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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar que a decisão do julgamento realizado 

perante o Supremo Tribunal Federal em relação ao aborto de anencefálico é 

inconstitucional perante o ordenamento jurídico brasileiro.  

A vida é o primeiro e mais primordial dos direitos do homem revestido desde a 

concepção da dignidade da pessoa humana. Assim, tanto a Constituição Federal 

quanto a legislação infraconstitucional, especificamante a lei penal e a lei civil, 

protegem a vida. Essa proteção foi relativizada pela Corte Suprema frente a situação 

fática da anencefalia, configurando a fronta a dignidade da pessoa humana e 

reduzindo a pessoa a coisa sujeita arbítrio de terceiro e legalizando o aborto 

eugênico. 

 

 

 
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direito à vida. Nascituro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

 

The present paper aims to demonstrate that the decision of the judgment made before 

the Federal Supreme Court regarding anencephalic abortion is unconstitutional before 

the Brazilian legal system. 

Life is the first and most promissory of human rights clothed since the conception of 

the dignity of the human person. Thus, both the Federal Constitution and 

infraconstitutional legislation, specifically the criminal law and civil law, protect life. This 

protection was relativized by the Supreme Court against the factual situation of 

anencephaly, configuring the front the dignity of the human person and reducing the 

person to subject third party arbitration and legalizing eugenic abortion. 
 
 
 
Key-words: Dignity of the human person. Right to life. Unborn. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida humana se inicia com a concepção. Esse será o fundamento desse 

trabalho e que defenderemos durante todo seu desenvolvimento. 

Justifica-se esse trabalho justamente na afirmação acima a fim de defender que 

a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamnetal nº 54 violou o direito à vida, uma vez que 

considerou que o feto com anencefalia não possui vida ou potencialidade de vida. Por 

conseguinte, a gestante, no exercício de seus direitos, poderia pleitear a interrupção 

da gravidez sem que essa prática se subsumisse a tipificação do aborto do Código 

Penal. 

Esse entendimento, porém, é inconstitucional, pois no Texto Constitucional não 

há qualquer definição ou distinção referente a vida e, nesse caso, o hermeneuta não 

pode exceder o que nem mesmo o Poder Constituinte Originário definiu. Assim, o mais 

condizente com o que se entende por vida na Constituição Federal é a vida que se 

inicia com  fecundação. Ainda é a maneira mais correta, inclusive cientificamente, e 

menos arbitrária, para definir o início da vida humana, sem condicioná-la a algum 

evento posterior. 

Nesse sentido, a decisão da Corte Constitucional é eivada de 

inconstitucionalidade, porquanto pelo disposto na Constituição e na legislação o 

aborto de anencéfálico permanece como crime. 

Partindo dessas premissas, procuramos destacar os principais conceitos no 

decorrer dos quatros capítulos para a defesa do nosso entendimento. Dessa forma, o 

Capítulo 1 é dedicado a delinear o direito à vida, tanto na Constituição da República 

quanto na legislação infraconstitucional, com a intenção de esclarecermos o que 

entendemos por vida no sistema jurídico pátrio. No primeiro capítulo, ainda, tratamos 

do Pacto de San José da Costa Rica, internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, 

diploma internacional de especial relevo no que concerne a preservação da vida 

desde a concepção. 

No Capítulo 2 falamos sobre o aborto em seus principais aspectos na 

legislação. Aqui vale destacar que, muito embora o foco deste trabalho seja o aborto 
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de anencefálico e sua impossibilidade frente ao bloco de constitucionalidade, neste 

capítulo tecemos algumas críticas as  outras práticas abortivas, inclusive as não 

punidas previstas no artigo 128 do Código Penal. Também nesse capítulo a 

anencefalia e suas principais características foram abordadas para demosntrar que 

apesar dessa malformação ser de natureza séria, não é absolutamente incompatível 

com a vida. 

Nosso intuito com os dois primerios capítulos e deixarmos claro que o direito 

brasilero não admite práticas de aborto e a vida sempre tem a primazia da proteção. 

