
  Emannuely J. S. Lopes. Pressupostos ao ordenamento jurídico da anencefalia      11 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de pretensões embasatórias ao ordenamento jurídico da 

anencefalia no Brasil, a qual remete a malformação cefálica do feto, conta com 

pressupostos metodológicos qualitativos como resultados de pesquisas bibliográficas, 

sob a forma de monografia expositiva. A organização sistemática dos conteúdos 

estudados, por força do objetivo geral: Contribuir com pressupostos embasatórios ao 

ordenamento jurídico da anencefalia no Brasil, subdividido em três objetivos 

específicos, resultou em três frentes de estudos, traduzindo-se em três capítulos 

distintos. Diante ao objeto do primeiro específico: Conhecer a Historicidade do Aborto 

no Brasil, resultou em capítulo que, elementarmente, tem seu direcionamento voltado a 

uma visão ampla sobre a História do aborto; o segundo objetivo específico: Entender o 

Fenômeno Anencefálico Conceitualmente, em Suas Bases Neurocientíficas e 

Anatômicas de Origem, resultando este segundo objetivo científico no Capítulo 2, 

voltando-se ao caráter conceitual, buscando oferecer elementos de embasamento sobre 

as características e significados técnicos e de especificidade de como é gerada a 

anencefalia. Por sua vez, o terceiro objetivo específico: Confrontar, Sob Máximas 

Filósofo-jurídicas, Científicas e Legais, as Correntes de Pensamentos de Validação e 

Refutação do Aborto Anencefálico Sob a Máxima Jurídica de Ordenamento – leva ao 

terceiro Capítulo da presente monografia, oferecendo ampla discussão científico-

jurídica sobre anencefalia. Permitindo a localização científica e jurídica de 

entendimento sobre a problematização proposta, traduzida pela máxima de interesse sob 

a forma de problema: Quais as fundamentações teóricas utilizadas para validar ou 

refutar o aborto anencefálico no Brasil? Não obstante, objetiva-se com os resultados do 

presente estudo, contribuir, primordialmente, com pressupostos ao ordenamento jurídico 

da anencefalia no dictamen legal brasileiro. Sobretudo, por encontrar-se esse segmento 

da vida, falseabilizando, ora por possibilidades, ora por impossibilidades existenciais, 

sem uma clarificação arrazoada e assertiva no Código Penal Brasileiro. Correntes 

sustentam defesas de direito da mulher em deliberar sobre a antecipação da morte de 

fetos anencefálicos, enquanto outras, defendem o direito do feto viver enquanto a 

natureza o permitir. Conflitos interpretativos sobre variados dispositivos legais 

sustentam opiniões contraditórias e excludentes. Os próprios ministros do Superior 

Tribunal Federal não conquistam unanimidade lateral sobre a questão. O Congresso 

Nacional, acionado pelo STF para decidir sobre a questão que trata sobre a legalização 



  Emannuely J. S. Lopes. Pressupostos ao ordenamento jurídico da anencefalia      12 

 

do aborto anencefálico, não coloca o tema na pauta de prioridades legislativas, 

permitindo a elevação das discussões nos variados meios e segmentos sociais. As 

ciências apontam a inviabilidade da vida ao feto anencefálico fora do útero materno. 

Contudo, não podem acusar a morte cerebral dos bebês anencefálicos ao aproveitamento 

de seus órgãos para o fim de transplantes. A Constituição Federal Brasileira veda a pena 

de morte, mesmo de criminosos de alta periculosidade, enquanto, segmentos científicos 

e sobretudo jurídicos, não consideram a inconstitucionalidade da penalização de fetos à 

morte, pelo simples fato de contarem com um diagnóstico mais preciso sobre o tempo 

de suas existências, ao contrário dos demais seres, ditos sadios, cuja morte, 

irrefutavelmente, é líquida e certa, porém incógnita em relação ao tempo de vida. 
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CAPÍTULO 1 

 

ABORTO, FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E JURÍDICA 

 

1.1 Elementos Histórico-conceituais Sobre Aborto 

Elementarmente o aborto é a interrupção da gravidez. Independentemente se 

com ou sem a expulsão de feto, culminando com a morte do nascituro. Sua raiz 

etmológica encontra-se no latim "aboriri", significando "separar do lugar adequado". 

Trata-se de uma prática milenar, observando-se já nos primórdios da humanidade. 

Contudo, se encontram na China do século XXVIII, antes de Cristo, os primeiros 

registros oficiais.  

O aborto, por assim dizer, é uma prática ou manobra utilizada ao longo da 

presença humana sobre a Terra, observada em todos os Continentes. Contudo, o 

conceito jurídico criminoso, pela prática do aborto, entre os povos primitivos, não 

existia, limitando-se, segundo Pacheco (2008) a considerações de cunho religioso e 

moral.  

No decorrer da história, segundo a pesquisadora supra, o aborto ganhou caráter 

prático como método de controle do crescimento demográfico. Não obstante, alguns 

detratores do aborto, passaram a defender o ser em formação, como também a gestante e 

a sociedade, considerando-se o direito da mesma em contar com novos cidadãos. 

Nas Sagradas Escrituras, Bíblia, e no Código de Hamurabi, segundo Pacheco 

(2008, p. 9) observa-se uma preocupação, não propriamente com o aborto, mas, isto 

sim, “... com o ressarcimento ou compensação do dano causado, embora a Igreja 

Católica desde o princípio tenha se posicionado contrária ao aborto”. 

No antigo Egito não se previa punição as mulheres que praticassem a 

interrupção da gravidez.  

Em Aristóteles, Platão e Sócrates, são encontrados alguns registros sobre o 

aborto. Segundo Matielo (1996, p. 14), estes pensadores demonstravam grande 

preocupação com a miséria humana, deflagrada pela incapacidade dos governos em 

gerir políticas públicas de produção de alimentos para alimentar uma super população, 

dessa forma, até que houvesse competência dos governos:  

"Aristóteles e Platão, pregavam a utilidade do aborto como meio de 

conter o aumento populacional, fonte inesgotável de miséria. Destarte, 
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Aristóteles sugeria que fosse praticado o aborto antes que o feto tivesse 

recebido sentidos e vida, sem, especificar, contudo, quando se daria este 

momento. [...]".  

Pacheco (2008, p. 9), remete a Matielo para dizer que Sócrates, por sua vez, 

corroborava com Platão e Aristóteles. Contudo, "[...] Sócrates, também admitia o 

aborto, sem outra justificativa que não a própria liberdade de opção pela interrupção da 

gravidez". Matielo (1996, p. 14).   

O tema abordo traz grandes complexidades. Observe-se pela abrangência 

mundial da problematização, como pelo transcurso de tempo ao longo da história 

civilizadora sobre a Terra. Segundo Pacheco (2008) os governos, através de suas 

legislações, em seus respectivos países, buscam adequá-lo à realidade local, sem 

contudo, abandonarem o foco comum, sob pressupostos históricos, morais, religiosos e 

culturais de suas próprias trajetórias.  

O aborto, nos dias de nossas pesquisas, não encontra, a priori, proibição cabal na 

grande maioria dos países em torno do mundo. As legislações são brandas, exatamente 

pela complexidade da questão, dividindo opiniões, sem que sejam apontados 

denominadores comuns. Segundo Pacheco (2008) nas últimas décadas tem-se 

observado um grande aumento de Nações optando por uma legislação mais branda 

sobre o tema.  

Não obstante, nos países que impõem juridicamente barreiras à prática do 

aborto, observa-se a confrontação das leis por números alarmantes de abortos 

clandestinos, levando percentuais significativos das mulheres que o praticam, também à 

morte. Razão, com a qual não comungamos, que faz, nas décadas de 80 e 90, como 

também no início dos anos 2000, com que as leis façam-se menos flexíveis, prevendo 

situações específicas de possibilidades legais abortivas e ou mesmo considerando esta 

prática legal.  

Incógnita contudo, sob o ponto de vista jurídico, segundo Pacheco (2008), 

encontra-se a questão da licitude ou não do aborto quando o feto apresenta, 

comprovadamente, traços anencéfalos.  Ainda que encontrem-se jurisprudências e 

pensamentos doutrinários, em correntes pró e contra a prática do aborto do bebê 

anencéfalo, não há unanimidade pacífica à questão. Tampouco, segundo Pacheco, 

normatização da questão.  
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Observa-se entretanto que o direito penal pátrio apresenta normas claras de 

conduta sobre o aborto. Mesmo assim, ensejam postulações interpretativas de 

possibilidades contraditórias. 

A luz de Costa (1999, p. 19) por Pacheco (2008, p. 13), evidencia que no 

período imperial, o Código Criminal do Império regulamentava a matéria em seu Título 

II - "Dos crimes contra a segurança individual" - Capítulo I - "Dos crimes contra a 

segurança da pessoa e vida" - Secção III - "Aborto" - nos artigos 199 a 200.  

A sanção penal, segundo estes autores, consignada nessas disposições, 

pressupunha o aborto por terceiro, ainda que sem o consentimento da gestante - in artigo 

199 – bem como o fornecimento, por pessoa experiente, de drogas ou outros meios de 

fins abortivos, mesmo que a intenção não se consumasse (artigo 200).  

A legislação do período Imperial considerava lícito o auto-aborto, isentando-se a 

mulher de quaisquer punições legais. Assim, o ordenamento jurídico buscava, tão 

somente coibir, pela ameaça da pena, terceiros responsáveis pela intervenção que 

resultasse ou não em aborto, desde que comprovada a intenção e utilização de meios 

para este fim. Premissa que permitia a mulher deliberar quanto a manter a gravidez ou 

interrompe-la. Sem atentar-se contra a unidade do novo embrião humano (Pacheco, 

2008). Todavia, ocorrendo a morte da mãe, ocasionada por terceiros, por forças de 

práticas abortivas, o Código Penal de 1830, remetia o fato à prática de homicídio, em 

suas disposições gerais, onde, dependendo do grau de consciência ou não da gestante, 

sobre o ato abortivo, se lhe imputariam, ao autor do delito, penas distintas. (COSTA, 

1999).  

