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RESUMO 

O abortamento ou não de fetos anencefálicos é, por certo, o assunto primordial e 

central desta dissertação, uma vez que os especialistas médicos e, até mesmo os 

juristas concordam entre si, que a vida de um anencéfalo é breve quando se 

encontra com o mundo físico, sendo que a proposta de que a vida pode e deve 

continuar fica apenas com os psicólogos e defensores da religião. O capítulo 

inicial se embrenha pelos direitos fundamentais constitucionais do feto em 

questão, trazendo à baila os precedentes históricos, para a sua fundamentação, 

ora apontando de forma positiva, ora de forma negativa as possibilidades do 

aborto. Já no capítulo posterior, aborda-se a questão estritamente jurídica, com o 

objetivo de demonstrar na lei infraconstitucional as diretrizes para uma decisão ao 

menos satisfatória envolvendo esta tão importante questão. Por fim o terceiro 

capítulo objetiva demonstrar as questões relativas ao aborto de anencéfalo 

fazendo uma análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

de número 54, – ADPF 54, verificando os votos dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal que considerou a possibilidade de realização do aborto nestes 

casos. Sendo que para a composição do relatório final foi utilizada a base lógica 

indutiva. 

 

Palavras-chave: Aborto. Feto anencéfalo. ADPF 54. Política Jurídica. 

 

 

 

 

 



 10

 

ABSTRACT 

ABSTRACT  

Whether or not to abort anencephalic fetuses is, certainly, the primary and central 

theme of this dissertation, since medical experts and even jurists agree that the life 

of an anencephalic infant is brief once it enters the physical world, and the 

proposal that life can and should continue, in these cases, is mainly restricted to 

psychologists and religious advocates. The opening chapter deals with the 

fundamental constitutional rights of fetuses with this condition, including the 

historical precedents for its basis, sometimes indicating positively, sometimes 

negatively, the possibilities decriminalized abortion. The second chapter 

addresses the purely legal question, with the aim of demonstrating, in the 

infraconstitutional law, the guidelines for a decision that is at least satisfactory in 

regard to this important issue. Finally the third chapter demonstrates issues 

relating to abortion of the anencephalic fetus through an analysis of the Argüição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54 [claim of breach of 

fundamental precept of number 54] - ADPF 54, verifying the votes of the ministers 

of the Supreme Court who considered the possibility of decriminalizing abortions in 

these cases. The final report was written based on inductive logic. 

 

Keywords: Abortion. Anencephalic fetus. ADPF 54. Legal Policy. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Dissertação é a obtenção do título 

de Mestre em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da 

Univali. 

Já de outro norte, o presente trabalho tem por objetivo científico 

demonstrar que diante da autonomia das sociedades hodiernas, em conjunto com 

a prática democrática, não é mais possível admitir um Direito positivo blindado às 

mudanças culturais e às conquistas sociais. 

Nesta senda, ainda que seja uma celeuma sem fim, extirpar ou não a 

vida fetal em razão da malformação, por se estar numa sociedade capitalista e 

individualista que busca por seus únicos interesses, as mudanças no âmbito 

social e jurídico tendem a acontecer. 

Dessarte, para esta singela pesquisa foram levantadas três hipóteses, 

visando ao final demonstrar sua aplicação ou não, conforme seguem: 

a) Seria a execução do aborto de anencefálico a primordial solução 

para a sociedade e gestante, lastreado nos direitos fundamentais constitucionais, 

haja vista que a sobrevivência extrauterina daquele é incerta. 

b) De outro norte, se a anencefalia estiver sendo extirpada do contexto 

social, a discriminação de raças seria um fato, onde se teria o caminho para a 

generalização, culminando em atrocidades irreversíveis. 

c) Ademais, em que pese a polêmica exacerbada envolvendo a 

questão: aborto de anencefálico e, os traumas que sobrevirão, os anseios sociais, 

neste quesito foram atendidos pelo Estado, usando um instrumento de mudança, 

dando uma nova roupagem ao Direito Positivo. 

Posto isto, no capítulo primeiro em síntese discorreu-se sobre a 

dialética da vida e seus direitos, demonstrando o conceito de aborto e, 

adentrando na história constatou-se que o aborto é uma prática de tempos 
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remotos e que a eugenia foi deliberadamente praticada, até o surgimento do 

cristianismo. 

Empós, na contemporaneidade tratou-se do aborto e aborto de 

anencefálico na legislação alienígena e no Brasil, até os dias de hoje, trazendo à 

tona os direitos fundamentais constitucionais. 

Em seguida, no segundo capítulo iniciou-se com a abordagem do 

Estado Democrático de Direito, pois dele decorrem todos os princípios 

fundamentais do Estado brasileiro, construindo uma ligação com o anterior, 

tratando-se da tipificação do aborto no atual ordenamento jurídico, bem como 

suas excludentes de ilicitudes. 

Ademais, adentrou-se mais uma vez no assunto traumático e polêmico 

da eugenia, não contemplada em nossa legislação, buscando apontar o abismo 

existente entre esta e a anencefalia, autorizada, legalizada sua prática pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Por derradeiro, o capítulo terceiro, ligando-se ao anterior, dedica-se 

exclusivamente a abordagem do aspecto legal do aborto de anencefálico, 

discorrendo sobre a ADPF – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 

demonstrando ainda o que é a anencefalia e onde ela termina não se furtando 

também de apontar o cotejo dos direitos fundamentais constitucionais. 

Ainda, buscou-se sem qualquer pretensão de exaustão caracterizar, 

seja em todo o processo que envolveu a sociedade, a qual desencadeou no 

plenário do Supremo Tribunal Federal a primeira audiência pública de sua história, 

como efetivamente na decisão do Supremo Tribunal Federal que legalizou o 

aborto, a incisão da política jurídica, instrumento de mudança e atualização das 

leis em vigência. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são sintetizadas as contribuições sobre o tema em comento, 

utilizando o método indutivo na fase de investigação. 

Por derradeiro, nesta Dissertação as categorias principais estão 
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Capítulo 3  

3 ABORTO DE ANENCEFÁLICO – ASPECTO JURÍDICO LEGAL 
NO BRASIL – UMA INCISÃO DA POLÍTICA JURÍDICA 

3.1 INTRÓITOS PRELIMINARES 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

recepcionou o Código Penal Brasileiro de 1940, que foi elaborado com previsão 

de aplicação de penas para crimes de aborto, com exceção do aborto necessário 

ou terapêutico, quando a gestante corre risco de vida e o aborto sentimental ou 

em decorrência de estupro. 