Além disso, nesses dois capítulos já assentamos argumentos jurídicos que indicam 

as razões da decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal ao instituir o aborto 

eugênico no país ainda que contra legem. 

Em seguida, a partir do Capítulo 3, nos detivemos na tramitação e julgamento 

da ADPF nº 54. Destacamos os principais argumentos da Petição Inicial do arguente, 

bem como as posições do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União. 

O passo seguinte foi a análise do voto do Ministro Relator Marco  de Mello e seus 

arguemntos que foram acolhidos pela maioria do Plenário do Supremo Tribunal 

Federal. Como não foi unânime a decisão apresentamos os votos vencidos que 

trouxeram argumentos relevantes para combater ação proposta. 

Por fim, o Capítulo 4, núcleo deste trabalho, traçamos as principais linhas que 

entendemos com mais importantes para fundamentar a defesa da 

inconstitucionalidade proferida. Desse modo,  trouxemos o conceito da dignidade da 

pessoa humana, fundamento para a inviolabilidade da vida e principal eixo para o 

combate da decisão sobre aborto de anencefálico, porquanto como exastivamente 

faleremos a dignidade da pessoa humana é a finalidade da interpretação 

constitucional e o intérprete dela não pode se afastar. Ainda nos detivemos em 

analisar se a anencefalia é equivalente a morte cerebral e se a personalidade é 

somente adquirida quando se atribui certa durabilidade à vida da criança que nasce. 

Focamos também no sofrimento da gestante frente ao diagnóstico da anencefalia e a 

necessidade do devido processo legal ser respeitado para a defesa real do feto. 

Dessa maneira, procuramos nesse trabalho, memso com suas limitações, 

defender o direito à vida em sua integralidade, sem espaço para qualquer tipo de 

discriminação em razão de enfermidades que atingem o ser humano. 
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CAPÍTULO 1: O DIREITO À VIDA 

 

1.1. O Direito à Vida na Constituição Federal 

O direito à vida é o fundamento dos demais direitos. Assim o é porque os 

demais direitos fundamentais têm sua existência e pleno exercício derivado do direito 

à vida. Por consequência, a vida deve ser assegurada desde do seu início, aqui 

entendemos desde a concepção, até seu término natural.1 

Com efeito, ao se ler o caput do artigo 5º da Constituição da República esse 

entendimento se torna claro, uma vez que aos brasileiros e estrangeiros é garantida 

“inviolabilidade à vida”2. Essa garantia é a primeira e a mais fundamental de todas e 

constitui o núcleo da dignidade da pessoa humana. 

Alexandre de Moraes também entende no mesmo sentido que expressamos 

acima ao pontuar que “o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já 

que constitui-se em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos.”3 

Maria Helena Diniz, por seu turno, analisa a grande dimensão que o direito à 

vida assume como conteúdo principal da dignidade da pessoa humana ao dizer que 

O direito à vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os 
demais direitos da personalidade. A Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 5º, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, 
a integralidade existencial, conseqüentemente, a vida é um bem 
jurídico tutelado como direito fundamental básico desde a concepção, 
momento específico, comprovado cientificamente, da formação da 
pessoa. Se assim é, a vida humana deve ser protegida contra tudo e 
contra todos, pois é objeto de direito personalíssimo. O respeito a ela 
e aos demais bens ou direitos correlatos decorre de um dever absoluto 
“erga omnes”, por sua própria natureza, ao qual a ninguém é lícito 
desobedecer [...] Garantido está o direito à vida pela norma 
constitucional em cláusula pétrea, que é intangível, pois contra ela 
nem mesmo há o poder de emendar...tem eficácia positiva e 
negativa...A vida é um bem jurídico de tal grandeza que se deve 
protegê-lo contra a insânia coletiva, que preconiza a legalização do 
aborto, a pena de morte e a guerra, criando-se normas impeditivas da 

                                                           
1 “Sem a proteção incondicional do direito à vida, os fundamentos da República 

Federativa do Brasil não se realizam. Daí a Constituição proteger todas as formas de vida, 
inclusive a uterina.” (BULOS, Uâdi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 543.) 

