
BIOÉTICA E LIMITES DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: O ESTUDO DE 

CASO DA ADPF NO 54 – PERMISSÃO OU PROIBIÇÃO DO ABORTO DE 

ANENCÉFALO 

 

 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

Os Direitos Humanos e Fundamentais são temas de grande relevância nos 

dias de hoje, sendo objeto de pesquisas e estudos em diversos ramos científicos como o 

jurídico, o social, o filosófico, o político, o antropológico dentre outros. 

 

O presente trabalho irá realizar um estudo de caso onde os direitos 

fundamentais são pensados diante da possibilidade do conhecimento humano e da sua 

falibilidade. O caso escolhido é o referente a possibilidade ou não de aborto de feto que 

sofre de anencefalia, onde tal discussão chegou ao STF – Supremo Tribunal Federal – por 

meio da ADPF – Argüição por Descumprimento de Preceito Fundamental – no 54. 

 

Várias serão as questões que serão aqui argüidas dentre elas a da 

necessidade de se encontrar um conceito mais “robusto” sobre o que seria vida 

primeiramente para então se poder adentrar na discussão do caso em si. Outra questão que 

será enfrentada diz respeito à competência ou não do STF em apreciar tal matéria, tendo em 

vista do fato de que tal circunstância até a presente data não foi devidamente debatida na 

sociedade e nos órgãos legiferantes nacionais e tão pouco legislada.  Portanto, os limites da 

jurisdição constitucional serão também aqui, mesmo que brevemente, analisados. Outra 

questão que será abordada mas sem a intenção de esgotar o assunto em virtude da sua 

complexidade, é referente à questão do conhecimento, seus limites e origem, que vão 

acabar por dificultar ainda mais a reflexão sobre o tema em voga, onde a questão acerca da 

verdade será aqui debatida, procurando repensar esse último conceito nas críticas feitas por 

Nietzsche a mesma. 
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O debate de um tema cruciante como o aqui escolhido e que será 

desenvolvido a posteriori, está a bater a porta da sociedade, dos legisladores e dos 

magistrados. Sendo um tema que apesar de difícil solução, necessita ser enfrentado e 

pensado por todos, pois, conforme salientou Sartre, deve-se atribuir ao homem a total 

responsabilidade da sua existência, onde cada um será não só responsável por sua restrita 

conduta como também pela conduta de todos os homens, derivando com isso muitas vezes 

a angústia que sente o homem por ter que ser sempre um “legislador” pronto para escolher, 

e sendo apenas ele o responsável pela sua ventura ou sua desdita1. 

 

Assim, procurar-se-á no presente estudo, pensar o tema dos direitos 

fundamentais a luz de um problema concreto, que é a possibilidade ou não do aborto de um 

feto que sofre de anencefalia e as conseqüências que essa opção acarretará na sociedade 

bem como quem seria legitimado para decidir tal questão. 

 

II – O Caso da Anencefalia 

 

Conforme já aduzido no item anterior, o caso escolhido diz respeito aos 

fetos que sofrem de anencefalia e se em virtude de tal “doença” os pais teriam ou não 

direito de interromper sua gestação.  

 

Encontrar uma solução para esse impasse é de grande dificuldade em virtude 

da precariedade do conhecimento humano. Essa relatividade do conhecimento humano já 

tinha sido percebida por Lock. Para ele, o homem teria apenas um conhecimento sensível 

das coisas e que tal conhecimento não se estenderia além dos objetos presentes aos nossos 

sentidos (com exceção do conhecimento da nossa própria existência e da existência de 

Deus, que seriam conhecimentos intuitivo e demonstrativo respectivamente)2. 

                                                 
1 Sobre esse tema ver SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. Tradução de Rita Correia 

Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987, 3a ed. (Coleção os Pensadores). 
2 Sobre a relatividade do conhecimento humano ver LOCKE, John. Ensaio Sobre o Entendimento Humano. 

Tradução Anoar Aiex. 5a Ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1991. 
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Apesar da referida relatividade do conhecimento humano, e por conseguinte 

da necessidade de que seja a sociedade como um todo quem discuta e escolha o caminho a 

seguir nesses casos, o Conselho Federal de Medicina - CFM, e seguindo na mesma esteira 

de pensamento, vários Conselhos Regionais de Medicina, resolveram por eles mesmos, sem 

nenhum embasamento legal, regular a questão da anencefalia com argumentos perigosos e 

na maioria dos casos sem consistência e que por isso mesmo podem e devem ser 

questionados, como os pareceres emitidos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 

do Rio de Janeiro – CREMERJ, que apesar de extensa citação, será de suma importância no 

desenrolar do presente estudo: 

 
“A presença de anencefalia verdadeira ao nascimento representa um quadro incompatível com a 

sobrevivência da criança, à luz dos conhecimentos técnico-científicos atuais. De acordo com o 

Parecer CFM n. 24, de 9 de maio de 2003, temos que: "O anencéfalo (ausência de cérebro) não 

tem as mínimas condições de sobrevida, haja vista não possuir as estruturas neocorticais. Possui 

tão-somente o tronco cerebral. Cumpre também salientar que esses seres não têm uma vida de 

relação com o mundo exterior”3. 

 

“Se, por um lado, há aqueles que defendem o direito dos pais de terem esse filho, principalmente 

pelo apego a esse ser, mesmo sabedores de sua inviabilidade em relação à vida, há, por outro 

lado, os que defendem a tese do aborto eugênico, tão logo seja constatada a má formação que vai 

inviabilizar a vida daquele ser. Do ponto de vista filosófico há, ainda, aqueles que por 

entenderem que o ser humano começa no instante em que o concepto passa a se relacionar com a 

mãe, sendo um ser relacional, questionam se no caso da anencefalia haveria efetivamente um 

"ser", já que esse relacionamento poderia estar comprometido. Entre essas situações opostas 

existe uma posição intermediária, fruto de uma visão mais aberta e humanista, onde os próprios 

pais manifestam a vontade de levar a gravidez do anencéfalo até o final com o objetivo de fazer 

doação de órgãos daquele recém-nascido. (...) Ao nascimento, observamos que na anencefalia há 

uma exposição somente de parte do encéfalo já que mesmo ocorrendo algum desenvolvimento 

dos hemisférios cerebrais, esses são praticamente irreconhecíveis. Não há, assim, uma ausência 

total do encéfalo. Essa anomalia pode cursar com outras malformações associadas, tais como as 

                                                 
3 PARECER CREMERJ N. 136/2003. INTERESSADO: Ministério Público Federal / Procuradoria da 

República no Estado do Rio de Janeiro. RELATORA: Cons. Maria Tereza Fonseca da Costa. Câmara Técnica 

de Pediatria do CREMERJ. (Aprovado em Sessão Plenária de 04/07/2003) 
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craniofaciais, cardíacas e pulmonares, o que pode contribuir para diminuir a sobrevida dessas 

crianças e até diminuir a disponibilidade de órgãos para transplante.  

