único, combinado com o artigo 109, da Lei 6015/73, estavam 

presentes, devendo, então, o Recurso Especial ser conhecido e provido, também, nesse quesito. 

Da leitura do recurso especial saltam aos olhos vários conflitos bioéticos, principalmente 

no que tange ao posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 

Inicialmente, o Ministério Público do Estado de São Paulo já havia votado pelo 

indeferimento das alterações requisitadas, por considerá-las fora das hipóteses previstas na Lei 

de Registro Público. Embora o Juízo de Primeira Instância tivesse decidido de forma favorável 

ao pedido do autor e concedido as modificações em seu registro civil, o Ministério Público, 

inconformado, apelou ao Tribunal de Justiça, com base meramente técnico-legalista, 

desconsiderando completamente uma abordagem de cunho humanista, ou aprofundando-se 

minimamente no assunto. Mister se faz mencionar o desapego do Ministério Público do Estado 
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de São Paulo ao princípio da dignidade humana, relegando o requerente ao limbo jurídico, no 

qual sua aparência física em nada corresponde ao designativo de sexo e nome em seu registro 

civil, e desprezando os termos do artigo 13 do Código Civil de 2002, que prevê a exigência 

médica como a possibilidade de dispor do próprio corpo.  

Se a Medicina comprova, por meio de laudos, exames e perícias médicas, a existência 

do desvio psicológico de identidade sexual no indivíduo, que é acompanhado por equipe 

multidisciplinar por dois anos até que o diagnóstico de transexualismo seja confirmado, assim 

como o Conselho Federal de Medicina autoriza a cirurgia de transgenitalização, pela publicação 

da Resolução 1955, de 3 de setembro de 2010230, na qual estabelece o protocolo e os critérios 

para que o procedimento ocorra, assim como os parâmetros legais e éticos a serem seguidos por 

médicos e suas equipes, o Direito não pode criar tantos obstáculos  para o reconhecimento de 

uma nova identidade sexual. Precisa amenizar os rituais jurídicos e apressar a inclusão social do 

transexual, vítima de tanto preconceito. O Direito, assim, estará referendando um avanço 

médico-científico importante que possibilita uma vida digna e plena a pessoas portadoras dessa 

condição.  

Do ponto de vista dos princípios bioéticos, não foram levadas em conta a autonomia, a 

beneficência ou a justiça. Trata-se de procedimento realizado pelo SUS, com verbas públicas e, 

portanto, com o aval do Estado, sendo, assim, uma questão de direito à saúde, além da de direito 

de personalidade do indivíduo de escolher, de forma autônoma, o que quer para si. Se o 

diagnóstico médico, depois de longa avaliação, aponta o processo transexualizador como a 

melhor terapia para que esse indivíduo se sinta confortável consigo mesmo, em termos físicos, 

mentais, emocionais e sociais, e inserido em sua comunidade, o pleno reconhecimento de sua 

nova situação civil deve ser agilizado pelo Poder Judiciário. 

A Portaria n° 2803, de 19 de novembro de 2013,231 do Ministério da Saúde, não restringe 

a terapia do Processo Transexualizador à cirurgia. Heloisa Helena Gomes Barbosa explica que 

                                                 

230CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n° 1955, de 3 de setembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em: 23 set. 2016. 
231BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2803, de 19 de novembro de 2013. Art. 2º São diretrizes de assistência 

ao usuário(a) com demanda para realização do Processo Transexualizador no SUS: I - integralidade da atenção 

a transexuais e travestis, não restringindo ou centralizando a meta terapêutica às cirurgias de transgenitalização 

e demais intervenções somáticas; II - trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional; III - integração 

com as ações e serviços em atendimento ao Processo Transexualizador, tendo como porta de entrada a Atenção 

Básica em saúde, incluindo-se acolhimento e humanização do atendimento livre de discriminação, por meio da 

sensibilização dos trabalhadores e demais usuários e usuárias da unidade de saúde para o respeito às diferenças 
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os tratamentos hormonais também provocam modificações no corpo ao longo do tempo. Assim, 

alterações como a voz, o contorno do corpo, o aumento ou diminuição das mamas, o crescimento 

da barba, entre outras características sexuais, são evidenciadas à medida que a pessoa se submete 

ao tratamento. Em suas palavras,  

[...] a alteração dos caracteres sexuais secundários, expõem a dolorosa – física 

e psiquicamente - travessia de um sexo para o outro. A “anormalidade” torna-

se socialmente visível, o que aumenta a discriminação, a exclusão, quando não 

a ridicularização do transexual. 232  

 

No que se refere à integralidade da atenção à saúde do transexual mencionada na Portaria 

2803/2013, Heloisa Helena Gomes Barbosa explica que ela “[...] compreende um conjunto de 

atitudes éticas e técnicas desejáveis para os médicos, os quais devem apreender as necessidades 

de seus pacientes de modo abrangente, não limitado às dimensões biológicas.”233 Continua sua 

lição afirmando: 

A atenção à saúde do transexual ainda não se pode dizer integral, quando 

considerado o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde - OMS. 

Enquanto não for assegurado o reconhecimento do novo estado civil do 

transexual, não é possível haver um estado de completo bem-estar mental e 

social. Ao contrário, durante e, principalmente após o tratamento, mais severos 

são os constrangimentos, o estigma e a discriminação do transexual que não 

consegue obter judicialmente nova qualificação civil.234 

Embora o Ministério da Saúde acompanhe o entendimento internacional ditado pelos 

Princípios de Yogiakarta235, conjunto de preceitos dirigido aos Estados, que versa sobre a 

aplicação das leis internacionais de direitos humanos relativas à orientação sexual e identidade 

de gênero, e reconheça a necessidade de o transexual ter sua saúde integral atendida pelo SUS, 

                                                 

e à dignidade humana, em todos os níveis de atenção. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html.>. Acesso em: 23 set. 2016. 
232BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente 

inadequado. 2010. 174 f. Tese (Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 

2010, p. 75 -76.  
233Ibid., p. 95.  
234Ibid., p. 95. 
235THE YOGIAKARTA PRINCIPLES. Principles on the application of international human rights law in relation 

to sexual orientation and gender identity. Disponível em: 

<http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf>. Acesso em: 24 set. 2016. 
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não se prova suficiente quando o Poder Judiciário lhe nega a inclusão social, não legitima seu 

novo status e veta nova qualificação de nome e gênero a ele.  

Além de o Ministério Público ter se oposto às alterações pleiteadas pelo autor, apelando 

ao Tribunal, este, por sua vez, por maioria de votos, reformou a sentença do Juízo de Primeira 

Instância, dando provimento à apelação do Ministério Público, fundamentando seu Acórdão na 

regra da imutabilidade dos dados de nome e gênero do registro civil, além de afirmar que “[...] 

a afirmação dos sexos (masculino ou feminino) não diz com a aparência, mas com a realidade 

espelhada no nascimento, que não pode ser alterada artificialmente.”236 Tal assertiva demonstra 

a não aceitação dos avanços médico-científicos colocados à disposição das pessoas. O processo 

transexualizador é uma realidade e é visto como um bálsamo para os portadores de desvio de 

identidade sexual. A sociedade já deu seu aval para o tratamento, uma vez que inúmeros são os 

casos que se submeteram a ele e cuja inserção familiar e social do transexual se torna cada vez 

mais natural.  

É de difícil compreensão a reforma da sentença do Juízo de Primeira Instância pela 

maioria da Turma que julgou a apelação no Tribunal do Estado de São Paulo. Pode-se perceber 

que houve um apego à letra da lei sem uma reflexão crítica da situação que os desembargadores 

estavam examinando. Uma apreciação mais humanista e menos técnico-legalista, certamente, 

teria levado a uma decisão distinta. Os princípios da Bioética foram completamente ignorados, 

numa ação que inflige ainda mais sofrimento à pessoa que recorre ao Judiciário. A autonomia, 

a beneficência e a justiça deveriam ter balizado o acórdão para, minimamente, assegurar a 

dignidade humana do indivíduo, como também fazer valer todos os direitos constitucionalmente 

tutelados, incluindo-se aí as garantias fundamentais do artigo 5°, o direito à saúde do artigo 196 

e o direito de constituir família do artigo 226. Pode-se, ainda, ressaltar que a decisão do Tribunal 

viola os direitos de personalidade do transexual, negando-lhe alteração de sua identidade sexual, 

essa compreendida na identidade humana. Em lugar de mitigar seu sofrimento, o Tribunal 

acabou por reforçá-lo, mantendo-o na incongruente situação de aparência física feminina e 

prenome e gênero no registro civil masculinos. 

Heloisa Helena Gomes Barboza é enfática, nesse sentido: 

                                                 

236BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.008.398 - SP (2007/0273360-5). 15/10/2009. 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702733605&dt_publicacao=18/11/200

9>. Acesso em 18 jun. 2015, p. 5.  
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O direito se articula com a medicina e apreende as “anormalidades”, mas estas 

nem sempre encontrarão espaço nas categorizações jurídicas e seus 

pressupostos. A consequência do não enquadramento nas previsões jurídicas é 

a rejeição desses “anormais”, a negação de seus direitos. O não 

reconhecimento pelo direito, poder-saber que estabelece várias normas de 

inteligibilidade do indivíduo, contribui de modo decisivo para sua 

discriminação e exclusão social.237 

Pode-se dizer que o voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora desse recurso especial 

ora analisado, é primoroso. Inicialmente, teceu considerações acerca da alteração do designativo 

de sexo de masculino para feminino em seu registro civil, e demonstrou que o desenvolvimento 

científico e tecnológico atualmente permite que o processo transexualizador ajuste a aparência 

física à psíquica e emocional dos indivíduos portadores do desvio de identidade sexual. A 

terapia, incluindo-se a cirurgia de transgenitalização, foi incluída nos procedimentos realizados 

pelo SUS, normatizada pela Portaria n° 2803, de 19 de novembro de 2013, do Ministério da 

Saúde, e pela Resolução 1955, de 3 de setembro de 2010.  

A Ministra prossegue, mencionando que os preceitos da Resolução se harmonizam com 

os termos do artigo 13 do Código Civil de 2002, que versa sobre o direito ao próprio corpo, 

exemplo de respeito ao princípio da autonomia da pessoa, em caso de exigência médica.  