Necessário, então aquém do Direito Positivo, discorrer nesta 

derradeira etapa, sobre o aspecto jurídico legal do aborto de anencéfalo, razão 

primordial deste singelo trabalho, no berço esplêndido de um Brasil conservador, 

pouco desbravador no pertinente às mudanças conclamadas pela sociedade, a 

qual tem por hábito caminhar demasiadamente rápida, na esteira do tempo. 

Posto isto, visando à dignidade da pessoa humana, os 

princípios da legalidade, liberdade e autonomia da vontade e o direito à saúde, a 

sociedade agora individualizada, buscou no calor vivenciado desses valores, a 

interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

a fim de explicitar que os artigos 124, 126, caput, e 128, incisos I e II, todos do 

Código Penal hodierno, não se aplicam aos casos de aborto de feto anencéfalo. 

Nos termos acima, foi que a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde – CTNS ajuizou uma ação de argüição de 
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descumprimento de preceito fundamental, na qual pretendeu obter o 

posicionamento do STF sobre a questão do aborto de feto anencefálico. 

Assim, o Min. Rel. Marco Aurélio concedeu medida liminar, 

determinando o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em 

julgado, relativas a crimes de aborto de fetos anencefálicos e, na mesma senda, 

reconheceu o direito constitucional da gestante para submeter-se à operação 

terapêutica de parto de fetos anencefálicos, a partir de laudo médico atestando a 

deformidade, a anomalia que atingiu o feto.75 

Ora, percebe-se de imediato por tudo que já se apontou a 

existência nesta decisão liminar, do início de uma intervenção da Política Jurídica, 

porque começa a se delinear uma mudança na legislação atual, uma saída para a 

legalização, pertinente ao aborto de anencefálicos, tema por demais 

controvertido, polêmico, contudo imprescindível o seu enfrentamento. 

 

3.2 DA ANENCEFALIA 

 

Analisando detidamente, a anencefalia tem origem no grego, 

onde “An” significa sem e “Enkephalos” significa encéfalo76. A anencefalia é, 

portanto, uma má formação congênita resultante de defeito de fechamento do 

tubo neural, onde o feto portador desta anomalia caracteriza-se pela ausência de 

encéfalo. 

No mais, esta estrutura fetal é a precursora do Sistema 

Nervoso Central e, é a partir da formação desse tubo neural que o Sistema 

Nervoso Central acabará se formando. 

                                            
75 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa a dos 
crimes contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). v. 2. 12 ed.São Paulo: Saraiva, 2012. 
76 Belo, Warley Rodrigues. Aborto: Considerações jurídicas e aspectos correlatos. Belo Horizonte: 

Del Rey 1999.  
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Esse defeito ocorre por volta do vigésimo quarto dia após a 

concepção, pois é neste período que o tecido formado pelas células fetais, 

apresenta-se em sua forma plana, começa então a se transformar em um tecido 

que se invagina, formando pregas que começam a fechar-se por completo, 

acabando em uma estrutura tubular. 

No caso de anencefalia, esse tubo neural não se fecha 

totalmente, mas de forma incompleta e, o indivíduo passa a ser portador de um 

defeito congênito, a anencefalia. A anencefalia seria “[...] uma patologia congênita 

que afeta a configuração encefálica e dos ossos do crânio que rodeiam a cabeça”. 

Possui como consequência um desenvolvimento mínimo do encéfalo, o qual com 

frequência apresentam uma ausência parcial ou total do cérebro.77 

Segundo Marília Andrade dos Santos78 a partir do terceiro 

mês de gestação, utilizando meios tecnológicos avançados, é plenamente 

possível diagnosticar o feto anencéfalo, não deixando lacunas para as dúvidas 

pertinentes, uma vez que o feto não possui os ossos do crânio, e a partir da parte 

superior da sobrancelha não há osso algum, deixando a cabeça de ter um formato 

arredondado, com olhos esbugalhados. 

Anelise Tessaro79 discorre que a anencefalia é a inexistência 

no feto dos hemisférios cerebrais e, também do crânio, podendo ou não estar 

acompanhada por espinha bífida e polidrâmnio, não se concretizando a parte 

anterior e central do cérebro. 

Warley Rodrigues Belo80 caracteriza a anencefalia de uma 

má formação estrutural, consubstanciada na ausência de parte dos ossos do 

cérebro, podendo sobreviver alguns dias no âmbito extra-uterino, sucumbindo de 

forma plena não tendo consciência com o próximo. 
                                            
77 Disponível em: http://www.mmhs.com/clinica/peds/spanis/neuro/anenceph, do Martin Memorial. 
78 Revista IOB de DireitoPenal e Processual Penal – nota: continuação de REVISTA SÍNTESE DE 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – Porto Alegre: síntese, v. 1, n. 1, abr./maio 2000 – 
Publicação Periódica Bimestral v. 9, n. 54, fev./mar. 2009. p. 21 

79 TESSARO, Anelise. Aborto seletivo: descriminalização & avanços tecnológicos a medicina 
contemporânea. Curitiba: Juruá, 2002. 
80 BELO, Warley Rodrigues. Aborto: considerações jurídicas e aspctos correlatos. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1999. p. 83. 
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Por fim, em alguns casos é possível que o feto malformado 

se mantenha vivo por algum tempo, mas no decorrer da vida extrauterina é 

impossível prosseguir, sendo o aborto nestes casos, caracterizado pela 

interrupção da gravidez por apresentar uma má formação congênita. A morte será 

breve. 

 

3.2.1 Da Vida 

 

Não é cabível iniciar falando em vida, se não citar de início o 

conceito mais salutar e veemente latente, o qual se encontra sedimentado em 

nossos pensamentos através da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, que declara no seu artigo 5º: 

“[...] 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. [...].” 

Ainda, os direitos previstos no citado artigo, são cláusulas 

pétreas, isto é, são direitos que não podem ser suprimidos da Constituição 

Federal, nem mesmo por emenda constitucional. 

Mais ainda, de acordo com o Pacto de São José da Costa 

Rica, a vida também é inviolável, senão vejamos: “Toda pessoa tem o direito de 

que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei em geral, desde o 

momento da concepção, e ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.”  

 

3.2.2 Da Morte  

Para se abordar uma breve explanação sobre a morte 

encefálica, observa-se que, ao depurar-se a Resolução n. 1.480 de 8 de agosto 

de 1997 do Conselho Federal de Medicina, os anencéfalos são natimortos 

cerebrais, não havendo qualquer reversão, desaguando na impossibilidade de 

viver fora do ventre materno. 
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Fernando Capez81, afirma que “não há crime, ante a 

inexistência de bem jurídico. O Encéfalo é a parte do sistema nervoso central que 

abrange o cérebro, de modo que sua ausência implica inexistência de atividade 

cerebral, sem a qual não se pode falar em vida.” 