Observaram-se grandes alterações ao longo dos anos 1890, 1940 e 1969, 

culminando, nos dias de nossas pesquisas, com a previsão de duas modalidades de 

manobras abortivas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo estas, segundo Pacheco 

(2008), as lícitas e as ilícitas. Encontrando-se positivadas nos artigos 124 a 128 do 

Código Penal Brasileiro - CPD. 

O artigo 124 do CPD, por sua vez, declina-se sobre o auto-aborto, configurado 

pela execução material do ato delituoso pela própria gestante, por sua conta e risco, 

utilizando para tal, meios químicos ou físicos, ignorando-se psicossugestões ou auxílio 

de terceiros. Da mesma forma, o aborto praticado por terceiros é contemplado com 

punição na Legislação Penal Brasileira. O artigo 125 centra-se no aborto deliberado e 
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provocado por terceiros sem o consentimento da gestante, somente caracterizado, 

segundo Pacheco (2008, p. 16), sob as duas seguintes situações:  

“... a interrupção do estado gravídico por qualquer pessoa que não a 

própria gestante; e que a mesma não tenha conhecimento do estado em 

que se encontra. Torna-se, assim, desnecessária sua negativa expressa, 

bastando simplesmente que meios abortivos sejam nela empregados à sua 

revelia; 

- o aborto provocado com o consentimento da gestante que está tipificado 

no artigo 126 do Código [...] para a conduta do agente adequar-se ao tipo, 

o consentimento da gestante só precisa ser válido, não precisando 

necessariamente ser expresso”.  

 Segundo Pacheco (2008), o artigo 127 aduz o aborto provocado por terceiro, 

submetendo-o a qualificação, conforme o ordenamento jurídico brasileiro – se à mulher, 

em decorrência das manobras abortivas efetuadas restarem lesões corporais, sendo estas 

de natureza grave, será a pena elevada em até um terço; se, contudo, levar a parturiente 

à morte, a pena será duplicada. 

Outrossim, o artigo 128 do CPB especifica as duas formas legais de aborto, 

sendo estes, o aborto considerado necessário ou terapêutico e, o aborto sentimental ou 

em decorrência de estupro. Não obstante, quaisquer situações hipotéticas supra, 

necessitam, ao gozo legal do direito abortivo, que o ato de interrupção instrumental da 

gravidez seja praticado por médico, responsável pelos cuidados da paciente e oferta de 

condições sanitárias adequadas.  

O direito à vida tem fundamentação legal no artigo 5º da Constituição Federal 

Brasileira. Premissa que remete, a priori, a prática do aborto, a instância de Ato 

Criminoso. Há doutrinadores, contudo, que defendem cabalmente a necessidade de 

descriminalização do aborto com pressupostos na própria Constituição, onde é 

clarificado a possibilidade de planejamento familiar por livre deliberação do casal, 

corroborando à arguição da corrente favorável ao aborto. (Barchifontaine, 1999).  

Infra, objetivando clarificar o exposto, é disponibilizado o artigo 226, § 7º da 

Constituição Federal Brasileira, utilizado como pressuposto de sustentação pelas 

correntes favoráveis a descriminalização do aborto no Brasil, as quais se utilizam do 

termo planejamento, que remete ao futuro, como sinônimo de redimensionamento, o 

que significa, por assim dizer, modificar o planejado, for força de variáveis previstas ou 

imprevistas, intercorrentes, indesejáveis, ou mesmo pela perda do interesse original: 
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"[...] A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º Fundado 

nos princípios da dignidade [...] humana e da paternidade responsável o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 

e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte 

de instituições oficiais ou privadas" (Vade Mecum, 2008, p. 68). 

 Tais doutrinadores, segundo Pacheco (2008), sustentam que a prática do aborto deve ser 

ofertado pelos serviços públicos de saúde, em seus 3 níveis de competência, Federal, Estadual e 

Municipal, invocando o artigo 196, da Norma Fundamental, a qual aponta a saúde como direito de 

todos e dever do Estado. 

 As verificações supra, de hipóteses legais e ilegais das práticas abortivas, previstas na legislação 

penal brasileira, encontrando-se o aborto no direito positivo, não eliminam as discussões, tornando 

válidas nossas incursões sobre o tema. Sobretudo por adentrarmos, cientificamente, na lacuna de 

possibilidade ou não do aborto sob a máxima do direito, se da mãe, por  estar grávida de um feto, o qual, 

sabidamente, é portador de anencefalia, malformação congênita, de irreversíveis possibilidades e ou, do 

direito do bebê, em viver, ainda que rotulado por um tempo pré-estabelecido, diferentemente dos 

demais seres, cujo tempo de permanência sobre a terra é, isto sim, uma incógnita, e suas práticas, 

conceitos, preconceitos e pretensões de arbitrar sobre a própria vida, uma verdadeira interrogação.   
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CAPÍTULO 2 

 

ORIGEM, CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DA ANENCEFALIA 

 

2.1 – Origem Etmológica da Anencefalia 

Segundo Vargas, 2004, o termo anencefalia tem origem no vocabulário grego, “na = sem” e 

“enkephalos = encéfalo”. O que significa dizer, malformação congênita. Mais especificamente, resulta 

de defeito do tubo neural, em sua base de fechamento. O feto anencéfalo, caracteriza-se sobretudo pela 

ausência do encéfalo em sua estrutura neural.  

O encéfalo, por sua vez, é precursor do Sistema Nervoso Central, o qual, é dependente do 

primeiramente da formação do tubo neural para desenvolver-se.  “[...] é a partir da formação do 

tubo neural que o Sistema Nervoso Central se formará). Pacheco (2008, p. 18).  

O defeito, se assim pode-se chamar a anencefalia, apresenta-se em torno do vigésimo quarto 

dia após a fecundação do óvulo pelo espermatozóide.  

Na quarta semana de gestação, entre o vigésimo segundo e vigésimo oitavo dia, 

aproximadamente, o tecido formado por células fetais, com características planas transforma-se, 

formando pregas, fechando-se completamente, tomando forma tubular.  

Na anencefalia, na quarta semana de fecundação, não observa-se a total invaginação das células 

planas. As pregas não se fecham totalmente, tornando defeituoso o tubo neural, por não se completar o 

processo, dando origem ao que Santos (2007) refere-se como defeito congênito, com denominação 

própria científica de anencefalia. Entretanto, Fayel, et al ( 2005), afirma que o não fechamento do tubo 

neural, não é o suficiente para ocasionar a anencefalia. Segundo este pesquisador, o distúrbio só se 

manifestará se o defeito estender-se até a extremidade distal do tubo neural. Outrossim, mantendo-se o 

defeito somente na extensão do tubo, observar-se-á a má-formação denominada espinhabífida, tornando 

a espinha do feto exposta ao líquido amniótico e ou separada do mesmo somente por uma camada de 

pele.   

Pacheco (2008, p. 18) remete a clarificação do processo de formação do tubo neural, a Berutti 

(2007, p. 01), o qual, com maior profundidade, alude o distúrbio anencéfalo:  

[...] se proceda à transcrição da explicação do fenômeno realizada por um médico: 

Hacia fines de la 3ª semana del desarrollo, el embrión tiene la forma de un disco 

aplanado. En la zona media de su cara dorsal se origina la placa neural, conjunto 
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celular que en el periodo al que aludimos, da comiezo a un proceso de plegamiento, de 

invaginación, que continua con una progresiva elevación de sus bordes hasta juntarse, 

transformándose en un canal que en sucesivas etapas va cerrándose hasta constituir un 

tubo totalmente cerrado de orientación longitudinal con respecto a los diámetros del 

embrión. Una semana después, el tubo neural presenta una región caudal más estrecha 

que da origen a la médula espinal y tres vesículas cerebrales, más dilatadas, de posición 

anterior, que dan lugar a la formación del encéfalo o cerebro. Desde la 4ª semana en 

adelante, si alguno de estos grupos celulares es dañado por un agente patológico, 

pueden producirse dos efectos opuestos: o matan al embrión o, de sobrevivir, el daño 

tenderá a ser definitivo, entre ellos, impedir el cierre total del tubo neural sitio y factor 

anátomo-topográfico desencadenante del proceso de anencefalia. 

 Pelo exposto, pode-se bem observar que a anencefalia resultará do não fechamento total do 

tubo neural, podendo, por força desse distúrbio, ocorrer a morte do embrião. Caso sobreviva, mas, 

devido ao não fechamento do tubo, contará o feto, em sua estrutura básica de formação, com o fator 

anátomo-topográfico decisivo ao desenvolvimento da anencefalia.   

 A anencefalia, contudo, tem origem multifatorial, não podendo atribuir-se-lhe uma causa 

específica. Somando-se à sua instalação, desde a deficiência de vitaminas do complexo B, em especial o 

ácido fólico, como também a utilização de álcool pelos progenitores, além do tabagismo, utilização de 

antiepiléticos e drogas do gênero, lícitas e ilícitas. Todas estas substâncias, segundo especialistas, salienta 

Pacheco (2008), nos três meses anteriores e posteriores à concepção do feto, influenciam-na 

decisivamente. Também as alterações cromossômicas, genéticas, quanto os históricos familiares, 

tentativas de aborto, entre outros fatores, somam ao desenvolvimento da anencefalia, sem contudo, 

poder-se mensurar em termos percentuais exatos, a contribuição e participação ao determinismo 

anencefálico. No Brasil, segundo Santos (2007), citado por Pacheco (2008), determinou-se enriquecer a 

farinha com ácido fólico, com fins preventivos ao desenvolvimento de defeitos no tubo neural.  

Quando defeituoso o tubo neural o cérebro do feto sofre alterações, com possibilidades 

extremas de nem mesmo vir a formar-se. O feto anencéfalo, por sua vez, não conta com nenhum tecido 

cerebral e, quando o possui, o mesmo é amorfo. Ou seja, segundo Luft (2001, p. 61), não tem o 

anencéfalo, um cérebro com forma definida, sendo contando com a estrutura cristalina.  O tecido 

cerebral encontrar-se-á solto no líquido amniótico. Não registrando-se a existência dos hemisférios e 

córtex cerebral.  
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Santos (2007, p. 20) afirma contudo que o tronco cerebral do anencéfalo poderá ou não 

apresentar-se defeituoso, preponderando a primeira alternativa.  