Porém, estudos já realizados nesse sentido mostraram bons resultados de sobrevida para os 

receptores de órgãos dessas crianças. É uma anomalia onde a maioria dos fetos morre ainda na 

gestação e dos que sobrevivem a maioria morre já no primeiro dia de vida. Gera um aumento do 

risco gestacional materno e os tratamentos existentes para o recém-nascido são exclusivamente 

paliativos, visto que não há nenhum prognóstico de cura. A atual legislação obsta a utilização 

do anencefálico como doador enquanto mantiver sinais de vida com respiração espontânea e 

choro, já que são sinais de funcionamento de seu tronco cerebral e de não caracterização 

completa de morte encefálica. Porém, há que se perguntar: se não existe atividade encefálica 

completa, se não existe qualquer forma de relação com o mundo exterior, se seu córtex cerebral 

está em grande parte destruído, isso não corresponde efetivamente à morte encefálica? Ainda: 

não corresponde à mesma situação daquele ser que teve encéfalo funcionante e deixou de tê-lo 

por algum motivo? 

A contestação é que enquanto se espera a satisfação dos critérios de morte tronco-cerebral, não 

se consegue obter órgãos que sejam viáveis para transplantes, muitas das vezes mesmo com 

suporte de terapia intensiva, já que as repetidas apnéias e bradicardia, típicas desses recém-

nascidos, causam lesões hipóxicas e isquêmicas nos órgãos antes da morte. Isso torna limitada a 

doação de órgãos do anencéfalo. Muitas idéias e sugestões de protocolos já foram feitas, mas 

esbarraram nos aspectos legais, principalmente naqueles relacionados à eutanásia, tanto ativa 

como passiva. Uma reflexão sobre as leis e o que elas determinam nos leva a pensar que uma lei 

não se encerra na letra fria de seu texto e sim, traz em seu bojo toda a vivência e a experiência 

do legislador para que seja aplicada, ou não, em situações onde todas as variáveis sejam 

analisadas. Isso exprime o espírito da lei e explica o labor do juiz, que deve ter a sensibilidade 

necessária para aplicar a lei visando o benefício da comunidade e do indivíduo. Entendemos 

que a Lei n. 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e a Resolução do CFM n. 1.480, 

de 08 de agosto de 1997, sobre morte encefálica, vieram com o espírito de beneficiar todos 

aqueles em fila de espera, a partir de normas bem definidas que coíbam práticas anti-éticas, 

ilegais e imorais. A Comissão de Bioética do CREMERJ, em reunião onde discutiu esse assunto, 

chegou à conclusão que permitir a doação dos órgãos do anencéfalo, satisfazendo a vontade dos 

pais, vem exatamente ao encontro do espírito da Lei dos Transplantes, entendendo que o oposto 

nega tal espírito”4. 

                                                 
4 PARECER CREMERJ N. 115/2002. INTERESSADO: Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães. 

RELATORES: Cons. Arnaldo Pineschi de Azeredo Coutinho. Comissão de Bioética do CREMERJ. 

(Aprovado em Sessão Plenária de 04/12/2002). 
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Após as transcrições acima, devemos ponderar sobre as questões mais 

relevantes que serviram de fundamentação aos dois pareceres, procurando demonstrar que 

os argumentos são falhos, e que muito longe de corresponderem a uma epistheme, 

correspondem apenas a uma mera doxa, opinião, sem nenhuma certeza. Tais argumentos 

são apresentados como sendo verdades absolutas, e que argumentos em contrário seriam 

pseudos, falsos. Entretanto, o argumento escolhido na maioria das vezes como sendo a mais 

aceito não é por ser o único verdadeiro, mas sim apenas por uma opção, opção essa do 

legislador, do juiz, dos cidadãos, e não por ser o único detentor de uma verdade metafísica-

transcendental, conforme será demonstrado em tópico subseqüente. 

 

O primeiro argumento a ser enfrentado é o de que o feto anencéfalo não teria 

uma vida de relação com o mundo exterior. Esse argumento por si só já merece ser 

rechaçado pois o fato de um indivíduo (nesse caso um feto) não se relacionar com o mundo 

exterior (apesar do anencéfalo de maneira ainda que rudimentar se relacionar 

principalmente com seus pais) não alteraria em nada a sua possível condição de ser 

humano, desde que se considere, a priori, um feto como sendo um ser humano. Caso 

defenda-se a tese de que o fato seja uma coisa, res,aí a discussão seria outra bem diferente. 

 

 Entretanto, após o fim da 2a Guerra Mundial, e com ela o fim dos 

experimentos nazista, o respeito ao princípio da dignidade humana começou a aflorar e hoje 

seria muito difícil sustentar que um feto seja uma coisa. Portanto, o feto deve ser 

considerado como pessoa da mesma forma que um recém-nascido é considerado, pois 

pensar diferente seria pensar em um escalonamento de seres humanos, onde uns seriam 

mais humanos pelo fato de já terem nascidos em detrimento de outros ainda em gestação, o 

que de forma muito simples percebe-se não ser consistente tal assertiva, onde aquele que 

por ventura venha a defender tal tese, encontraria muita dificuldade de respalda-la 

filosoficamente. 

 



 6 

Outra questão insolúvel é a questão da origem da vida. Ainda hoje não há 

uma certeza desse momento. O que existem apenas são teorias, algumas dessas teorias até 

muito bem fundamentadas, mas ainda assim apenas teorias, seguindo o pensamento de 

Aristóteles onde os enunciados (nesse caso as teorias) seriam apenas “candidatos à 

verdade” e não a verdade em si. 