2 “Art. 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, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 

3 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017, 
p. 35.   
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prática de crueldades inúteis e degradantes...Estamos no limiar de um 
grande desafio do século XXI, qual seja, manter o respeito à dignidade 

humana.4 

 

Dessa forma, o direito à vida assume duas vertentes bem claras: a primeira diz 

respeito a proteção da vida em si e a segunda diz respeito a um nível adequado para 

a existência dessa vida. Essa segunda vertente deve ser assugurada pelo Estado a 

fim de que a pessoa possa, não apenas estar viva, mas também possuir um mínimo 

de recursos para  se manter.  

Nesse sentido, alguns direitos elencados na Carta Magna decorrem do direito 

à vida, e.g., o direito à saúde, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal  

[...] direito à saúde [...] representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a 
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em 

grave comportamento inconstitucional.5 
 

E, como considera André Ramos Tavares6, outros direitos também estão 

intimamente vinculados à vida, tendo em vista, como foi apontado, assegurar 

condições mínimas de vida.  

Além disso, valendo-se de uma leitura holística da Carta Magna, verificar-se-á 

que o direito à vida está consagrado em diversos dispositivos, não se limitando, o que 

já seria mais do que suficiente, ao Capítulo mais importante da Constituição que trata 

dos direitos fundamentais.  

                                                           
4 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2014, p. 46-48.   
5 AgRg no RE 271.286-8-RS, rel. Min. Celso de Mello, j. 12-9-2000. 
6 “Assim, inicialmente, cumpre assegurar a todos o direito de simplesmente continuar 

vivo, permanecer existindo até a interrupção da vida por causas naturais. Isso se faz com 
a segurança pública, com a proibição da justiça privada e com o respeito, por parte do 
Estado, à vida de seus cidadãos. Ademais, é preciso assegurar um nível mínimo de vida, 
compatível com a dignidade humana. Isso inclui o direito à alimentação adequada, à 
moradia (art. 5º, XXIII), ao vestuário, à saúde (art. 196), à educação (art. 205), à cultura 
(art. 215) e ao lazer (art. 217). O direito à vida se cumpre, neste último sentido, por meio 
de um aparato estatal que ofereça amparo à pessoa que não disponha de recursos aptos 
a seu sustento, propiciando-lhe uma vida saudável.” (TAVARES, André Ramos. Curso 
de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 575.) 
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Assim, no artigo 5º, XXXVIII, institui que os crimes dolosos contra a vida sejam 

julgados pelo Tribunal do Júri, demonstrando, ao nosso ver, que esses delitos são tal 

aviltantes aos valores sociais que caberá ao povo julgar seu semelhante considerando 

a gravidade do ato. 

Ainda, no artigo 227, caput,7 se lê que é “dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida [...]”. Aqui, se nota que o Constituinte estabeleceu como um dever 

concorrente da família e do Estado a garantia à vida daqueles mais vulneráveis. Não 

obstante, esse dever ganha relevo e gravidade mais acentuada quando se acrescenta 

a locução “absoluta prioridade” e logo em sequência segue direito à vida, o primeiro 

dos direitos destacados no rol estabelecido no caput do artigo 227. Portanto, dentre 

àqueles que já são os direitos prioritários e primordiais da criança e do adolescente, o 

direito à vida é o mais importante entre os mais importantes. 

 

1.2. O Direito à Vida na Legislação Infraconstitucional – Alguns 

Aspectos 

Dessa forma, o direito à vida é protegido e assegurado tanto no início da 

existência e nos primeiros anos da pessoa humana pela Lei Fundamental, quanto em 

estado avançado, no caso dos idosos. E nesse estágio da vida, assim como acontece 

com a proteção da criança e do adolescente, o Estado, a família e a sociedade têm o 

dever de garantir a vida dos idosos.8 Novamente essa defesa decorre da dignidade 

da pessoa humana que nunca é diminuída ou cerceada, e também da solidariedade, 

um dos objetivos da República Federativa do Brasil.9 

                                                           
7 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.” 

8 “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.” 