Finalizando, no pensamento de Fernando Capez, no feto 

anencefálico não existe atividade, quer dizer ele que o feto está morto e, pelo fato 

de não existir vida, não se pode falar jamais em crime de aborto que, é a 

supressão da vida intrauterina.  Esta é uma posição jurídica. 

 

3.3 ASPECTOS DA RELIGIÃO E DA MORAL 

 

3.3.1 Da Moralidade 

 

O juízo moral para erguer a questão aborto é bem 

específico, apontando categoricamente que, os homens não são os donos, mas, 

apenas os meros administradores da vida, onde a proteção desse bem constitui 

direito a partir do momento da concepção, não podendo ser assassinado. 

É pacífico afirmar que as pessoas que discordam 

veementemente entre si, às vezes, não têm uma clara idéia do objeto de sua 

divergência, mesmo quando esta é violenta e profunda, como é o caso em 

apreço. 

Ronald Dworkin para enfatizar a problemática em epígrafe, 

afirma82 que “A maioria das pessoas supõe que a grande polêmica sobre o aborto 

                                            
81 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa a dos 
crimes contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). v. 2. 12 ed.São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
82Dworkin, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 

Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
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é, no fundo, um debate sobre uma questão moral e metafísica: saber se mesmo 

um embrião recém-fertilizado já é uma criatura humana com direitos e interesses 

próprios (...)”. 

Portanto, dois modelos de pensamento se apresentam, para 

tentar justificar a proibição do aborto, presentes na sociedade ocidental: o 

derivativo e o independente. No derivado “((...) os fetos são criaturas com 

interesses próprios desde o início, aí incluído, fundamentalmente, o interesse de 

permanecer vivo, e que, portanto eles têm os direitos que todos os seres 

humanos têm...)”83. No modelo independente “(...) a vida humana tem um valor 

intrínseco e inato; é sagrada em si mesma; o caráter sagrado começa quando sua 

vida biológica se inicia.84 

Nestes termos, de acordo com o pensamento “derivativo”, as 

pessoas que defendem que o aborto é proibido, catalogam que o feto desde a 

concepção é um sujeito de direitos individuais, não cabendo a ninguém retirar do 

feto o seu direito à vida, e o Estado deveria proteger o feto, inclusive contra os 

interesses da gestante e, para “independente” as pessoas buscam acreditar que a 

vida é sagrada, uma crença respeitada, por assim dizer, desde a antiguidade, 

para manter um equilíbrio entre a natureza e a humanidade. 

Ademais a maioria das pessoas pensa com base no 

pensamento “independente” e não “derivativa” e, voltados para a idéia de que a 

vida humana tem um valor objetivo e intrínseco, independente de seu valor 

pessoal para qualquer pessoa. 

Nesta fenda, Ronald Dworkin85 assim se expressa: 

(...) não podemos entender o argumento moral que hoje se alastra 
progressivamente pelo mundo (...) entre indivíduos (...) grupos 
religiosos, (...) feministas ou na política de vários países – se o 

                                            
83Dworkin, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 

Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
84Dworkin, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 

Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
85Dworkin, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 

Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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entendermos como um argumento centrado na questão de se o 
feto é ou não uma pessoa. (...). 

Posto isto, na retaguarda ou nos bastidores da vida 

cotidiana, no burburinho das massas a questão se encerra, como sendo o 

verdadeiro defeito moral do aborto, a retórica sobre direitos e assassinato. 

 

3.3.2 Da religiosidade 

 

Na questão religiosa ou transcendental, conforme o tempo 

escoa a posição da igreja, e pode-se mencionar a católica, tem variado em muito 

a respeito desta celeuma histórica, porque as primeiras doutrinas baseadas em 

São Basílio, desde o século IV, condenavam o aborto em qualquer estágio, 

independente das circunstâncias, também. 

Entretanto, é de se perceber que as controvérsias acabam 

tendo algum fundamento, pois nem na Antiga Aliança com os patriarcas e sequer 

na Nova Aliança com Jesus Cristo, o fato é especificamente abordado, tem-se 

apenas o enfoque vida para questionar e discutir o aborto. 

Maria Tereza Vedardo86 comenta neste sentido: “[...] Como a 

Bíblia não comenta a questão, resta interpretá-la segundo a Tábua dos dez 

mandamentos, mais precisamente segundo aquele que diz: “Não matarás.” 

Importa ainda, na pena de Maria Tereza Vedardo trazer à 

tona, pois se a Bíblia não se refere a este tema, dois textos do papa Pio XII, 

Alocução às parteiras e Discurso às famílias numerosas, afirmando: 

O primeiro: 

“A criança, mesmo antes de nascer, é ‘homem’ no mesmo 

grau e na mesma qualidade de sua mãe”. 

                                            
86 VERARDO, Maria Tereza. Aborto: um direito ou um crime? – São Paulo: Moderna, 1987. 
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E o segundo: 

“[...] Este princípio (de respeito à vida humana) vale tanto 

para a vida da criança quanto para a mãe. [...] façam-se todos os esforços para 

salvar a vida dos dois, da mãe e da criança. [...]”. 

Para Warley Rodrigues Belo,87 os fundamentos da Igreja são 

inflexíveis e, a título de exemplificação, algumas passagens da Encíclica 

Evangelium Vitae de S. S. João Paulo II, citado pelo Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz 

em interessante site na internet sobre o assunto aborto: “O aborto provocado é a 

morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha a ser 

realizada.” 

Todavia, Anelise Tessaro88 afirma no que concerne ao 

aborto necessário: 

A Igreja Católica, em princípio, condenava o aborto necessário [...] 

por acreditar que a morte do nascituro, sem o sacramento do 

batismo, implicaria a perdição daquele ser, que ficaria excluído do 

Reino de Deus: Porém, refez seu entendimento na Encíclica Casti 

Connubii, de Pio XI., onde passou a tolerar o aborto necessário. 

Em contra partida, no judaísmo, em Israel o aborto foi 

legalizado em 31 de janeiro de 1977, na plena crença de que a criança só se 

torna viável89 no trigésimo primeiro dia de vida, porque o feto não é um ser viável, 

já que não tem condições de sobrevivência fora do útero materno. 