Ensina que, como “[...] não há norma específica no ordenamento jurídico brasileiro 

regulando a alteração do assento de nascimento em casos de transexualidade, [...]. Cumpre à 

construção pretoriana, in casu, suprir a lacuna legislativa.”238  

Assim, a relatora foi construindo seu voto, sobre alicerces firmes e convincentes. 

Começou pelo direito comparado, traçando as elaborações jurídicas feitas pelos tribunais da 

Alemanha, Itália, Portugal e França, demonstrando que as lacunas legislativas acerca da 

regulamentação de registro dos transexuais foram supridas por decisões dos tribunais, que 

passaram a decidir favoravelmente às alterações pleiteadas, formando um cabedal 

jurisprudencial que orientou julgamentos posteriores.  

                                                 

237BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente 

inadequado. 2010. 174 f. Tese (Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 

2010, p. 104.  
238BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.008.398 - SP (2007/0273360-5). 15/10/2009, p. 9 

– 10. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702733605&dt_publicacao=18/11/200

9>. Acesso em 18 jun. 2015. 
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Prossegue, reportando-se aos princípios bioéticos – beneficência, autonomia e justiça-, 

ao respeito à dignidade humana, à tolerância, e exorta a mitigação do sofrimento humano como 

o baluarte das decisões judiciais. Discorre acerca dos transexuais do ponto de vista médico-

psiquiátrico, salientando a inclusão do transtorno de identidade sexual no catálogo da 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10), da OMS.  

Cita também a evolução dos direitos da pessoa como consequência direta do 

desenvolvimento científico dos últimos tempos e destaca que temas como a redesignação sexual 

se inserem no campo de estudo da Bioética, por sua intersecção multidisciplinar com a 

Medicina, Biologia, Sociologia, Psicologia, Direito, Filosofia e Economia, cujos especialistas 

convoca a opinar, em conjunto com a sociedade, sobre as alterações requisitadas pelos 

indivíduos operados.  

Discorre sobre o direito de os transexuais terem vida digna, sobre a inclusão social destes 

pela afirmação e reconhecimento de sua verdadeira identidade sexual, parte integrante da 

identidade humana. Afirma que ao Direito falta fôlego para acompanhar a sociedade e que, em 

nome da dignidade humana e da liberdade de ser, não se pode manter uma pessoa aprisionada 

ao sexo masculino em seu assento de nascimento o que seria mantê-la em “estado de anomalia”, 

quando ela já se submeteu à cirurgia de transgenitalização e em tudo espelha o sexo feminino, 

em favor da realidade biológica.  Vota a favor da admissibilidade da pretensão do recorrente, 

qual seja, a alteração do gênero para feminino, em seu registro civil. 

A segunda parte de seu voto da relatora trata da alteração do prenome. Inicia sua 

fundamentação com base na Lei de Registros Públicos, que admite a alteração em circunstâncias 

excepcionais, motivadas, com mandado expedido pelo Juiz para retificação do assentamento. O 

caso ora em análise é uma exceção, em que a pessoa tem a aparência física feminina, obtida por 

meio do tratamento e cirurgia de transgenitalização, mas, ainda com prenome masculino. 

Estando atendidos os pressupostos necessários à alteração do prenome, a relatora conhece e 

provê do Recurso Especial para a alteração do prenome também. 

Na conclusão de seu voto, a Ministra Nancy Andrighi exorta o Direito a não fechar os 

olhos para o fato social que é a realidade do processo transexualizador, e a facilitar o processo 

de alteração de prenome e designativo de sexo do transexual no registro civil, garantindo a este 

o pleno exercício de sua identidade sexual, assim como de sua dignidade e bem-estar. Aponta o 

perigo que a não aceitação da cirurgia de transgenitalização representa, como forma de eugenia 
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social, objeto de reprovação e combate pela Bioética, devendo ser igualmente rechaçado pelo 

Direito. Determina, por fim, que não conste nas certidões de registro público que as alterações 

efetuadas no assento de nascimento do requerente se deram por decisão judicial ou por processo 

de transexualização.  

Todos os outros Ministros da Terceira Turma, que apreciaram o processo, 

acompanharam o voto da Ministra Relatora em todos os seus aspectos, sem qualquer ressalva. 

Teceram elogios para o modo como a ela havia preenchido a lacuna legislativa sobre o tema, 

adentrando os diversos ramos das Ciências para demonstrar a necessidade de o Direito 

acompanhar a realidade histórica vivenciada pela sociedade. Os Ministros a parabenizaram pelo 

brilhantismo de seu voto e recomendaram sua publicação como um novo paradigma que 

norteará outras decisões semelhantes.  

Com efeito, essa decisão tornou-se um leading case no tema, transformando os 

parâmetros pelos quais os tribunais brasileiros passaram a utilizar como balizamento.  

 

3.3 CASO 3: STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.995 - SP (2010/0098186-7). 22/3/2011239  

 

Relator: Ministra Nancy Andrighi 

Relator para Acórdão: Ministro Massami Uyeda 

Recorrido: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein 

Data do julgamento: 22 de março de 2011 

 
EMENTA: RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE 

EXAME DE HIV NÃO SOLICITADO, POR MEIO DO QUAL O 

PACIENTE OBTEVE A INFORMAÇÃO DE SER SOROPOSITIVO – 

VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

INFORMAÇÃO CORRETA E SIGILOSA SOBRE SEU ESTADO DE 

SAÚDE – FATO QUE PROPORCIONA AO PACIENTE A PROTEÇÃO A 

UM DIREITO MAIOR, SOB O ENFOQUE INDIVIDUAL E PÚBLICO – 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.  

I – O direito à intimidade, não é absoluto, aliás, como todo e qualquer direito 

individual. Na verdade, é de se admitir, excepcionalmente, a tangibilidade ao 

direito à intimidade, em hipóteses em que esta se revele necessária à 

                                                 

239BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.195.995 - SP (2010/0098186-7). 22/3/2011 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000981867&dt_publicacao=06/04/201

1>. Acesso em 18 jun. 2015. 
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preservação de um direito maior, seja sob o prisma individual, seja sob o 

enfoque do interesse público. Tal exame, é certo, não prescinde, em hipótese 

alguma, da adoção do princípio da dignidade da pessoa humana, como 

princípio basilar e norteador do Estado Democrático de Direito, e da 

razoabilidade, como critério axiológico; 

II – Sob o prisma individual, o direito de o indivíduo não saber que é portador 

do vírus HIV (caso se entenda que este seja um direito seu, decorrente da sua 

intimidade), sucumbe, é suplantado por um direito maior, qual seja, o direito à 

vida, o direito à vida com mais saúde, o direito à vida mais longeva e saudável; 

[...] 

VI – Sob o enfoque do interesse público, assinala-se que a opção de o paciente 

se submeter ou não a um tratamento de combate ao vírus HIV, que, ressalte-

se, somente se tornou possível e, certamente, mais eficaz graças ao 

conhecimento da doença, dado por ato involuntário do Hospital, é de seu 

exclusivo arbítrio. Entretanto, o comportamento destinado a omitir-se sobre o 

conhecimento da doença, que, em última análise, gera condutas igualmente 

omissivas quanto à prevenção e disseminação do vírus HIV, vai de encontro 

aos anseios sociais;  
VII – Num momento em que o Poder Público, por meio de exaustivas 

campanhas de saúde, incentiva a feitura do exame anti HIV como uma das 

principais formas de prevenção e controle da disseminação do vírus HIV, tem-

se que o comando emanado desta augusta Corte, de repercussão e abrangência 

nacional, no sentido de que o cidadão teria o direito subjetivo de não saber que 

é soropositivo, configuraria indevida sobreposição de um direito individual 

(que, em si não se sustenta, tal como demonstrado) sobre o interesse público, 

o que, data maxima juda, não se afigura escorreito;  

VII – Recurso Especial improvido. 

 

Esse é um recurso especial no qual o recorrente clama por indenização de danos morais 

e materiais contra o Hospital Albert Einstein, por este ter realizado indevidamente exame anti-

HIV e o recorrente ter sido diagnosticado soropositivo. No pedido médico, foi solicitado exame 

anti-HCV, que foi confundido pelo atendente do hospital com anti-HIV. Ao ser diagnosticado 

soropositivo, o recorrente alega ter sofrido abalo psicológico, não só pela violação de sua 

intimidade como também pelo dano material, devido ao custo dos serviços de um psicólogo a 

que teve de recorrer.  

O Juízo de Primeira Instância julgou improcedente o pedido, e o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo não deu provimento à apelação apresentada, por inexistência de nexo causal 

entre a indenização requerida e culpa do hospital pelo surgimento da doença.  

Foram interpostos embargos de declaração, que foram rejeitados. O recurso especial foi 

interposto com base no não saneamento de omissões e contradições do acórdão que confirmou 

a sentença apelada, no nexo causal entre conduta e dano, no caso de responsabilidade objetiva, 
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e ainda na realização de exame não solicitado, o que culminou com a violação da intimidade do 

recorrente. O Juízo Prévio de Admissibilidade ao recurso especial rejeitou as contrarrazões 

apresentadas, e, após a interposição de agravo de instrumento, a relatora deu provimento ao 

recurso especial, ora em análise. 

Em seu voto, a Relatora Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, inicia afirmando 

que o acórdão não ensejou Embargos de Declaração, uma vez que todas as questões referentes 

à solução do conflito haviam sido apreciadas e fundamentadas, embora com desenlace contrário 

à expectativa do recorrente. Em seguida, passa a discorrer sobre a responsabilidade do hospital 

ser objetiva ou subjetiva, e menciona a posição consolidada do STJ acerca do assunto: 

i) a responsabilidade é objetiva, quando o médico atua no respectivo hospital mediante 

vínculo empregatício, ou seja, submetido às ordens da sociedade hospitalar. Assim, o hospital 

deve responder objetivamente pelos atos dos seus prepostos; e  

ii) por outro lado, a responsabilidade é subjetiva, quando se trata de erro cometido 

exclusivamente por falha de médico não subordinado ao nosocômio. Nessa hipótese, 

considerou-se que não há conduta culposa do hospital.240 

Como o exame foi realizado equivocadamente pelo hospital, por um erro de seu 

preposto, a relatora considera que a responsabilidade é objetiva, de acordo com os artigos 932, 

III e 933, do Código Civil de 2002.241 Apesar disso, afirma ser necessário demonstrar a conduta 

do agente, o dano e o nexo causal entre ambos. 