9 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:                                     
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;” 
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Destarte, a centralidade do direito à vida, na ordem constitucional brasileira, é 

evidente sendo vetor de orientação para os demais direitos fundamentais e de todo o 

ordenamento jurídico pátrio.10 

Não é por outro motivo que alguns diplomas legais nacionais trazem 

expressamnete o direito à vida assegurado.  

Em primeiro lugar destacaremos o Estatuto da Criança e do Adolescente que 

no artigo 7º11 consagra o direito à vida das crianças, e vai além, determinando que o 

Estado intervenha para que o nascimento e o desenvolvimento da criança seja 

harmonioso. Pra nós parece claro que a garantia da vida intrauterina é assegurada 

incondicionalmente e que o Estado deve ter uma atuação positiva e negativa de 

repressão a qualquer tentativa de violação desse direito, mesmo frente a suposta 

colisão com outros direitos. O artigo 2º do ECA define, para os efeitos da lei, o que se 

entende por criança, sublinhando que “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, 

a pessoa até 12 anos de idade incompletos”. Dessa forma, o estatuto não define o 

nascimento como momento em que a criança surge e, portanto, a fase gestacional 

está incluída no conceito de criança e há a proteção do nascituro. 

Não poderia, outrossim, ser outra a interpretação considerando a finalidade do 

Estado da Criança e do Adolescente fundada no Princípio da Proteção Integral 

daquele que é mais o vulnerável. E, sem a segurança para o nascimento, não teria 

sentido preservar um arcabouço de direitos para crianças e adolescentes. 

Por outro lado, além do Estado ter que proteger e promover a vida humana em 

todos os seus estágios, desde a concepção, deve reprimir os atos que a violem. Nessa 

hipótese, em que não existe outro meio adequado a proteção da vida e a fim de 

reprimir tais atos o Código Penal, no Capítulo I, do Título I, da Parte Especial, define 

os tipos penais contra a vida. E eleva esses crimes a grau de distinção sem igual no 

ordenamento jurídico, compondo uma persecução penal especial, culminando no 

                                                           
10 “Proclamar o direito à vida responde a uma exigência que é prévia ao ordenamento 

jurídico, inspirando‐o e justificando‐o. Trata‐se de um valor supremo na ordem 
constitucional, que orienta, informa e dá sentido último a todos os demais direitos 
fundamentais.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p 256.) 

11 “Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” 
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julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, pelo povo. E dentre os crimes contra a vida, 

destacamos o aborto em todas as suas modalidades que será estudado em alguma 

medida nesse trabalho, no momento oportuno, mas desde já consignamos que tanto 

o Constituinte Originário quanto o legislador ordinário não admitem a  violação da vida 

daquele que ainda nascerá. 12 

 

1.3. O Início da Vida 

O Direito não é uma ciência isolada e tampouco destacada da realidade. Com 

efeito, diversos conceitos contidos nas normas, em suas variadas espécies, 

encontram respaldo em outras ciências que fornecem arcabouço técnico para 

embasar situações que necessitam de enquadramento judídico.  

Desse modo, o termo que marca o início da vida humana será definido a partir 

de estudos da Biologia e da Medicina, notadamente da Embriologia, e, ao jurista, o 

operador do Direito, resta dar enquadramento legal e interpretação adequada.13 

                                                           
12 Nesse sentido, diz Paulo Gustavo Gonet Branco “A vida humana – como valor 

central do ordenamento jurídico e pressuposto existencial dos demais direitos 
fundamentais, além de base material do próprio conceito de dignidade humana – impõe 
medidas radicais para a sua proteção. Não havendo outro meio eficiente para protegê‐
la, a providência de ultima ratio da tipificação penal se torna inescapável. Não havendo 
outra forma de se atender com eficácia a exigência de proteção ao direito à vida, 
ordenada aos poderes públicos, deverá o legislador lançar mão dos instrumentos do 
direito penal. Assim, nos casos em que a vida se vê mais suscetível de ser agredida, não 
será́ de surpreender que, para defendê‐la, o Estado se valha de medidas que atingem a 