Ademais, em que pese à doutrina cristã, o respeito que 

merece não só pela nobreza do princípio, mas pelo valor moral, essas pregações 

                                            
87 Belo, Warley Rodrigues. Aborto: Considerações jurídicas e aspectos correlatos. Belo Horizonte: 

Del Rey 1999.  
88 TESSARO, Anelise. Aborto seletivo: descriminalização & avanços tecnológicos a medicina 
contemporânea. Curitiba: Juruá, 2002. 
89 O itálico consta no original 
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devem ficar restritas aos seguidores da Santa Igreja Católica que têm um 

compromisso com essa posição, sendo para eles tal ato um ilícito.90  

De outro vértice, também na pena de Luiz Carlos Gomes91, 

fica plenamente asseverado que: “(...) não se pode confundir Direito com religião. 

Direito é Direito, religião é religião (como bem sublinhou o iluminismo). Ciência é 

ciência, crença é crença. Razão é razão, tradição é tradição. Delito é delito, 

pecado é pecado (Beccaria)”.  

Ora, mais de um terço dos pedidos de aborto anencefálico 

(de 2001 a 2006) foram negados, e a fundamentação foi, em regra, religiosa, um 

Juiz (que é “Juiz de Direito”) não pode ditar sentenças “segundo a dogmática 

cristã”, “de acordo com suas convicções religiosas”.92 

Para o Direito Positivo, a alma está divorciada do corpo, 

alma é alma, corpo é corpo, a Igreja deverá cuidar dos seus fiéis, enquanto o 

Estado guarda as leis, para o fim comum da pacificação das opiniões humanas.  

 

3.4 O ASPECTO PSICOLÓGICO NA GRAVIDEZ 

 

A pesquisadora Kelly Cristina B. da S. Soares, em seu artigo 

sobre Aborto e Anecefalia93, discorre que há um conhecimento intrínseco quanto 

a gravidez das mulheres. “Para a maioria das mulheres a gravidez representa o 

                                            
90 Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal – nota: continuação de REVISTA SÍNTESE DE 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – Porto Alegre: síntese, v. 1, n. 1, abr./maio 2000 – 
Publicação Periódica Bimestral v. 9, n. 54, fev./mar. 2009 

91 Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal – nota: continuação de REVISTA SÍNTESE DE 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – Porto Alegre: síntese, v. 1, n. 1, abr./maio 2000 – 
Publicação Periódica Bimestral v. 9, n. 54, fev./mar. 2009 

92 Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal – nota: continuação de REVISTA SÍNTESE DE 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – Porto Alegre: síntese, v. 1, n. 1, abr./maio 2000 – 
Publicação Periódica Bimestral v. 9, n. 54, fev./mar. 2009 

93BDJur Aborto e Anecefalia. http://bdjur.stj.gov.br 
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apogeu de uma trajetória de realização, a concretização de uma vida de 

planejamento. É, sem dúvida, a extensão de esforços pessoais e profissionais”.  

Ainda, a mesma autora explicita que, psicologia acentua, 

sem dúvida, que a partir desse dilema intrínseco, o qual faz parte da vida 

feminina, o aborto pode se tornar um drama, podendo chegar ao seu ápice, o 

suicídio. “O aborto em si, é um drama psicológico muito forte para a mulher, até 

porque muitas delas após a realização de um aborto tentam suicídio” 

Segundo os psicólogos, “a mulher quando aborta, considera 

ter rejeitado o filho pela má-formação, o que se torna motivo de condenação 

pessoal”94. 

Neste diapasão dentro do que preceitua a psicologia se faz 

necessário, ou melhor, dizendo, imprescindível o acompanhamento profissional 

para que se evite no futuro conseqüências ainda mais graves para a mulher, 

assim como para todo o grupo familiar. 

Nesta ranhura psicológica, apresenta-se também o artigo da 

psicóloga cristã, Marisa Lobo95, defendendo a saúde mental de mulheres, não se 

excetuando religião e moral. “O efeito do aborto voluntário da gravidez provoca na 

mulher “dores emocionais ignoradas” pelos que querem promover o aborto como 

um direito”. 

 Aborto pode ser um mal emocional muito maior do que 

concluir a gestação, ainda que difícil. A questão não envolve apenas religião, 

moral e sim saúde mental, tão importante para o desenvolvimento saudável dessa 

mulher e de sua família.  

Imediatamente à concepção da mulher, é desenvolvido 

psicologicamente vínculo afetivo mãe-filho. “Uma mulher, frente à escolha de 

fazer ou não o aborto, vive sentimentos psicológicos, há dores emocionais tão 
                                            
94BDJur Aborto e Anecefalia. http://bdjur.stj.gov.br 
95 Artigo publicado por Thiago Chagas em 12 de abril de 2012, podendo ser visualizado em: 

http://gospelmais.com.br/marisa-lobo-aborto-transtornos-psíquicos-irreversíveis. 
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profundas que podem levá-la às escolhas erradas como, por exemplo, uso de 

substância psicoativa (drogas), lícitas ou ilícitas, como forma de aliviar suas dores 

emocionais.”  

 

3.5 O POSICIONAMENTO LEGAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

3.5.1 ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 

 

Ora, antes de adentrar no mérito, imprescindível trazer à 

baila o conceito e o objetivo da existência de uma Argüição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) é, portanto, a denominação dada no Direito brasileiro à ferramenta 

utilizada para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do 

Poder Público, seja da União, dos estados, Distrito Federal ou municípios, 

incluídos atos anteriores à promulgação da Constituição. 

No Brasil, a ADPF foi instituída em 1988 pelo parágrafo 1º 

do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, posteriormente 

regulamentado pela lei n. 9.882/99. 

Sua criação teve por objetivo suprir a lacuna deixada pela 

ação direta de inconstitucionalidade (ADIn), que não pode ser proposta contra lei 

ou atos normativos que entraram em vigor em data anterior à promulgação da 

Constituição de República Federativa do Brasil de 1988. 

Assim, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 54, o projeto proposto em 2004 pelo ministro Marcos Aurélio 

Mello com reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde 

(CNTS), foi julgado apenas 08 (oito) anos depois duma votação com a 
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participação de 11 ministros, feita pelo Supremo Tribunal Federal, durante os dias 

11 e 12 de abril de 2012 e, aprovado com o placar de 8 (oito) votos a favor de que 

seja legalizado o aborto de anencéfalos e 2 (dois) votos contra. 

Portanto, em destaque, o Supremo Tribunal Federal no dia 

12/04/2012, decidiu, na pena do Relator, Ministro Marco Aurélio: 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da 
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto 
anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I 
e II, todos do Código Penal, contra os votos dos Senhores 
Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a 
procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de 
anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; e contra 
os votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar 
Peluso (Presidente), que a julgavam improcedente. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Dias 
Toffoli. Plenário, 12.04.2012. 