No que diz respeito aos danos morais, a Ministra reputou como negligente a conduta do 

preposto, pela realização de exame incorreto no recorrente, violando sua intimidade e invadindo 

sua vida privada. A relatora não adota a presunção de que a descoberta da doença pode propiciar 

ao recorrente a oportunidade de tratamento; em vez disso, acredita que a intimidade engloba o 

livre arbítrio da pessoa de saber ou não de fatos afeitos à sua vida privada, e dos quais tem o 

                                                 

240
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.195.995 - SP (2010/0098186-7). 22/3/2011, p. 8. 

Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000981867&dt_publicacao=06/04/2011

Acesso em 18 jun. 2015. 
 241BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 932 - São também responsáveis pela reparação civil:  III 

- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 

competir, ou em razão dele; Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que 

não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 
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direito de não querer ter conhecimento. Nesse sentido, o nexo causal entre conduta e dano 

decorre da violação de seu direito à intimidade e não da existência da doença. 

Entretanto, a Ministra reconhece que o conhecimento da doença dá a chance ao 

recorrente de tratá-la e fixa a indenização em R$ 15.000,00, valor suficiente para não configurar 

enriquecimento ilícito, porém servindo de medida pedagógica ao causador do dano. 

Em relação aos danos materiais não contemplados no acórdão recorrido, a relatora 

aponta que não há fundamentação adequada que demonstre a violação dos artigos 14 do Código 

de Defesa do Consumidor242, 927, Parágrafo Único e 931 do Código Civil243, como havia 

pleiteado o recorrente. Assim, ela adota os termos da Súmula 284 do STF244 na motivação de 

sua decisão nesse quesito. Rejeita também o dissídio jurisprudencial alegado pelo recorrente, 

por falta de elementos suficientes para demonstração de divergência.  

Conclui seu voto, conhecendo parcialmente do recurso especial e dando-lhe provimento 

para reformar o acórdão recorrido no pedido de danos morais. Ao valor fixado para a 

indenização moral a relatora acresce a correção monetária, juros moratórios à taxa legal, custas 

processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. 

O Ministro Massami Uyeda, também da Terceira Turma do STJ, pediu vista para melhor 

análise dos autos e divergiu do voto da relatora quanto à violação da intimidade do recorrente 

pelo hospital, que, em sua opinião, não tem qualquer tipo de responsabilidade pela existência da 

doença no paciente, tampouco lhe causou, com sua conduta, o abalo psíquico referido nos autos. 

Ao contrário, embora tenha realizado por engano, o exame propiciou a oportunidade de 

tratamento do paciente e de cuidados com sua vida e sua saúde. O Ministro coteja o direito 

individual da pessoa de não saber que é portador do vírus HIV, com o interesse público de 

                                                 

242BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 08 out. 2016. 
243BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, 

os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos 

produtos postos em circulação.  
244BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n  284 É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=284.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&

base=baseSumulas>. Acesso em 8 out. 2016. 
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prevenção da disseminação de uma doença letal, já com medicamentos suficientemente potentes 

para um tratamento eficaz, mantendo-a sob controle. Seu alegado direito de não saber ser 

soropositivo subsume-se a um direito maior que é o interesse da sociedade em ter doenças 

transmissíveis pela via do contato monitoradas e supervisionadas pelas autoridades sanitárias, 

como é o caso do vírus do HIV. 

Os direitos individuais não podem ser exercidos de forma irrestrita e irresponsável, para 

que não ocorra abuso de direito. O Ministro afirma, inclusive, que o recorrente vir a juízo alegar 

seu direito de desconhecer sua doença é defender a própria torpeza, o que não pode encontrar 

guarida no Judiciário. A pretensão de danos morais no valor de R$ 200.000, 00 pleiteados na 

ação é, para o Ministro Uyeda, enriquecimento indevido. Finaliza seu voto negando provimento 

ao Recurso Especial. 

Os Ministros Sidnei Benetti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina, 

acompanharam o voto divergente do Ministro Massami Uyeda, corroborando toda a sua 

argumentação e negando provimento ao recurso especial. Restou vencida a Ministra Relatora, 

Nancy Andrighi. 

Ao serem analisados os votos da Ministra Relatora e do Ministro Uyeda, percebe-se uma 

dicotomia: ambos se voltaram a tópicos distintos de investigação e de avaliação. 

O voto da Ministra Nancy Andrighi concentrou-se, principalmente, em perquirir se a 

responsabilidade do Hospital Albert Einstein seria objetiva, por haver realizado 

equivocadamente exame não requisitado no pedido médico, o que levou à constatação de ser o 

recorrente soropositivo para o vírus do HIV, fato que ensejaria reparação de danos materiais, já 

que ele sofreu abalo psíquico com a notícia e precisou recorrer a tratamento psicológico. Além 

disso, aprofundou-se na questão da violação da intimidade do recorrente, pela realização de 

exame não autorizado, configurando-se, então, compensação por danos morais. Seu voto 

apoiou-se principalmente nesses itens, com doutrina e jurisprudência para ilustrar de forma 

cabal sua linha de raciocínio. Acabou por condenar o hospital em danos morais, contemplando 

os direitos da personalidade do recorrente, por considerar que ele teve sua esfera privada 

invadida com a realização de exames não solicitados.  

Se examinarmos o voto da relatora sob o prisma dos princípios bioéticos, pode-se 

afirmar que ela favoreceu a autonomia, mesmo sem sua menção expressa, ao defender: 
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[...] que a intimidade abrange o livre arbítrio das pessoas em querer saber ou 

não algo afeto unicamente à sua esfera privada. Vale dizer: todos têm direito 

de esconder suas fraquezas, sobretudo quando não estão preparadas para 

encarar a realidade.245 

Entretanto, cabe aqui mencionar a Lei Estadual n° 10.241, de 17 de março de 1999246, 

que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado de São 

Paulo. Seu artigo 2º dispõe que:  

São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo: 

IV – ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, através da 

manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou 

à saúde pública; 

VI – receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 

b) diagnósticos realizados; 

O inciso IV do artigo 2º da Lei salvaguarda riscos a terceiros ou à saúde pública, o que 

pode ser aplicado a esse caso. Sendo o vírus do HIV transmissível por contato e por outras 

formas, podendo acarretar riscos a terceiros e à saúde pública, fica relativizado o direito à 

intimidade do paciente, visto que ele é potencial vetor de doença contagiosa, podendo, ao 

ignorar o fato, contaminar outras pessoas e disseminar o mal. Por sua vez, o inciso VI, b, aponta 

para o direito do usuário de serviços de saúde no Estado de São Paulo de ser informado de 

maneira clara, objetiva e compreensível, sobre diagnósticos realizados. Por conseguinte, o 

hospital não poderia esquivar-se de comunicar o diagnóstico encontrado por meio de exame não 

solicitado. 

Logo, existindo o confronto entre o direito individual do paciente e o direito da 

sociedade, a própria Lei define a supremacia do interesse público sobre o privado. Seria o 

princípio da não-maleficência aplicado ao conjunto da sociedade. É importante que sejam 

ponderados os princípios bioéticos da autonomia e da não maleficência, examinando-se todos 

os conflitos suscitados no caso concreto. À luz desses princípios, prevalece o direito da 

sociedade e da saúde pública, mitigando-se o direito individual do paciente. 

                                                 

245BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.195.995 - SP (2010/0098186-7). 22/3/2011, p. 11. 

Disponível em: 
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Embora a Ministra Relatora tenha demonstrado apreço à Bioética e seus princípios em 

outras decisões que se tornaram, inclusive, paradigmáticas para casos semelhantes no próprio 

STJ, assim como para outras Cortes, nesse Recurso, especificamente, ela se ateve a argumentos 

técnico-legalistas, desconsiderando outros aspectos subjacentes ao caso, o que certamente deve 

ter levado o Ministro Uyeda a discordar frontalmente desse voto, sendo acompanhado pelos 

outros membros da Turma. 

O Ministro Massami Uyeda, em seu voto, preconiza a defesa do hospital pois, diante do 

erro cometido por seu preposto e dos achados revelados pelo exame não solicitado, agiu da única 

forma possível em sua posição: comunicou o fato ao paciente, de forma sigilosa e correta. Nas 

palavras do Ministro: 

Sob o prisma do dever-ser, não se tem dúvidas de que o Hospital ou laboratório 

teria o dever de informar ao paciente, de forma sigilosa, sobre o seu real estado 

de saúde, já que esta seria a conduta consentânea à finalidade perseguida pelos 

serviços de saúde prestados pelo Hospital. Tem-se, portanto, que Hospital-

demandado, ao informar ao paciente sobre o seu real estado de saúde, de forma 

sigilosa, ainda que de forma involuntária, não se imiscuiu indevidamente na 

intimidade do recorrente.247 

Assim, tem-se que não houve a violação da intimidade do paciente, já que a informação 

de diagnósticos é dever legal do serviço de saúde e direito do usuário desse mesmo serviço. A 

atitude do recorrente de buscar o Judiciário para ver compensado o dissabor pelo qual passou 

pode fazer parte do quadro de reações encontradas diante de diagnósticos graves.  

O Instituto de Ética da Associação Médica Americana elaborou um projeto para instruir 

médicos e para ajudá-los na difícil tarefa de comunicar más notícias a pacientes. É um protocolo 

de seis etapas, desde o preparo da comunicação até o planejamento para o tratamento. Uma delas 

descreve as diversas maneiras como os pacientes reagem diante de más notícias: lágrimas, raiva, 

tristeza, ansiedade, alívio, entre outras fortes demonstrações de sentimentos, até negação, culpa 

a si mesmo e também aos outros, incredulidade, medo, vergonha, ou a tentativa de racionalizar 
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o porquê daquela situação estar ocorrendo. Explosões de emoções e sentimentos tornam a 

situação ainda mais delicada.248 

Tal quadro descrito pelo manual da Associação Médica Americana, quiçá explique a 

atitude do recorrente de pedir socorro ao Judiciário mais em busca de justiça do que da defesa 

da própria torpeza, como afirmou o Ministro Uyeda em seu voto. O choque da notícia e a 

comoção que ela provocou, o turbilhão de sentimentos, sensações e pensamentos que o 

atingiram podem ter detonado a decisão da via judicial para alguma compensação diante de fato 

tão grave e ameaçador. Certo é que receber inesperadamente uma notícia impactante como a do 

caso em análise demanda um extraordinário equilíbrio emocional e racional que permita digerir 

a informação e planejar ações e tratamento junto aos profissionais de saúde.  