A anencefalia, quando o defeito não atinge o tronco cerebral, permite que o feto, em muitos 

casos, desenvolva funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos e vaso-motoras, sem, para este 

fim, fazer uso de aparelhos.  

Ainda que a anencefalia não refira-se à lesão em todo o encéfalo. Mas, isto sim, em uma de 

suas partes, o cérebro, resultará na inexistência da capacidade de desenvolvimento das funções 

superiores do SNC, como consciência, cognição, vida relacional, comunicação, afetividade e 

emotividade. 

Segundo Santos (2007) por Pacheco (2008),  a extensão da lesão no cérebro é classificada em 

holocrania ou holocefalia,  para definir o feto anencéfalo que não apresenta quaisquer tipos de tecidos 

nervoso-cerebral e, merocrania ou meroanencefalia, para disignar a anencefalia com presença 

remanescente de tecido cerebral, sem, contudo, a inexistência da má-formação e quaisquer garantias de 

possibilidade de vida extra-uterina.   

A dicotomia classificatória supra, através de ultra-sonografia, pode ser definida a partir do 

terceiro mês de gestação, entre a décima segunda e a décima quinta semana de gestação. Isto, sob o 

pressuposto de que:  

“[...] o feto portador de anencefalia apresenta uma característica única e inconfundível: 

não possui os ossos do crânio, ou seja, a partir da parte superior da sobrancelha não há 

osso algum, razão pela qual sua cabeça não possui o formato arredondado. Sendo que, 

em alguns casos, há apenas o couro cabeludo que cobre a porção não fechada pelos 

ossos”. (Pacheco, 2008, p. 19). 

Santos (2007, p. 21), corrobora, enfatizando que o feto anencefálico identificado mesmo sem a 

utilização de aparelhos ou instrumentos científicos de investigação, alegando possível um diagnóstico 

preliminar visual, desde que atente-se para o fato de que: 

[...] além da abertura que existe em sua cabeça, o anencéfalo possui os olhos saltados 

em suas órbitas, justamente porque estas não ficaram bem formadas em razão da 

inexistência dos ossos do crânio. Outrossim, seu pescoço é mais curto do que o 

pescoço de um feto normal. Além do exame visual é possível a realização de exame 

biológico, através da análise dos níveis de alfa-fetoproteína no soro materno e no 
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líquido amniótico. Estes níveis, da décima primeira até a décima sexta semana de 

gravidez, encontram-se sempre aumentados em gestações de anencefálicos. 

Os pressupostos e premissas ao diagnóstico-preliminar visual supra, levam, mesmo o cidadão 

leigo, a emitir opinião aventiva da anencefalia, exigindo-se contudo, para um diagnóstico de 

confirmação, os instrumentos científicos de mensuração biológica dos níveis de alfa-fetoproteína no 

soro materno e líquido amniótico. 

Estatisticamente a anencefalia ocupa, a priori, baixa incidência, manifestando-se, segundo 

Gomes (2007), em 0,6 por 1000 nascidos clinicamente vivos e em 8 para 10.000 gestações. 

Encontrando estes números, em Martinez (2006), discordância. Pois, em suas pesquisas, a anencefalia é 

encontrada em 1,4 para cada 1000 gestações avaliadas aleatoriamente. Números estes que, segundo 

Pacheco (2008), bem demonstram que muitos fetos, portadores de anencefalia, morrem mesmo antes 

do parto.   

Os percentuais contraditórios entre os diversos pesquisadores deve-se sobretudo ao fato de não 

chegar às ciências as informações por parte das mãe que perdem o feto por óbito ainda no útero.  

Outro ponto de obscuridade, segundo Santos (2007), encontra-se na interrupção de partos de 

anencéfalos por mulheres em condições econômicas de fazê-lo com médicos particulares, não 

informando, por questões legais, tais procedimentos. Aquelas que, gestantes de anencéfalos, submetidas 

ao serviço público de saúde, obrigam-se a expor à sociedade essa condição, a qual, passará a constar nos 

registros oficiais e científicos.  

Pelas razões supra, os números sobre a questão, mortalidade de anencéfalos, mantém-se em 

margens de erros significativas, considerando Pacheco (2008), serem maiores do que os apontados pelas 

estatísticas. Logo, no Brasil, não existe um consenso ou dado oficial confiável, senão aproximado dos 

números percentuais sobre a anencefalia.  

A gestação, em si, coloca a mulher em uma condição psicológica diferente da não gestante. 

Quando a gestante tem consciência de tratar-se de uma gravidez de portador de defeito congênito, sua 

condição psicológica agrava-se, gerando níveis altíssimos de questionamentos, preocupações, 

insegurança e sobretudo ansiedade, a qual, em níveis elevados, transforma-se em fator psicossomático 

de alterações no próprio corpo da gestante, agravando ainda mais a problematização. O 

acompanhamento clínico psicológico, em especial psicanalítico, dos fatores inconscientes, os quais 

apresentam-se em todos os seres, com maior ou menor intensidade, com premissas em pontos 

conscientes desencadeadores, devem, particularmente, serem objeto de preocupação nas mulheres com 

gestações de anencéfalos. (Carabajal, 1995, p. 12).  
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Sob as colocações supra, a gestação de anencéfalos tem efeitos psicológicos intensos sobre os 

sentimentos maternos, estendendo-se aos demais integrantes da família. São planos de ampliação da 

família frustados prematuramente. Não obstante, móveis, enxoval, sonhos de futuro para o bebê, a 

escolha de um nome, ideais projetados pelos pais de características físicas e mesmo psicológicas, a idéia 

intrínseca de virem a tornarem-se avós, acabam por resumirem-se, repentinamente, na total 

impossibilidade do novo ser sequer sobreviver fora do útero materno. Ao contrário, passam a viver com 

a eminência da morte do mesmo antes mesmo do dia estimado para seu nascimento.   “[...] é inegável 

que os efeitos psicológicos sobre esta família, principalmente para esta mulher, são terríveis e 

inimagináveis. Isto sem mencionar que o prosseguimento desta gestação atenta contra todas as garantias 

de dignidade humana da mulher [...]”. (PACHECO, 2008, p. 19). 

Faze-se necessário, nesse ponto da pesquisa, mencionar-se o fato da elevação significativa do 

risco de vida da gestante. Isto, sob máximas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia, apontadas por Fayel, et al, (2005) que contraria e invalida conceitos médicos que afirmam 

não haver elevação de riscos à saúde das mulheres gestantes de anencéfalos.  A pressão arterial da 

mulher grávida tem tendência em elevar-se naturalmente, ultrapassando os limites de normalidade 

frente a uma gestação de anencéfalo. O término do período de gestação que significaria o nascimento, 

não é percebido pela mãe, exatamente por não haver dilatação necessária para o parto. O anencéfalo, por 

não alimentar-se do líquido amniótico, devido a dificuldades de sucção e deglutição, acaba por permitir 

que seu volume eleve-se no interior do útero da mãe, refletindo-se em distúrbios respiratórios e 

cardíacos à grávida, com possibilidades reais de levá-la ao óbito.  Também a morte natural do feto 

anencéfalo ainda no útero, sem que a gestante seja submetida a imediatos cuidados obtétricos, pode 

resultar em transtornos graves, com iminente risco de vida da gestante.  

Mister o esclarecimento diferencial entre deficiência e malformação fetal inviabilizadora, em 

sua totalidade, da vida extra-uterina, anencefalia, registrando-se percentuais superiores a 50% de óbitos 

de anencéfalos ainda no útero materno. Ribeiro (2003), trazido às discussões por Pacheco (2008, p. 20), 

“[...] apresenta o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) como representativo de óbitos intra-

uterinos de portadores de anencefalia”. Ou seja, em cada 100 casos de anencefalia, 65 fetos morrem 

dentro da mãe e 35 imediatamente após ao nascimento.   

A deficiência, por sua vez, segundo Anis (2004, p. 94) aponta para lesão, limitação de 

atividades ou restrição de participação. A deficiência pode ser decorrente da idade e ou ocasionada por 

acidentes ou ainda ser congênita. A deficiência, segundo o autor supra, não incompatibiliza-se com a 

vida. No Brasil, no Senso 2000 referenciado por Anis, citado por Pacheco (2008), acusou-se uma 

população de mais de quatorze pontos percentuais com algum tipo de deficiência. Outrossim, na faixa 
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entre 15 e 33 por cento dos fetos com anencefalia, observam-se o desenvolvimento de outros tipos de 

malformações congênitas, não menos graves, como defeitos cardíacos, dentre os quais hipoplasia de 

ventrículo esquerdo e coarctação da aorta. Também, nesses aproximados 1/3 dos anencéfalos, são 

observados tanto a persistência do canal arterial quanto atresia pulmonar e ventrículo único. 

Observe-se que na presente pesquisa, voltada às Ciências Jurídicas, não se segue 

criteriosamente terminologias diagnósticas médicas, psicopedagógicas, psicológicas e ou psicanalíticas, 

ainda que sabedores da necessidade de aproximação e mesmo eliminação das divergências diagnóstico-

terminológicas, que trazem consequências de afastamento e confusão às ciências gerais. 

Elementarmente, segundo pesquisas de teses doutorais recentes em psicopedagogia na Universidad 

Autónoma de Asunción, o termo distúrbio remete a origens orgânicas, encontrando-se nessa faixa, tanto 

fatores biológicos, neurais e fisiológicos quanto físico-anatômicos. Os problemas, quando assim 

referidos, remetem a origens psicológicas e, dificuldades, a origens institucionais. Não sendo contudo 

essa complexidade terminológica objeto de nossas pesquisas na presente monografia. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISCUSSÃO CIENTÍFICO-JURÍDICA SOBRE ANENCEFALIA NO BRASIL 

 

3.1 O Aborto por Anencefalia  

A anencefalia, nos dias atuais, por força do desenvolvimento da genética humana como da 

medicina fetal, podem ser, com bastante facilidade, diagnosticado, com possibilidades remotas de erro. 

Razão pela qual, correntes favoráveis ao aborto de anencéfalos, consideram desumano permitir a 

evolução do quadro, o que, segundo Pacheco (2008), causaria grande tormento psicológico à gestante.  

