
O DIREITO FUNDAMENTAL À DISPOSIÇÃO
SOBRE O PRÓPRIO CORPO (1)

LUÍSA NETO (*)

Peço emprestada a expressão de Bento de Jesus Caraça: “Não temo o
erro porque estou disposto a corrigi-lo”. Daí que me proponha não per-
der muito tempo com o tipo de questões formais, já anotadas para efeitos
de errata e correcção: quanto a gralhas, falta de passagem das notas biblio-
gráficas de rodapé para o final, como diria Bocage, no final das suas
Rimas, o leitor que é mais inteligente fará as correcções necessárias.

Daí que o que se proponha, para efeitos desta apresentação seja essen-
cialmente o fornecimento de uma chave de leitura de uma dissertação que
é assumidamente panorâmica e multidisciplinar.

1. UMA DISSERTAÇÃO PANORÂMICA

O trabalho de formação universitária deve processar-se progressiva e
continuamente. Daí que tendo em conta tais objectivos me pareceu de
privilegiar um trabalho pessoal, de acordo com uma óptica recapitulativa.
A “revisão crítica da literatura pode ser acto de seriedade, sem pretexto para
as dissonâncias do autor, tidas como manifestação de singularidade e de

(*) Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) O presente texto corresponde ao suporte utilizado para apresentação da disserta-

ção em provas públicas para obtenção do grau de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas
no dia 8 de Maio de 2003 na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Por se tra-
tar do primeiro número da Revista desta Faculdade, e por muito me honrar ter sido esta a
instituição em que prestei as referidas provas pareceu de total ajuste a sua publicação neste
contexto. É pois deliberada a forma depurada de notas e/ou indicações bibliográficas em
que o texto se apresenta, e que resulta precisamente de ter esta origem e função.
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génio”, com a consciência de que tudo já foi dito, já foi escrito e muito
melhor — “inevitavelmente melhor”, como escrevia Orlando de Carva-
lho, nas suas Páginas de Direito.

Dizia Bachelard que a ciência deve ser entendida como uma sucessão
de erros corrigidos. Ora, sem querer fazer os cortes epistemológicos sobre
que perorou Thomas Kuhn é importante a consciência de que não temos
qualquer possibilidade de actuar, em momentos de investigação, fazendo
tabula rasa do que está para trás.

Sempre enunciámos desde o início a preocupação de abordar o tema
escolhido sem limitação quanto à extensão, mas com problematismo, inter-
disciplinariedade, amplitude. Cumpre de algum modo reiterar e sintetizar
algumas considerações, que nos parecem decorrer do exposto, mas que
convirá ainda assim deixar aqui expressas.

O jurista é o homem do presente: a fidelidade ao passado, o respeito
da tradição dá-lhe soluções actuais que perdem a sua eficácia quando um
novo futuro se revela mas apenas passo a passo e na medida em que esse
futuro muito próximo se incorpora no presente.

De facto, “não existe nenhuma tabula rasa. Somos como marinhei-
ros que constroem sempre no mar com os materiais que já têm sem con-
siderarem ir ao cais e começar tudo de novo”, escrevia François Terré, Le
doute et le droit, ob. cit., p. 201. Esta seria razão suficiente para justificar
a ausência de uma conclusão final, por consciência da insuficiência da
análise feita e consequentemente do grave risco de precipitação de tal con-
clusão, tanto mais que cada parte e capítulo vai desde logo em si trazendo
implícita uma percepção geral.

2. UMA DISSERTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Parece ter-se conseguido decerto este objectivo. Quanto à desejada
interdisciplinariedade ou transdiciplinariedade — num degrau ainda acima
para quem distinga os conceitos —, sabemos que podemos ser acusados de
ter seguido um método ecléctico e não sincrético.

Antes se diga que se seguiu um método analítico, que decorre precisa-
mente do objecto. Para se ter uma ideia da amplidão e vastidão do mesmo,
se diga que todos os dias, tanto durante a preparação da dissertação como
durante a preparação da defesa não houve dia em que os medida nos não bom-
bardeassem com notícias que de uma forma ou de outra poderiam ser sub-
sumíveis ao tema: sejam os sósias do Saddam, seja a obrigatoriedade do
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uso de cinto de segurança, seja o coronel do exército chinês que se transforma
em primeira dama da companhia de dança de Pequim, seja a moda das injec-
ções de bottox entre as actrizes de Hollywood, sejam as condições de certi-
ficação internacional do seguro verde, seja o racionamento do tabaco aos
soldados americanos, seja a pena de prisão na Austrália para quem se apre-
sentar com doença de índice de perigosidade acima de um determinado nível.

Foi claro o intento de sopesar todas as ideias, mais ou menos esta-
belecidas, não enfrentando somente as vexatae questiones.

3. UMA DISSERTAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL

É esta uma dissertação em direito público e com o fundamento no
direito constitucional, precisamente porque o que se questiona é a margem
de liberdade deixada ao sujeito para viver a sua relação com o seu corpo
sem que nisso sofra interferência por parte do Estado. Ou seja, a dis-
cussão quanto ao modo como o Estado deve garantir uma organização tal
que permita que outras ordens normativas não sejam substituídas pela
regulação jurídica.

O Direito constitucional e o direito público em geral têm vocação de
âncora do sistema mas necessitam de buscar contributos na realidade em
outras ciências, sob pena se revelar afinal uma constituição semântica,
para utilizar a expressão de Loewenstein.

A ciência tem um abstracto uno, coerente, harmónico e sistemático, pelo
que têm que se considerar os contributos das ciências físicas. O direito deve
reconhecê-lo: como deixei escrito. O direito não pode pretender ser o rei
Midas de toda e qualquer necessidade de regulação. Ou seja, não pode que-
rer transformar em ouro tudo em quanto toca.

A questão é precisamente a do paradigma constitucional, no sentido
último e mais nobre do termo. Como referia Bismarck em carta escrita ao
Kronprinz Guilherme: “jurei observar a constituição — que será, porém se
a minha consciência me ordenar amanhã que a não observe?”

Ou seja: os direitos sempre foram vistos como uma situação de van-
tagem, como uma posição activa do respectivo sujeito, independente da for-
mulação dogmático doutrinal que lhe sirva de base. E se essa suposta
posição activa verdadeiramente manieta mais do que liberta, tolhe mais
do que permite?

Einmal ist kein Mal. Trata-se de um adágio e não de um princípio
geral do direito, já que este não deve ceder ao que é violação do direito.
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Daqui decorre aliás o princípio da legítima defesa. Apenas o necessário é
permitido, num debate de cada um consigo mesmo na formação de íntima
convicção.

Nestes termos, a intolerabilidade deve ter que ver com um núcleo
que se reconduz à dignidade da pessoa humana. Mas esta não pode ser
entendida e termos abstractos, mas situados e subjectivamente valorados.

Implica considerar uma diferenciação entre direitos e liberdades: há
liberdades que chez le legislateur, não são verdadeira tolerância porque
não correspondem a um bem público.

A restrição de direitos liberdades e garantias implica sempre uma
situação de colisão e/ou conflito com outros bens ou direitos constitucio-
nalmente consagrados. Mas e se estiver aqui em causa um bem público
de extracção prévia, ou seja, que deva ser tido em conta em termos que pre-
sidem à própria previsão ab initio dos direitos?

Necessariamente há que apontar para a coexistência com outras ordens
normativas mesmo no âmbito do poder constituinte, centrando-nos no prin-
cípio da dignidade da pessoa humana como nó górdio.

A esfera de liberdade e autonomia tem que, em última análise, em casos
extremos, admitir o “não gozo”, e a renúncia, em homenagem ao direito
ao livre desenvolvimento da personalidade entendido enquanto princípio
genérico de autonomia.