 

Uma suposta questão filosófica também é levantada no segundo parecer 

quando é afirmado que seria o homem um ser relacional, e que a vida humana começaria 

quando este relaciona-se com sua mãe ainda em seu ventre, e que por isso haveria uma 

dúvida se o feto anencéfalo, por supostamente não conseguir se relacionar com sua mãe, se 

ele seria um “ser” ou uma “coisa”. Também esse argumento não se mostra convincente pois 

não há como saber se há ou não efetivamente alguma relação entre o feto anencéfalo e sua 

mãe e mesmo que não aja, de forma alguma poder-se-ia retirar dele a condição de ser 

humano apenas por isso. Caso entenda-se que o feto anencéfalo não se relaciona com sua 

mãe e por conseguinte com o mundo exterior e que por isso não seria ele um ser humano, 

se abrirá um perigoso precedente para mais a frente se fazer uma eugenia, criando e 

alargando ainda mais “requisitos” que seriam necessários para alguém ser considerado da 

espécie humana. Portanto, deve-se ter muito cuidado quando se opta por um lado da 

questão pois em ambas as escolhas as conseqüências serão duras e difíceis e terão de ser 

suportadas por toda a coletividade. 

 

Outra questão relevante a ser mencionada é a crítica feita a legislação pátria 

que proíbe a doação de órgãos de feto com anencefalia se este mantiver sinais de vida, 

como respiração espontânea, choro, etc. Ainda assim é questionado o fato de que se não 

existe atividade encefálica completa, se não existe qualquer forma de relação com o mundo 

exterior, se seu córtex cerebral está em grande parte destruído, não corresponderia 

efetivamente à morte encefálica, visto que tal vida nunca teria existido. Essa resposta, data 

máxima vênia das opiniões em contrário, parece ser equivocada, pois a morte encefálica é 

mais do que as características faltantes no feto anencefálico. A resposta a essa indagação 

seria simples e até pueril, pois como afirmar que o feto morreu se ele respira e chora? Esses  
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argumentos não podem prosperar para legitimar o aborto de um feto que sofre de 

anencefalia. 

 

Por fim, foi com acerto que o argumento utilizado no parecer de que o juiz 

deve aplicar a lei visando o benefício da comunidade e do indivíduo e não encerrando sua 

atividade em uma simples aplicação da letra fria da lei. Entretanto, o que se está 

pretendendo com esse argumento, é de que o Poder Judiciário deveria se intrometer em 

questão tormentosa que deveria ficar a cargo dos órgãos legiferantes, e mesmo após isso, 

deveria uma norma que trate de anencefalia ser posta para ser ou não referendada pela 

sociedade. E por maior que seja a vontade dos pais, por mais que estejam imbuídos de 

sentimentos altruístas quando decidem por doar os órgãos do recém-nascido anencéfalo, 

devem esperar sua morte completa, respeitando o que poderíamos dizer como sendo a parte 

final do ciclo da vida, por mais doloroso que seja “desperdiçar” alguns órgãos que não mais 

poderão servir a outrem. Tal regulamento da doação de órgão de anencéfalo, bem como a 

possibilidade de aborto nesses casos, apenas pode ser elaborado pela sociedade, seja por 

sua iniciativa direta ou por seus representantes, mas nunca por um outro Poder Republicano 

não legitimado para tal, e ainda mais por um órgão de classe como o CREMERJ ou mesmo 

o CFM. 

 

Deve-se frisar que não se está defendendo uma posição ou outra em relação 

à permissão do aborto de fetos que sofrem de anencefalia, por mais que se perceba nossa 

opção pela não permissão. O que se pretendeu demonstrar aqui é que se pode defender 

qualquer um dos lados, contudo, desde que de forma fundamentada, refletida e não apenas 

com opiniões vagas e sem respaldo científico-filosófico tal qual fez o CREMERJ. Se a 

ciência não pode nos dar alguma certeza sobre tal caso, melhor então deixar a resposta a 

esse problema a quem tem competência para legislar sobre tal tema. Melhor que seja a 

sociedade como um todo, após ampla discussão quem opte por uma ou outra solução, mas 

sempre com o pensamento de que estará optando por um caminho dentre vários, pois 

conforme afirma Nietzsche e que parece estar certo quanto a isso, não existe uma única 

verdade, e sim várias verdades pessoais e individuais, nunca uma única verdade 
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transcendental como queria Kant ou uma verdade a ser descoberta nos moldes idealizados 

por Heidegger. Assim, deverá a sociedade como um todo ter a responsabilidade de carregar  

nos ombros as angústias, as dificuldades, de ter que tomar uma decisão como essa. 

 

 

 

 

III – ESTUDO DO CASO ESCOLHIDO 

 

III.I – A ADPF NO 54 

 

Conforme já mencionado, o presente trabalho tem o intuito de fazer um 

estudo de caso. Foi escolhido para esse estudo o caso referente à possibilidade de se realizar 

o aborto em fetos que sofrem de anencefalia. Essa questão chegou ao STF por meio da 

ADPF no 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, e que está esperando 

julgamento pelo pleno do Excelso Pretório. Esse tema chegou ao STF por meio da 

propositura da ADPF  no 54 proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de 

Saúde – CNTS, tendo como advogado o Prof. Dr. Luiz Roberto Barroso. As questões 

suscitadas por ele foram:  

 
a) viola a dignidade da pessoa humana submeter a gestante ao enorme e inútil sofrimento de 

levar a termo uma gravidez inviável, que afeta sua integridade física e psicológica (CF, art. 1º, 

IV); 

b) viola o direito de liberdade da gestante – “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” – aplicar a ela a vedação do Código Penal relativa ao 

aborto, quando de aborto não se tratava, à vista da falta de potencialidade de vida do feto (CF 

art. 5O, II) 

c) viola o direito à saúde da gestante obrigá-la a levar a termo uma gravidez inviável, quando há 

procedimento médico adequado para minimizar seu sofrimento físico e psicológico, sendo certo 

que em relação ao feto nada se pode fazer (CF, art. 6o e 196)5 

 

 