Diante, da decisão acima exarada, segue abaixo 

considerações sobre os votos dos ministros, seja no sentido favorável ao aborto 

de anencéfalos ou contra a prática, que mesmo legalizada, não suprimiu suas 

divergências. 

 

3.5.2 Considerações do Posicionamento Favorável 

 

Os oito votos favoráveis foram dos ministros: Marco Aurélio; 

Luiz Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Melo, Ayres 

Britto e Joaquim Barbosa.  

O argumento geral dos votos favoráveis foi o destaque dado 

ao sofrimento das mulheres, gestantes de um feto anencéfalo, e afirma que 

alguns estudiosos o qualificam como tortura, entendimento este endossado pelo 

Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Entendem eles 
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que se trata do direito da mulher à saúde, à dignidade, à liberdade, a autonomia e 

à privacidade. 

Entendem estes ministros que cabe apenas à mulher decidir, 

conforme afirma o ministro Marco Aurélio (relator), “sem temor de reprimenda, 

voltar-se para si mesma, refletir sobre as próprias concepções e avaliar se quer, 

ou não levar a gestação adiante”. Nenhuma mulher será obrigada a sofrer, mas 

poderá escolher.  

Marco Aurélio, ainda acrescenta que “a integridade que se 

busca alcançar com a antecipação terapêutica de uma gestação fadada ao 

fracasso é plena. Não cabe às mulheres o sentimento de meras “incubadoras” ou, 

pior, “caixões ambulantes”, na expressão de Débora Diniz.” 

A ministra Rosa Weber acrescenta que para o direito, o que 

está em jogo, no caso, não é o direito do feto anencefálico à vida, já que, de 

acordo com o conceito de vida do Conselho Federal de Medicina (CFM), jamais 

terá condições de desenvolver uma vida com a capacidade psíquica, física e 

afetiva inata ao ser humano, pois não terá atividade cerebral como tal. Por outro 

lado afirma ela também que é o direito da mãe de escolher, se ela tem interesse 

em levar adiante uma gestação cujo fruto nascerá morto ou morrerá em curto 

espaço de tempo após o parto. 

A ministra Carmem Lúcia, além dos argumentos já 

elencados fundamenta ainda o seu voto no direito à saúde. “Todas as opções, 

mesmo essa interrupção, são de dor. A escolha é qual a menor dor, não é de não 

doer porque a dor do viver já aconteceu, a dor do morrer também”. 

No seu voto, a ministra trouxe à lembrança, que “o pai 

também sofre barbaramente” e precisa ser levado em consideração na sua 

dignidade, assim como toda a família. Por essa razão, a ministra salientou que 

quando se fala em dignidade, todos estão envolvidos: a mãe, o pai e os irmãos 

mais velhos, os quais têm expectativas no nascimento do bebê. 
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Para a ministra, nada fragiliza mais o ser humano do que o 

medo e a vergonha e, narrou ela, em uma das cartas enviadas aos ministros, uma 

mulher contou que durante cinco meses de gravidez, após ter descoberto a 

anencefalia do seu feto, não saía mais de casa porque em toda fila, até mesmo 

no banco, perguntavam quando o bebê ia nascer qual o nome da criança e o que 

a mãe pensava para o filho, mas ela não podia responder. “Portanto, ela passou 

cinco meses dentro de casa se escondendo por vergonha de não ter escolhas 

numa sociedade que se diz democrática, com possibilidade de garantir liberdade 

para todos”, observou a ministra. 

Por derradeiro, ela considerou que em uma democracia não 

se faz ausente o respeito à vida e, no presente caso o feto não tem qualquer 

perspectiva de vida e, ainda, de toda sorte há outras vidas que dependem de uma 

decisão que possa ser tomada livremente por esta família, para a continuidade 

livre de uma vida digna. 

O ministro Gilmar Mendes acrescentou ainda aos 

argumentos que é possível entender a interrupção da gravidez de feto 

anencefálico como hipótese de aborto, mas entende que essa situação está 

compreendida como causa excludente de ilicitude, já prevista no Código Penal, 

por ser comprovado que a gestação de feto anencéfalo é perigosa à saúde da 

gestante. 

O ministro ressalvou ser indispensável, e aqui está outro 

ponto bastante relevante, que as autoridades competentes regulamentem de 

forma adequada, com normas de organização e procedimento da anencefalia a 

fim de “conferir segurança ao diagnóstico dessa espécie”. Assim, enquanto 

pendente de regulamentação, disse o ministro, “a anencefalia deverá ser atestada 

por, no mínimo, dois laudos com diagnósticos produzidos por médicos distintos e 

seguindo técnicas de exames atuais e suficientemente seguras”. 

Gilmar Mendes avaliou que a hipótese específica de aborto 

de fetos anencéfalos está compreendida entre as excludentes de ilicitude, 

estabelecido pelo Código Penal. 
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“Todavia”, vem ressaltando o ministro, “era inimaginável 

para o legislador de 1940 [ano da edição do Código Penal], em razão das próprias 

limitações tecnológicas existentes conhecer de antemão a anencefalia, no entanto 

hoje tornou-se comum e relativamente simples descobrir a anencefalia fetal, de 

modo que a não inclusão na legislação penal dessa hipótese de excludente de 

ilicitude pode ser considerada uma omissão legislativa, não condizente com o 

Código Penal e com a própria Constituição”. 

Em seu voto, o ministro Celso de Melo, fez questão de 

ressaltar “Nós não estamos autorizando práticas abortivas, legitimando a prática 

do aborto, esta é outra questão que poderá ser submetida à apreciação dessa 

Corte, em outro momento, mas não é o caso”. 

Há, portanto, uma grande diferença entre a legalização do 

aborto e a antecipação terapêutica do parto em caso de anencefalia. 

Continuando o seu voto ele expressou, também, em deixar a 

cargo da genitora a decisão para abortar. 

No entanto, o ministro condicionou para se efetivar a 

antecipação terapêutica a que “esta malformação fetal seja diagnosticada e 

comprovadamente identificada por profissional médico legalmente habilitado” 

reconhecendo à gestante “o direito de submeter-se a tal procedimento, sem 

necessidade de prévia obtenção de autorização judicial ou permissão outorgada 

por qualquer outro órgão do Estado”, concluindo assim o seu voto. 

Para o ministro Ayres Britto, a gravidez se destina à vida, e 

não à morte. Ele ressaltou que é “até lógica” a opção da mulher no sentido de 

interromper a gestação de um feto anencéfalo. “É preferível arrancar essa 

plantinha ainda tenra do chão do útero do que vê-la precipitar no abismo da 

sepultura”. 