Ou seja, a alternativa não é entre a não regulação e o direito. Há outras
ordens normativas e o direito não pode pretender a total juridificação

4. O FIO CONDUTOR

Mas tentemos explicitar o fio condutor, quase feiticeiramente recons-
tituído em edição dos Récueils Dalloz de 24-5-2001, ou objecto também
das preocupações recentes do Centro de Filosofia do Direito de Louvaina,
ou reconduzido mesmo, nalguns casos a considerações sobre uma crise
da regulação social ou eventuais mutações do Estado.

Pretendeu-se um fio condutor que permitisse recobrir situações várias
objecto de tratamento monográfico atomizado. Pretendíamos descortinar
se um eventual direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo
teria lugar de inscrição no ordenamento jurídico, de iure condito ou ao
menos de iure condendo.

E desde logo se fale em direito à disposição sobre o corpo e não à dis-
posição do corpo. Parecerão expressões equivalentes mas repare-se que o
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advérbio sobre expressa melhor a ideia de que não estamos apenas perante
actos radicais de disposição do corpo invólucro na sua totalidade. Antes
pelo contrário, e como refere Jean-Louis Baudouin, ao pensar apenas nes-
sas atitudes radicais deixamos na sombra aquilo que são os actos quotidianos
que fazem relevar a necessária autonomia da vontade em cada uma das deci-
sões aparentemente despiciendas: "as considerações sobre o eugenismo,
aborto, eutanásia deixam evidente como quase trivial o estudo da validade
do contrato entre cabeleireiro e o seu cliente, contrato pelo qual o pri-
meiro desembaraça o segundo de matéria viva que são os seus cabelos e
barba, ou da manicure».

Parte I

O nosso objecto nuclear é, como vimos, o da disposição sobre o pró-
prio corpo. Se o Direito — agora em termos subjectivos — é, numa
conhecida acepção, a permissão normativa específica de aproveitamento de
um bem, não haverá certamente objecto mais essencial sobre o qual aquela
permissão possa incidir.

Quanto ao CORPO, a respectiva concepção é uma construção do pen-
sar humano ao longo dos séculos desde os gregos — desde "O Verbo
fez-se Carne" do Cristianismo —, sendo um dos factores relevantes da
cultura contemporânea a progressiva descoberta da unidade do corpo.

E deste entrecruzamento surge o HOMEM como o sujeito supraci-
tado do direito à disposição sobre o próprio corpo. Como ser dotado de
reflexão, o Homem vive-se como problemático, interroga-se sobre si e
procura de algum modo responder à pergunta que passou à antropologia
moderna com Kant — Was ist der Mensch?

Como escreveu Vergílio Ferreira, ser livre é também e ainda instau-
rar uma ética e ainda forjar uma lei que nos oriente na liberdade.

O que não significa ignorar valores, mas que pode levar a fazer-nos
perceber que há uma diferença prosaica entre uma obrigatoriedade de uso
do cinto de segurança — cujo incumprimento apenas põe em risco a esfera
do sujeito que incumpre — e a proibição de ingestão de álcool, que obvia-
mente afecta outras esferas (artigos 82.º e 84.º do Código da Estrada).
Ora, assim sendo, não poderá ser inconstitucional a obrigatoriedade de
uso do cinto de segurança, na medida em que está em causa um acto de
liberdade que não afecta outros? Não o será apenas se se entender como
relevante um valor de atitude paternalista do Estado — usada a expressão
no sentido corrente do estado.
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Mas esta valoração paternalista — que em último caso transferiria
para o estado a decisão última sobre aquilo que as pessoas devem ou não
valorar na sua vida, e mais do que isso, em que condições é que devem ou
não prezar a sua vida — eutanásia — e a sua relação com o corpo não
transmuta precisamente o direito numa situação de dever? Não obriga o
Estado — através do seu braço jurídico a aproveitar determinados direitos?

Dirão que isto se justifica porque os direitos fundamentais têm uma
dimensão objectiva, para além de uma dimensão subjectiva. Ou seja, que
valem como elenco e rol de identificação de regime e estado. Mas parece
fundamentação pobre. A garantia dos direitos fundamentais é uma expres-
são da desconfiança face ao Estado, dando lugar a um paradoxo duplo: é
o próprio Estado que, segundo a fórmula de Jellinek limita os seus próprios
poderes e a respectiva extensão.

Tal paradoxo não desafia a razão. Como afirmou John Stuart Mill,
mesmo numa democracia os membros da minoria — e de minorias diver-
sas — têm necessidade de ser protegidas contra a vontade da maioria.
Para apreciar como é difícil satisfazer um requisito de uniformidade é
importante prestar atenção à diversidade de conteúdos que aparentemente
representam direitos tais como a vida, a intimidade, a liberdade de cons-
ciência, etc.

Sendo a expressão constitucional uma expressão objectiva de valores
— mesmo que não seguindo à risca as teorias neocontratualistas, de con-
senso, ou mesmo as temperadas teorias egológicas —, os exemplos de
excepcional coragem humana não podem arvorar-se em “dever ser”.

A posição ou atitude do Homem face a cada um dos momentos chave
do ser e prodrómico desenvolvimento humano — o nascimento, a vida
adulta, o confronto poliforme com a morte — é claramente determinada pela
envolvência social e pelo referencial axiológico em que aquele se movi-
menta.

São também esses os factores que neste domínio hão-de determinar o
papel do Estado e do Direito em geral e do direito penal, cuja actuação se
há-de pautar pelos critérios estritos de mínima intervenção e máxima sub-
sidiariedade. Pode suceder, contudo, que o direito se encontre já em face
de comportamentos externos e, mesmo assim, se julgue obrigado a não
intervir, porque eles assumem um relevo puramente individual.

Ou seja, os interesses em causa podem ser cabalmente prosseguidos
sem que tenha de comprimir-se ou resolver-se um interesse alheio. A esta
zona se pode chamar a da indiferença jurídica, mas o direito pode vir a
achar-se já perante actividades de relação, perante factos que voluntária ou
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involuntariamente vão afectar, em maior ou menor medida, a situação de
outros indivíduos, e todavia, não se julgar ainda obrigado a regulamentar
tais actividades, de irrelevância jurídica, como cumprimentar de mão ou
cabeça, visitar ou não os amigos.

Não está aqui em causa, acentue-se, o suposto confronto entre o direito
e a moral individual de cada um, demasiado particularista e mesmo sim-
plista para ganhar foros de cidade em sede da abstracção e generalidade
necessárias à formulação da norma. Mas há obviamente que atender ao con-
ceito de moral social, colectivamente dimensionada, mais próxima aliás
de uma dimensão de ética social. Foi esta a dimensão que propiciou o céle-
bre debate Law & Morals, protagonizado pelo Prof. Hart e por Lord Dev-
lin, que animou os anos 50, e potenciou a produção de autores e pensadores
subsequentes.

São questões em que é estreita, limitada e pobre uma visão mera-
mente juricizante e depreciativamente legalista, neutralmente (não) valorada.
De facto, a moralidade deve fazer parte daquelas considerações de retaguarda
a que recorremos dado o facto de sermos animais racionais, i.e. pensantes.
O pensamento moral pode estabelecer se o direito em geral ou a lei em par-
ticular de um país é moralmente vinculante e se precisa ou não de ser
alterada de modo a torná-la o que deve moralmente ser, o que leva a que
se reequacione o problema da obediência à lei.

E isto é tanto mais verdade quanto nos situamos num contexto situa-
cional específico, enquadrado por noções determinadas do Estado e Cons-
tituição, de Direito Natural, e dos desafios que hodiernamente se colocam
à nossa sociedade. É nesse contexto que a ética empresta o seu seio ao
equacionar a pessoa como fundamento e fim último do Direito, sujeito
titular de direitos fundamentais que devem ser explorados enquanto cate-
goria jurídica, em especial no que diz respeito aos direitos, liberdades e
garantias em geral e direitos, liberdades e garantia pessoais e direitos de per-
sonalidade. Determinante é também a margem deixada ao legislador e à
lei na determinação dos conceitos aí empregues.