                                                 
5 Essas teses foram retiradas de artigo publicado por Luiz Roberto Barroso com o título de Making off - 

Conheça os bastidores da discussão sobre anencefalia in http://conjur.estadao.com.br/static/text/28845,1 
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Na primeira questão, a dignidade da pessoa humana foi argüida, sob o 

fundamento de que estaria sendo violada por obrigar a gestante a levar até o final  uma 

gravidez que seria, conforme argumento “inviável”. Essa é uma questão muito subjetiva 

pois o que vem a ser inviável nesse caso? Por mais remota que seja o número em 

estatísticas, não existe casos de recém-nascidos que sofriam de anencefalia e que duraram 

mais de 3 meses? Poderiam então essas gestações serem consideradas inviáveis? O que 

pode ocorrer em um precedente desse é pensarmos que podemos dizer o que é ou não vida 

viável, quem tem ou não o direito de nascer caso seja aberta tal precedente pelo STF, que 

salvo as opiniões em contrário, não tem legitimidade para verdadeiramente legislar sobre 

esse tema, pois será isso que ele irá fazer ao decidir a ADPF no 54. Caso se entenda dessa 

forma, de que temos o direito de decidir quem deve ou não nascer, será insofismável que 

estaremos de alguma forma defendendo também uma eugenia. 

 

Não se está aqui pregando o argumento da posição escorregadia, onde é 

usado o exemplo do indivíduo que está em uma ladeira e se caminhar para uma posição 

escorregadia perderá o total controle e escorregará ao final6. Não se está afirmando que, 

com base nesse argumento, o melhor seria esquecermos todos os avanços atuais e futuros 

que a medicina e a genética podem proporcionar por medo das conseqüências desses 

avanços. O que se está propondo, conforme já foi mencionado, é uma ampla discussão 

sobre o tema e não que uma decisão judicial, mesmo que seja do órgão de cúpula do Poder 

Judiciário, decida por nós em uma questão pouco jurídica e muito mais filosófica, política, 

religiosa e sociológica. 

 

A segunda tese seria que violaria o direito de liberdade da gestante pois a 

estaria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não disciplinada em lei. Por mais 

louvável que seja essa tese, nela se encontra um sério problema. O direito de liberdade da 

gestante só pode ser  direito a abalizar essa discussão se se entender que o feto que sofre de 

anencefalia não é um ser humano e sim uma coisa. Pois como a liberdade pode prevalecer 

                                                 
6 RAQUELS, James. Os Elementos da Filosofia Moral. Tradução de Roberto Cavallari Filho. 4a ed., São 

Paulo: Manole, 2006, p 
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sobre o direito a vida? Como todo e qualquer feto deve ser considerado com sendo um ser 

humano, pensar que a liberdade da gestante deve -  por mais doloroso que possa ser, e é 

para ela essa gestação -  se sobrepujar sobre o direito a vida do feto parece ser um grande 

equívoco. A dor da gestante não é de estar gerando um “não ser”, mas sim pelo fato de estar 

gerando um “ser” que é, que existe, mas que por determinadas circunstâncias perecerá  

mais rapidamente do que a maioria dos outros fetos ditos “normais”. Mas tal fato não o 

torna menos humano do que um recém-nascido tido como “normal”7. 

 

O último argumento é de que violaria o direito à saúde da gestante levar a 

termo a gestação de feto que sofre de anencefalia  pois isso geraria a mesma sofrimento 

físico e psicológico pois nada pode ser feito para “salvar” a vida do feto.  Os mesmos 

fundamentos da segunda tese se enquadram aqui. Como ponderar (para os defensores da 

teoria da ponderação de princípios de Alexy e que representa grande parte dos 

constitucionalistas pátrios) entre direito à saúde e direito a vida se hoje uma gravidez  pode 

ser, salvo casos específicos, devidamente controlada e acompanhada sem oferecer grandes 

riscos a gestante? Caso a saúde da gestante esteja em risco ao ponto de comprometer sua 

vida, o ordenamento jurídico já tem resposta a essa questão com a permissão do aborto para 

salvar a vida da mesma, não sendo necessário mais nenhuma construção jurisprudencial a 

esse respeito. O que parece é que se está querendo aplicar uma previsão legal a um caso 

diferente do mesmo, fazer analogia entre casos não análogos. 

 

Percebe-se que o tema é muito difícil pois também não se deve olvidar que 

efetivamente a gestante muito sofrerá desde o momento que receber a notícia que seu 

esperado filho sofre de anencefalia, até o último suspiro do mesmo que, segundo 

estatísticas, não costuma ultrapassar 24 horas de vida. Entretanto, considerando a vedação à 

                                                 
7 Apesar de não ser exatamente sobre o tema em tela, ver FOUCAULT, Michel. História da Loucura. São 

Paulo: Perspectiva, 1996. Nesse livro Michel Foucault expressa bem que o entendimento sobre o que vem a 

ser normal varia com o tempo, status social, estrutura familiar, coações morais, etc. Portanto, aplicando as 

idéias de Foucault no presente caso, hoje um recém-nascido que sofre de anencefalia pode ser tido por 

“anormal” mas no futuro pode vir a ser considerado normal em virtude de novas descobertas do cérebro 

humano e demais campos do corpo, o que nos obriga a ter muito mais cuidado em nossos julgamentos, 

valores e opiniões. 



 11 

“coisificação” do ser humano que desde Kant é difundida, se não for considerado o feto 

uma coisa, deverá ser então ser humano, mas um ser humano como todos os demais, 

mesmo que esse feto venha a morrer pouco depois do seu nascimento, pois caso contrário 

estaríamos aceitando uma idéia de valores diferentes aos seres humanos, a existência de 

uma hierarquia de ser humanos, onde os mais “saudáveis” seriam seres humanos de 

primeira grandeza enquanto que outros com a saúde mais debilitada seriam seres humanos 

de segunda grandeza. Conforme já mencionado em item anterior, a história recente da 

humanidade já passou por experiência traumática que não precisa se repetir, onde pessoas 

com alguma deficiência física pereceram em campos nazistas. 

 

 

III.II - A ADPF NO 54 A LUZ DA DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA 

 

Após termos enfrentado questões atinentes ao aborto de feto anencéfalo que 

estariam mais ligadas ao próprio direito material à vida do mesmo, resta agora refletirmos 

sobre quem possui legitimidade para decidir uma questão que não encontra um amparo 

completo nem na ciência, nem na filosofia nem na religião e nem nas leis. 