Ainda, de acordo com o ministro Ayres Britto, o direito 

brasileiro protege a decisão da mulher que queira interromper a gestação de um 
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feto anencéfalo. “Se (a mulher) for pela interrupção da gravidez, (essa decisão) é 

ditada pelo mais forte e mais sábio dos amores: o amor materno”.  

Ele argumentou que “o amor materno é tão forte, tão sábio, 

tão incompatível em intensidade com qualquer outro amor, que é chamado por 

todos de instinto materno”. E concluiu: essa decisão da mulher é “mais que 

inviolável, é sagrada”. 

Finalizando, o ministro ressaltou outro ponto de extrema 

relevância, ou seja, a mulher, mesmo sabendo portadora de um feto anencéfalo, 

poderá assumir sua gravidez até as últimas conseqüências, afirmando que não há 

proibição, é opcional. 

O ministro Joaquim Barbosa votou no sentido de que não 

existe o direito à vida do feto, mas sim, o direito de a mãe fazer com liberdade a 

escolha, se com a legalização, abortam ou mantém até o fim a gestação. 

 

3.5.3 Considerações do Posicionamento Desfavorável 

 

Votaram contrária a procedência da ADPF 54 os ministros 

Ricardo Lewandowski e Cesar Peluso. 

Para o ministro Ricardo, a questão em apreço não é tão 

simples, mas de extrema relevância, levando-o a divergir quanto à legalização do 

aborto de anencéfalo. 

Constata-se que o voto do ministro Lewandowski, seguiu 

duas linhas de raciocínio. Na primeira, ele destacou os limites objetivos do 

controle de constitucionalidade das leis e da chamada interpretação conforme a 

Constituição, com supedâneo na independência e harmonia entre os Poderes. “O 

STF, à semelhança das demais cortes constitucionais, só pode exercer o papel de 

legislador negativo, cabendo a função de extirpar do ordenamento jurídico as 

normas incompatíveis com a Constituição”, afirmou. 
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Ele observou que o Congresso Nacional, “se assim o 

desejasse”, poderia ter alterado a legislação para incluir os anencéfalos nos casos 

em que o aborto não é criminalizado, mas até hoje não fez. 

De outro norte, o segundo ponto enfatizado pelo ministro, foi 

a possibilidade de que uma decisão favorável ao aborto de fetos anencéfalos 

torne lícita a interrupção da gestação de embriões com diversas outras patologias 

que resultem em pouca ou nenhuma perspectiva de vida extra-uterina, como a 

acardia (ausência de coração), a agenesia renal, hipoplasia pulmonar, atrofia 

muscular espinhal entre outras. 

Finalmente, o voto destaca a existência de diversos 

dispositivos legais em vigor que resguardam a vida intra – uterina – sobretudo o 

Código Civil, que, no artigo 2º, estabelece que a lei ponha a salvo “desde a 

concepção”, os direitos do nascituro. Tais normas, segundo o ministro, deveriam, 

também, de ser consideradas inconstitucionais ou merecer interpretação 

conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ministro 

Cesar Peluso foi o último a votar e, manifestou-se pela total improcedência da 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, que discute a 

possibilidade de interrupção da gestação de fetos anencéfalos.  

O Ministro frisou a “diferença abissal” entre o caso e a 

discussão sobre o uso de células tronco embrionárias em pesquisa e, para ele 

nos embriões não havia processo vital – ao contrário do feto anencéfalo, o qual, 

em seu entendimento, é portador de vida e, portanto, tem de ter seus direitos 

tutelados. 

“O anencéfalo morre, e ele só pode morrer porque está 

vivo”, assinalou, lembrando ainda que a questão dos anencéfalos tenha de ser 

tratada com “cautela redobrada”, diante da imprecisão do conceito, das 

dificuldades do diagnóstico e dos dissensos em torno da matéria. 
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Já do ponto de vista jurídico, o Presidente do STF afirmou 

que, para que o aborto possa ser considerado crime, basta a eliminação da vida 

“abstraída toda especulação quanto à sua viabilidade futura ou extra – uterina”. 

Neste sentido, o aborto de feto anencéfalo é “conduta vedada de forma frontal 

pela ordem jurídica”.  

O princípio da legalidade e a cláusula geral da liberdade 

“são limitados pela existência das leis”, e, nos casos tipificados como crime, não 

há, a seu ver, espaço de liberdade jurídica. 

Os apelos para a liberdade e autonomia pessoais são “de 

todo inócuos” e “atentam contra a própria idéia de um mundo diverso e plural”. A 

discriminação que reduz o feto “à condição de lixo” a seu ver, “em nada difere do 

racismo, do sexismo e do especismo”. Todos esses casos retratam, de acordo 

com o voto, “a absurda defesa e absolvição da superioridade de alguns sobre 

outros” 

Além do acentuado, outro ponto extremamente relevante 

coube ao final do voto do referido ministro, que abordou e não abortou a 

competência do legislativo. 

Ressaltou que não cabe ao STF atuar como legislador 

positivo, e que o Legislativo não inclui o caso dos anencéfalos nas hipóteses que, 

no artigo 124 do Código Penal, autorizam o aborto. “Se o Congresso não o fez, 

parece ilegítimo que setores da sociedade lhe demandem atualização legislativa, 

mediante atos lícitos de pressão”, afirmou. “Não temos legitimidade para criar, 

judicialmente, esta hipótese legal. A ADPF não pode ser transformada em 

panacéia que franqueie ao STF a prerrogativa de resolver todas as questões 

cruciais da vida nacional”. 

Finalizando o seu voto, o ministro Peluso afirma que a ADPF 

ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde representa 

“uma tentativa de contornar a má vontade” do Legislativo em regulamentar a 

questão. “É o Congresso nacional que não quer assumir essa responsabilidade, e 

tem motivos para fazê-lo”, concluiu. 
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[...] procedência da Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF n. 54), ajuizada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), para permitir que gestantes 
de fetos anencéfalos tenham direito de interromper a gravidez, 
dando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 
124,126, e 128, incisos I e II, todos do Código Penal, para que, 
sem redução de texto, seja declarada a inconstitucionalidade de 
qualquer interpretação que obste a realização voluntária do aborto 
de feto anencefálico.96 

Nestes termos, a decisão do Supremo Tribunal Federal 

muda, ou põe em oficial, a interpretação que a Justiça deve ter sobre tais casos, 

até porque, antes da sua aprovação, o Estado não tinha uma interpretação 

definida sobre o tema, fazendo com que a decisão final ficasse a cargo de cada 

Magistrado. 