As incumbências do Estado num Estado de Direito, tal como hoje é
historicamente afirmado, aponta não para um modelo ideal de sociedade,
mas para a percepção de uma sociedade democrática com maiores níveis
de participação consubstanciando uma democracia processualizada. E esta
perspectiva abrange o entendimento da norma e do Direito: se o Direito
designa uma ordem objectiva que se valora justa, pode também ser enten-
dido enquanto conjunto normativo ou poder moral que uma pessoa tem de
exigir ou fazer algo, falando-se nesta acepção de direito subjectivo — ou
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dominativo como expressivamente lhe chama Suarez. É esta última a
natureza do direito a analisar posteriormente.

Muito ao invés de degladiar positivismo e jusnaturalismo, há que apon-
tar para uma perspectiva de tolerância que posiciona os direitos fundamen-
tais num ambiente de consenso que torna subsidiária a acção do Estado.
Este, qualquer que seja a sua forma e vocação última jamais poderá ser
considerado fim em si mesmo. Só o Homem o há-de ser.

Ultrapassadas discussões estéreis opondo o humanismo e o individualismo
face ao universalismo, hoje é-nos claro que o direito natural funda e garante
ab superiore o direito positivo. Perspectivada a origem semântica do conceito,
o direito natural impõe hoje que se equacionem as noções de adesão e coer-
ção e respectivas implicações na concepção das liberdades fundamentais.
O direito natural não deve então ser visto como ideal para o direito positivo
mas como a sua base, explicando para a obediência que lhe é devida.

A justificação para tal obediência traz exigências de rigor, já que a inse-
gurança sobre os limites traçados à actividade humana, nomeadamente no
direito penal, frustra o sistema social auto-referente e expectativas, pelo que
deve haver proibição de perturbações socialmente intoleráveis da convivência
social constitucionalmente sancionada

No âmbito das ciências sociais, nos termos explicados, o direito tem
como objecto actos voluntários lícitos juridicamente relevantes, o que é dizer,
trata do exercício do poder de autodeterminação nas decisões comporta-
mentais e decisões humanas. Este objecto é marcado por um percurso de
racionalidade e cultura, e por uma mundividência que exige a superação da
instância sujeito-objecto e introduz novas preocupações, novas frentes e
novos campos e disciplinas científicas como a Bioética, que esperam do
Estado e da sociedade respostas normativas com respeito pela dignidade da
pessoa humana. A inalienabilidade do estatuto do indivíduo pode mesmo
fundar um direito de resistência passiva do indivíduo face ao tipo hodierno
de sociedade. O conceito de homem pessoa, ainda que mediado não por
preconceito mas por pré-compreensão, permite ao Direito a identificação
operacional de certos valores básicos e princípios práticos que ainda assim
podem ser tidos como auto-evidentes para os seres humanos. E neste
âmbito releva a liberdade, integrante do referido status inalienável da pes-
soa humana, e decorrente da ideia de direito natural.

Mas uma ética do auto-interesse não pode figurar como exclusiva
justificação moral ou justificação da moral. De facto, em sede essencial
para a existência humana, o princípio da ortonomia deve nestes termos
substituir o da autonomia. Neste quadro, a Constituição surge como fun-
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damento de validade de toda a ordem jurídica. Esta constatação não
impede a necessária plasticidade, flexibilidade e abertura das normas cons-
titucionais, nem importa a diminuição da densidade das normas.

O poder coercivo do direito pressupõe aceite a autoridade do legisla-
dor, mas esta não pode ser vista enquanto processo fechado, mas sempre
enquanto suscitando participação do status activae civitatis. Assim, se a
garantia da constitucionalidade começa por ser uma garantia estritamente
jurídica vai mais além, dada a vinculação do legislador operar ainda assim
num sistema aberto, com apelo a princípios de outras ordens normativas.

De facto, norma e ordem e comando não são para nós conceitos coin-
cidentes, ao invés do que entenderia uma corrente estritamente positivista.
Os tipos de poder pensáveis impõem hoje uma razoável margem de legí-
tima discricionariedade e mesmo de livre apreciação e indeterminação.
Assim não são absolutos os critérios de aferição e indirizzo do legislador,
relevando um núcleo conceitual e halo conceitual.

Consoante a maior influência do direito natural a vontade do legisla-
dor perde a sua precisão e garante maior liberdade para suprir essa falta de
precisão: o direito não é predição, mas corresponde a uma ordem de con-
vivência humana orientada pela ideia de uma ordem justa, ideia essa a
que, pelo seu próprio sentido tal ordem vai referida. Não é ordo ordina-
tus mas ordo ordinans, com referência a regras de reconhecimento que
remetem para uma racionalidade deliberativa. Esta impõe a consideração
do processo de decisão enquanto acto de liberdade até que o Homem
encontre o projecto melhor para si. É esta senda de autonomia e liberdade
que nos propomos analisar de seguida.

A tipologia dos direitos fundamentais — direitos liberdades e garan-
tias e direitos económicos sociais e culturais —, reclama regimes diferen-
tes consoante a necessidade de interpositio legislatoris. A mesma tipolo-
gia faz realçar de modo distinto a ideia de garantia vs discricionariedade.
Esta última componente expressamente esclarece que nem todos os direi-
tos fundamentais são assim direitos naturais ou inatos.

Certo é que os direitos, liberdades e garantias, pelo menos no seu
núcleo tradicional essencial, surgem hoje como direitos inalienáveis e natu-
rais preexistentes ao Estado, e que em ligação concreta com uma ordem jurí-
dica concreta e o Estado se transmutam em direitos função. Não há assim
abstracção, antes se atendendo à consciência jurídica constituinte e cons-
titucional da comunidade, que reclamou a transformação do status nega-
tivus em status civitatis e em status activae civitatis ou status activae pro-
cessualis.
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Os direitos fundamentais têm uma dimensão social, apresentando-se
como limites funcionais que o controlo judicial das opções legislativas deve
respeitar. A colisão entre direitos e bens apenas demonstra que estes são
direitos prima facie e não direitos definitivos, dependendo a sua radicação sub-
jectiva definitiva da ponderação e da concordância feita em face de deter-
minadas circunstâncias concretas. Quanto à necessidade e possibilidade de res-
trição dos direitos fundamentais em causa estão hoje as implicações da eficácia
horizontal e vertical na estrutura objectiva e normativa regulatória.

A exigibilidade e inexigibilidade de uma conduta determinada pode
fazer relevar causas eximentes de responsabilidade. Estas podem ser con-
sideradas sob o ângulo da estrutura do facto como circunstâncias a ele
pertinentes ou que nele concorrem, ou num plano normativo, demarcando
o âmbito das normas incriminadoras por normas permissivas antitéticas
daquelas. Aqui intervêm os princípios da ponderação de interesses e do
meio justo como reguladores das causas de justificação ou, dizendo de
outro modo da questão de saber se em causa está um direito face ao dever
de suportar a acção de outrém em esfera jurídica própria.

Parte II

A liberdade negativa assim enquadrada faz relevar um caminho soli-
tário para a dignidade da pessoa com os atributos que a lei reconhece a todo
o ser humano. De facto, os direitos individuais, sobre a própria pessoa,
conhecidos como direitos pessoais, de estado, originários, inatos ou pes-
soalíssimos, são oponíveis erga omnes, extrapatrimoniais, intransmissíveis,
imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios e universais, e centram-se essen-
cialmente na protecção das categorias da integridade física e moral. Inde-
pendentemente desta classificação atomizada, há-de haver um direito geral
de personalidade que abranja as várias manifestações fenomenológicas,
uns iura in se ipsum, que tutele juridicamente então a personalidade
humana. Esta é entendida não em termos de uma relação homem — res,
mas de uma relação homem homem. A determinação do que seja neste caso
a obrigação passiva universal, obriga a uma refocagem — na expressão de
Capelo de Sousa —, que se manifesta na relevância da ideia de pessoa para
o começo da personalidade nos termos civis.