 

O regime político escolhido pelo Brasil foi o Democrático. A democracia 

atingiu status de melhor regime político posto em prática até os dias de hoje. Entretanto, o 

conceito de democracia não é aceito de forma pacífica. O conceito de democracia desde a 

idade clássica já provoca divergências e até os dias de hoje, não existe um consenso. Para 

Platão, que era um grande crítico dessa forma de governo, democracia queria dizer governo 

pelo demos, que pode ser traduzida por povo ou por populaça, esta última uma forma 

pejorativa de denominar o povo. Platão entendia que a melhor forma de governo seria a 

aristocracia, ou seja, o governo dos melhores. Depois da aristocracia, viria a timocracia, a 

oligarquia, aí então a democracia, e por último a tirania. Percebe-se que a crítica de Platão é 

feroz quando ele afirma que a democracia seria apenas melhor do que a tirania e pior a 

todas as outras formas de governo8. 

                                                 
8 Ver sobre o tema PLATÃO. A República. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. 
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Platão era contra a democracia pois para ele o melhor governante seria um 

filósofo, mais precisamente um Rei-filósofo, pois apenas um filósofo conhece a verdade, 

apenas ele teria a sabedoria, a coragem e a temperança que são requisitos essenciais para se 

obter a justiça. Poderíamos acrescentar, agora com base em Aristóteles, mas no mesmo 

sentido do idealizado por Platão que apenas o filósofo possuiria um saber desinteressado, 

um saber pelo saber, não objetivando nenhum ganho pessoal com isso. E após o filósofo 

atingir a verdade, deveria voltar e ensinar o caminho para que outros pudessem também 

alcançar essa verdade, conforme ensinou Platão no seu livro III da República. No 

pensamento aristotélico, existia uma diferença entre democracia e politeia, onde a primeira 

seria um governo injusto, governado por muitos e a segunda seria uma forma de governo de 

muito mas justo. A democracia para Aristóteles seria mais semelhante a hoje pensada 

democracia direta, e a politeia mais se assemelha a uma democracia representativa. 

 

Apesar dos muitos conceitos sobre a democracia, é inquestionável que é nela 

onde o povo atinge um mais alto grau de participação das decisões da polis, da sociedade. 

Por esse motivo, Spinoza designa a democracia como sendo o absolutum imperium por ser 

justamente a única forma política em que o poder da multitudo e o poder dos cidadãos seria 

idêntico, onde cada cidadão é legislador. Governante e súdito, a potência coletiva sendo 

com rigor inversamente proporcional à dos cidadãos. Assim, Spinoza considera a 

democracia como sendo o mais natural dos regimes políticos pelo fato de nesse regime se 

realizar o desejo natural de todos  de governar e não ser governado9. 

 

Se pela democracia o povo passa a governar e não mais ser apenas 

governado, é do povo o direito de se auto-legislar. Portanto, nenhum órgão não eleito para 

tal, teria o direito, a competência de legislar sem o assentimento do povo. E é aí que reside 

a controvérsia se o STF tem competência ou não para permitir o aborto de um feto 

anencéfalo, principalmente no presente caso pois sua decisão terá eficácia erga omnes. São 

                                                                                                                                                     
 
9 CHAUÍ, Marilena. Política em Espinosa. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 171. 
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os limites da jurisdição constitucional e por conseguinte do controle de  constitucionalidade 

do STF que estão sendo agora postos à discussão. 

 

Quem muito escreveu sobre jurisdição constitucional e controle de 

constitucionalidade foi Ronald Dworkin. O controle de constitucionalidade para Dworkin 

seria o orgulho e o enigma da doutrina jurídica norte-americana pois apesar de ser um dos 

mais difundidos e eficazes mecanismos de contenção do poder com base em princípios e 

direitos considerados supremos e inalienáveis, constituem também o enigma por conceder 

um poder a um número ínfimo de nomeados vitalícios um poder de veto sobre a política da 

nação, interferindo diretamente na vontade popular expressa no voto de seus representantes 

democraticamente eleitos. A questão proposta por Dworkin é de como conciliar então a 

jurisdição constitucional com a democracia para evitar assim um governo de juízes10. Para 

fazer essa conciliação, Dworkin insere seu pensamento em um movimento de retomada do 

pensamento kantiano, procurando unir o Direito com a moral, propondo um imperativo 

categórico jurídico11. 

 

Uma outra tese da legitimação da jurisdição constitucional se encontra em 

John Rawls, na sua idéia a cerca do “uso da razão pública”12. Percebe-se em Rawls também 

uma forte influência kantiana e de seus imperativos categóricos. Por essa tese os membros 

de uma sociedade liberal, tornar-se-iam capazes de compartilhar determinados valores 

político básicos, implícitos na cultura política democrática, em relação aos quais não há 

divergência possível. Rawls acredita ser a Corte Constitucional a instituição exemplar da 

razão pública. Ele defende o judicial review afirmando ser função da Corte Constitucional 

evitar que a lei fundamental seja corroída pela legislação de maiorias transitórias ou por 

interesses estreitos. Afirma ser a jurisdição constitucional democrática por ter sido 

conferido pela vontade superior do povo. Entende Rawls que a constituição não seria o que 

                                                 
10 DWORKIN, Ronald apud BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. 2a ed, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p.75. 
11 Op. Cit., 2004, p. 76. 
12 Para uma melhor compreensão da proposta de John Rawls, é indispensável uma leitura de sua obra clássica 

Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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a Corte Constitucional diz, mas o que o povo, agindo constitucionalmente, por meio de 

outros poderes, permitirá a Corte dizer o que ela é. Teria a Corte Constitucional então um 

papel de articular debates públicos em torno de princípios constitucionais, constrangendo os 

agentes públicos a leva-los em conta no desenrolar do processo democrático13. 

 

Dworkin utiliza o pensamento de Rawls mas avança sobre o papel do juiz na 

jurisdição constitucional. Propõe Dworkin um papel ativo e engajado da jurisdição 

constitucional mediante construções teóricas que enfatizam a especificidade de seu objeto e 

apartam do campo próprio das escolhas políticas. Por essa nova proposta Dworkin busca 

uma união entre Direito e Moral com base no que ele chama de comunidade de princípios, 

onde seus membros, atuando como agentes morais, aceitam que são governados por 

princípios comuns e não por regras forjadas em um compromisso político. Mais uma vez 

verifica-se com muita facilidade a presença da filosofia kantiana no pensamento de 

Dworkin. 