liberdade de outros sujeitos de direitos fundamentais. Justifica‐se, então, que se 
incrimine o homicídio, mesmo que o próprio legislador contemple circunstâncias que 
devem ser consideradas com vistas a modular a aplicação da lei penal. Justifica‐se, da 
mesma forma, que se incrimine o aborto, como medida indispensável para a proteção da 
vida humana intrauterina. A incriminação da conduta não apenas se presta para reprimir 
o comportamento contrário ao valor central da vida para o ordenamento jurídico, como, 
igualmente, contribui para que se torne nítida a antijuridicidade do comportamento 
vedado. A inequívoca e grave rejeição do aborto pela legislação penal deixa claro que 
terceiros não têm o poder de disposição sobre o ainda não nascido.” (MENDES, Gilmar 
Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 261-262). 

13 Assim, pontua Alexandre de Moraes “O início da mais preciosa garantia individual 
deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe o enquadramento 
legal, pois do ponto de vista biológico a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo 
espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viável, portanto, começa com a 
nidação, quando se inicia a gravidez. Conforme adverte o biólogo Botella Lluziá, o embrião 
ou feto representa um ser individualizado, com uma carga genética própria, que não se 
confunde nem com a do pai, nem com a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do 
embrião ou do feto está englobada pela vida da mãe.” (MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 
35). 
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Existem, portanto, teorias que se debruçam sobre a mtéria a fim de definir o 

momento em que surgem a vida humana. Muito embora o núcleo deste trabalho é 

justamente a defesa da concepção como marco inicial da vida, não podemos nos 

imiscuir em citar as teorias que confrontam a concepção como marco fundacional da 

vida. 

Nesse sentido, ainda há divergências significativas inclusive para defenir 

quantas teorias existem. No entanto aqui daremos foco àquelas com mais repercusão 

e, considerando a defesa desse trabalho, a concepção será melhor analisada após 

discriminarmos as teorias concorrentes. 

Cabe, neste momento, fazer breves considerações acerca do início do 

desenvolvimento embrionário.  

Com a fecundação do espermatozóde no óvulo surge o embrião que 

permanecerá  com essa designação durante as oitos semanas subsequentes à 

fecundação. Nesse período, que antecede a implantação no útero (nidação), também 

recebe o nome de zigoto (unidade celular), mórula e blastocisto. A partir da nona 

semana, passados então todas as etapas para a organização das características do 

ser humano, o embrião passa a ser chamado de feto. 

Pois bem. Uma das teorias divulgadas acerca do início da vida é a denominada 

teoria genérico-desenvolvimentista, pontuando que o início da vida se configura no 

decorrer do desenvolvimento embrionário. Assim, aos poucos, o embrião humano 

adquire sua personalidade jurídica e moral, na medida em que se desenvolve 

biologicamente. Essa teoria comporta ramificações, espécies, e cada uma dessas 

espécies definem o início da existência do ser humano a partir de algumas etapas do 

desenvolvimento durante a gravidez.  

A primeira espécie é a teoria da nidação, que consiste na fixação do embrião 

no útero da mulher. Para os defensores dessa corrente, sem a fixação do embrião no 

útero não é possível que exista gravidez e não há condições para real 

desenvolvimento. Ainda, os subcristores dessa teoria ou desse momento de 

surgimento da vida, alegam a necessidade de um relacionamento entre pessoas para 
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integrar a essência real da pessoa humana e que com a nidação seria possível tal 

relacionamento entre mãe e filho.14 

Contrapondo essa teoria como marco inicial da vida, no entanto, Cristiane 

Beuren Vasconcelos diz 

Uma vez elucidadas as fases biológicas da fertilização humana, sendo 
perfeitamente visível – do ponto de vista da ontologia humana – o 
começo da vida, submenter o embrião humano a condições ou pré-
requisitos exteriores a ele próprio para outorga e amparo jurídico de 
sua personalidade é incoerente na medida quie coisifica, torna-o 
objeto de direito.15 

 

 E, acerca a necessidade de relacionamento, André Golçalves Fernades indica 

que 

[...] o relacionamento não constitui, original e estruturalmente, o sujeito 
ou uma pessoa; ao invés, o sujeito é que torna possível o 
relacionamento, de qualquer natureza, quando não existe um ser 
capaz de relacionar-se com outro em si e por si.16 

  

Com efeito, a nidação é o critério comumente utilizado pela comunidade médica 

para determinar a gravidez, ou seja, a gravidez é identificada com a nidação. No 

entanto, é importante ressaltar que um ser humano não tem sua existência 

reconhecida somente no momento em que terceiros tem ciência dela, seu valor 

ontológico já existe desde a concepção. 