Sob o aspecto jurídico, como norma para as relações intersubjectivas,
há-de sempre surgir a lei do ethos — moral e direito — que se concretiza
na exigência absoluta do respeito da pessoa. Em sentido ético ou deonto-
lógico, à faculdade de cada qual pretender que o respeitem equivale à obri-

Luísa Neto230

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



gação de respeitar os outros. Na interdependência recíproca entre os homens
avulta a proximidade do eu e do outro, do ser com o outro (mitsein), e do
estar no mundo (dasein).

De facto, o Direito conhece a pessoa jurídica porque a pessoa natu-
ral é o Homem, conceito destacável no mundo do dever ser. A tutela da
personalidade humana sofreu uma apreciável evolução histórica, atrás
demonstrada. Hodiernamente, a par de uma pretendida tolerância das con-
cepções de bem atendendo ao princípio da autonomia — nos sentidos
apontados por Rawls e Nagel —, assistimos à hegemonia de uma ideia
humana do direito que assenta nos direitos fundamentais e que traduz uma
repersonalização do direito ou ressubjectivização patente mesmo na lei
fundamental, como no caso alemão.

Mesmo sem uma teoria egológica de base, pode o direito subjectivo
ser entendido como ausência de proibição, como permissão directa espe-
cífica de aproveitamento de bem, ou correlativo de obrigações passivas
ou actos de outros.

A existência ou não de deveres morais decorre da estrutura densa e
complexificada ou rarefeita das próprias normas, mormente quando estas
regulam o relacionamento do sujeito consigo próprio. Tal determinação dá
relevo à noção de liberdade, e à relevância da vontade no regime dos
direitos e liberdades pessoais, torneando os conceitos de autonomia da
vontade/responsabilidade/decisão/objecção e respectivos efeitos. O que
propicia uma explanação sumária e de índole teórica sobre as figuras que
em termos reais fazem relevar a vontade/disponibilidade — o acordo, a auto-
colocação em perigo, a autolimitação, o consentimento, a renúncia, a res-
trição, a autolesão, a heterolesão consentida, e com espaço ainda para uma
breve referência aos aspectos processuais atinentes às figuras da confissão,
desistência e transacção.

O limite da validade da autonomia constitutiva do jurídico encon-
tra-se na consciência jurídica geral. A libertação do indivíduo é então
enquadrada por parâmetros de moralidade social, que determinam uma
escolha razoável entre acções verdadeiramente desejadas e possivelmente
desejadas.

A determinação do mínimo de liberdade negativa pessoal que em cir-
cunstância alguma pode ser violado implica a utilização de um conceito
de agent relativity não muito distinto da doutrina do deontologismo
moral.

Se não há morais originais, a liberdade será sempre nestes termos de
segundo grau. Não só deve ser orientada para o bem, como a própria
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liberdade é um bem, que entra em tensão com a democracia para a cria-
ção da esfera de autonomia privada e da delimitação público/privado. Na
escolha entre modelos de objectivismo/subjectivismo, a autonomia privada
surge como voie moienne preservando o reconhecimento da autonomia
social da pessoa e problematizando as relações entre a vontade e a norma.

A imparcialidade e prioridade da moral impõem uma revisão crítica do
Estado de direito material e um non possumus oposto ao princípio de Mill.
Numa sociedade de pessoas humanas visando o desenvolvimento da liber-
dade, a imoralidade da conduta e o dano ou prejuízo público que esta pro-
voque devem ser valorados pelo contexto cultural ou social, para deter-
minação de ilicitude material por violação de bem jurídico fundamental.

Se a autonomia significa a regência de conduta por lei própria, a ideia
ínsita de liberdade não equivale a livre arbítrio mas antes equivale a ver-
ter a vontade psicológica e metafísica em voluntarismo jurídico. A opção
entre o maximalismo e o minimalismo — consequencialismo (desvalor do
resultado) ou deontologismo (desvalor da acção) —, aponta, qualquer que
seja a solução, para os princípios da fragmentariedade e da mínima inter-
venção penal.

Tanto as éticas do resultado como do dever apontam para a preservação
de bens. O estado de necessidade, que permite precisamente a não pre-
servação dos bens, apresenta-se como missing link e válvula de escape do
sistema de dissuasão penal, já que o princípio da culpa é limitador do
poder punitivo do Estado e que o conceito de responsabilidade é necessa-
riamente normativo atendendo à culpa como atitude interior e convicção ou
formação do agente. A legitimidade dos crimes de consciência encontra
assim justificação no sentido axiológico da comunidade.

Em sociedades pré-ordenadas os bens considerados primários são nor-
malmente entendidos como indisponíveis, sendo no entanto o tratamento do
consentimento e a consciência actual de ilicitude essenciais para a deter-
minação da relação entre a tipicidade e a ilicitude, por relação com a von-
tade natural. Estes bens primários não se reduzem no entanto aos susci-
tados pelo debate Devlin/Hart.

Entendido o acto jurídico como manifestação de vontade destinada a
produzir efeitos de direito, num Estado que pretende uma neutralidade
axiológica, há-de entender-se que os actos de pura tolerância se devem
fundar em instâncias de consenso que numa perspectiva de continuidade e
proporcionalidade garanta a legitimidade dos efeitos produzidos. O carác-
ter ideológico dos direitos fundamentais e personalidade coloca entraves à
eventual consideração de actos ou negócios abdicativos ou renunciativos ou
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de simples declaração de vontade abdicativa ou renunciativa que deve ter
por critério a causa ou objecto respectivo. O que se pensa é se não se deve
prescindir da causa nesta situação, em obediência ao binómio freedom to
believe/freedom to act.

Nos limites da lei civil impostos pela boa fé, pelo abuso do direito e
pelos bons costumes que integram uma ideia de ordem pública constitu-
cional, e ainda dos limites emergentes da estrutura dos poderes e deveres
jurídicos que integra o conteúdo do direito geral de personalidade, a con-
sideração dos bens intrínsecos em si distingue dos elementos do bem que
contribuem para o seu valor intrínseco.

No âmbito dos primeiros, a relevância negativa de consciência da juri-
dicidade enquanto exclusiva do valor jurídico só em casos muito excepcio-
nais é de admitir — como no caso do dolo eventual e do comportamento lícito
alternativo —, o que releva aliás do próprio conceito de Estado de Direito.

A intervenção num âmbito de organização alheio em virtude do con-
sentimento da pessoa legitimada para o outorgar supõe uma forma de
auto-organização da própria existência garantida pela Constituição através
do direito à liberdade de acção enquanto expressão do livre desenvolvimento
do indivíduo.

O acordo resulta da convergência de várias manifestações de vontade
das partes, sendo o seu constituído pela regulamentação dos interesses das
partes. A autonomia privada tem aqui papel fulcral enquanto permissão de
produzir efeitos de direito — ou, como dissemos de criar a própria lei. Ora
os efeitos referidos podem precisamente situar-se ao nível das renúncias táci-
tas e da perda de posições activas, conquanto espartilhadas pelas exigên-
cias de moral, justiça e equidade.

Já a autocolocação em perigo parece verificar-se quando a própria vítima
de alguma forma colabora para o resultado típico através da sua própria con-
duta, o que distingue a figura da colocação em perigo alheia consentida.