O manual referido estabelece também, em uma de suas etapas, que o paciente pode não 

querer receber comunicação de má notícia a respeito de sua saúde e opte por indicar alguém 

para fazê-lo em seu lugar. Como as pessoas lidam com a informação de formas diferentes, a 

depender de raça, etnia, religião, cultura, nível socioeconômico, o paciente pode declinar de 

receber o comunicado pessoalmente, devendo designar um representante para tanto.249 

Esse conceito colide com a afirmativa da Ministra Relatora de que as pessoas têm livre 

arbítrio para não querer saber de fatos e verdades afeitos à sua esfera privada, além do direito 

de esconder seus defeitos por não estar preparadas para enfrentar a realidade. Entretanto, em 

uma situação na qual o desconhecimento do fato pode implicar ameaça a terceiros ou à própria 

sociedade, não há como defender o direito individual de ignorar algo que deixa de ser 

exclusivamente de sua intimidade para alargar-se, para abranger a esfera jurídica de outros que 

teriam sua vida e saúde colocadas em risco. Ademais, de acordo com as orientações do manual, 

se o próprio paciente não deseja receber a comunicação de má notícia, deve pedir que alguém 

de seu círculo íntimo e de sua confiança o faça em seu lugar. 

Do ponto de vista bioético, diante dos conflitos desencadeados pela realização de exame 

não solicitado e do diagnóstico que dele sobreveio, os argumentos do Ministro Uyeda em prol 

da defesa da vida e da saúde do recorrente e da coletividade, as possibilidades de tratamento e 

de controle de uma doença grave, em detrimento de seu direito à intimidade que poderia 
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permitir-lhe desconhecer o mal que o atinge, são mais robustos e abrangentes. Privilegiam o 

princípio da beneficência para resguardar o indivíduo e a sociedade como um todo.  

Assim, por maioria de votos, negou-se provimento ao Recurso Especial, restando 

vencida a Ministra Relatora Nancy Andrighi.   

 

3.4 CASO 4: STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011.250 

 

Relator: Ministro Dias Toffoli 

Recorrentes: Ministério Público do Distrito Federal e Diego Goiá Schmaltz  

Data do julgamento:  02 de junho de 2011 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.  

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA 

EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA 

EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL 

A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR 

BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO 
PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA 

AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO 

SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 

1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da 

repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior 

demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta 

de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas 

para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa 

prova. 

2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de  

investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva 

existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não 

realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança 

quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 

3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do 

direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do 

direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o 

direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o 

princípio da paternidade responsável. 
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4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em 

confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de 

paternidade com relação a pessoa identificada. 

5. Recursos extraordinários conhecidos e providos. 

 

Esse caso se refere a um recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 

Quinta Turma Cível do Distrito Federal e Territórios, que extinguiu ação sem julgamento do 

mérito, por já haver sentença transitada em julgado na Primeira Instância. Esta havia decidido 

ser a ação de investigação de paternidade improcedente, por falta de provas. À época da primeira 

ação, o interessado, então com oito anos de idade, representado por sua mãe, era beneficiário da 

justiça gratuita e não dispunha de condições financeiras para realizar o exame de DNA. Este 

passou a ser custeado para pessoas carentes pelo Estado, nos termos da Lei Distrital nº 1.097, 

de 04 de junho de 1996.251  

O autor, já com vinte e nove anos de idade, optou por repropor a ação, contando com a 

possibilidade de realizar o exame de DNA e comprovar o vínculo da paternidade. 

Nessa nova ação, o juiz de Primeira Instância afastou a preliminar de coisa julgada 

levantada pelo réu, possibilitando a continuidade do processo. O suposto pai interpôs, então, 

Agravo de Instrumento, deferido pela Quinta Turma Cível do Distrito Federal e Territórios, que 

extinguiu ação sem julgamento do mérito. 

O Ministério Público do Distrito Federal e o autor recorreram ao Supremo Tribunal 

Federal para a reversão da decisão. Depois de apresentadas contrarrazões o recurso foi admitido 

na origem, o que ensejou a subida dos autos à Suprema Corte. 

Os fundamentos usados pelo Ministério Público do Distrito Federal foram os seguintes: 

a) violação ao âmbito de coisa julgada material (C. F. 1988, art. 5°, XXXVI): não houve 

apreciação do mérito e, portanto, não formou coisa julgada material; 

b) violação ao direito fundamental à filiação (C. F. 1988, art. 227, caput e § 6°): à luz do 

princípio da proporcionalidade, deve ser permitida a realização do exame de DNA para honrar 

o direito personalíssimo à identidade; 

c) ofensa ao direito à assistência jurídica (C. F. art. 5°, LXXIV): o exame de DNA, 

atualmente custeado pelo Estado para pessoas carentes, pode trazer à luz a verdade dos fatos. 
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O Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da República foi no sentido do 

provimento do recurso, por entender que havendo conflito entre princípios constitucionais, faz-

se necessário aplicar o princípio da proporcionalidade, devendo imperar o direito do filho de 

saber quem é seu ascendente. Acrescentou ainda não haver incidência da eficácia da coisa 

julgada. 

Primeiramente, por unanimidade, o plenário da Corte reconheceu a repercussão geral do 

Recurso Extraordinário, ficando configurada da seguinte forma, nas palavras do então 

Presidente do STF, Ministro Ayres Britto: 

A delimitação temática é essa: quando se tratar de ação de paternidade julgada 

em caráter definitivo, improcedente por carência de prova; e diante desse 

contexto, desse entrecruzar de valores constitucionais, a segurança de um lado, 

representada pela coisa julgada, e esse direito, de que fala o Ministro Celso de 

Mello, significativo de um autêntico bem de personalidade, que é a busca da 

sua própria identidade biológica. O contexto é esse.252 

 

Em seu voto o Ministro Relator Dias Toffoli referiu-se ao conflito de princípios 

constitucionais que se apresentava na causa: por um lado, a coisa julgada que sustenta a 

segurança jurídica e, pelo outro, a dignidade humana e a paternidade responsável. 

No tocante à dignidade humana, embora para o ministro ela seja usada 

indiscriminadamente para fundamentar todos e quaisquer problemas, como se fosse “verdadeira 

panacéia para todos os males”, ele pensa ser desnecessário justificar, nesse caso, a avocação 

desse princípio, pela própria natureza da matéria. Por outro lado, dedicou-se a discorrer sobre o 

conceito de paternidade e sua evolução.  

O não desenvolvimento das Ciências, o critério de presunção de paternidade e os níveis 

de filiação estruturados em legítima e ilegítima perduraram por muito tempo. O Ministro explica 

que nos termos do Código Civil de 1916, os filhos legítimos advinham do casamento e os 

ilegítimos fora dele. A Constituição de 1937 equiparou os filhos legítimos e os naturais, 

permitindo a estes reconhecimento e direitos. A partir de então, a legislação infraconstitucional 

foi sendo aperfeiçoada no sentido de que os filhos havidos fora do matrimônio pudessem ser 

reconhecidos, enfraquecendo o conceito de legítimo e ilegítimo e esgarçando a ideia da 

presunção de paternidade.  
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A Constituição Federal de 1988 teve o mérito de igualar os filhos e eliminar qualquer 

designação discriminatória de origem e explicitou a paternidade responsável, norteando as 

relações familiares. O Estatuto da Criança e do Adolescente reconheceu, em seu artigo 27, que 

o estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível.  

Citando doutrina e jurisprudência, o relator estruturou sua argumentação para reforçar a 

importância de se conhecer a própria origem biológica e entender o verdadeiro sentido que a 

indisponibilidade desse direito tem para o Estado. Tal direito está diretamente vinculado à 

família, base da sociedade e à dignidade da pessoa. Portanto, a evolução do conceito de 

paternidade tem galgado degraus importantes para impor que se há vínculos familiares, estes 

devem ser reconhecidos uma vez que é uma questão de ordem pública e interessa à sociedade 

como um todo. 

O exame de DNA, viabilizado pelo avanço das Ciências, permitiu trazer segurança a 

respeito da origem biológica da pessoa, alterando o panorama vinculado à paternidade, o que, 

na convicção do Ministro Toffoli, não pode ser negado ao autor. Se este era hipossuficiente e 

não tinha conseguido, à época da ação, arcar com o custo do exame de DNA, atualmente ele 

poderia fazê-lo a expensas do Estado e comprovar se havia ou não o vínculo genético buscado.  

O Ministro colacionou partes de votos proferidos no STF e outras instâncias para, 

reiteradamente, enfatizar a ideia de que se trata de um direito fundamental, não havendo a justa 

prestação jurisdicional, gratuita e integral, assegurada no artigo 5°, LXXIV, da Constituição 

Federal de 1988.  

Passa, então a enfrentar o conflito de princípios constitucionais que se impõe nesse caso: 

o direito fundamental da busca da origem genética que colide com a coisa julgada, alicerce da 

segurança jurídica. Citou uma decisão monocrática em que o Ministro Cezar Peluso disserta a 

respeito do direito fundamental da segurança jurídica como não absoluto, admitindo-se a 

relativização da coisa julgada visando a solução do conflito, quando há colisão entre direitos de 

igual importância e a ponderação entre eles aponta nessa direção.  

Segundo o relator, o argumento da segurança jurídica não resolve o problema da 

identidade genética, atualmente comprovada pelos avanços científicos, devendo ser relativizada 

a coisa julgada formada ao final da primeira ação de paternidade ajuizada pelo suposto filho, 

para que seja possível o julgamento da segunda ação, a qual, com a realização do exame de 

DNA, poderá comprovar a existência ou não do vínculo biológico.  
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Novamente, o Ministro Dias Toffoli apresentou trechos jurisprudenciais de diferentes 

tribunais brasileiros, nos quais os magistrados já refletiam acerca da necessidade de 

flexibilização da coisa julgada diante dos avanços das Ciências, que, com o exame de DNA, 

trouxeram uma prova pericial consistente e definitiva para a solução desse tipo de litígio. 

Consignou, ainda, as considerações de doutrinadores processualistas que têm refletido 

sobre o tema da relativização da coisa julgada em face das possibilidades trazidas pelo exame 

de DNA, principalmente nas ações com sentenças de improcedência por insuficiência de provas. 