Frente ao exposto no presente capítulo observa-se que o 

feto anencéfalo está caracterizado como aquele que não tem as condições para 

viver pós parto pela falta de massa encefálica. 

Demonstrou-se também que a decisão do Supremo Tribunal 

Federal entendeu por maioria de votos que há a possibilidade de realização do 

aborto nestes casos, mas entendem que a decisão pertence à mãe.  

O que motivou a decisão por maioria foi o resguardo do 

direito da mulher à saúde, à dignidade, à liberdade, a autonomia e à privacidade. 

Esta decisão traz como consequências o fato da não mais 

tipificação deste tipo de aborto como crime, ou seja, passa-se a ter um novo tipo 

de aborto na Legislação Brasileira, com a sua excludente. 

Entende-se também que o fato da decisão do Supremo 

Tribunal Federal favorável a esta possibilidade de aborto não significa a 

pacificação sobre o tema visto que as manifestações em contrário possuem um 
                                            
96 FERREIRA, Francisco Gilney Bezerra de Carvalho. Do aborto de fetos anencéfalos e a 

decisão do Supremo Tribunal Federal na ADFP 54. A reflexão continua. Jus Navegandi, 
Teresina, ano 17 (/revista/edições/2012), n. 3220 (/revista/edições/2012/4/25), 25 
(/revista/edições/2012/4/25) abr. (/revista/edições/2012/4) 2012 (/revista/edições/2012). 
Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/21612. Acesso em: 28 jul.2012. 
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forte teor moral o que faz com que a idéia permaneça presente na sociedade, 

apesar da alteração legal.       

 

3.6 UMA INCISÃO DA POLÍTICA JURÍDICA 

 

3.6.1 Política Jurídica  

 

Pode-se dizer que, a política jurídica é um instrumento de 

poder dos filósofos, e incluídos nesta categoria, todos os operadores do direito, 

capaz de apontar os rumos para a consecução da idéia de valor na construção do 

direito que deve ser. 

Osvaldo Ferreira de Melo97 assim se expressa: 

À Política Jurídica, considerado seu comprometimento com 

o Justo, o Ético, o Legítimo e o Necessário (útil), cumpriria observar as tendências 

indesejáveis e propor as correções adequadas para mudanças de rumo. 

Ainda,  

Bastaria mencionar a gigantesca tarefa de criar todo um 

sistema normativo de prevenção às agressões ao meio ambiente, para obter-se 

uma idéia desse vínculo da Política Jurídica com o futuro. 

Ademais, não se quer apontar modelos alternativos de 

correção, baseados em “verdades”, mas sim favorecer um ambiente permissível 

às pessoas e à própria sociedade ganharem autonomia para decidirem sobre 

como devam construir a sua paz, sua segurança, seu bem estar, enfim, sua 

cultura. 

                                            
97 MELO, Osvaldo Ferreira. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: CPGD/UFSC, 
1994. 
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3.6.2 Direito e Política Jurídica 

 

O Direito é um fenômeno cultural, construído historicamente 

pela experiência na vida social e nas práticas comunitárias com a primordial 

incisão de variadas manifestações ideológicas. 

Neste norte, dentro das interações sociais, o Direito é uma 

ordenação de relações interpessoais, se fazendo imprescindível o compromisso 

de suas normas com princípios éticos, funcionando como um regulador de 

interesses e de vontades, permitindo a convivência entre pessoas e um 

determinado grupo. 

Para corroborar, Josemar Sidney Soares98, explica: 

"[...] não basta um ato legislativo perfeito para considerar-se 

como plenamente válido um comando normativo, para tanto 

há que se considerar não somente sua validade formal (ter 

sido devidamente aprovado por um órgão legislativo 

competente, exatamente do modo como a Lei preceitua), mas 

também a eficácia da norma e a validade ética. Vislumbra-se 

assim a manifestação do Direito como integração entre fato-

valor-norma, correspondente à validade social (eficácia), à 

validade ética (fundamento) e à validade técnico-jurídica 

(vigência).". 

Ora, não é, portanto, na lógica do positivismo jurídico, nem 

apenas no uso da força coatora do Estado que se buscará a harmonia dos 

conflitos sociais, o Direito é muito mais do que isso, é latente, dinâmico, e vivo, 

não podendo ser confinado ou abortado no recôndito de idéias e visões fechadas 

e antagônicas. 

                                            
98 SOARES, Josemar. Filosofia do Direito. Curitiba: IESDE, 2010. p. 294. 
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Priscila Gonçalves de Castro99 afirma categoricamente “[...] 

o que define o que é justo deve ter como base o pensamento e a visão que são 

aceitas e compartilhadas pela sociedade, ou seja, é expressar aquilo que a 

sociedade deseja e valora como indispensável para sua própria ordenação.” 

Josemar Sidney Soares100, sem conflitar, afirma: 

 “O que não se pode mais aceitar é a simples aplicação da 

norma jurídica separada de todo o contexto ético e 

valorativo que ela envolve. A norma jurídica é um 

instrumento existencial, pois está imersa na existência do 

ser humano, por isso não pode cindir-se dessa realidade.”. 

Osvaldo Ferreira de Melo101, citando Gustav Radbruch 

ressaltou a premência entre normas e preceitos éticos, ao conceituar o Direito 

como “a realidade que tem o sentido de se achar ao serviço da idéia de justiça.” 

Luis Alberto Warat102 não se ausenta da questão, mas 

corrobora: 

Fazer filosofia na condição pós-moderna implica em renunciar a 

toda a forma de tradição de fixar pautas para passar a ocupar-se 

das coisas que estão em circulação no mundo. Assim, é na praça 

o lugar do filósofo, porque ali se dará o encontro da filosofia com a 

cidadania. 

Osvaldo Ferreira de Melo103 também ecoa neste mesmo 

norte: “A Política Jurídica, descomprometida com fórmulas e paradigmas em 

                                            
99 CASTRO. Priscila Gonçalves de. Justiça, Democracia e Direito. Apontamentos de Maria da 
Graça dos Santos Dias. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, Itajaí, v. 3, n. 1, 2011. 

100 SOARES, Josemar. O Critério Ético da Norma Jurídica como Ponto de Superação do 
Juspositivismo na Contemporaneidade. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, Itajaí, 
v. 2, n. 2, 2010.  
101 DIAS, Maria da Graça dos Santos; Osvaldo Ferreira de Melo; Moacyr Mota da Silva -. Política 
Jurídica e Pós-modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009 
102 WARAT, Luis Alberto. A condição transmoderna: O Desencanto na Cultura Jurídica. In. 
Revista Sequência, n. 26, UFSC, 1993. 
103 MELO, Osvaldo Ferreira. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: CPGD/UFSC, 
1994. 
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perecimento, estará engajada com esse novo pensar e participará da realização 

de novas utopias carregadas de esperança. [...].” 