 

Assim, a noção de princípio para Dworkin é fundamental para se conseguir 

dar legitimidade à jurisdição constitucional, no embate contra decisões da maioria 

legislativa. Em virtude da importância dada por Dworkin aos princípios, ele faz então uma 

distinção em face do que ele chama polices. As polices seriam metas ou diretrizes a serem 

alcançadas pelos governos para a melhoria de algum aspecto econômico ou social da 

comunidade como um todo. Os princípios seriam padrões a serem observados não em 

função da melhoria ou avanço para a coletividade nos planos econômico, político e social, 

mas porque constituem uma exigência de justiça, equidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade, mesmo que sejam tidos como contrários pela maioria14. Dworkin concorda 

com a tese de Rawls sobre a Corte Constitucional como legitimadora da jurisdição 

constitucional, afirmando ser ela não só compatível com a democracia como tendo papel 

preponderante para o fortalecimento da mesma. Afirma ser a jurisdição constitucional o 

fórum de princípio por excelência pelo fato dos juízes constitucionais, por sua formação e 

                                                 
13 Esse tema está contido na obra uma Questão de princípio de John Rawls. 
14 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., 2004, p. 89 
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independência, serem considerados mais aptos ou qualificados para resolver questões de 

princípios, enquanto os parlamentares e os governos seriam mais qualificados para escolher 

políticas públicas que melhor atendam aos interesses da coletividade em virtude de sua 

legitimação popular. 

 

Os direitos fundamentais para Dworkin seriam direitos morais, reconhecidos 

no seio de uma comunidade política (comunidade de princípios), cujos integrantes são 

tratados com igual respeito e consideração. Sobre os princípios, Dworkin propõe serem eles 

inseridos ao lado das regras como fonte do Direito, principalmente nos chamados hard 

cases buscando assim uma melhor resposta possível dentro de um processo de 

argumentação racional. Conforme já mencionado, Dworkin propõe a inclusão dos 

princípios no mesmo patamar da regras como fonte de direitos. Ele entende regras como 

sendo preceitos jurídicos de reduzido teor de generalidade e abstração, que indicam 

claramente suas condições de aplicação, onde eventuais conflitos entre regras são 

resolvidos pelos critérios de hierarquia, cronológico e de especialidade.  

 

Seria então essa caso do aborto de anencéfalo um hard case para Dworkin, 

onde o STF (fazendo um paralelo com a Suprema Corte Norte-Americana) teria sim 

legitimidade para decidir essa questão. Deveriam os ministros decidirem então com base 

não nas regras, mas nos princípios constitucionais. 

 

Os princípios para Dowrkin não teriam a mesma incidência das regras, 

admitindo que mais de um princípio conflitam entre si e sejam aplicáveis a uma mesma 

situação concreta, onde o intérprete terá que fazer uma ponderação de princípios, 

verificando o “peso’” de cada um naquele caso particular, permitindo com isso o máximo 

de aplicação de cada um deles com o prejuízo mínimo do outros (s). A tese dos princípios é 

de suma importância no pensamento de Dworkin pois com base neles, ele rechaça as 

críticas de que os juízes decidiriam de forma discricionária quando a lei não contivesse os 

elementos para uma tomada de decisão. Apesar da tese de Dworkin ser muito bem 

elaborada, fica ainda a indagação: se os princípios, pelo seu caráter abstrato e pouco claro, 
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dando margens a muitas formas de interpretação, não seria uma forma de poder 

discricionário pois em caso de dúvida na interpretação do princípio, será que o juiz 

constitucional irá aplicar aquela interpretação mais próxima ao seu pensamento ou aos 

valores (valor esse no sentido kantiano mesmo de imperativo categórico de uma verdade 

transcendental) da sociedade que por ventura difiram dos dele? Sobre esse tema, merecem 

serem transcritos os ensinamentos do Benjamin Nathan Cardozo: 

 
“Uma jurisprudência que não é constantemente associada a padrões objetivos ou externos, corre 

o risco de degenerar-se naquilo que os alemães chamam de die Gefühl Jurisprudenz, a 

jurisprudência do mero sentimento ou emoção. Eminentes eruditos argumentam em favor de um 

padrão mais subjetivo. ‘ Todos concordamos’, diz o professor Gray, ‘que muitos casos deveriam 

ser decididos pelos tribunais conforme noções de certo e errado e, é claro, todos concordarão 

que um juiz compartilhe as noções de certo e errado predominantes na comunidade em que vive; 

mas suponhamos que, num caso em que não há nada para orientá-lo   a não ser noções de certo e 

errado, suas noções de certo e errado difiram das noções da comunidade. Quais ele deveria 

seguir – suas próprias noções ou as noções da comunidade?... Acredito que ele deveria seguir 

suas próprias noções’. Não é provável que seja realizada na prática a hipótese que o professor 

Gray nos oferece. De fato, deve ser raro o caso em que, com noções conflitantes de conduta 

certa, não aja nada mais para fazer pender a balança. Entretanto, se o caso suposto estivesse 

presente, creio que um juiz erraria se impusesse à comunidade, como regra de vida, suas 

próprias idiossincrasias de conduta ou crença”15 

 

Talvez se vivêssemos em um governo onde os Reis Filósofos, como 

idealizado por Platão em sua República governassem, essa discussão não seria tão 

relevante, pois seriam esses homens, reconhecidos publicamente como os mais capazes de 

governar a todos. Entretanto, vivemos mais um mundo nietzscheniano do que platônico. 

Seriam os ministros do STF verdadeiros “Reis-filósofos” no sentido platônico da 

expressão? A resposta por óbvio será negativa, pois, como diria Nietzsche, somos humanos, 

demasiadamente humanos, e com toda a certeza os ministros não atingiram a condição de 

“reis-filósofos” concebida por Platão em sua “República” ou do “super-homem” idealizado 

por Nietzsche em seu “Assim falou Zaratustra”, o que por isso sempre vai gerar uma 

                                                 
15 CARDOZO, Benjamin Nathan. A Natureza do processo judicial in Os Grandes Filósofos do Direito, 

Clarense Morris (org.) São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 535. 
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possibilidade de erro em suas decisões, em seus julgados. Além disso, os ministros, como 

qualquer cidadão, ao decidir sobre esse caso, não serão isentos, levarão consigo, com a sua 

análise, toda a sua historicidade, seus sentimentos, suas concepções individuais e com isso, 

poderão decidir essa caso de forma completamente diferente do que desejaria a sociedade. 