Contudo, o Código Penal Brasileiro é rígido e conservador no tocante a morte deliberada por 

meios abortivos. Atribuem-se-lhes, tais convicções dos legisladores, a influências religiosas, por força do 

processo inacabado de secularização do Direito, onde, religião e Direito ganham fórum comum 

axiológico (Gomes (2004, p. 36). Outrossim, Vieira (2004) considera que a base contraditória sobre a 

questão encontra-se no direito da mulher deliberar quanto ao próprio corpo, decidindo o destino do feto.  

O aborto, do ponto de vista legal, nos anos da pesquisa da presente monografia, encontra 

sustentação na norma penal apenas sob duas hipóteses, alencadas nos capítulos anteriores. Todavia, a 

anencefalia parece ultrapassar os parâmetros previstos na legislação penal brasileira, somando-se a 

situações outras de malformação fetal, como o aborto eugênico. Segundo Pacheco (2008), a legislação 

brasileira também não permite o chamado aborto a prazo, no qual, a mulher pode deliberar interromper 

a gestação até a décima segunda semana após a fecundação, sem quaisquer implicações decorrentes 

deste ato. Os abortos chamados sociais e econômicos também não encontram repercussão no direito 

brasileiro. No tocante a anencefalia, segundo Coutinho (2007), os Estados mundiais desenvolvidos 

contam com legislações específicas, de autorização legal do aborto. Em outro extremo, a maior parte 

dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento a questão ainda aquece discussões, sem ser 

contemplada pelo ordenamento jurídico.  

Vieira (2004) considera haver um distanciamento entre a justiça e os avanços científicos, o qual 

necessita ser minimizado, buscando àquela acompanhar as tendências éticas e culturais manifestas pela 

sociedade. Tal distanciamento, pela ausência da norma, segundo Dias (2004), caracteriza-se como uma 

lacuna, sobre a qual, legisladores apóiam suas justificativas para eximirem-se no julgamento de 

situações reais. A solução, segundo Dias, encontra-se na otimização dos instrumentos até aqui 

alcançados pela lei à minimização das lacunas existentes.  
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Quanto ao ordenamento jurídico da questão aborto-anencefálico, Carabajal (1995) considera 

que:  

“Não basta contudo a justiça deliberar ordenar a problematização acerca da 

anencefalia. É necessário sobretudo, que os poderes constituídos caminhem, como os 

seres, trilhando a organização de uma sociedade onde emoção e razão encontrem um 

lugar comum. A razão, por sua vez, encontra nas ciências assertivas, enquanto a 

emoção pode ser captada dos anseios populares, sem a mensuração exata de 

consequências e resultados, como os objetivados pelas ciências. Todavia, 

indispensáveis à pacificação dos ideais humanos em via de construção civilizadora”. 

(p. 12). 

É irrefutável que a presente problematização conta com múltiplas variáveis, fazendo com que o 

o legislador responsável depare-se com dificuldades para discernir, efetivamente, de forma justa, sob 

máximas do direito, sem atentar em erro. Pacheco (2008, p. 20) considera que “[...] a questão do aborto 

por anencefalia é tão complexa e abarca inúmeros fatos dividindo pensamentos e posicionamentos nos 

diversos setores da sociedade, principalmente no universo jurídico”.  

3.2 Correntes Jurídicas Sobre a Questão do Aborto Anencefálico 

Quanto as correntes jurídicas sobre a questão anencefálica, no Brasil, Pacheco (2008) considera 

haver três bem definidas e distintas: 

 “[...] Há quem defenda que o aborto nesses casos recaiam sobre a inexigibilidade de 

conduta, outros defendam a hipótese de excludente de ilicitude, e por fim há os que 

rogam que o fato é materialmente atípico, uma vez que, o feto portador de anencefalia 

fetal, diferentemente de um bebê normal, só sobrevive enquanto estiver no ventre 

materno (p. 20).  

O pesquisador Cernicchiaro (2004), considera haver a tendência do aumento gradativo da 

complexidade sobre a questão anencefálica, sobretudo pelas discussões jurídicas fundamentarem-se no 

avanço das ciências, sendo que tais avanços, sobre as leis da natureza humana, com estudos e pesquisas 

cada vez mais profundas, em níveis genéticos, repercussões psicorreativas e comportamentais, sob uma 

visão cosmohumana, são infindáveis, e os progressos observam-se todos os dias.  

A complexidade e polêmica a elevar-se devido aos avanços científicos, defendidos por 

Cernicchiaro, encontram-se sobretudo na confrontação razão/razão, emoção/emoção e, razão/emoção, 

sem as quais, segundo Carabajal (2008), haveria unanimidade e convergência:  
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“[...] toda decisão apoia-se em visões e sentimentos interiorizados pelos seres em 

momentos únicos e especiais, arraigando-se como bases originais conceituais de 

valores. Não obstante, os resultados científicos refletem buscas humanas de seres 

individuais, com valores próprios instalados originalmente. Logo, os resultados serão 

influenciados, ainda que inconscientemente, pelos dos ideais do pesquisador, quando 

observar-se-á o confronto entre as variáveis razão/razão, emoção/emoção e, 

razão/emoção (p. 12).” 

Nas correntes jurídicas, o primeiro grupo de pensadores, segundo Coutinho (2007, p. 07) 

consideram que "[...] a doutrina da inexigibilidade surge no direito estrangeiro, inicialmente no Tribunal 

do Império Alemão - Reichsgerich, e [...] modernamente se observa seus reflexos seguros na legislação 

de países como o Paraguai [...]." Para melhor compreensão definir-se-á culpabilidade.  

Segundo Fragoso apud Coutinho (2007, p. 08), culpabilidade : 

"[...] é a responsabilidade de conduta ilícita (típica e antijurídica) de quem tem 

capacidade genérica de entender e querer (imputabilidade) e podia nas circunstâncias 

em que o fato ocorreu conhecer a sua ilicitude, sendo-lhe exigível comportamento que 

se ajuste ao Direito".  

Conde (1988, p. 132) considera imprescindível a análise dos "[...] elementos específicos da 

culpabilidade: a imputabilidade,  conhecimento  da antijuridicidade do fato praticado e exigibilidade de 

um comportamento distinto".  Normalmente, segundo este autor, ao direito exigem-se comportamentos 

incômodos ou difíceis, em graus distintos, sem nunca tornar-se impossível. O conhecido Don Quixote, 

com suas ações heróicas não encontram espaço dentro do direito. A razoabilidade, sob pressupostos 

materiais e sobretudo de preservação da vida, considerando-se os costumes das populações, fazem-se, 

isto sim, em máximas do direito. Segundo Conde, citado por Pacheco (2008, p. 20) “[...] toda norma 

jurídica tem um âmbito de exigência, fora do qual não se pode exigir responsabilidade alguma. Essa 

exigibilidade, ainda que seja dirigida por padrões objetivos, é, em última instância, um problema 

individual”. É o autor, concreta e objetivamente que deve assumir uma postura comportamental, “[...] 

Quando a exigência da norma coloca o indivíduo fora dos limites da exigibilidade, faltará esse elemento 

e, com ele, a culpabilidade”. 

O embasamento ideacional sobre inexigibilidade conducional diversa constitui princípio 

regular e informador no ordenamento jurídico. A própria culpabilidade, segundo Coutinho (2007), exige 

comprovação. Isto, pelo fato de que a simples consciência e conhecimento pelo próprio autor de um ato 

ilícito, fato típico, antijurídico e culpável, aos olhos da lei, considerar-se-á as circunstâncias em que 



  Emannuely J. S. Lopes. Pressupostos ao ordenamento jurídico da anencefalia      27 

 

praticou, desde as condições emocionais que o influenciaram à realidade do meio, psicossugestões 

externas, antecedentes, histórico familiar, entre outras variáveis que exigem extrema observância. 

Também, sob ângulo diametralmente oposto mas convergente em direitos, a vítima usufruirá das 

mesmas prerrogativas. E, no caso específico e especial de seres humanos em formação, sob o rótulo 

anencefálico, para usufruírem, estes, de quaisquer direitos, visto o curto espaço de vida intra-uterina e 

extra-uterina, só restar-lhe-á assertivas em viver, se assegurado esse curto intervalo existencial 

(Carabajal, 2008). 

O homo medius é, por excelência a medida à verificação da inexigibilidade de outra conduta, 

sendo que o juízo de culpabilidade implica, por assim dizer, na reprovação pessoal do próprio autor do 

fato. Isto, sob a premissa do mesmo contar com capacidade de discernimento (Costa, 1980). Nesse 

contexto Campos (1988, p. 21) considera que:  

“A pessoa pode ver-se compelida a praticar determinada conduta, embora ciente de 

que seja ela contrária a lei, não obstante, sujeita a punição, porque qualquer ser humano 

normal, mas mesmas condições teria igual comportamento, não sendo este, assim, 

censurável”.  

Não obstante, a Doutrina, em grande parte considera as causas que excluem a culpabilidade se 

fazem por força do princípio maior, o da Inexigibilidade de Outra Conduta. Sob tal assertiva, Coutinho 

(2007, p. 10) complementa, ao alegar que:   

A doutrina das justificativas supra-legais funda-se na afirmação de que o direito do 

Estado, por ser estático, não esgota a totalidade das possibilidades de previsão legal, 

sendo impossível esgotar todas as causas de justificação da conduta humana no plano 

da vida social. Partindo-se desta premissa pode-se afirmar antijuricidade nada mais é 

do que a lesão de determinado interesse vital aferido perante as normas de cultura 

reconhecidas pela sociedade, sendo assim, afirma-se que não se deve apreciar o 

antijurídico apenas diante do direito legislado, mas também das normas de cultura. 

Além do que o legislador não é o onisciente, não lhe sendo dado o dom de prever 

todas as hipóteses e casos que a vida social possa apresentar nos domínios do Direito 

Penal. 