Postulou pela relativização da coisa julgada no recurso extraordinário em apreciação, em nome 

“[...] de seu direito de personalidade, em discussão quando do ajuizamento de um tal tipo de 

demanda, de ver reconhecida a verdade sobre sua origem genética, emanação natural do estado 

da pessoa.”253 

Por fim, conheceu do recurso e lhe deu provimento, no sentido de reformar o acórdão 

recorrido e afastar a coisa julgada para que, assim, a ação de investigação de paternidade pudesse 

ter continuidade e solucionar o litígio. 

O voto do Ministro Luiz Fux pautou-se pela discussão sobre a coisa julgada material 

que, a seu ver, ocorrera na sentença do primeiro processo, pois constituiu julgamento de mérito 

quando foi declarada improcedente. Entretanto, nesse caso, defendeu a relativização da coisa 

julgada “[...] em razão da superveniência, dado o avanço da tecnologia, de meios de prova 

inexistentes à época da prolação da decisão, que, dependendo do resultado que se possa deles 

extrair para a instrução da causa, conduziriam a conclusão diversa da alcançada na decisão 

anterior, [...].”254 

Teceu ainda muitas considerações acerca dos princípios em conflito no recurso em 

análise, e admitiu que o direito à identidade pessoal e identidade genética fazem parte do núcleo 

essencial da dignidade da pessoa humana. Se até pouco tempo o nome era o sinal identificador 

da pessoa, a construção da identidade pessoal restou muito ampliada pelas pesquisas com o 

genoma humano, o que garantiu o direito fundamental à origem genética, principalmente por 
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meio do exame de DNA. Este mostra a pessoa como um conjunto ímpar de elementos que a 

individualizam e que a distinguem diante dos demais como ser único. 

Na visão do Ministro Fux, a hipótese dos autos autoriza afastar “[...] a regra da coisa 

julgada material em prol dos direitos fundamentais à filiação e à assistência jurídica aos 

necessitados.”255 Para tanto, deve ser usada a técnica da ponderação.    Em seu entender, o prazo 

decadencial do direito para ajuizamento de uma ação rescisória, que é a adequada para 

desconstituir a coisa julgada, deve ser contado a partir da data em que entrou em vigor, no 

Distrito Federal, a Lei nº 1.097, de 04 de junho de 1996. Assim, caberia ao Poder Público do 

Distrito Federal o custeio do exame de DNA, superando-se com isso o déficit de assistência 

jurídica até então configurado. Como o autor propôs a demanda em outubro de 1996, ou seja, 

quatro meses após a promulgação da referida Lei, estaria no prazo legal de dois anos para 

ajuizamento da ação rescisória, viabilizando o ataque à coisa julgada anterior. O Ministro votou, 

assim, pelo afastamento da coisa julgada, dando provimento ao recurso e admitindo a 

continuidade do processo. 

Os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ayres Britto, Gilmar Mendes e 

a Ministra Carmen Lúcia acompanharam integralmente o voto do relator, formando a corrente 

majoritária que deu provimento ao recurso para que a investigação de paternidade prosseguisse.  

O Ministro Ayres Britto, em seu voto, afirmou que 

[...]a Constituição consagra valores no campo dos direitos fundamentais, que 

para ela se sobrepõem ou prevalecem sobre outros direitos fundamentais. Não 

todas as causas situadas no chamado "estado de fato", ou ações de estado, mas 

a do direito individual à identidade genealógica: o direito de conhecer a árvore 

genealógica do indivíduo, que é o de reconstituir os seus laços de família; ou 

seja, de buscar esse elo perdido da própria identidade biológico-familiar. 

Parece-me que esse direito é superlativo e de primeiríssima grandeza, e a 

Constituição faz, por antecipação, uma ponderação em seu favor. [...] Em 

suma, há um elo perdido que torna o indivíduo incompleto, atormentado, 

infelicitado, inseguro psicologicamente, buscando como que o complemento 

de sua personalidade. A falta de conhecimento desse elo torna incompleta a 

biografia do indivíduo. Vale dizer, a personalidade não se perfaz, no sentido 

constitucionalmente biográfico.256 

 

                                                 

255BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003>. p. 95.  Acesso em: 18 jun. 

2015.   

 256BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003>. p. 125 -129. Acesso em: 18 

jun. 2015.   



125 

 

 

Os Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, à época Presidente do STF, formaram a 

corrente minoritária que votou de forma contrária ao provimento ao recurso. 

O Ministro Marco Aurélio assim se expressa: 

Há valores em jogo e, para mim, o maior está na segurança jurídica. [...] 

Presidente, sob pena de solapar, de ferir de morte, o princípio da segurança 

jurídica, de contribuir para a instalação de uma verdadeira babel – e os direitos 

fundamentais são muitos, não se restringem à paternidade –, não tenho como 

desconhecer esse contexto e, 20 anos após à entrega da prestação jurisdicional 

pelo Estado – sendo que, no processo que a motivou se poderia ter feito o 

exame de DNA, porque já existente à época –, como dizer que simplesmente 

o que decidido pode ser colocado em plano secundário e que não se fez coberto 

pela coisa julgada. 257 

 

O Ministro Cezar Peluso, corroborando a tese do Ministro Marco Aurélio, manifestou-

se da seguinte forma, não provendo o recurso: 

Noutras palavras, a tese de que a coisa julgada pode ser confrontada com outros 

direitos fundamentais e ceder à tutela desses outros direitos, a mim me parece, 

com o devido respeito, que se põe em xeque uma condição necessária da 

convivência social. [...]não é apenas a dignidade do autor que está em jogo 

neste processo. Está em jogo também a dignidade da parte contrária, que não 

pode, trinta anos depois, continuar sujeita a essa indefinição, a essa incerteza 

vital. Quem se coloque na postura do réu percebe que isso não é coisa 

irrelevante do ponto de vista da sua vida, sobretudo se tem família, que isso 

pode repercutir danosamente na sua família, na sua vida. Tal consideração, ou 

tal resguardo não faz parte também da dignidade humana? A mim me parece 

que sim.258 

 

Dessa forma, o Tribunal, por unanimidade, reconheceu a presença de repercussão geral 

na discussão acerca dos casos de ação de paternidade julgada improcedente por falta de 

condições materiais para a realização da prova.  Na sequência do julgamento, por maioria, nos 

termos do voto do relator, o Tribunal deu provimento ao recurso extraordinário, restando 

vencidos os Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso. 

No que tange à discussão bioética que emerge desse caso, percebe-se que não há 

qualquer menção expressa por parte dos Ministros à Bioética ou a seus princípios.  

                                                 

257BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003>. p. 151.  Acesso em: 18 jun. 

2015.   

 258BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003>. p. 154 - 156. Acesso em: 18 

jun. 2015.   
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 A corrente majoritária aderiu ao voto do relator que, por sua vez, analisou o caso sob a ótica 

humanista do interesse da pessoa, que buscava completar sua biografia já há muitos anos. 

Sensibilizou-se com uma história de vida na qual, por falta de recursos econômicos, o 

interessado não havia logrado realizar o exame de DNA para conseguir inteirar-se de parte 

importante de sua origem genética: saber quem era seu pai.  

Nota-se que, embora sem referência explícita à Bioética, o voto do Ministro Relator faz 

uso, em sua argumentação, do princípio da beneficência a favor do recorrente, tal qual o médico 

o faz em relação a seu paciente. Não hesita em atacar a coisa julgada, fundamento da segurança 

jurídica, em prol de uma decisão de cunho mais humanitário, colocando a pessoa como foco 

principal do Direito, demonstrando respeito e compaixão pelo drama por ela vivido e tentando 

amenizar os efeitos que a falta de recursos financeiros para o exame haviam evidenciado. 

H. Tristam Engelhardt, bioeticista e filósofo, concorda que os progressos trazidos pela 

revolução genética aumentam a distância entre ricos e pobres. Assim expressa seu pensamento: 

O que as pessoas não percebem é que não alcançaremos coisas marcantes, 

grandes progressos, em um dia – ou em um ano. Se não reconhecermos que 

demora um certo tempo até tecnologias expressivas ficarem baratas, nunca as 

produziremos. Qualquer coisa que seja cara e difícil, como o mapa de 

engenharia genética, estará disponível às próximas gerações. Se não fosse, 

seria um choque: não há exceção, depois de um período de tempo, todas as 

tecnologias tornam-se mais acessíveis.259 

  

Nesse mesmo sentido manifesta-se o geneticista José Maria Cantú: 

Por que a distância é aumentada devido às conquistas genéticas?  

A genética traz muitas possibilidades de melhorar a qualidade de vida. Não 

propriamente de curar, como disse, mas melhorar a esperança da vida 

humana[...]. Infelizmente, há populações para as quais o acesso a 

medicamentos caros e diagnósticos caros vai se tornar cada vez mais difícil.  

A Genética, a Genômica e a Medicina se submetem a um mercado 

extremamente bem-organizado pelas empresas farmacêuticas que pretendem 

obter o maior número de vantagens e lucros, com menos investimentos e 

gastos. Os benefícios são, portanto, inacessíveis aos que não têm como 

pagar.260 

 

                                                 

259ENGELHARDT, H. Tristam. Bioeticista cristão, com ideias seculares. In: OSELKA, Gabriel (Coord.). 

Entrevistas exclusivas com grandes nomes da bioética. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

Centro de Bioética, 2009, p. 95. 
260CANTU, José Maria. É preciso aprender a bailar. In: OSELKA, Gabriel (Coord.). Entrevistas exclusivas com 

grandes nomes da bioética. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Centro de Bioética, 2009, 

p. 124.  
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No caso em questão, essa constatação traz à baila o conflito bioético que emana do fato de 

o exame de DNA estar disponível para desvendar o dilema da origem genética, embora esteja 

fora do alcance da parte em realizá-lo.  

À medida que o Poder Público viabiliza o exame às pessoas carentes que dele necessitam 

como prova pericial, evidencia-se que o princípio bioético da justiça subjaz à Lei Distrital 1097, 

de 04 de junho de 1996. Já que o exame é inatingível para pessoas economicamente 

hipossuficientes, o Estado propicia sua realização, logrando, assim, solucionar o conflito e 

manter a paz social.  