Nestes termos, buscando embelezar este singelo trabalho, 

parafraseio o grande Mestre Osvaldo Ferreira de Melo104 “in memorian” que, não 

existe outro meio contundente, para que a norma jurídica ganhe um mínino de 

adesão social, lhe fazendo ser aplaudida e seguida, se não for sedimentada pelo 

sentimento e idéia do ético, do legítimo, do justo e do útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
104 MELO, Osvaldo Ferreira. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: CPGD/UFSC, 
1994. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como fundamento basilar, neste singelo trabalho, 

buscou-se analisar a situação do aborto de fetos embriopáticos e anencefálicos 

dentro da história, no Direito Positivo Penal Brasileiro e, no Direito Legal com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

       Acrescenta-se que, atualmente no Brasil o aborto 

realizado por um médico não é punido, agora, em três hipóteses, quando não 

existir outro meio para salvar a vida da gestante (necessário/terapêutico), e se a 

gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante 

ou, quando incapaz, de seu representante legal (sentimental/humanitário) e, por 

fim o aborto de anencefálico devidamente comprovado, com autorização da 

gestante.  

Ora, esta última hipótese, como as demais tem a decisão no 

controle da genitora, sobrevindo a lei apenas para resguardar os seus direitos, 

porém consigna-se que até a presente data, o aborto de anencéfalo não está 

positivado no Brasil, mas será mera questão de tempo, posto que inevitável, haja 

vista o objetivo salutar de proteger os direitos fundamentais constitucionais da 

genitora, em especial a vida.  

Mas noutro aporte discutem-se também o direito à vida 

do feto, que mesmo anencéfalo a detém lhe fazendo uso desde o ventre materno, 

pois a ciência desde 1827, com Karl Ernest Von Baer105, descobriu-se que a vida 

humana começa com a concepção, isto é, no momento em que o espermatozóide 

entra em contato com o óvulo, fato que ocorre já nas primeiras horas, após a 

relação sexual. 

                                            
105 Considerado o pai da embriologia moderna. 
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Todavia, o nosso ordenamento jurídico abraçou a teoria 

Natalista e não a Concepcionista, onde àquela em detrimento desta, defende a 

tese de que o nascituro só adquire personalidade após o nascimento com vida. 

Assim, é que no presente século XXI, e aí está toda a 

discussão deste trabalho, o Supremo Tribunal Federal, por maioria legalizou a 

prática do aborto de filhos anencefálicos em todo o território brasileiro, em 

qualquer idade gestacional, baseado nos direitos e garantias fundamentais 

constitucionais, entre eles o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, 

da gestante. 

Contudo, mesmo diante deste abalizamento 

constitucional, a celeuma acaba não dissolvida, a solução para a anencefalia não 

se encerra na intervenção terapêutica, porque se vislumbra uma benesse voltada 

apenas para uma das partes envolvidas na gestação, pois as vidas pulsantes são 

independentes entre si. 

Dessarte, também não é de todo possível uma vez 

legalizada essa prática abortiva, afirmar categoricamente por tudo que se estudou 

sobre a eugenia, uma abertura para a extirpação de raças, ou mesmo a 

eliminação daqueles filhos que sobrevirão ao mundo com diversas outras 

patologias106, resultando em pouca ou nenhuma perspectiva de vida extra-uterina. 

Todavia, com todo o movimento social, médico e 

jurídico, desaguando na legalização do aborto de anencefálico, haja vista o 

conteúdo explanado, tem-se que houve uma resposta da suprema casa de justiça 

voltada para os anseios sociais, portanto é deste clamor que nascem as 

mudanças e se faz também o Direito. 

 Assim, ocorreu em toda esta celeuma a incisão da 

Política Jurídica, porque de forma notória o clamor social foi ouvido, a mudança 

aflorou, querendo esta no contexto em exíguo tempo, vestir o Direito Positivo com 

uma nova roupagem, voltado sempre para os interesses da sociedade. 

                                            
106 Acardia (ausência de coração); A agenesia renal; Hipoplasia pulmonar; Atrofia muscular 
espinhal, entre outras. 
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Então, a tipificação de crime no caso de aborto de 

anencefálico foi abolida, extirpado e, as gestantes nestas condições foram a 

primazia da contemplação, bem como em potencial as demais senhoras, 

expurgando-se os pedidos de alvarás ou socorrer-se de clínicas clandestinas para 

a prática do ato.  

Ora, a sociedade pulsa como um vulcão ativo, buscando 

através dos movimentos sociais, verem estabelecidas reivindicações que 

nasceram primeiro, no recôndito, no burburinho, no disse me disse da sociedade 

e, no imaginário social, para empós desaguarem sob a égide jurídica, como 

aconteceu. Isto é fazer Política Jurídica. 

No entanto, uma vez que o feto passou a ser objeto de 

disposição alheia e a sua vida passou a ser coisa, porque só coisa, no mundo, é 

objeto de disponibilidade; as guerras existem em razão da coisa. E, mais ainda, a 

vida da genitora, sendo parte indissolúvel, também carecendo de extrema 

atenção. Pergunto: 

A vida humana, que valor possui para cada um ser 

pensante? Respondo. Não sei ao certo, tenho dúvidas, muitas, porque poderia 

raciocinar com os princípios e valores, recebidos no recôndito do lar, mas por 

fatores alheios, vezes têm em que a razão está com o contexto da modernidade, 

de um mundo que deve se adaptar às mudanças, isto é imprescindível. 

Na verdade, o que sei realmente é de pouca monta e, 

não tenho uma bandeira a levantar nesta celeuma, se é ou não moralmente certo 

o aborto de anencefálico, sei, no entanto, que no Brasil fizemos e aprovamos leis 

para a proteção dos animais domésticos, como os gatos e os cães, ora, eles não 

podem sofrer maus tratos e, mesmo os deficientes possuem um aparato 

ortopédico para se locomoverem. Isto eu sei. 

Por derradeiro, proponho a todos uma emenda e que 

não seja esquecida: que ao erguermos uma bandeira, ela seja, sempre, para 

valorizar a vida. 
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E, mesmo com dúvidas, eu jamais vou abortar a minha 

convicção de que a sociedade e o Direito devem evoluir, sempre. 
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