A autolimitação corresponde a uma auto-vinculação sem contrato ou
a uma declaração tácita de vontade, no mínimo com negligência consciente,
que em princípio deverá ser objecto de actos de tolerância de terceiros.

Já o consentimento difere dos puros actos de tolerância porque pode
fundamentar lesão de bens jurídicos. Para o nosso estudo interessa-nos aliás
sobremaneira as denominadas vagas de consentimento, em que a permis-
são de lesão é dada genericamente por toda uma sociedade, em determi-
nado circunstancialismo histórico e social.

A vontade não deve no entanto estender os limites que lhe coloca o
objecto privado e restringir arbitrariamente o campo possível da interven-
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ção do Estado. Este actua desde logo ao valorar o conhecimento que
funda o acto do consentente, o desvalor do consentimento quanto à acti-
vidade e resultado, e ao fixar, por exemplo no campo cirúrgico, a eficácia
do consentimento por oposição ao paternalismo médico.

A renúncia constitui um acto abdicativo, acto voluntário através do qual
uma pessoa perde um direito de que é titular sem uma concomitante atri-
buição ou transferência do mesmo para outrem. Interessa-nos obviamente
esta figura pela referida característica de intransmissbilidade do direito
geral de personalidade.

A restrição corresponde a um caso de colisão — e não de concor-
rência — de Tatbestand. Dada a emergência de interesses juridicamente
protegidos como núcleo e medida dos direitos subjectivos, pode então
falar-se de uma essencialidade do conteúdo do direito.

Parte III

Entrando mais concretamente na caracterização do corpo humano
como elemento de enquadramento do direito, e falando em especial, da liber-
dade/disponibilidade do sujeito quanto ao seu corpo face aos valores fun-
damentais do direito, adoptar-se-á uma perspectiva tripartida, escolhendo três
momentos decisivos em especial na vida humana.

Em primeiro lugar atente-se à formação e desenvolvimento de um
embrião, e aqui se falará do direito à vida, do aborto, da procriação medi-
camente assistida, do fenómeno das mães de aluguer, etc.

Num segundo momento escolhido, fale-se da vida do corpo humano,
e neste campo do direito fundamental à integridade física e saúde e inti-
midade. Aqui haverá espaço para falar de questões como a orientação
sexual, a autocolocação em perigo agora concretizada em casos tão banais
como o fumar ou o auto-expôr-se ao risco da SIDA, a greve de fome, as
intervenções cirúrgicas, os transplantes/doações de órgãos, a prostituição,
o Habeas Corpus, a experimentação, e outros contratos possíveis.

Num terceiro momento, referenciado ao dano morte ou à escolha do
momento da morte, em que estão em jogo os direitos ainda à vida, mas tam-
bém à intimidade e dignidade, fale-se do suicídio — ou tentativa —, do sui-
cídio assistido, da disponibilidade do corpo face aos transplantes post mor-
tem, da autópsia, da eutanásia, da legitimidade do Estado em sede de
aplicação de pena de morte.

Pense-se no caso de exposição fotográfica, para efeitos publicitários ou
outros — inclusive de figuras grotescas —, também no sentido de que o
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direito à imagem implica uma disposição do corpo. Ou pense-se numa
realidade actualmente muito estudada em França, onde recebe o nome de
contrato de “non opposition”, para nós, de não oposição, contrato pelo qual
uma pessoa se compromete a não agir em justiça contra o seu co-contratante
pela utilização por este da sua criação — marca, patente de invenção, etc.
Se bem que a figura tenha começado por ser estudada noutros domínios, inte-
ressa-nos a sua aplicação no campo dos direitos de personalidade, como no
caso de Catherine Deneuve emprestar o seu nome e imagem a Yves-Saint
Laurent para fazer publicidade sobre produtos de beleza.

Ou pense-se em situações de sujeição voluntária a escravidão, ou
casos em que os sujeitos fazem uso das suas características fisionómicas,
inclusive como fonte de rendimento: pense-se no caso dos anões, dos
gigantes, que sem chegarem ao grau de coisificação do já referido exem-
plo do anão de Vila do Conde, utilizam o seu corpo em sentidos porven-
tura que alguns questionariam, tendo em conta a imagem precisamente
como vertente do direito que estudamos.

Não tem de facto o legislador, nem a doutrina, nem a jurisprudência
— nem nós! — imaginação para abarcar toda a possibilidade de extensão
dos casos subsumíveis. Pense-se desde logo no conteúdo e na disciplina
dos contratos atípicos ou das situações relativas a direitos fundamentais atí-
picos, ou nos casos em que as partes se submetem voluntariamente a con-
tratos que incluem limitações ou restrições de facto ao seu direito de dis-
por do corpo, como no caso de cláusulas que proíbem a gravidez ou
contratos de trabalho e/ou seguro que obrigam à realização de testes de des-
pistagem da sida, ou, pior ainda, quando tais exames são feitos sem o
conhecimento dos sujeitos.

A admissibilidade da relevância da vontade/disposição em cada um dos
momentos referidos há-de ser equacionada à luz dos fundamentos dos
limites ou princípios enquadrantes, ou seja, da concepção do direito como
ciência de valores, do princípio da dignidade da pessoa humana, das noções
de ordem pública e bons costumes, das linhas traçadas pela ética e pela
moral.

Com propriedade pretendemos equacionar e tratar os actos de dispo-
sição sobre o corpo humano e não do corpo humano, que é expressão
menos abrangente. Estes actos podem ser inter vivos e mortis causa,
tendo estreito nexo estreito com a pessoa, a sua vida, intimidade e inte-
gridade física.

Nalguma vertente o corpo humano é também uma coisa porque não
se confunde com a pessoa, é a sua carapaça e portanto um bem. Esta
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natureza não aponta para uma essência patrimonial, o que por sua vez
também não afasta que haja implicações patrimoniais da lesão do bem em
causa. É que a inerente responsabilidade há-de recordar que o corpo
humano não ocupa um lugar particular no direito senão por intermédio
do conceito abstracto de pessoa.

A dignidade da pessoa humana é então essencial para explicar que
os direitos sobre o corpo a existirem não são dominiais ou equiparáveis, mas
relevam da noção de direitos de personalidade, com uma dupla vertente de
relação com o interior e o exterior. O hábito externo, realidade física e cor-
pórea, relaciona-se com a ideia de alma e resulta no bem vida protegido
por vários instrumentos nacionais e internacionais de garantia.

O significado social do Homem é necessariamente subtraído a qual-
quer apropriação individual, mas o corpo é só do sujeito.

Ora, se as proibições de dispor se impõem normalmente em favor de
determinados sujeitos que assim são os beneficiados pela proibição, para
nós trata-se de saber se do suposto benefício legal não pode resultar uma
situação que acabe por manietar o sujeito que se visava supostamente
beneficiar. Nesta sede, intervém o conceito relativo e subjectivo de bene-
fício, fundamentando a necessidade de recorrer ao conceito absolutizado e
objectivado da dignidade da pessoa humana.

A admissibilidade e consentimento tolerante ou autorizante do pró-
prio face ao núcleo essencial dos direitos fundamentais é central para per-
ceber que não pode o direito juridificar os limites trazidos como apport das
ordens normativas circundantes.

A perspectiva deontológica envolvente da moralidade prática deve
fazer perceber que os direitos fundamentais preenchem lacunas do direito
natural ou desenvolvem as implicações das regras de direito natural face
a relações humanas intrincadas para as quais o direito natural não legislou
directamente e apenas forneceu directivas gerais.

A ordem pública pode então ser limite mas também fundamento para
a disponibilidade de que temos vindo a tratar, balanceando as atitudes para
connosco próprios e as atitudes de outros. É aqui impossível um critério
de exterioridade. Se a ética vale como modelo mesmo se contrariada
pelos factos, qualquer direito pode igualmente ter acima direitos positivos
e naturais porque não há efectivamente direitos absolutos.