Certamente tais fundamentações encontram-se sob uma linha e enfoque jurídico, não fazendo-

se excludentes à possibilidades outras de interpretações contrárias. Aqueles que defendem esta linha 

jurídica de interpretação, segundo Pacheco (2008, p. 21) justificam seu entendimento “[...] na parte da 

doutrina que admite a exclusão da culpabilidade. Afirmam que uma vez constatada a hipótese de que a 
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vida seria inviável por grave anomalia acometida ao feto, não há dúvida, de que a previsão legal deveria 

ser favorável ao abortamento, porque não seria justo submeter a gestante ao intenso sofrimento de 

carregar consigo o feto sem a menor perspectiva de vida futura (COUTINHO, 2007). Não obstante o 

abortamento, em quaisquer hipótese, soa como pena de morte ao ser já concebido e, por tal razão, 

encontra na lei maior irrefutável direito à vida, a qual assegura aos brasileiros, não serem sentenciados 

com pena de morte, confrontando quaisquer disposições contrárias, por força mesmo de 

inconstitucionalidade.   

Todavia, segundo Pacheco (2008, p. 21), consoante àqueles que defendem a Pena de Morte aos 

fetos, por distinguirem-se dos demais seres, por contarem com estimativa média de existência 

determinada cientificamente, ao contrário dos seres ditos normais e saudáveis, os quais não tem uma 

previa estimativa de vida, ainda que o dia de suas mortes façam-se também incógnitas, outros autores, 

como Eduardo de Carvalho Zacarias, Aníbal Bruno e Damásio de Jesus, compartilham da condenação 

a morte à fetos anencéfalos. 

Foi publicamente noticiado em 1997, a organização da Comissão Parlamentar, provocada pelo 

Senador o Senador Íris Resende, que propunha atualizar a Parte Especial do Código Penal Brasileiro, a 

qual originou, politicamente, uma segunda corrente de pensamento sobre a problematização acerca do 

aborto de portadores de anencefalia fetal. 

Analisa Pacheco (2008, p. 21) que: 

“A necessidade do referido trabalho fundamenta-se no fato de que embora a parte 

geral tenha passado por reformas em 1984, a parte especial vigente ainda é a mesma 

de 1940, ou seja, apresenta uma redação envelhecida, com conceitos muitas vezes 

ultrapassados.    Após sua conclusão o anteprojeto foi entregue ao Senador Renan 

Calheiros”. 

Ainda sobre a Comissão responsável pela análise e atualização da Parte Especial do Código 

Penal Brasileiro, manifestando-se, entre outros temas, sobre o abordo de fetos anencefálicos, 

Cernicchiaro (2004, p. 27) faz uma síntese, bastante estratificada dos resultados: 

“A Comissão, sensível à realidade dos fatos, dado o Direito ser complexo normativo, 

atenta ao contexto axiológico da sociedade, distinta do Brasil dos anos 40, conferiu 

particular atenção ao Título I - Dos Crimes Contra a Pessoa. No Capítulo I - Dos 

Crimes Contra a Vida - analisou as modalidades delituosas de aborto (mantido o 

nomen iuris, não obstante sugestões para substituí-lo por - abortamento). Relacionou, 

ademais, dada a delicadeza do tema, os casos reunidos sob o nomen iuris - Exclusão 
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da ilicitude - anotado no art. 128, III: ‘há fundada probabilidade, atestada por dois 

médicos, de o nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias que o tornem 

inviável’”. 

Outrossim, segundo Pacheco (2008 p. 22), o aborto, a partir dos resultados dos estudos e 

deliberações da Comissão teve ampliadas suas possibilidades legais. O aborto necessário foi mantido, 

bem como, recebeu o tema nova redação, estendendo-se ao aborto ético, por estupro, por “[...] violação 

da liberdade sexual, ou emprego não consentido de técnica de reprodução assistida”. Ainda, quando for 

comprovado, por minimamente dois médicos, a irreversibilidade de quadro grave do nascituro de 

anomalias físicas ou mentais. Situações estas, em que o aborto assume condição lícita, se deliberado pela 

mulher a interrupção do processo de gestação. Observe-se que mesmo sob a exposição de motivos 

supra,  o aborto “[...] deve ser procedido de consentimento da gestante, ou quando menor, incapaz ou 

impossibilidade de consentir, de seu representante legal, do cônjuge ou de seu companheiro”. 

Interpretação esta, corroborada por Cernicchiaro, (2004). O anteprojeto, preliminarmente, não impõe o 

fim da gravidez, senão exclui, isto sim, a ilicitude, permitindo à grávida deliberar pelo aborto, sem a 

obrigatoriedade de aguardar o final da gestação. 

Segundo Pacheco (2008), entre outros adeptos da teoria supra, encontram-se a Deputada 

Luciana Genro e o Deputado Federal Pinotti, autores de projetos de Lei que contemplam a licitude do 

aborto de fetos anencefálicos. 

Na interpretação dos defensores do aborto de anencéfalos, justificativas como: 

[...]. Não se trata de sacrifício de futuro ser humano, em circunstâncias injustificadas. 

Ao contrário, antecipa-se à natureza, cientificamente demonstrada, que a gravidez não 

levará a reprodução a bom termo. Com isso, evitar-se-á também o trauma da decepção 

de haver concebido um ser anômalo, com os dias contados de vida. [...]. 

(CERNICCHIARO, 2004, p. 24).  

  Contraditoriamente fundamentam, os defensores da pena de morte aos anencéfalos, tal tese sob 

o princípio da dignidade humana, considerando, segundo Pacheco (2008, p. 22): 

 “[...] nada razoável não conceder a gestante o direito de interromper seu estado 

gravídico nos casos de gravidez anencefálica; pois para ele (Pacheco) o ser humano 

também se caracteriza pela constituição física e a gravidez só se justificaria para 

reproduzir o Homem, sendo que a ausência de cérebro dos anencéfalos afeta 

profundamente as características físicas do próprio Homem”.  
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 Nas pesquisas de Pacheco (2008), Habib (2004, p. 08) é contemplado, pelas considerações 

sobre o tema aborto de fetos anencéfalos, no grupo daqueles que o defendem com grande articulação e 

eloquência, firmados em pressupostos de possibilidades não comprovadas cientificamente, atribuindo 

ao feto características não humanas àquele que inegavelmente é fruto da genética humana. Ainda que 

fora da excelência dos padrões de normalidade, mas irrefutavelmente humana, em um grupo especial e 

de exceção, mas não de outra origem senão humana. Contudo, contrariando tal assertiva, diz o 

pesquisador: 

 [...] negar à mulher o direto de praticar o abortamento de um indivíduo que não traz 

consigo características humanas, a capacidade de conhecer o mundo, entende-lo, de 

amá-lo ou odiá-lo, não parece ser a trilha mais justa. O Estado não pode ser 

intervencionista e esse ponto, sob pena de, em nome de um pretenso direito à vida, 

negar outro direito não menos importante, o da liberdade, [...].       

Contudo, ainda que sobre fortes apelos e embasamentos à definitiva regulamentação do 

pressuposto direito da mulher interromper a gestação, sob máximas de liberdade, encontrou a matéria, 

após amplos debates na Câmara Federal em 1998, mesmo após parecer favorável e defesa em forma de 

projeto de lei, oposição por segmentos sociais contrários a proposição, levando a casa legislativa a 

interromper, não possibilidade de vida dos fetos anencéfalos, mas, isto sim, a continuidade do processo 

de legalização desse tipo de aborto. (FLASCHES, 1998).  

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde - CNTS, objetivando a definitiva 

solução jurídica sobre o problema da anencefalia, através do Advogado Luiz Roberto Barroso, 

fundamentado-se na Constituição Federal (artigo 102, § 1º), com premissas na Lei 9.882/99, entrou no 

STF com Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54/DF), em busca de retorno 

esclarecedor da Corte Suprema sobre a matéria,  dada a constituição de vários dispositivos do Código 

Penal, justamente sobre aqueles que cuidam do delito de aborto (CP, arts. 124, 125, 126 e 128). 

Segundo Pacheco (2008, p. 22) o jurista Luiz Roberto Barroso enfatiza: 

“[...] que não se pede a Suprema Corte para legislar, e sim, para decidir (conforme as 

normas e princípios constitucionais), se o aborto anencefálico é ou não um fato típico. 

Segundo ele é uma questão de tipicidade penal, não de ativismo Judicial. Embora a 

problemática da anencefalia merecesse uma legislação própria pertinente ao assunto, 

uma vez que a discussão versa sobre vidas humanas - a do feto (propriamente dita) e a 

da mãe (seu destino, sua liberdade, sua dignidade, etc.)”. 
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Sobretudo, liminarmente, o objetivo último da Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental interposta junto ao STF não objetiva defender ou negar o direito à gestante de interromper 

a gravidez quando comprovado ser o feto anencéfa-lo. Mas, isto sim, segundo Pacheco (2008, p. 23) 

“[...] saber se o aborto anencefálico acha-se ou não inserido no âmbito da proibição legal, ou seja, se esse 

tipo de aborto está ou não enquadrado na norma proibitiva derivada dos artigos 124, 125 e 126 do 

Código Penal Brasileiro”. 

Em retorno à inquietude do mundo jurídico brasileiro sobre a problematização anencefálica, 

segundo Pacheco (2008), o Ministro Marco Aurélio, em julho de 2004, deferiu liminar dando 

sustentação ao aborto, erga omnes, de bebês comprovadamente anencefálos.  Não obstante, três meses 

depois, em outubro, a liminar foi cassada, por sete votos a quatro, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o 

argumento, segundo a pesquisadora “[...] de que esta era satisfativa. Pois, uma vez feito o aborto, caso a 

matéria da ação não fosse julgada procedente, a situação seria irreversível”.  