Marco Segre explica que “[...] princípio da justiça, vemos que ele decorre muito mais da moral 

social e, em última análise, da Lei, [...].”261 Portanto, o exame de DNA financiado pelo Estado para 

hipossuficientes, pela Lei Distrital 1097, de 4 de junho de 1996, procura, pelo princípio bioético 

da justiça, equilibrar as disparidades trazidas pelo progresso científico na busca da identidade 

genética. Se o exame é de alto custo, possível somente aos que possuem recursos financeiros 

para pagá-lo, a permissão legal autoriza que os menos favorecidos tenham acesso a ele a 

expensas do Poder Público. A não intromissão do Estado nessa seara significar abrir um abismo 

deletério para a sociedade, na qual os mais abastados podem perseguir sua identidade genética 

realizando o exame, enquanto os menos afortunados se privam desse direito. Toda essa situação 

afrontaria diretamente o princípio da igualdade e os direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal de 1988, como também os direitos da personalidade, consignados no 

Código Civil de 2002. 

Se o nome era o sinal da personalidade que distinguia e individualizava a pessoa na 

sociedade no passado, com os avanços das Ciências e da Tecnologia, além das possibilidades 

trazidas pelo Projeto Genoma, ampliou-se sobremaneira o conceito de identidade da pessoa. 

Assim, não somente o nome projeta a pessoa em seu meio social, como também um conjunto 

dinâmico de elementos que a tornam uma unidade diferenciada e irrepetível, que assume sua 

identidade e se aceita tal qual é, tendo em vista seu próprio desenvolvimento e afirmação 

pessoal. A identidade, como se apresenta atualmente, engloba o nome, pseudônimo, filiação 

                                                 

261SEGRE, Marco. Considerações críticas sobre os princípios da bioética. In: SEGRE, Marco; COHEN, Claudio 

(Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 40.    
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reconhecida, sua história pessoal e familiar, entre vários outros elementos distintivos da 

pessoa.262   

Tal ampliação conceitual está expressa no voto do relator do caso citado e é ratificada 

pelos outros Ministros que perfazem a corrente majoritária: a identidade da pessoa deriva da 

dignidade humana, fundamento constitucional da República Federativa do Brasil e do Estado 

Democrático de Direito. Logo, as potencialidades do indivíduo se realizam em sua plenitude 

em função da história pessoal projetada a partir de sua identidade, em cujo núcleo se inserem 

sua origem e dados biológicos. Dessa forma, esse indivíduo pode promover e desenvolver 

todas as expressões de sua personalidade. 

Embora reconheçam a identidade genética como direito fundamental, os votos dos 

Ministros da corrente minoritária perfilham a ideia de que estabelecer um precedente de 

ataque à coisa julgada seria um enorme risco para a própria sociedade.  Assim se expressa o 

Ministro Cezar Peluso: 

[...] Tenho respeito quase absoluto pela coisa julgada, [...] a situação jurídica 

vital que já foi julgada definitivamente não pode ser revista, porque a norma 

que a define é vital. Se não houver certeza e estabilidade sobre essa definição 

normativa da situação em que as partes se envolveram, é impossível viver 

tranquilo. E não viver tranquilo é não viver na verdade. [...] pedindo a máxima 

escusa à douta maioria – e entendo as razões e a sensibilidade que guiaram os 

votos vencedores de Vossas Excelências, que não critico, porque acho que é 

questão de postura pessoal -, neste caso sacrifico um resultado duvidoso (e 

duvidoso na medida em que a parte contrária não está obrigada a submeter-se 

a esse exame, e tudo indica que as testemunhas, se tornarem a ser ouvidas, 

nada acrescentarão ao desate da questão da paternidade), para manter minha 

reverência quase absoluta, em benefício da coletividade, que não pode em 

nenhuma circunstância prescindir dessa garantia - esta, sim, vital -, à coisa 

julgada.263 

 

Não obstante o fato de saberem formar a corrente minoritária e vencida nesse julgamento, 

ambos os Ministros restringiram seus votos ao balizamento estritamente jurídico, sem perscrutar 

novas possibilidades que ampliassem fronteiras ou privilegiassem uma visão multidisciplinar.  

                                                 

262CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O direito geral de personalidade. Lisboa: Coimbra, 2011, p. 244 – 248. 
263BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário N° 363.889 – DF. 02/06/ 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003>. p. 157 - 158. Acesso em: 18 

jun. 2015.   
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O Recurso Extraordinário aqui analisado, embora não unânime, tornou-se um leading 

case na questão da possibilidade de investigação de paternidade pela não realização do exame 

de DNA, estabelecendo um novo paradigma para ações dessa natureza, a partir de então. 
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CONCLUSÃO 

 

Os primeiros cursos jurídicos no Brasil começaram com a Carta de Lei de 11 de Agosto 

de 1827, em São Paulo e Olinda. Em quase 190 anos de existência, muitas foram as fases e as 

transformações pelas quais passaram esses cursos, atendendo às demandas do Estado, para o 

qual os profissionais eram formados, em um primeiro momento, para, mais tarde, atender às 

necessidades da sociedade hipercomplexa, principalmente a partir da segunda metade do século 

XX, quando se multiplicaram as fontes do Direito. Essa ampliação exige que o currículo e a 

metodologia se atualizem, assim como os atores participantes da cena, ou seja, o corpo docente, 

o corpo discente e as instituições de ensino.  

Certo é que a partir do final da Segunda Guerra Mundial e da publicação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da ONU, em 1948, os Estados passaram a reconhecer direitos 

humanos, a dignidade da pessoa e direitos da personalidade como fundamentais aos indivíduos, 

alterando suas legislações constitucionais e infraconstitucionais para dar espaço às novas tutelas 

que envolvem a pessoa.  

Além da proteção ampliada à pessoa e consignada no ordenamento jurídico brasileiro, 

seguindo a tendência internacional dos diferentes países, os avanços das ciências e da tecnologia 

vieram aumentar e acelerar possibilidades para os indivíduos, o que só fez expandir seus direitos. 

Pode-se afirmar que, nos últimos trinta anos, o desenvolvimento científico colocou ao alcance 

das pessoas novos e revolucionários tratamentos, exames, procedimentos e técnicas. O que se 

considerava incurável ou impossível tornou-se plausível, em um espaço de três décadas. A título 

de ilustração, pode-se mencionar a AIDS, que ao surgir no início dos anos 1980, atingiu um sem 

número de pessoas no auge de suas vidas, sendo considerada, por algum tempo, a nova peste do 

planeta.  

Atualmente, embora a cura da AIDS ainda esteja sendo pesquisada pelos cientistas, seu 

índice de letalidade, avultado quando do aparecimento da doença, tornou-se controlável por 

medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica, e, no Brasil, estes estão disponíveis 

aos pacientes inclusive no sistema público de saúde. Ou seja, o controle da doença tornou-se 

uma condição de saúde pública: procura-se manter vigilância sobre o número de casos de AIDS, 

sendo obrigatório que médicos reportem às autoridades médico-sanitárias cada novo caso 



131 

 

 

diagnosticado com a enfermidade. Além disso, a informação, a publicidade e a educação sobre 

o assunto têm sido aperfeiçoadas para conter a expansão da doença.  

Sem dúvida, pacientes acometidos por um mal como a AIDS ficam com seus direitos da 

personalidade atingidos, ou mesmo fragilizados, pois seu direito individual submete-se ao 

direito da sociedade tomada em sua totalidade, enquanto bem comum. Assim, embora de forma 

confidencial, seu direito ao sigilo e à intimidade ficam relativizados em prol do bem comum, o 

que obriga o médico a reportar seu caso para as autoridades médico-sanitárias que monitoram a 

doença. 

Essa mesma relativização ocorreu na área da telecomunicação, que aproxima pessoas, 

facilita o diálogo, a transmissão e a divulgação da informação. Não há fato que ocorra em 

qualquer parte do mundo e que imediatamente não tenha repercussão global, já que a internet 

coloca a informação à disposição de todos. Qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta, 

usando um celular, consegue filmar, gravar, fotografar, transmitir e dar publicidade a fatos que 

ocorrem a todo o momento, em todos os lugares. Definitivamente, vivemos a era da informação, 

da comunicação e das mídias sociais, na qual o conhecimento imediato dos fatos e a liberdade 

de expressão violam os direitos da personalidade, como identidade, honra, imagem, intimidade, 

direito de autor. 

Sendo o Direito a ética balizadora da sociedade, cabe ao profissional jurídico garantir a 

aplicação das normas de forma segura e abalizada, conforme as demandas que a sociedade 

impõe, propiciadas pelos avanços das ciências e da tecnologia. Tais avanços inverteram a forma 

de comportamento da sociedade. Como afirma Manuel Curado: 

As actuais investigações científicas sobre a natureza humana encontraram 

sociedades que não estavam preparadas para alguns dos resultados das 

mesmas. A Bioética é a tentativa corajosa de inverter tal situação, fazendo 

acompanhar a investigação científica e técnica pela reflexão ponderada e pela 

supervisão social.264 

 

Assim, cabe ao profissional jurídico uma formação condizente com a nova ordem que se 

estabelece, assegurando ao Direito o protagonismo que ele sempre teve para manter os limites 

éticos de todas as descobertas científicas que ora se escancaram. O Direito não pode titubear 

                                                 

 
264CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). Pessoas transparentes: questões actuais de bioética. Coimbra: 

Almedina, 2010, Prefácio, p. 6.  
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diante de outras disciplinas que se fortaleceram no século XX e no início do século XXI, como 

Economia e Administração, com métodos mais eficientes, porém com éticas mais elásticas. Não 

há de ser o esfacelamento do conhecimento em especializações que vai subtrair do Direito o 

protagonismo que ele sempre exerceu. 

Ao longo do presente trabalho procurou-se demonstrar que se faz necessário fortalecer o 

cabedal de conhecimentos dos graduandos de Direito, não apenas com formação técnico-

legalista, que acaba ficando defasada com a alteração legislativa, porém com o estudo de 

disciplinas que sedimentem saberes, valores, reflexões críticas. Esse estudo leva o novo 

profissional jurídico a ter a segurança, as habilidades e as competências exigidas para solucionar 

os conflitos suscitados pela evolução científico-tecnológica. 

Este estudo discorreu também sobre a formação da Bioética como disciplina, a partir dos 

anos 1970, consolidando-se como balizadora ética das questões emanadas do desenvolvimento 

das Ciências. 