A transposição para a normatividade e o estatuto ontológico da norma
encontram esteio seguro no princípio da dignidade humana que num sis-
tema aberto é concretizada e concretizável a partir de uma ideia de respeito
próprio, auto-estima e valoração de projectos de vida própria. Mas a con-
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cretização impõe também o dever de o Estado não ser neutral ante os
actos de degradação da pessoa, devendo assegurar condições de formação
da consciência e potenciar a igualdade — o que em última análise levaria
a possibilitar a morte de quem o não pode fazer pelos seus meios.

No campo das relações humanas cabe a cada um traçar um caminho
em que se reconheça. E este manifesta-se em três momentos decisivos em
especial — reprodução, existência e morte.

No que respeita ao primeiro, e desde logo, a protecção de feto ou
embrião por outrem implica, a contrario, que se não deve interferir no
direito sobre o corpo de alguém que o não pode exercer. Neste primeiro
momento, está em causa a intersecção de pelo menos dois corpos. A ver-
dade, no entanto, e isso justifica esta referência, é que os processos gené-
ticos, as modalidades e meios de contracepção, e os métodos de procria-
ção medicamente assistida, são por um lado ainda formas de disposição
sobre o próprio corpo, mesmo que com o objectivo final de fazer nascer
um outro corpo, um outro ser, uma outra vida. De igual modo, e em ter-
mos correntemente difundidos que nos parecem inadmissíveis e a rebater,
porque excessivamente redutores, o direito à disposição sobre o próprio
corpo tem sido argumento referido para legitimar situagções de interrup-
ção voluntária de gravidez e ainda de licitude de contratos de gestação.

Intervêm aqui já os direito à vida e integridade, que não são direitos
sem sujeito porque o ser humano perfeito está no genoma e projecta-se no
entendimento do feto e do embrião in utero.

Essencial é também neste âmbito o conceito de morte cerebral — nomea-
damente de nado morto com anencefalia —, e de diagnóstico pré-natal.
Rejeitando fins de hominicultura, a verdade é que tais procedimentos relevam
precisamente por se tratar de definir o momento em que um ser humano que
já o é deixa de o ser ou deixa de o ser perfeitamente.

Razões várias impõem que o embrião deva ser tratado como pessoa.
Tal não significa que do ponto de vista fenomenológico não seja verdade
que ele apenas será pessoa graças à relação dual que lhe permitirá tor-
nar-se pessoa. Ele precisa constitutivamente de ter sido reconhecido
enquanto tal, sendo portanto com a primeira alteridade pessoal que ele se
torna pessoa.

Também a reprodução médica assistida impõe a autovinculação do
sujeito titular do direito às intervenções do Estado em nome da ordem
pública, moral e saúde pública.

A liberdade corporal e o direito de reprodução podem abranger ferti-
lidade programada ditada pela liberdade de consciência. Várias técnicas de
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reprodução medicamente assistida podem abstractamente ser utilizadas por
virgens, homossexuais, com ou sem o consentimento do cônjuge, levantando
questões de filiação e implicações do direito da família, bem como o des-
tino dos embriões excedentes ou a ténue linha de fronteira com a experi-
mentação, que se exige uma vez mais, o respeito pela dignidade concre-
tizada da pessoa humana.

A realidade das mães de aluguer aponta no sentido de a mãe social ter
supostamente o direito — com o qual não concordamos — a não ver o seu
corpo deformado. A dissociação entre mãe de gestação e mãe genética,
física e moral, implica dignidade de uma terceira pessoa, pessoa concreta,
a que vai nascer e que desde logo tem esse respeito.

Quanto à interrupção voluntária de gravidez, distinta do aborto espon-
tâneo, involuntário, parece objecto de consenso o facto de se tratar de
crime contra a vida uterina, sendo díspares os entendimentos quanto ao
momento a partir do qual tal vida deve ser valorada para o direito. Se a
lei determina que a personalidade jurídica começa com o nascimento, a
Igreja Católica por exemplo indica a proibição total do aborto desde o
momento da concepção, que considera real momento qualificativo, enquanto
outras correntes admitem posições intermédias e quantitativamente gradua-
das da protecção da vida intra-uterina.

Uma ou outra solução impedem no entanto que se fale de um caso de
delito sem vítima. Para nós um direito admissível ou não sobre a dispo-
sição do corpo implicará sempre neste caso o sacrifício de um ente bio-
lógico. Por isso mesmo nos parece que aqui está em causa um direito sobre
a disposição do corpo de terceiro, mesmo sem problematizar a intervenção
no processo do pai do nascituro.

São vários os modelos positivados. O conceito anglosaxónico de
bom samaritano aponta no entanto, correctamente, para o conceito de deci-
são em intimidade, realçado pelo caso Roe vs. Wade em 1973, nos EUA,
de que no mês de Janeiro se comemoraram os 25 anos. Ao lado do direito
à vida este direito à intimidade implica recorrer à dignidade como conceito
aferidor. Será sempre conceito indeterminado mas determinável concre-
tamente nos termos da legislação actual.

Por outro lado, importa não confundir, na discussão em torno da des-
penalização da conduta ora em causa, o plano que diz respeito a política
criminal e o que respeita à eficácia das previsões legais. A indestrinça con-
ceptual apenas vicia o iter argumentativo.

Já no que respeita ao segundo momento, do desenvolvimento da vida
do ser humano, a integridade física impõe um respeito lesado pelo dano de
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intervenção alheia. Mas haverá ainda responsabilidade quando o sujeito é
por acto o causador dos danos? Ou deve a lei permitir que haja neste
caso circunstâncias eximentes atendíveis? Parece que sim.

Assim acontece no caso da orientação sexual, conceito mais abrangente
que o de inviolabilidade carnal ou intangibilidade sexual, já que é um
conjunto de bens individuais e colectivos que determina o que sejam actos
sexuais de relevo.

Os casos de prostituição, de homossexualidade, de intervenção cirúr-
gica para transexuais, fazem ponderar interesses de ordem pública e bons
costumes como o princípio de verdade biológica e limites derivados da
moral sexual colectiva, que em alguns casos se impõem ao direito à inti-
midade.

Já a autocolocação em perigo coloca lado a lado questões complexas
e triviais, contratos atípicos e meros comportamentos concludentes, o que
dificulta que se trace uma linha divisória.

A autocolocação difere da heterocolocação em perigo aconselhada
mas mais do que a contrariedade face ao direito positivo aos bens consti-
tucionais ou princípios de ordem pública, é também casuisticamente face
ao princípio da dignidade da pessoa humana que devem ser aferidas tais
situações.

Saber se a disposição sobre o próprio corpo enquanto atitude volun-
tária do sujeito pode depois exigir que outrem se arrisque ou responsabi-
lize por tais causas — como no caso das profissões de risco e na tipolo-
gia dos crimes de omissão de auxílio — é outra questão controvertida.

Quanto à especial situação dos detidos, greve de fome e possibilidade de
consequente tratamento forçado. Comece-se desde logo pelos problemas de
buscas e de legítima ou não intervenção médico penitenciária.

A legitimação legal consentente não é absoluta, mas funciona por
graus e a decisão quanto ao momento legitimador não difere de soluções
a dar em casos de eutanásia, mormente quando a greve de fome pode ser
entendida enquanto coerção contra decisão do poder político.

O bem estar físico pode ser validamente utilizado como meio de
pressão mas ordenamento pode dar só uma permissão fraca, o que sig-
nifica que apenas autoriza essa utilização até certo limite de risco mesmo
para o próprio, que corresponderia à altura em que o sujeito já não pode
validamente tomar uma decisão ou revogar uma decisão anteriormente fir-
mada.