Cassação esta, a qual corrobora-se, por entender-se como coerente pelos efeitos consequentes 

de irreversíveis reparos. Pois, segundo Carabajal (2008 p. 27): 

 “[...] os efeitos da liminar do Ministro do STF - Marco Aurélio, de julho de 2004, 

punitiva dos anencéfalos, com sentença dos mesmos à morte, atribuido-se-lhes às 

mães deliberar sobre matéria que cabe exclusivamente ao direito - à vida humana - 

uma vez consumados sucessivos abortos ‘legais por força da inconsequente e 

desumana liminar’, soaria como verdadeira chacina de bebês, caso a ação, em 

momento posterior, como bem sustenta a cassação da mesma pelo STF em outubro 

do mesmo ano, fosse julgada improcedente. É inequívoco e irrefutável os efeitos 

danosos da ‘liminar eugênica’ de Marco Aurélio. Os múltiplos óbitos, daqueles que, 

diferentes dos preconceituosos que privilegiam-se autorrotularem-se perfeitos, 

contudo, legislam sobre inconscientes e inconsequentes postulações, resultariam, se 

aprovadas tais práticas de morte sobre fetos previamente identificados fora dos padrões 

de excelência genética, em ações de sucessivos efeitos jurisprudenciais à evolução de 

práticas eugênicas de seleção da espécie. Sem quaisquer possibilidades de retrocesso 

ou reparos. Ao contrário, da pena de morte sumária aos anencéfalos, a eugenia 

avançaria, com a interrupção da gravidez de cegos, surdos, mudos e demais exceções 

da presumida perfeição humana. Enquanto que, de fato, parte dessas exceções 

encontram na permissividade legal do álcool e tabaco suas origens, não obstante, por 

tentativas abortivas mal sucedidas pelas próprias mães que alegam posteriormente 

direitos abortivos [...]”  
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Para um melhor entendimento da problematização enfocada, sob bases jurídicas de disposições 

legais, encontramos em Gomes (2007) e em Pacheco (2008) pressupostos ao entendimento do tipo 

penal nos crimes, sob máximas da teoria constitucionalista, com enfoques à tipicidade formal e material. 

Bem como, são alencados o resultado jurídico desvalioso e suas características essenciais ou 

primordiais, entre outros aspectos jurídico-preceituais. Assim, Gomes (2007, p. 1) esclarece que: “[...] o 

tipo penal nos crimes dolosos (de acordo com a teoria constitucionalista do delito que adotamos) é a 

soma da tipicidade formal (ou objetiva) + tipicidade material (ou normativa) + tipicidade subjetiva [...]”. 

Outro ponto, de fundamental relevância remete ao aspecto Da Tipicidade Material enfocado por 

Gomes, fundamentada por três juízos valorativos distintos, sendo estes, (a) juízo de desaprovação da 

conduta; (b) juízo de desaprovação do resultado jurídico e, (c)  juízo de imputação objetiva do resultado. 

O resultado jurídico, segundo este pesquisador, lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico, para 

que caracterize-se como desvalioso, com o mesmo sentido de desaprovado, necessita contar 

elementarmente com quatro elementos em suas bases primárias conceituais/materiais, a saber: “[...] (a) 

concreto; (b) transcendental; (c) grave (não insignificante) e (d) intolerável. A quarta exigência que 

advém do resultado jurídico desvalioso é a intolerabilidade da ofensa [...]”. Assim, necessita esta ser 

sobretudo real, além de transcendental e também grave. Todavia, somando-se a esses elementos, é 

necessário e imprescindível que apresente ainda a variável intolerável. Isto, segundo este autor, pelo fato 

de que somente pode-se entender como relevante a ofensa entendida primeiramente como intolerável, 

capaz, efetivamente de ultrapassar os limites de interiorização ou mesmo interpretação, aceitação e ou 

acumulação pelo ser ofendido. Por isso relevante, ainda que o termo relevante remeta naturalmente a 

algo que seja considerável apenas, que pode ser acrescido a algo, com possibilidade de ser relevado. 

Contudo, aqui, o autor considera que: “[...] Seja por força da exigência de que relevante somente pode 

ser a ofensa intolerável [...]” remetendo, segundo Gomes, ao princípio da fragmentariedade do Direito 

Penal. Entendido assim por força da teoria da adequação social, quando o fato atípico não perturba a 

ordem ou os valores axiológicos do meio. Isto, sob a máxima do convívio social, por ser a ofensa 

tolerada ou não desarrazoada por quase a totalidade dos integrantes do meio sócio-partícipe do autor do 

fato atípico. 

Segundo Pacheco (2008), o termo desarrazoada supra utilizado pelo jurista Luiz Flávio Gomes, 

deve ser entendido com o significado de injusto ou arbitrário. Tal fundamento compõe a base juríco-

interpretativa, daqueles que defendem o aborto anencefálico, para que o mesmo não seja considerado 

crime na conduta daqueles que o praticam.  

Outrossim, com a cassação em outubro de 2004 pelo Supremo Tribunal Federal da liminar de 

julho do mesmo ano, expedida pelo Ministro Marco Aurélio, a Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores da Saúde,  pelo fato de não constar na cassação posição em relação ao aborto 

anencefálico por parte dos Ministros, como também, segundo Pacheco (2008), em relação a ação 

interposta, de descumprimento de preceito fundamental, ser ou não a via adequada à discussão sobre o 

aborto anencefálico. Assim, a CNTS apontou na referida ação, uma nova versão de controle de 

constitucionalidade, entendido como direito pré-constitucional, onde estariam sendo prejudicados os 

preceitos fundamentais de dignidade humana, onde se lê, no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal 

Brasileira: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...] os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa".  Outrossim, apontam também para 

o princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade, que, encontra-se disposta no inciso II, do 

artigo 5º, da Magna Carta, onde:  

"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: [...] ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 

 Não obstante, a CNTS aponta para o direito à saúde, o qual é evidenciado nos artigos 6º, caput, 

e 196, da Constituição Federal. Onde se encontram dispostos como direitos sociais, a educação, saúde, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos 

desamparados. Como também, ser a saúde direito de todos e dever do Estado. Direitos estes, garantidos 

por políticas sociais e econômicas que objetivem reduzir o risco de doença e de outros agravos, como 

também o acesso universal e igualitário às ações e serviços a sua promoção, proteção e recuperação. 

Tal conjunto expositivo, considerando como o ato do poder público, causador da lesão, dispôs 

sobre o conjunto normativo ostentado pelos artigos 124, 126, caput, e 128 do CPB .  

Segundo Gomes (2007), se percebe o conflito entre os interesses do Estado, na proteção da vida 

do feto como bem jurídico e o interesse individual e geral de liberdade, o qual sintetiza-se na dignidade 

do ser. Assim, a problematização, sob a premissa de encontrar-se no ordenamento jurídico solução, 

desloca-se para a necessidade de uma clarificação legal.  

Segundo Pacheco (2008, p. 23), na problematização em tela, fundamentando-se no doutrinador 

supra:  

“[...] requereu-se, na inicial, em última análise, a interpretação conforme a Magna 

Carta brasileira, a fim de explicitar que os dois referidos dispositivos do Código Penal 

não se aplicam aos casos de aborto de fetos portadores de anencefalia. Pretendendo-se 
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que a Suprema Corte emitisse uma declaração no sentido de que o aborto anencefálico 

não se enquadra no âmbito da proibição penal. Que este é um fato (materialmente) 

atípico”. 

Como evolução do processo, de clarificação sobre a questão do aborto de anencéfalos no 

Brasil, Segundo a Academia de Letras do Brasil (2005), publicado no site oficial da desta organização, o 

Supremo, em 27 de abril de 2005, por sete votos a quatro, concluiu pela admissibilidade ou adequação 

da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, sem contudo, examinar o mérito da questão, 

considerando a mesma como de responsabilidade do Congresso Nacional, como intérprete dos valores 

culturais da sociedade.  

Com fim histórico de agregação e registro, nomina-se no presente trabalho os nomes dos 

Ministros que participaram da deliberação supra, sendo, pela admissibilidade, os ministros Marco 

Aurélio, Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e 

Nelson Jobim. Pelo arquivamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, quatro votos, 

dos ministros Eros Grau, Cezar Peluso, Ellen Gracie Northfleet e Carlos Velloso. (Site: 

www.academialetrasbrasil.org.br, 2005). 

 Entre outras razões invocadas para o juízo de admissibilidade favorável da ação, segundo 

Pacheco (2008, p. 23), são encontradas em Gomes (2007):   

 [...] (a) que a questão do aborto anencefálico é muito relevante; (b) que no atual estágio 

há muita insegurança nessa área; (c) que são muito relevantes os direitos e interesses 

envolvidos (vida do feto, liberdade da gestante, dignidade etc.); (d) que há muitas 

decisões discrepantes sobre a matéria; (e) que não há outro meio jurídico mais idôneo 

para se discutir o tema; (f) que é incabível qualquer outra ação constitucional de 

controle de constitucionalidade por se tratar de direito pré-constitucional, etc. (p. 03).  

Não obstante, ministros do STF, ao logo da década inicial dos anos 2000, em entrelinhas, 

evidenciavam seus pareceres favoráveis, por considerarem como livre a deliberação da gestante sobre a 

questão, quando comprovada a anencefalia. Diniz (2003, p. 41), considera tais posicionamentos 

assertivos, por entender que "[...] as mulheres devem ser livres para decidir sobre sua reprodução [...]" 

sendo a questão, segundo incursões de Diniz em pesquisas bibliográficas de Pacheco (2008, p. 23), “[...] 

amplamente aceita nos círculos bioéticos internacionais”. O que bem se traduziu, segundo a 

pesquisadora, na concessão da liminar do Ministro Marco Aurélio, relator da ação, antecipando a 

autorização do aborto de anencefálicos no Brasil, sem admitir contudo como aborto, por entender que 

não havia, ao feto anencefálico, possibilidades de vida fora do ventre materno.  

http://www.academialetrasbrasil.org.br/
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 Gomes (2007) considera existir muita controvérsia quanto a um enquadramento objetivo e 

dogmático do aborto de fetos anencefálicos. Isto, por encontrar-se o foco da Ação de Descumprimento 

de Preceito Fundamental centrar-se na obtenção, através da Suprema Corte, de uma declaração de não 

enquadramento do aborto anencefálico nos tipos legais desse delito, positivados nos artigos 124 a 126 

do conjunto Penal brasileiro. Ou seja, segundo Pacheco (2008, p. 24), “[...] sua pretensão não tem por 

escopo a elaboração, tampouco à alteração do artigo 128, conforme sustentaram os ministros que 

votaram contra a admissibilidade da referida ação [...]”. 