 

Uma terceira via é proposta por Ely. Afirma Ely que há uma falsa dicotomia 

que tem aprisionado o debate constitucional contemporâneo, que é a opção valorativa 

originalista e a entrega da soberania máxima às Cortes Constitucionais. Sobre a segunda 

hipótese já mencionamos, faltando apenas traçar um breve panorama sobre o originalismo. 

O originalismo é uma  teoria de interpretação constitucional onde o intérprete deve buscar a 

intenção original dos elaboradores da constituição. Com isso, não poderia haver uma 

atualização na constituição, ficando a mesma presa os ideais do passado. A terceira via 

proposta por Ely diz respeito ao que ele chama de Judicial Self-Restraint como limitação do 

Judicial Review. Ely concorda com Mangabeira Unger que todas as tentativas de construir 

uma doutrina moral e política a partir da natureza humana falharam. Ely não concorda com 

Rawls e Dworkin no que se refere à tese da existência de princípios morais, aceitos e 

endossados pela coletividade que devem servir de base para  a atuação da jurisdição 

constitucional. Para Ely, tais princípios seriam apenas opções valorativas dos magistrados. 

 

Esse Judicial Self-Restraint limitaria então o Judicial Review a questões 

relativas à preservação da integridade do próprio regime democrático. A jurisdição 

constitucional apenas teria como missão a garantia da lisura dos procedimentos 

democráticos. Para Ely, o controle de constitucionalidade deve ser um reforço da 

democracia e não querer ser o guardião superior da constituição, como sendo quase um 

Poder Moderador nos moldes brasileiros, que possuía um poder maior dos que os outros 

Poderes Republicanos no Brasil Império.Vem assim Ely propor uma natureza 

procedimental da constituição como única forma de legitimação da jurisdição 

constitucional, onde teria ela o dever de viabilizar que cada geração se auto-governe, 

consoante as decisões da maioria. Teria assim a jurisdição constitucional a função de velar 

pelos pressupostos procedimentais da democracia. 
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Essa teoria de Ely recebeu forte crítica de Michael Perry, conforme 

demonstra Binenbojm, onde ele afirma que após holocaustos dos judeus na II Guerra 

Mundial, não mais se pode sustentar que as questões relativas ao processo seriam mais 

importantes que as questões de substância. Ely se defende dessa critica afirmando que as 

leis e políticas nazistas não resistiriam ao contraste constitucional nas bases propostas pela 

sua teoria já que geravam exclusão social, vitimização e extermínio de minorias isoladas16. 

 

Sobre a teoria procedimental proposta por Ely, Dowrkin concorda com ele 

no fato de que as decisões políticas devem ficar a cargo de agentes eleitos e que o controle 

judicial deve ficar centrado  nos critérios de elaboração das leis. O ponto onde Dworkin 

discorda de Ely é na, para ele, inviabilidade de que um judicial review fique restrito ao 

processo de feitura das leis, prescindindo as considerações de índole substantiva. O 

argumento utilizado por Dworkin é o mesmo utilizado por Ely de que não haveria consenso 

sobre que princípios morais devem prevalecer nem há consenso quanto ao significado de 

democracia e aos direitos processuais dela decorrentes e que com isso, a escolha por um 

conceito de democracia seria necessariamente uma escolha substantiva17. 

 

Para Ely então o STF não iria poder decidir tal questão, pois não seria 

legitimado para tal. Sua função seria de apenas zelar preservação da integridade do próprio 

regime democrático e não decidindo com base em princípios, deixando tal tarefa nas mãos 

dos legisladores. 

 

Quem propôs um outro aspecto sobre a jurisdição constitucional foi 

Habermas. Para ele, a formação democrática de vontade tira sua força legitimadora de 

pressupostos comunicativos e procedimentais, que permitem na duração do processo 

deliberativo, que os melhores argumentos venham a tona. Habermas assim não vê os 

direitos fundamentais como produto de uma revelação transcendente nem de princípios 

                                                 
16 Op. cit., 2004, p 104. 
17 Op. cit., 2004, p 105. 
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morais racionalmente endossados pelos cidadãos e sim de uma decisão recíproca dos 

cidadãos livres e iguais de, legitimamente, regular suas vidas por intermédio do direito 

positivo. Habermas resgata a idéia de sociedade aberta de interpretes da Constituição 

formulado por Peter Häberle. Por essa idéia, há um alargamento do círculo de intérpretes da 

constituição, incluindo além das autoridades públicas e as partes formais nos processos de 

controle de constitucionalidade, todos os cidadãos e grupos sociais que de uma forma ou de 

outra vivenciam a realidade constitucional. Essa tese já havia sido defendida também por 

Oto Bachof que entendia que a legitimação da jurisdição constitucional só seria obtida 

mediante diálogo com a opinião pública e a comunidade jurídica18. 

 

Para Habermas então uma teoria procedimentalista seria mais legítima que 

uma substancialista. Entende ele, com base em toda a sua teoria do discurso, que seria a 

sociedade quem deveria dialogar entre si para dessa discussão aflorar a melhor resposta a 

um problema e não que um tribunal decida por toda uma maioria, principalmente nos casos 

e que não haja nenhum consenso aceito plenamente pela sociedade, muito pelo contrário, a 

questão da legitimidade da jurisdição constitucional ganha ainda maior importância em 

casos como o que ora é analisado da anencefalia onde várias são as possibilidades, vários 

são os caminhos a seguir. 

 

Tanto Habermas quanto Ely são o que podemos chamar de 

procedimentalistas, onde os meios democráticos são o que mais importante deve ser 

observado quando se verificar a legitimidade e constitucionalidade de uma norma. Já Rawls 

e Dowkin seriam o que se denomina de substancialistas, onde os direitos materiais são de 

maior importância que os procedimentais. Tanto uma quanto a outra corrente são muito 

bem embasadas e ambas possuem seus pontos fortes e fracos, não parecendo que alguma 

consiga responder a todas as críticas a elas formuladas de maneira satisfatória. 

