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Direito à vida 

- O Título II da CF/88 é dedicado à proteção dos Direitos e Garantias Fundamentais 

e seu Capítulo I é dedicado aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.  

- Art. 5º, CF/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

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

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

propriedade, nos termos seguintes:” 



Direito à vida 

- Direitos-raízes: os cinco direitos mencionados no caput são considerados os 

direitos individuais básicos – vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 

- Rol não-taxativo: como já visto, o conjunto de direitos fundamentais pode ser 

ampliado, mas as proteções não podem ser abolidas. 



Direito à vida 

- Direitos fundamentais explícitos: estão textualmente declarados na CF/88 (mesmo 

que não estejam no rol do art. 5º, como é o caso das proteções relativas à 

aplicação dos princípios da anualidade e legalidade tributárias). 

- Direitos fundamentais implícitos: seu reconhecimento deriva da interpretação da 

Constituição. 



Direito à vida 

- Direito à vida: deve ser entendido de modo amplo, pois inclui tanto o direito de 

ser protegido contra uma morte não-natural quanto o direito a uma vida digna.  

- Apesar do disposto no art. 2º do Código Civil (“a personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”), há que se entender que a proteção da vida começa com o 

início da gestação (veja a ADI n. 3510). 



Direito à vida 

- O pré-embrião (gerado por reprodução assistida extracorpórea), antes da 

implantação, não é protegido por este dispositivo e pode ser utilizado nas 

pesquisas com células-tronco embrionárias (art. 5º da Lei n. 11.105/05). 

- Observação: inviolabilidade não significa irrenunciabilidade; a autolesão não é 

punida e a pessoa pode renunciar ao seu direito à vida. 

 



Direito à vida 

- Acepção negativa do direito à vida: é assegurado a todo ser humano o direito de 

permanecer vivo. Direito de não-intervenção, tanto por parte do Estado, quanto 

por parte de outras pessoas. 

- Acepção positiva do direito à vida: direito a uma vida digna. Devem ser 

assegurados ao indivíduo o acesso a bens e utilidades indispensáveis a uma vida 

condizente com a ideia de dignidade humana (Novelino). 



Direito à vida 

- Novelino explica que, nesta perspectiva positiva, o direito à vida impõe ao poder 

público o dever de adotar determinadas medidas voltadas para a proteção da 

vida (como, por exemplo, recusando um pedido de extradição), garantia de 

amparo material e criação de normas protetivas e incriminadoras de condutas 

(como as leis de proteção às testemunhas e às mulheres e a tipificação penal do 

homicídio). 



Direito à vida 

- Ponderações ao direito à vida: como já mencionado anteriormente, raros são os 

direitos que podem ser considerados absolutos – e o direito à vida não é um 

deles. 

- Pena de morte: apesar de ser expressamente vedada em tempos de paz (veja o 

inc. XLVII), a pena de morte pode vir a ser aplicada a determinados crimes 

militares se praticados em tempos de guerra declarada.  



Direito à vida 

- O  Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001/69) prevê, a partir do art. 355, o rol 

de crimes militares em tempo de guerra que podem receber este tipo de sanção, 

caso venham a ser cometidos em seu grau máximo.  

- Note que este rol não pode ser ampliado, tanto por se tratar de uma cláusula 

pétrea (eventual emenda resultaria na abolição de direito fundamental) quanto 

em razão de compromissos internacionais ratificados pelo Brasil. 



Direito à vida 

- Guerra: trata-se de conflito externo; a declaração de guerra pode ser feita pelo 

Presidente da República, com a devida autorização do Congresso Nacional. 

- Caso venha a ser executada, o art. 56 do CPM prevê o fuzilamento. A pena não 

pode ser aplicada antes do trânsito em julgado e o condenado tem direito de 

pedir indulto, anistia ou comutação da pena. 
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Direito à vida 

- Tratados internacionais de direitos humanos: em razão do disposto em 

documentos internacionais, a pena de morte não pode ser aplicada a pessoas 

que, no momento da prática do crime, eram menores de 18 anos, maiores de 70 

(CADH) ou, no momento da execução, estejam gestantes. 

 



 