Segundo a pesquisadora Pacheco, o jurista responsável pelo embasamento e defesa da ação, 

considera que isso seria viável se observado o âmbito da tipicidade material, o qual exige três juízos 

valorativos distintos; o primeiro compreende o juízo de desaprovação da conduta (cabe ao juiz verificar 

se o agente, com sua conduta, criou ou incrementou um risco proibido relevante); já o segundo versa 

sobre o juízo de desaprovação do resultado jurídico (isto é, desvalor do resultado que consiste na ofensa 

ao bem jurídico) e o último é o juízo de imputação objetiva do resultado (o resultado deve ser a 

realização do risco criado ou incrementado). Sendo assim, conclui-se que quando se tem presente a 

verdadeira e atual extensão do tipo penal, que abrange a dimensão formal-objetiva, onde a conduta 

formal objetiva, nada mais é do que resultado naturalístico, nexo de causalidade e adequação típica 

formal à letra da lei. O que, por assim dizer, remete a dimensão material-normativa, a qual consiste na 

soma do desvalor da conduta, agregada a soma do desvalor do resultado jurídico e da imputação 

objetiva desse mesmo resultado, além da dimensão subjetiva nos crimes dolosos. Logo, segundo 

Pacheco (2008, p. 24): 

 “O aborto dos portadores de anencefalia elimina a dimensão material-normativa do 

tipo, ou seja, a tipicidade material, não sendo a morte, nesse caso, arbitrária. E, ajunta 

que a base dessa valoração decorre de uma minuciosa análise (em cada caso concreto), 

entre o interesse de proteção de um bem jurídico (que tende a proibir todo tipo de 

conduta perigosa relevante) e o interesse  geral de  liberdade”.  

O que, isto posto, segundo Pacheco (2008) procura assegurar um âmbito de liberdade de ação, 

sem nenhuma ingerência estatal. Mas, no aborto anencefálico parece não haver dúvida que o resultado 

jurídico, traduzido na lesão contra o bem juridicamente tutelado, ou seja: a vida do feto, não é 

desaprovado ante o ordenamento jurídico. Pois, todas as normas e princípios constitucionais invocados 

na ação de descumprimento de preceito fundamental conduzem a uma única conclusão, a de que não se 

trata de uma morte - ou sua antecipação, pelo fato de, sob máximas dessa corrente, não se caracterizar 

perda da vida. Pois o bebê não sobreviverá fora do útero materno.  
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Para Gomes (2007, p. 05): 

“Quando há interesse relevante em jogo, que torna razoável a lesão ao bem jurídico 

vida, não há que se falar em resultado jurídico desvalioso (ou intolerável). Ao 

contrário, trata-se de resultado juridicamente tolerável, na medida em que temos, de 

um lado, uma vida inviável (todos os fetos anencefálicos morrem, em regra poucos 

minutos após o nascimento), de outro, um conteúdo nada desprezível de sofrimento 

(da mãe, do pai, da família etc.)”. 

Pacheco (2008) cita Gomes (2007, p. 06) o qual acredita que tudo pode ser afirmado em 

relação ao aborto anencefálico, menos contudo, ser considerado, este ato, como caso de morte arbitrária, 

Podendo-se afirmar tudo em relação ao aborto anencefálico, menos que seja um caso de morte 

arbitrária. Outrossim, a morte do feto é antecipada. Pois, cientificamente, sua vida, propriamente dita, 

está, por força da anencefalia, inviabilizada fora do ventre da mãe.  Considerando, tal antecipação da 

morte, como sinal de respeito a outros interesses sumamente relevantes, como a saúde da mãe, 

sobretudo a psicológica, pois conforme Gomes (2007, p. 06) “[...] o fato é atípico justamente porque o 

resultado jurídico não é desarrazoado. Basta compreender que a expressão ‘provocar o aborto’ do artigo 

124 significa ‘provocar arbitrariamente o aborto’ para se concluir pela atipicidade, material, da conduta 

[...]”. Esse, segundo Pacheco (2008), na exposição de suas pesquisas, em síntese, é o fundamento da 

atipicidade do aborto anencefálico. 

Outrossim, confrontando tal corrente, em Carabajal (1995, p. 13), encontra-se assertivas de 

incoerência na utilização de pressupostos de inviabilização da vida do bebê, uma vez que todo homem, 

ainda que sem o rótulo da anencefalia, está também condenado a morrer, não sabendo se aos 6, 12 ou 

100 anos após ao nascimento. O que também, cientificamente, atesta a inviabilidade da vida. “[...] Da 

premissa de ser a vida finita para todos os seres, anencefálicos ou não, não se pode condenar a morte 

este ou aquele que, por antecipação, conte com um laudo que a determine com maior precisão. Assim, a 

inviabilidade da vida, desconsiderando-se a incógnita do tempo de existência, faz-se assertiva para todos 

os seres. Contudo, a priori, uma vez concebidos, os seres gozam do direito natural de nascerem, de 

serem amados e participarem da história civilizadora humana, ainda que fora dos padrões ideais, 

somando a adversidade e diversidade das múltiplas possibilidades genéticas de manifestação da vida. A 

complexa evolução das espécies exige aceitar-se o desconhecido. Toda forma de vida sobre o planeta, 

de todas as espécies, contam com proteção bioética, não estando o ser anencefálico fora dessa 

perspectiva, independentemente do padrão de tempo de suas existências.  
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 A alegação de prejuízos psicológicos à mãe, de ter um filho condenado à morte fora de seu 

ventre, segundo Carabajal (1995) também é uma assertiva à condição existencial. Todo está condenado 

a morrer. Sofrer danos psicológicos por esta realidade, de iminência da morte do filho anencefálicos, é 

inequivocamente menor que os danos psicológicos de o haver condenado, deliberadamente, a morrer 

antes de sua morte natural: 

 “[...] do ponto de vista psicológico, os efeitos da autoria da morte do próprio filho, são 

imensamente superiores a perda natural do mesmo. A mãe que mata, sofrerá danos 

psicológicos superiores aquela que permite o nascimento do filho anencefálico, 

amando-o até sua morte natural. Não estando, de fato, em nosso juízo, quaisquer 

pessoas ou instituições, mãe ou justiça, autorizadas, deliberar sobre a antecipação da 

morte daquele que tem um laudo inviabilizacional da vida, ou inviabilidade certa da 

vida. O que hoje é considerado como inviável, com o avanço científico, poderá 

assumir outra realidade, e esta só advirá com firmes propósitos paradigmaximizativos 

de possibilidades de descobertas sobre o que hoje é desconhecido, logo inviável aos 

olhos de mentes pobres e sem visão futurista, capazes de condenar à morte os 

convidados à vida. Tal questão, aborto anencefálico, é contemplada pela Constituição 

Federal Brasileira, quando, naquele conjunto máximo da lei, os constituintes 

consideraram incongruente a admissão da pena de morte, mesmo a criminosos de alta 

periculosidade, o que dizer de um feto, cujo delito maior encontra-se em sofrer danos 

provocados por medicações, tentativas de aborto, hábitos insalutares dos que os 

geraram, assumindo, formas impostas por agrotóxicos, drogas, agressões múltiplas ao 

ventre e até mesmo erros resultantes de políticas públicas sanitárias. Condenar a 

antecipação da morte de um feto indefeso é um crime bárbaro contra a humanidade, a 

ser julgado, senão pela razão média social, científica e justiça contemporânea, por  

gerações futuras, mais aptas e desenvolvidas em todos os pontos de vista, sobretudo 

mais humanas e sensíveis, conscientes e consequentes,  com valores éticos, bioéticos e 

estéticos de maior responsabilidade e comprometimento com a vida, em todas suas 

extensões e possibilidades [...]” (p. 13).  

Consoante contudo, com a descrimininalização do aborto  nos casos de anencefalia, 

Gomes (2007), chama atenção para o fato de que, para tal tomada de decisão, faz-se necessário 

a comprovação inequívoca da inviabilidade da vida do feto, pois, segundo o mesmo, é essa 

inviabilidade, cientificamente comprovada, somada aos demais interesses considerados como 

de relevância, como o sofrimento da gestante, angústia, problemas de saúde, problemas 
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mentais e psicológicos, dignidade humana, entre outros, que tornam a antecipação da morte ou 

interrupção da gravidez, medida razoável. Fora de tais hipóteses de inviabilidade certa da vida, 

interpreta Pacheco (2008, p. 24) “[...] jamais se pode consentir com a prática do aborto, porque 

assim estaríamos sendo complacentes com um verdadeiro atentado contra um direito 

fundamental – a vida humana [...]” 

  Ainda em Pacheco (2008), constata-se existirem médicos e operadores do direito, corroborado 

por Gomes, (2007, p. 07) que argumentam "[...] que o melhor seria deixar a criança nascer, aproveitar 

dela alguns órgãos vitais importantes para transplantes e só depois esperar a sua morte". Mas, na visão 

de Pacheco (2008, p. 24), o aproveitamento de órgãos de bebês anencefálicos “[...] é uma questão 

extremamente delicada, porque a extração de órgãos só é permitida após a morte cerebral e o feto 

anencefálico conta com malformação do cérebro, mas não se pode afirmar quando ocorre sua morte 

cerebral”. O que, para Carabajal (1995), a assertiva da vida cerebral dos bebês com anencefalia, é fator 

essencial a ser observado quando da sistematização dos preceitos jurídico-ordenativos sobre a questão. 

Pois, confronta-se com o conceito de inviabilização da vida apregoada pelas correntes favoráveis ao 

aborto anencefálico. Ao contrário, afirma Carabajal (2008) “[...] a atividade cerebral é elemento 

primordial, comprobatório, material e irrefutável à refutação da tese de inviabilidade de vida em fetos 

anencefálicos. Comprove-se pelo fato da não autorização legal de utilização de órgãos de seres cuja 

morte cerebral não seja constatada [...]” (p. 14). 

Confrontando o pensamento de Carabajal e de todo aquele que sustenta o respeito à vida do 

feto anencefálico, o jurista da ação sugere a observância de em jogo estar a vida enquanto qualidade de 

vida das pessoas envolvidas com o feto malformado. Argumenta o jurista, segundo Pacheco (2008, p. 