 

O que deveria então fazer o STF para solucionar o caso em tela? O STF não 

pode agir como se fosse legislador mas também não pode se furtar de decidir a 

                                                 
18 Op. cit., 2004, p 107 e seguintes. 
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controvérsia. Provavelmente seja esse o tema de maior dificuldade que o STF tenha 

enfrentado desde a sua criação pois como decidir algo que nenhum cientista, filósofo, 

político, religioso, etc, conseguiu de forma satisfatória definir? O que é vida? Quando 

começa  e termina a vida? Será que apenas atividade cerebral dita “normal” pode definir o 

que seja a vida? Os ministros não só não possuem essa legitimidade de decidir tal questão 

como também não seria justo jogar nos ombros dos ministros o fardo de carregar o peso de 

uma decisão política desse vulto. É decisão política pois a ciência está longe de responder 

as indagações feitas, e assim acabará por ser política a decisão e não jurídica e/ou científica. 

 

Essa questão é a questão onde todas as partes possuem uma certa razão, 

onde muito dos argumentos são pertinentes e devem ser levados em conta na hora de 

decidir. O melhor seria se essa questão ficasse a cargo do Congresso Nacional com um 

referendum ao final para saber o que deseja efetivamente a sociedade atual. Nem a teoria de 

Rawls, a de Dworkin, de Habermas ou a de Ely nos dão uma resposta absolutamente 

correta, verdadeira sobre esse tema. Essa impossibilidade se verifica pois como ensinou 

Nietzsche, não há uma verdade única, um caminho absolutamente correto. Há aspectos 

morais, éticos, sociais, filosóficos, religiosos, políticos e científicos que perpassam esse 

tema que merecem ser analisados com cautela.  

 

Por mais que tal medida possa ser acusada de ser uma ditadura da maioria, 

provavelmente será mais legítima do que uma ditadura da minoria, seja ela de ministros do 

STF, de médicos, geneticistas ou de cientistas de um modo geral. Na se está aqui propondo 

uma idéia apenas procedimentalista sobre o tema, mas sim permitindo que haja um grande 

e aprofundado debate sobre esse tema, onde os aspectos mencionados sejam levados em 

consideração para que a escolha possa ser feita da forma mais democrática possível, mesmo 

que para muitos essa escolha possa ser vista como errada. Todos os argumentos devem ser 

postos à mesa para decidir a questão da anencefalia. Deve-se levar em consideração os 

aspectos médico-científico, genéticos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, jurídicos e 

religiosos pois são esses os aspectos que formam toda uma sociedade e que em um 

momento como esse devem estar presentes. Assim é a democracia, nunca todos ficam 
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satisfeitos, mas nesse caso, não há como não pensar, com base no procedimentalismo, que 

os aspectos democráticos devem estar presentes para que assim decida a sociedade como 

quer enfrentar essa questão, arcando também com o ônus de uma decisão difícil como essa. 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não se procurou de forma alguma esgotar a matéria sobre anencefalia pois 

ela gera grandes controvérsias em várias áreas do conhecimento humano. Não existe um 

consenso no meio jurídico, no médico, no filosófico, no sociológico e provavelmente em 

nenhum outro ramo do saber humano. 

 

Assim, entregar ao STF o poder de decidir um tema tão controverso na 

sociedade, é dar uma carta branca para que o Poder Judiciário legisle por via transversa. 

Cabe reiterar que se o regime escolhido foi o democrático, as instituições devem sempre ser 

pautadas por ele, e qualquer afronta a esse regime deve ser rechaçada. Não se pode pensar 

também nos juízes constitucionais como guardiões da constituição, vê-los quase como 

virgens vestais, que  estão isentas de influencias, possuindo uma neutralidade inexistente. 

 

Comentando também sobre a dificuldade de uma prestação jurisdicional em 

casos onde o Direito passe distante do caso concreto, e tal caso está muito mais ligado a 

outras ares do conhecimento, J. J. Gomes Canotilho afirma que se a teoria da constituição 

pretende discutir, descobrir e criticar os limites, as possibilidades e a força normativa do 

direito constitucional, ela vê-se confrontada com a sobrecarga do próprio direito 

constitucional e com a questionabilidade legitimatória de algumas decisões constitucionais 

(ex: sobre a interrupção da gravidez, sobre o tratado de Maastricht, sobre a utilização de 

tropas fora da fronteira) que talvez se situem mais num outro mundo – o mundo da justiça 

não metafísica – do que no mundo constitucional da ‘justiça constitucionais’19. 

 

                                                 
19 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direitos Constitucional e Teoria da Constituição, 6a ed., Coimbra: Almedina, 

1997, p. 1343.  
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Assim, em que pesem as opiniões em contrário, o mais acertado seria que a 

questão da anencefalia não fosse decidida pelo STF, pois quem deve faze-lo é o órgão 

legiferante competente constitucionalmente para tal, ou seja, o Congresso Nacional, e de 

preferência que o faça com um referendum no final para que essa escolha possa ser a mais 

democrática possível, correspondendo efetivamente ao pensamento atual da sociedade. Não 

se pode pensar que essa decisão será “a decisão correta” pois nesse caso não existe uma 

única decisão correta conforme já foi mencionado. São várias as possibilidades. São vários 

os aspectos relevantes tanto dos que defendem quanto os que condenam o abordo de um 

feto anencéfalo. Por mais que se queira tentar pensar essa questão a luz da Carta Política de 

1988, será muito difícil encontrar uma resposta pois a constituição não tem como prevê 

todas as hipóteses futuras, todas as descobertas da ciência. 

 

Essa controvérsia é causada por nossa ânsia cada vez maior de saber mais 

sobre nós mesmos e o mundo. Conforme escreveu Platão, o saber em hipótese alguma nos 

traz paz e tranqüilidade, muito pelo contrário. Quem quiser paz deve ficar na ignorância 

pois o saber, o conhecimento, sempre nos trará inquietude, dor, desconforto, angústia, e 

mesmo assim, o buscamos incessantemente e continuaremos a busca-lo20. Essa é a 

maldição do ser humano. 
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