Quanto ao consentimento e responsabilidade na relação médico-doente
e nas intervenções cirúrgicas, o compromisso actual vai no sentido de con-
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siderar o doente como centro de decisão respeitável que decorre do direito
essencial e irrenunciável de cada pessoa se autodeterminar, desde que sal-
vaguardadas as exigências de capacidade, conhecimento e de autonomia téc-
nica dos médicos.

Esta autonomia técnica não pode no entanto prestar-se a fins de degra-
dação da dignidade da pessoa humana. O direito à disposição sobre o
corpo implica a autodeterminação do próprio corpo, o que a contrario
nega a possibilidade da intervenção de outrem, qualquer que seja o está-
dio da vida da pessoa humana, como por exemplo nos casos de experi-
mentação e mutilação.

Este princípio aplica-se aos transplantes e doações de órgãos ad vitam
e mortis causa. Nestes últimos casos agrava-se apenas em termos de grau
a valoração da capacidade para o consentimento e relevância do mesmo
nomeadamente quanto a órgãos vitais, sendo que os principais problemas
respeitam à determinação do momento da morte cerebral.

Por fim, o dano morte e a escolha do momento da morte implicam
igualmente relacionar o direito à vida, à integridade física e à dignidade.
O exercício máximo da própria vontade manifesta-se na determinação
voluntária sobre o momento da morte, e na relevância de disposições post
mortem sobre o corpo.

A protecção do cadáver envolve a obrigação de indemnizar a sua
lesão devendo correspondente direito, na ordem natural das coisas, ser
adquirido pelo lesado independentemente dos termos de transacção. No
momento posterior dá-se uma projecção da protecção jurídica não por
ainda ser uma pessoa mas por já o ter sido.

A punição do suicídio não pode ser máxima porque implicaria a coi-
sificação contrária ao valor da pessoa, mas não pode haver igualmente
uma proibição. Muito menos punição constitucional do suicídio ao con-
trário do que entendem alguns autores. De facto, como avaliar exterior-
mente se desapareceram as razões de viver, noções de que em homenagem
ao princípio da dignidade humana concretizada apenas o sujeito pode
apreender?

Aliás a consagração de um direito atribuído aos familiares, suposta-
mente fundamentado em conhecimento do falecido sempre haveria de cor-
responder a contrario a mera heterodisposição. A mesma argumentação jus-
tifica o modelo do consentimento presumido no caso dos transplantes
mortis causa.

Já o suicídio assistido é situação distinta porque implica a participa-
ção de outrem. Ainda assim, deve ser admitido este desvio ao direito à dis-
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posição sobre o próprio corpo, porque no fundo está em causa não a deci-
são de como morrer mas de como viver enquanto se morre.

A boa morte é central para afastar a expressão eutanásia involuntária,
que por definição supõe uma contradição nos termos.

A distinção entre a acção e a omissão na intervenção médica não
devem fazer supor uma alternância entre razão e liberdade. Estas promo-
vem-se estruturantes mesmo sem necessidade de recorrer ao duplo efeito,
ou ao estado de necessidade, impossível de aplicar dada a natureza dos bens
em causa.

A pena de morte foi também já entendida enquanto disposição sobre
o próprio corpo, em termos decorrentes de uma autocolocação em perigo,
transferência de consentimento para legitimar o poder punitivo do Estado,
ou decorrência da personalidade exteriorizada com culpa na formação da
vontade.

5. EM CONCLUSÃO

De tudo isto resulta que o Direito está de facto inevitavelmente endos-
sado a uma filosofia dos valores e o legislador deve escolher um modelo
normativo àquela adequado. Assegurar uma certa ordem social é um ideal
de justiça que deve orientar os trabalhos do legislador e que pode ser
encontrado na moral. Não na moral individual porque se trata de um
domínio que escapa ao direito, mas na moral social que deve regular as rela-
ções entre os homens, e que faz relevar a distinção entre justificação e
justiça espantosamente abordada por Norman Daniels, em Justice and jus-
tification, Reflective equilibrium in theory and pratice: a ética, se serve como
ponto de referência para a crítica do poder, pode também ser, em sentido
estrito, o critério por aquele directamente adoptado ou juspositivado.

Os juristas, os prudentes, têm por missão pesar os interesses opostos
e conciliá-los, apreciar se tal dever deve prevalecer contra um tal outro e
assim estabelecer uma hierarquia de valores. Mesmo não adoptando um
critério exclusivista que recorra ao mínimo ético ou que apele à impres-
cindibilidade social, este é um campo em que o Direito se há-de arvorar
em sistema, combatendo a incerteza. Tal não implica no entanto a estati-
cidade das suas regras, antes pressupondo o acompanhamento da sua alte-
ração por regras de reconhecimento, mediadas pela consciência jurídica
geral — e mesmo particular, quando assim seja possível, nas margens da
autonomia privada.
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Nestes termos, questiona Radbruch, a obrigatoriedade do direito não
conduzirá afinal a uma equiparação entre os conceitos de direito obrigatório
e justo, ou se se quiser, inversamente, entre os de direito justo e direito obri-
gatório? Não conduzirá ela a uma identificação do conceito de obrigato-
riedade positiva com o de obrigação absoluta e portanto a uma nova acei-
tação do erro da escola do direito natural, que, como vimos, negava
obrigatoriedade a todo o direito injusto só por ser injusto e a atribuía ao
direito justo só por ser justo?

Não é possível achar justificação para a obrigatoriedade de um direito
a respeito do qual começou por se demonstrar a sua injustiça. Ora esta
mesma concepção de justiça, mesmo plasmada implicitamente na Lei Fun-
damental pode ser para nós fonte de contradições, como a contraposição
das pretensões de Creonte à infalibilidade do direito positivo, e a concep-
ção de Antígona relativa ao valor sobrepositivo do direito natural.

Trata-se no fundo de situações em que se torna evidente que no
Direito, e ao invés do que sucede com a letra, é o espírito que não admite
excepções. O espírito faz assim, paradoxalmente, com que as regras sejam
observadas mesmo quando o não são.

Ou seja, o que nos ocupou foi precisamente o saber se no núcleo
inestimável dos direitos fundamentais não depositou o direito objectivo
uma livre disposição que permite a sua renúncia e disposição, aferida por
cada homem in concreto, de per si, como bem salienta uma perspectiva
assumidamente anglófila.

A perfeição ética implica deste modo o respeito pela alteridade, res-
peito que impede o agir de se deixar guiar, pela tentativa de assimilação
do outro à nossa ideia dele.

Para uma distinção entre ordem jurídica e norma moral, o conceito de
liberdade é fundamental. Trata-se, segundo Kant, do único direito inato.
Mas aqui há que distinguir segundo a natureza da ordem normativa.

A diferença formulada por Jellinek entre o Ob e o Wie é perfeitamente
adequada aqui: cada estado é competente para adoptar regras próprias de
direito internacional privado, ramo de direito interno (Wie), sem que possa negar
todo o valor jurídico aos ordenamentos dos outros Estados (Ob).

Ora sempre faltará uma questão cuja solução se retira do processo
puramente lógico proposto por Kelsen — a determinação da ordem jurídica
de referência. A análise feita releva da Ciência do Direito. É esta que deve
pronunciar-se sobre a coexistência de ordens jurídicas autónomas. O racio-
cínio de Kelsen pode ser seguido quando conduz à ausência de contra-
dição lógica entre as soluções incompatíveis dadas pelas diferentes ordens
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jurídicas em concurso. Mas pode ser alargado com diferenças quase imper-
ceptíveis quando se trate de coexistência de ordens normativas diferen-
ciadas — social, moral, ética, mesmo religiosa.