Pleiteia-se, então, a inserção da Bioética como disciplina obrigatória no currículo 

jurídico, a fim de que os futuros profissionais se aprofundem nas reflexões críticas propiciadas 

pelas questões bioéticas do século XXI. No Capítulo dos Direitos da Personalidade, teriam os 

estudantes a oportunidade de, ao mesmo tempo em que estudam os direitos da pessoa, ponderar 

sobre os limites éticos que o desenvolvimento e as pesquisas científicas podem atingir, 

sopesando consequências, apresentando soluções aos conflitos e controvérsias e deliberando 

com segurança, completamente alinhados com às demandas dos novos tempos. 

  



133 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. A Bucha, a Maçonaria e sua influência no ensino 

jurídico, com forte apego no positivismo. In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, 

Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no 

Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007.  

 

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

______. O dano à pessoa no direito civil brasileiro. In: CAMPOS, Diogo Leite de; 

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra: 

Almedina, 2009. 

 

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.  Communicating bad news. Disponível em: 

<https://www.ama-assn.org/ethic/epec/download/module_2.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2006. 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. 13. ed. Refundida. Coimbra: 

Almedina, 2005. 

 

______. Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. Revista Mestrado em Direito, 

ano 6, n. 1, p. 159-162, 2006. 

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004.  

 

________. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Críticas ao personalismo ético da Constituição da República 

e do Código Civil: em favor de uma ética biocêntrica. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de; 

TÔRRES, Heleno Tavares; CARBONE, Paolo (Org.). Princípios do novo Código Civil 

brasileiro e outros temas. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.19-31. 

 

BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Procedimentos para redesignação sexual: um processo 

bioeticamente inadequado. 2010. Tese (Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca, Rio de Janeiro, 2010. 

 

BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2. ed. Rio Janeiro: Lumen Juris, 2000. 

BBC. UK approves three-person babies. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/health- 

31594856>. Acesso em: 12 fev. 2015. 

 

BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F. Principles of biomedical ethics. 6. ed., New York: 

Oxford University Press, 2009. 

 



134 

 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000. 

 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

BOBBIO, Marco. O doente imaginado. Tradução Mônica Gonçalves. São Paulo: Bamboo, 

2014. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 

 

_______. Elogio da serenidade e outros escritos morais. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 

São Paulo: Ed. UNESP, 2002. 

 

BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados, R.J., Sessão de 7 de Agosto de 1826. Disponível 

em: <http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

 

_______. Constituição de 1967, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

 

________. Decreto 1134, de 30 de Março de 1853. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1134-30-marco-1853-

558786-publicacaooriginal-80354-pe.html>. Acesso em: 16 abr. 2015. 

 

________. Decreto 7247, de 19 de Abril de 1879. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-

publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em: 18 abr. 2015. 

 

________. Decreto n° 1232 H, de 02 de janeiro de 1891. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/LeisOceriza

das/1891dgp-jan.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2015, 19h30. 

 

________. Decreto 2226, de 1º de fevereiro de 1896. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2226-1-fevereiro-1896-

526935-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 abr. 2015. 

 

________. Decreto 3903, de 12 de janeiro de 1901. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=44848&norma=60599>. 

Acesso em: 30 abr. 2015. 

 

________. Decreto 8659, de 5 de abril de 1911. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8659-5-abril-1911-517247-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 maio 2015. 

 



135 

 

 

_______. Decreto 8662 em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-

8662-5-  abril-1911-499813-republicacao-101881-pe.html>. Acesso em: 1 maio 2015.   

 

________. Decreto 11.530, de 18 de março de 1915. Disponível em:  

 <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-

522019-republicacao-97760-pe.html>.  Acesso em: 1 maio 2015. 

 

________. Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-

505837-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 3 maio 2015. 

 

_______. Decreto 19.851. Exposição de Motivos. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-

exposicaodemotivos-141250-pe.html>. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 

_______. Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto- 19852-11-abril-1931-

510363-publicacaooriginal-85620-pe.html>. Acesso em: 3 maio 2015.  

  

______. Decreto 6283, de 25 de janeiro de 1934. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=130436>. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 

_______. Decreto 24.102, de 10 de abril de 1934. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24102-10-abril-1934-516825-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 fev. 2016. 

 

______. Decreto Municipal 5513/1935. Disponível em: 

<http://www.fe.ufrj.br/proedes/arquivo/udf.htm>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

 

_______. Decreto n° 5.513, de 04 de abril de 1935. Disponível em: 

<http://www.fe.ufrj.br/proedes/arquivo/udf.htm>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

 

_______. Decreto 1063, de 20 de janeiro de 1939. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1063-20-janeiro-1939-

349215-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

 

_______. Decreto n° 63.341, de 1° de outubro de 1968. Disponível em:  

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-63341-1-outubro-1968-

404684-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 24 fev. 2016.  

 

_______. Emenda Constitucional n° 1, de 1969. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-

69.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016.  

 

_______. Estatuto do Visconde de Cachoeira. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/panteao/panteao.htm>. Acesso em: 18 

mar. 2015.  



136 

 

 

________. Lei 11 de Agosto de 1827. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-11-08-1827.htm >. Acesso em: 18 mar. 

2015. 

 

_______. Lei de 29 de novembro de 1832. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM- 29-11-1832.htm>. Acesso em 4 jun. 

2016. 

 

_______. Lei n° 314, de 30 de outubro de 1895. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-314-30-outubro-1895-540752-

publicacaooriginal-41651-pl.html>. Acesso em: 25 abr. 2015. 

 

_______. Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961, disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

 

_______. Ministério da Educação. PORTARIA n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994. 

Disponível em: <http://oab-rn.org.br/arquivos/LegislacaosobreEnsinoJuridico.pdf>. Acesso 

em: 1 mar. 2016. 

 

_______. Ministério da Educação. Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN 

para os Cursos de Graduação. Parecer CNE/CES n° 67/2003. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces067_03.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2015, 

13h12. 

 

_______. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares – Cursos de Graduação. Parecer 

CNE/CES nº 55, de 18 de fevereiro de 2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Direito. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/ces0055_2004.pdf>.  Acesso em: 5 out. 2013. 

 

_______. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares – Cursos de Graduação. Parecer 

CNE/CES nº 211, de 8 de julho de 2004  - Reconsideração do Parecer CNE/CES 55/2004, 

referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Direito. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/CES0211_2004.pdf>. Acesso em: 5 out. 

2013. 

 

________. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares – Cursos de Graduação. Resolução 

CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 5 out.  

2013. 

 

_______.  Reforma do Ensino Secundário e Superior – Parecer e Projecto (Relativo ao Decreto 

7247, de 19 de Abril de 1879). Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242371>. Acesso em: 22 abr. 2015. 

 

______. Resolução Conselho Federal de Educação n° 3, de 1972.  

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/ces0055_2004.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/ces0055_2004.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/CES0211_2004.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/CES0211_2004.pdf


137 

 

 

CAMPOS, Diogo Leite de. Estudos sobre os direitos das pessoas. Coimbra: Almedina, 2007. 

 

CAMPOS, Diogo Leite de; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Coord.). Pessoa humana 

e direito. Coimbra: Almedina, 2009.  

 

CANTU, José Maria. É preciso aprender a bailar. In: OSELKA, Gabriel (Coord.). Entrevistas 

exclusivas com grandes nomes da bioética. Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo. Centro de Bioética, 2009. p. 119–126. 

 

CAPELO DE SOUSA, Rabindranath. O Direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. 

 

CHAVES, Antônio. Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. 

 

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Concepção realista da personalidade jurídica e estatuto 

do nascituro. Revista Brasileira de Direito Comparado, n. 17, p. 261-296, 1999. 

 

______. Do nome da mulher casada: direito de família e direitos da personalidade. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

 

______. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. In: CAMPOS, Diogo 

Leite de; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Coord.). Pessoa humana e direito. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 411-466.  

 

______. Pessoa natural e novas tecnologias. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, 

n° 27, 2011. p. 45-52. 

 

____. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

CHORÃO, Mário Emílio Bigotte. Prefácio. In: CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Tutela 

civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 13- 15. 

 

CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2. ed. act. y amp. Buenos Aires: Astrea, 1995. 

 

COHEN, Claudio. FERRAZ, Flávio Carvalho. Direitos humanos ou ética das relações. In: 

SEGRE, Marco; COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008. p. 69-82. 

 

COLÉGIO BRASILEIRO DE FACULDADES DE DIREITO. Carta de Juiz de Fora/1971. 

Disponível em: <http://colegiobrasileirofd.blogspot.com.br/2011/02/carta-de-juiz-de-fora-

1971-e-conclusoes.html>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo, 2013. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica, de 13 de Abril de 2010. 

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_preambulo.asp>. Acesso 

em: 12 ago. 2014. 

 



138 

 

 

________. Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2014. 

 

________. Resolução 1995, de 31 de agosto de 2012. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 12 ago. 

2014. 

 

COOK, Michael. US stem cell expert questions UK plans for 3-parent embryos. Bioedge.  

Disponível em: <http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/11210>. 

Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

CROCE, Delton. Manual de Medicina Legal. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 

 

CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. 

São Paulo: Quorum, 2008. 

 

CURADO, Manuel; OLIVEIRA, Nuno (Org.). Pessoas transparentes: questões actuais de 

bioética. Coimbra: Almedina, 2010.  

 

D’AGOSTINO, Francesco. Bioética: segundo o enfoque da filosofia do direito. Tradução Luisa 

Raboline. São Leopoldo: Unisinos, 2006. 

 

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito.  6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

ENGELHARDT, H. Tristam. Bioeticista cristão, com ideias seculares. In: OSELKA, Gabriel 

(Coord.). Entrevistas exclusivas com grandes nomes da bioética. São Paulo: Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo. Centro de Bioética, 2009. p. 89 – 96. 

 

ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto 6283/1934. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=130436>. Acesso em 12 fev. 2016. 

 

FABIANI, Emerson Ribeiro. GONÇALVES, Guilherme Leite. Saber e fazer no ensino do 

Direito. In: Cadernos FGV Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2010. v. 4. 

 

FARIA, J. E. Prefácio. In: GUSTIN, M. B. S.; DIAS, M. T. F. (Re)pensando a pesquisa jurídica. 

4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. 