24): 

 “[...] que até em caso de estupro, em que o feto está bem formado, nosso Direito 

autoriza o aborto, nada justifica que idêntica regra não seja estendida para o aborto 

anencefálico. Lógico que a gestante, por suas convicções religiosas, pode não querer o 

aborto. Mas isso constitui uma decisão eminentemente pessoal (que deve ser 

respeitada). De qualquer maneira, não pode impedir o exercício do direito ao 

abortamento para aquelas que não querem padecer tanto sofrimento [...]”. 

Pacheco (2008, p. 24) considera que “[...] no tocante ao aborto por anencefalia autorizado pelo 

Ministro Marco Aurélio não havia razão razoável que justificasse a não-autorização. Consoante Giorgi 

(207, p. 01), "[...] o Ministro [...] apreciou a questão dos fetos anencefálicos sob a ótica da "dignidade 
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humana", "legalidade", "liberdade" e "autonomia de vontade" da gestante, dizendo que "... a situação 

concreta foge à glosa própria do aborto".  

Gomes (2004, p. 37), sobre a questão da liminar autorizativa do aborto anencefálico considera 

que “[...] Andou bem o Ministro Marco Aurélio em autorizar o aborto anencefálico. Fará muito bem o 

STF em definir com clareza essa questão, que é angustiante [...]. Aliás, não só o STF deve firmar 

posição inequívoca sobre o tema, também cabe ao legislador deixar isso evidente no Código Penal. [...]. 

Outrossim, afirma o autor supra que no Brasil o assunto concernente a anencefalia não foi 

pacificado, tampouco foi criada norma inequívoca. Fatos estes, na interpretação de Gomes por Pacheco 

(2008), foi gerado na lentidão do processo secular do Direito.  Desconsiderando-se a assertiva de dogma 

ser dogma e, direito, direito. Razão pela qual se exige urgência na apreciação e demanda do processo 

separativo entre Direito e religião e, pela claridade dessa dicotomia, eliminados os conflitos decorrentes. 

No tocante a questão religião x direito, Carabajal (1995) não considera conflitantes os 

pressupostos de congruência à respeitabilidade sobre questões que ultrapassam os limites das pretensões 

humanas de manipulação e sistematização do que ele próprio não é capaz de criar. A vida, como 

elemento supracientífico de criação, não pode encontrar barreiras legais em pressupostos pré-

conceituais, formados em juízo de valores áxio-catéxicos pseudocientíficos refutáveis e contraditórios, 

como o direito dos seres deliberar sobre a vida e a morte, ainda que frente a diversidade. É incongruente, 

segundo este pesquisador, leis e movimentos mundiais de inclusão sócio-educacional dos portadores de 

necessidades especiais, se excludentes e preconceituosos forem primeiramente o direito à vida. Não 

obstante, o direito a vida, ainda que de fim certo para todos, mesmo que na forma de ensaios 

existenciais, como no caso do feto e bebê anencefálico, com atividade cerebral comprovada, não pode 

submeter-se à vaidade e prepotência deliberativa por especuladores, independentemente se pesquisador, 

religioso, jurista ou os próprios pais. Diz o pesquisador:  

“[...] O ordenamento jurídico reflete-se em máximas dos ideais humanos de 

convivência sócio-rearranjacional, de forma amistosa, pacífica e ordenada, com 

respeito mútuo indo-dedutivo, onde, o Estado, sobretudo, garantirá o direito daqueles 

que, por incapacidade e ou falta de discernimento, não possam promover a própria 

vida e defenderem-se frente a agressão, preconceitos e liberdade. Sem que a vida, 

como direito fundamental, sofra quaisquer ameaças [...] a ciência necessita avançar, 

apontando, no homem e na mulher, disposições genéticas múltiplas, como à 

anencefalia, antes da fecundação, sendo esta mulher e homem encaminhados para 

serviços públicos de orientação à não fecundação. Idealisticamente, que tais distorções 
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genéticas, sejam pesquisadas e soluções corretivas encontradas e disponibilizadas à 

humanidade” (p. 13). 

Outrossim, segundo Pacheco (2008) o advogado Luis Roberto Barroso, autor da ação 

impetrada junto a Suprema Corte que pugnou pela autorização do aborto anencefálico afirma em 

entrevista, trazida a presente discussão por Gomes (2007) que as leis não podem ser subordinadas a 

dogmas religiosos ou mesmo à fé, independentemente de quem assim o defenda. Ainda, o sob o prisma 

da gestante, segundo Coutinho (2007, p. 06),  “[...] Obrigar uma mulher a conservar em seu ventre, por 

longos meses, o filho que não poderá ter, impõem a ela sofrimento inútil e cruel. Adiar o parto, não será 

uma celebração de vida, mas um ritual de morte, viola a integridade física e psicológica da gestante, em 

situação análoga à da tortura. [...]” 

Corrobora desse mesmo posicionamento, segundo Pacheco (2008), o pesquisador Habib 

(2004) ao considerar que: "[...]. Se o nascimento desse feto for motivo de sofrimento para a gestante, 

assim por ela considerado, o Estado não tem o direito de impor-lhe esse sofrimento, porque senão estará 

sendo algoz, inquisidor, insensível e moralista" (p. 08). Pacheco observa que a condição anencefálica 

não trata-se de algo raro no Brasil. Posição esta que encontra pressupostos em Gomes (2004) ao afirmar 

que registra-se 2 ou 3 casos mensais de anencefalia, somente no Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Isso, discorre Pacheco (2008) vem causando muita dor e aflição para as pessoas envolvidas, sejam elas 

familiares, enfermeiros ou médicos, gerando grande indecisão quanto ao procedimento a seguirem. Para 

o jurista Barroso, segundo a pesquisadora Pacheco em suas pesquisas sobre a obra supra de Gomes, 

"[...] é chegado o momento de nos posicionarmos em favor do não-sofrimento inútil do ser humano. O 

pior que se pode sugerir (ou impor) no mundo atual é que alguém padeça sofrimentos inúteis" (p. 37). 

No ano de 2004, segundo o pesquisador supra, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – CDDPH, órgão este, de caráter consultivo da Presidência da República, manifestou-se 

favoravelmente ao aborto de fetos portadores de anencefalia, Acreditando em assertivas resolutivas 

urgentes sobre a questão pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, até a conclusão da pesquisas de 

Pacheco em 2008, por ela própria registrado, “[...] nenhuma medida foi realmente adotada [...]”. 

Tampouco até a conclusão do presente estudo, em fevereiro de 2011. Senão, posicionamentos, como 

observados ao longo deste trabalho, de correntes favoráveis e desfavoráveis à antecipação da morte de 

bebês anencefálicos enquanto em sua condição fetal, através de aborto para esse fim específico.  
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CONCLUSÕES 

 Dispor de um parecer conclusivo sobre o tema objeto da presente problematização, anencefalia, 

se nos apresenta como de imensa complexidade, visto o assunto abranger interesses antagônicos. Se por 

um lado observa-se o direito inexorável de liberdade decisória do planejamento familiar pela gestante e 

familiares, onde significativos percentuais dessas mães, optariam pela antecipação da morte do filho que 

geram em seus ventres, é preciso que se considere, ao ordenamento jurídico, àquelas que, mesmo sob a 

assertiva da morte prematura do bebê, optam pela experiência, ainda que curta, de serem mães. 

Sobretudo, confrontando-se ao direito da liberdade deliberativa sobre a vida humana, condição 

inequívoca do feto anencefálico, há que se considerar o direito fundamental e inquestionável à vida por 

todo ser, se assim as ciências e a interpretação jurídica qualificarem o feto anencefálico, portador de 

características especiais, mas ainda assim, um ser, dotado de órgãos vivos, ao ponto de ser cogitada a 

possibilidade de os aproveitar em transplantes, esbarrando contudo, em não apresentarem, 

imediatamente aos seus nascimentos, da condição mínima de morte cerebral, como exigência legal à 

retirada de órgãos. Pressuposto este, que atesta a viabilidade da vida, com tempo reduzido é certo, 

contudo possível. Logo, por tais assertivas, de difíceis e complexas resoluções ao enquadramento 

ordenativo jurídico em um País onde a antecipação da morte, ainda que sob diagnóstico de iminência de 

morte, soa, isto sim, como pena de morte, em um País que não admite sequer tal pena àqueles que 

comprovadamente são autores de crimes bárbaros e intoleráveis por toda a Nação. 

 As conclusões sobre o presente estudo firmam-se em oferecer às ciências, um conjunto de 

fatos, opiniões e posicionamentos, sem contudo encerrarem-se as discussões esclarecedoras que levarão 

o corpo jurídico Nacional a um posicionamento sobre a matéria. Posicionamento este, já traduzido em 

parte, pelo gesto oficial em cassar-se liminar permissiva do aborto anencefálico e encaminhar-se, ao 

Congresso Nacional, a deliberação sobre o tema.  

Frente justiça, a priori, não existem meias verdades, onde o ser, em sua infinita complexidade, 

singularidade e diferenças, goza de direitos, ainda que na obscuridade de um ventre que se lhe deseja a 

própria morte, sem forças ao esboço do direito fundamental à ampla defesa que, se confirmado, 

assegurado e confirmado esse direito pelo Congresso Nacional Brasileiro, soará consoante a conclusão 

do presente estudo. Isto, por entender-se a anencefalia como mais uma, entre as tantas condições 

humanas, a serem enfrentadas sob a máxima científica, em busca de soluções reparadoras. Não 

obstante, conclui-se isto sim, antes de um ordenamento jurídico favorável a extirpação da vida, por um 

ordenamento jurídico preventivo, que exija do homem e da mulher que planejam um filho, 

comportamentos e hábitos salutares prefecundativos, se lhes garantam aos fetos, maiores possibilidades 

de desenvolvimento abrangenciais de todos os seus órgãos, sobretudo do tubo neural, base à formação 
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do Sintema Nervoso Central, prejudicado pela injeta de drogas, como o álcool e o fumo, além de 

investidas abortivas após a concepção. Exames comprobatórios de habilitação concepcional, por 

homens e mulheres, em nossas conclusões, dariam maior sentido à discussão. Antes da penalização 

com a morte do feto anencefálico, resultante da falta efetiva e responsável do planejamento familiar, 

conclui-se por uma lei maior preventiva, responsável e consoante à vida ordenada e em sociedade.  
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