Tal é o contexto em que naturalmente surgiram as denominadas “éti-
cas de situação”. Se as circunstâncias são fontes de moralidade do acto
humano e exprimem a situação concreta e individualizada em que um
acto se manifesta, não é admissível considerar verdadeiramente um espaço
de indiferença jurídica. Ora, esta não indiferença manifesta-se nas ver-
tentes interior e exterior. Se para a moral o que interessa é não apenas
a determinação interior da acção do homem, para o Direito também não
releva apenas o aspecto físico, a componente externa. Assim, se o Direito
não se conforma com a mera legalidade, ou seja, com a simples concor-
dância do acto com o comando, a lei moral tem em conta o respectivo
móbil: exige o seu cumprimento por dever ético, mas manifesta-se na
conduta.

Não é pois verdade que para a Moral a lei suprema seja: "age apenas
segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se
torne lei universal"; enquanto para o Direito seria: "age exteriormente de
tal sorte que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de
cada um segundo uma lei universal".

É que Homo est, homo fit: existencialmente, o Homem faz-se ao
determinar-se livremente, escolhendo na sua determinação individual a
forma da sua própria essência; mas esta escolha está limitada pelas possi-
bilidades da essência humana indeterminadas, pela necessária convivência
e coexistência em ambientes de inserção.

Como diz Jean Dabin, “l'homme de droit, créature ou interprète, n'a
pas de repos tant qu'il n'a pas réussi à définir, ou tout au moins à rétré-
cir à l'extrême le cercle de l'indéterminité”. A singularidade do homem
aponta para a noção de pessoa como a procura de espaços de consenso, tão
amplos quanto possíveis, nomeadamente em matérias que contendem com
o que há de mais essencial, indissolúvel e ilimitável na pessoa humana, e
com censura agravada para a falta de escrúpulos na observância do preceito
principalmente quando houver um vínculo contratual, em termos que exi-
gem não só um sentido de responsabilidade não apenas ético-moral mas tam-
bém jurídica, indubitavelmente o antídoto mais eficaz contra a produção de
danos quer patrimoniais quer morais.

A comunidade daqueles que devem tomar decisões no âmbito do orde-
namento jurídico vigente, sobre a base da argumentação racional, é o
sujeito hipotético dos fins propostos nos argumentos teleológico-objectivos.
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As afirmações finalistas dos intérpretes são hipóteses sobre os fins esta-
belecidos por este sujeito hipotético: o que pretendemos no fundo é defen-
der que a relevância dada pela sociedade hodierna ao consenso não pode
postergar totalmente, na busca de uma ilusória ideologia de harmonia, um
necessário espaço de conflito e assunção de opções individuais. O terror
intervencionista do Estado e da puissance publique não pode fazer olvidar
a necessária consideração da conflitualidade interna e externa em que se
assume o indivíduo sob pena de incontornável alienação humana.

Ora, se assim se admite a eficácia de tal autovinculação, como é pos-
sível não permitir tais efeitos no caso de autovinculação em que o resul-
tado se produza não em outro sujeito mas no próprio titular do direito
disponibilizado? Estarão então em causa hipóteses que pretendem demons-
trar limites de valores, da ética, da moral, da ordem pública e dos bons cos-
tumes e que erradamente são tidas como jura negant.

É que sucede a desintegração quando nenhuma moralidade comum é
observada e a história mostra que a perda dos laços morais é muitas vezes
o primeiro passo para a desintegração, pelo que a sociedade fica justificada
em tomar alguns passos para preservar o seu código moral como deve
preservar o seu governo e outras instituições essenciais.

Se constitui condição necessária para a intervenção do direito — mor-
mente do Direito Penal — a existência de um dano social, dano este que
não se confunde com a mera imoralidade da conduta, com a ofensa de
valores ético-sociais, nem com o facto de a conduta se afastar do padrão
socialmente dominante de comportamento, o dano jurídico relevante con-
siste na intolerável diminuição de valor de um bem jurídico, como o caso
da vida ou intimidade ou autodeterminação.

Não há que fazer nosso o lamento dos filósofos pela experimentalização
dos interesses pessoais, porque não há nada mais natural que o desejo de
aproximação do prazer e afastamento da dor. Já não se pode é defender
uma posição como a utilitarista que pretende que as pessoas apenas se
interessam ou orientam por tal vertente.

De facto, em decisões importantes as pessoas não pensam nas coisas
tentando prever o prazer que poderão retirar das vivências, antes entendem
que é importante que a sua vida contenha não apenas uma variedade de
experiências e relações, mas também que tenha uma estrutura que expresse
uma escolha coerente entre aquelas. Claro que este ideal de integridade não
define em si um modo de vida mas pressupõe convicções substanciais.
Por outro lado, a realidade a que Dworkin chamou critical interests é sub-
jectiva e pessoal, dificultando que a tenhamos em conta. Mas haverá sem-
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pre um princípio de autonomia que impõe que o Estado não prescreva
soluções encoraje as pessoas a prever o seu futuro.

As pessoas hão-de deparar na sua vida com duas dimensões diferen-
tes de investimento: natural e humano. Destas dimensões diferenciadas
decorre a confusão sobre a natureza dos interesses que as pessoas têm
sobre quando e como morrer, que pouco tem a ver com estar ou não a sen-
tir dor ou sofrimento.

Assim, as questões levantadas pelo aborto e eutanásia, bem como por
quase todas as outras abordadas são as mesmas. Cada uma envolve deci-
sões que afectam em primeira linha — se é que não exclusivamente — o
próprio sujeito titular do direito em causa.

De facto, fazer uma pessoa morrer de uma maneira que outros aprovam
mas que ele mesmo acredita ser uma terrível contradição na sua vida, é uma
forma de tirania devastadora e odiosa, precisamente porque a dignidade de uma
pessoa é normalmente relacionada com a capacidade de auto-respeito.

Ou seja: o direito à disposição sobre o corpo, que nos propusemos estu-
dar é ao que parece um direito subjectivo, previsão normativa específica
de aproveitamento de um bem, ou seja, alude a correlativos deveres de
outros ou a deveres que formam um perímetro protector. Este direito sub-
jectivo sobre o corpo implica ainda hoje, e como vimos, a mais profunda,
espectacular e radical conexão com a liberdade de expressão garantida ao
ser humano, e abrange o facto de que eu:

a) faço o que quero sobre o meu corpo;
b) tenho possibilidade de impedir que os outros façam o que que-

rem sobre o meu corpo e de exigir a assistência de terceiros
para o eu queira fazer.

O princípio da dignidade da pessoa humana actua por exemplo como
limite à alínea a) como no caso das proibições das operações dos transe-
xuais; e à alínea b), no caso do suicídio assistido, ou seja, relevando neste
último caso o direito à heterodeterminação.

É que há liberdades que, chez le législateur, não são mais que tole-
râncias e que não deveriam ser confundidas com o bem público, é que há
diferença de natureza — e não meramente de grau — entre a tolerância e
a permissividade.

No contexto de crise dos mecanismos de regulação social, a catego-
ria do agir comunicacional de Habermas deve precisamente fomentar espa-
ços de autonomia, fazendo relevar o dissenso. Apontamos pois aqui para
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uma mediação não institucionalizada, ritualizada, arrimada na ética e na
ordem pública mas deixando, numa racionalidade e lógica comunicacional,
espaço ao eu.

E mesmo a liberdade do corpo humano sofre cada vez mais limitações
de índole científica: vacinações, despistagens, tratamentos de todos os
tipos, precauções contra as epidemias, mostram que o homem não é mais
o seu verdadeiro dono.

No fundo, o direito à disposição sobre o corpo, que começámos por
admitir que existisse, aproxima-se afinal mais de uma liberdade que de
um direito. Mesmo as exigências da técnica não podem justificar com-
portamentos aberrantes, por voluntários que sejam, em que nada se vis-
lumbre do radical do ser homem.
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