 

FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal. 11. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980. v. 1 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à reforma 

universitária de 1968. Educar, Curitiba, n. 28, 2006. p. 17-36. Disponível em: 

 < http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf>. Acesso em: 10 mar.2015. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

 



139 

 

 

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone. Bioética e 

saúde pública. Cadernos - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, v.12, n.2, p. 41-50, 

abr./jun. 2006.  

 

FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade. Revista dos Tribunais, v. 567, p. 9-16, 

1983. 

 

______. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. Revista dos Tribunais, v. 567, p. 

9-16, 1983. 

 

________. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. v. 1. 

 

________. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. v. 2. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. 

 

GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana, a ética da responsabilidade. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

 

GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da personalidade. 1982. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982. 

 

GOMES, Orlando. Projeto de Código Civil. Brasília: Serviço de reforma de Códigos, 1965. 

 

_______. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 

GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica 

da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. 

 

GUSTIN, M. B. S.; DIAS, M. T. F. (Re)pensando a pesquisa jurídica. 4. ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2013. 

 

HOLANDA, Ana Paula Araújo de. A escola do Recife e seu papel na construção do ensino 

jurídico brasileiro: uma ruptura de paradigmas. In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, 

Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no 

Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007.  

 

IRTI, Natalino. La formazione del giurista nell’università del «saper fare». Rivista giuridica 

degli studenti dell’Università di Macerata. 2010. Disponível em: 

<https://riviste.unimc.it/index.php/rgs/article/download/64/40>. Acesso em 13 abr. 2016. 

 



140 

 

 

JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada: conflito entre 

direitos da personalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

 

JONAS, Hans.  A ética da responsabilidade de Hans Jonas.  Entrevista a Vittorio Hösle. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mHOY-sKu7No>. Acesso em 19 Jun. 

2016.   

 

______. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 

Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 

 

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de 

Carvalho. Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1964. 

 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000. 

 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu 

(Coord.). Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 4. ed. Barueri: 

Manole, 2011. 

 

MACHADO, Nílson José. Educação: competência e qualidade. São Paulo: Escrituras, 2010. 

 

______. Educação por competências. Aula proferida para SM Brasil. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=TgS6VNI328U>. Acesso em 20 mar. 2016. 

 

MARTÍNEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil. Disponível em: 

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/29074-29092-1-PB.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2015.  

 

MARTINS-COSTA, Judith. Pessoa, personalidade, dignidade (ensaio de uma qualificação). 

2003. Tese (Livre-Docência em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2003. 

 

MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig (Org.). Bioética e responsabilidade. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009.  

 

MELO, Helena Pereira de. Manual de biodireito. Coimbra: Almedina, 2008. 

 

MENDONÇA, Marta. A utilidade das comissões de Bioética. In: CURADO, Manuel; 

OLIVEIRA, Nuno (Org.). Pessoas transparentes: questões actuais de bioética.  Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 17-37. 

 

MOHAPATRA, Seema. Using egg freezing to extend the biological clock: fertility   insurance 

or false hope? Harvard Law School Student Journals. Disponível em: 

<http://www3.law.harvard.edu/journals/hlpr/files/2014/08/HLP207.pdf>. Acesso em: 12 nov. 

2014. 

 



141 

 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. Organização de Ana Cristina de 

Barros Monteiro França Pinto. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

MORGAN, Thomas D. Educating lawyers for the future legal profession. Oklahoma City 

University Law Review. Disponível em:<http://ssrn.com/abstract=881846>. Acesso em: 13 abr. 

2016. 

 

MUÑOZ, Daniel Romero. ALMEIDA, Marcos de. Noções de responsabilidade em bioética. In: 

SEGRE, Marco; COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008. p. 121-132. 

 

NALINI, José Renato. O ensino da justiça (ou a renovação da docência jurídica). In: 

CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de 

Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 007. 

 

NEW SCIENTIST. World’s first baby born with “3 parent” technique. Disponível em: 

<https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-

3-parent-technique/>. Acesso em 27 set. 2016. 

 

OLIVEIRA, Moacyr de. Evolução dos direitos da personalidade. Revista dos Tribunais, ano 58, 

v. 402, p. 29-32. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Provimento n° 40, de 24 de julho de 1973. 

Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/util/print?numero=40%2F1973&print=Legislacao&origem=Provimen

tos>. Acesso em: 3 mar. 2016. 

 

OTERO, Paulo. Pessoa humana e Constituição: contributo para uma concepção personalista do 

direito constitucional. In Diogo L. De Campos e Silmara J. A. Chinellato (Coord.). Pessoa 

humana e direito. Coimbra: Almedina, 2009. 

 

PALMA FILHO, João Cardoso. A Educação brasileira no período de 1930 a 1960: a Era       

Vargas. Disponível em: 

<http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/107/3/01d06t05.pdf>.  Acesso em 1 

mar. 2016. 

 

PERRENOUD, Phillipe. Competências e habilidades necessárias na promoção de saltos de 

aprendizagem. I Congresso Internacional Inteligência se Aprende. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_mw-FSFRAWA>. Acesso em: 19 mar. 2016.  

 

______. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 

 

PESSINI, Leocir e BARCHIFONTAINE. Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 

8. ed. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2007. 

 

http://ssrn.com/abstract=881846


142 

 

 

PESSOA, Fernando. O Eu profundo e os outros eus: seleção poética. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1980. 

 

PORTUGAL. LEI DA BOA RAZÃO, 18 de Agosto de 1769. Disponível em:  

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.fd.unl.pt%2Fdocentes_docs%2Fma%2Facs_MA_1912.doc

&ei=mWwkVcPmA8KBgwSD1oOgAQ&usg=AFQjCNHeIDsfQoJaxQDjjWCs1rEge9XhzQ

&sig2=qVdloMQnPjvAckTYdX5P_w>. Acesso em: 7 abr. 2015. 

 

POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs, USA: Prentice-

Hall, 1971. 

 

PRATA, H. M. Enfermidade e infinito: direitos da personalidade do paciente terminal. 

2012. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 

 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 

 

_______. Horizontes do direito e da história. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

_______. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

REICH, Warren Thomas. Encyclopedia of Bioethics . New York: Free Press, 1978, Introduction. 

 

_______. The word ’Bioethics’: its birth and the legacies of those who shaped it. Kennedy 

Institute of Ethics Journal, Washington, D.C., v. 4, n. 4, 1994, p. 319-335 

 

ROTHMAN, David J. Strangers at the bedside: a history of how law and bioethics transformed 

medical decision-making. 2.ed. New York: Aldine de Gruyer, 2003. 

 

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. A crise do ensino jurídico de graduação no Brasil 

contemporâneo: indo além do senso comum. 1992. 397 p. Tese (Doutorado em Direito) -

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1992.   

 

______. Pensando o ensino do direito no século XXI. Boiteux, 2005. 

 

______. Popper e o ensino-aprendizagem pela solução de problemas. Revista Direito GV. São 

Paulo: Jan-Jun 2010. Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/sites/default/files/03_1.pdf>. 

Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

RODRIGUES, Nina. A medicina legal no Brasil. Bahia: Typ. Bahiana, 1906. 

 

 

RUDNICKI, Dani. O Estatuto do Visconde de Cachoeira e os debates parlamentares sobre o 

ensino jurídico brasileiro ocorridos entre 1823 e 1827. In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; 

CARLINI, Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino 

jurídico no Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007. 



143 

 

 

 

SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino. A educação jurídica e a crise brasileira. In: 

Cadernos FGV Direito Rio. Educação e Direito, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. v. 3, p. 9 - 37.  
 

SAVIANI, Demerval. O legado educacional do regime militar. Cadernos CEDES, 

Campinas, vol.28, n°76, Set./Dez. 2008. Versão online disponível em:< 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622008000300002>. Acesso 

em: 01 mar. 2016. 

 

SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Educação em direitos humanos na formação dos 

profissionais de Direito: novas perspectivas a partir do ensino jurídico. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/educar/1congresso/037_congresso_jose_geraldo_sousa_jr.pdf.  

Acesso em: 10 mar. 2015.  

 

STEIN, Rob. Babies with genes from 3 people could be ethical, panel says. NPR.Org. 

Disponível em: <http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/02/03/465319186/babies-

with-genes-from-three-people-could-be-ethical-panel-says>. Acesso em 22 maio 2016. 

 

SFEZ, Lucien. Crítica da comunicação. Tradução Maria Stela Gonçalves e Adail Ubirajara 

Sobral. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2000. 

 

SEGRE, Marco. Marco. Considerações críticas sobre os princípios da bioética. In: SEGRE, 

Marco; COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 35-40. 

 

______. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, 

Marco; COHEN, Claudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008, p.27-34. 

 

______. É a reflexão bioética isenta da influência de fatores diversos? Revista BIOƐTHIҚOS – 

Centro Universitário São Camilo, São Paulo, v. 3, n. 2, 2009. p. 268-269. 

 

SGUISSARDI, Valdemar. A universidade neoprofissional, heterônoma e competitiva. In: 

MANCEBO, Daisy; FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque (Org.). Universidade, 

políticas, avaliação e trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

SOUZA LIMA, Agostinho J. Tratado de medicina legal. 4. ed. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 

Freitas Bastos, Spicer & Cia, 1924. 

 

TORELLI, Marcelo Dalmás. Da dialética entre tradição e modernidade nos debates 

legislativos acerca da criação dos cursos jurídicos no Brasil: ideias e implicações da 

formatação dos conteúdos curriculares. In: CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, 

Angélica; ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (Org.). 180 anos do ensino jurídico no 

Brasil. Campinas, São Paulo: Millenium, 2007. 

 

TRINDADE, Hélgio. Universidade, ciência e estado. In: TRINDADE, Hélgio (Coord.). 

Universidade em ruínas: na república dos professores. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes / Rio 

Grande do Sul: CIPEDES, 1999. 



144 

 

 

 

UNESCO. Educating for a Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for Concerted 

Action. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/popups/mod01t05s01.html>. Acesso 

em: 14 mar. 2016. 

 

________. World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and 

Action. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm>. Acesso em: 14 mar. 

2016. 

 

ZABALA, Antoni. ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências.Tradução de 

Carlos Henrique Lucas Lima. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

  

 ______. Competencias en Educación Básica. Conferência proferida em 29 de novembro de 

2010, Cidade do Mexico. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JADV_e8r12A>. Acesso em 22 mar. 2016. 

 

 

 