Outra teoria muito difundida para estabelecer o momento em que passa o feto 

a ter vida é a teoria dos rudimentos do sistema nervoso central. Dessa forma, quando 

se dá os primeiros sinais de aparecimento no desenvolvimento intrauterino do córtex 

central, que ocorre entre o décimo quinto e o quadragésimo dia de evolução 

embrionária. 

Os defensores dessa teoria argumentam que o homem é um ser consciente e 

portanto não é possível admitir que exista vida antes do quarto mês de gestação 

                                                           
14 FERNANDES, André Gonçalves. Livre Para Nascer: O Aborto e a Lei do Embrião 

Humano. 1ª ed. Campinas: Vide Editorial, 2018, p. 43.   
15 VASCONCELOS, Cristiane Bauren.  A Proteção Jurídica do Ser Humano In Vitro na 

Era da Biotecnologia. São Paulo: Atlas., 2006, p. 45.           
16 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 45.    
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quando se constata atividade do sistema nervoso central atrelando a possibilidade de 

operações da consciência. 

Stella Maris Martínez destaca a inconsistência de tal teoria ao dizer que 

Do ponto de vista jurídico, esta teoria é particularmente atraente a 
partir do momento em que numerosas legis lações estabeleceram que 
o fim da vida humana é dado pela falta de atividade elétrica no cérebro. 
No entanto, encontramo-nos frente a situações conceitualmente 
diversas, já que não é comparável o caso de morte cerebral, onde se 
detecta uma suspensão irreversível da função, com a do embrião, 
onde essa emissão elétrica é a culminação de um processo de 
formação do sistema nervoso central, desenvolvimento 
inequivocamente iniciado com o aparecimento do sulco neural.17 

 

Uma terceira teoria diz respeito a pessoa humana em potencial. Nesse sentido, 

o feto não seria apenas um amontoado de células até certa fase de desenvolvimento 

embrionário, mas desde a concepção já seria um ser humano em potencial faltando-

lhe apenas a personalidade jurídica. As propriedades realcionadas a pessoa humana 

existiriam em potencialmente, sem, contudo, ser possível determinar com certeza o 

instante de passagem da potência em ato. 

Elio Sgreccia pontua, ao contestar essa teoria que “[...] o embrião é em potência 

uma criança, ou um o adulto, ou um velho, mas não é um potência um indivíduo 

humano: isso ele já é em ato”.18 

Considerando que este trabalho defenderá o início da vidas desde a 

concepção, pois é o único marco inicial em absoluta conformidade com a Constituição 

da República, é pertinente trazer análises de cientistas que referendam tal teoria. 

Assim sendo, Jérôme Lejeune, professor de genética fundamental e 

responsável pela descoberta da causa da Síndrome de Down assinala que 

[...] mas na verdade, a vida começa com a fecundação. Qundo os 23 
cromossomos masculinos se encontram com os 23 ceomossomos 
masculinos, todos os dados genéticos que definem um novo ser 
humano já estão presentes. A fecundação é o marco da vida.19 

                                                           
17 MARTÍNEZ, Stella Maris. Manipulação Genética e Direito Penal. São Paulo: 

IBCCRIM: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, 1998, p. 87. 
18 SGRACCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. São Paulo: 

Editora Loyola, 1996, p. 365. 
19 LEJEUNE, Jérôme apud VASCONCELOS, Cristiane Bauren. op. cit. p. 37. 
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No Brasil, há também posicionamentos nesse sentido de membros da 

comunidade científica, como o da geneticista Elaine S. Azevedo, que assevera 

É biologicamente inexistente e tecnicamente impossível promover-se 
a geração de um ser humano a partir de outro momento qualquer do 
desenvolvimento embrionário. O ponto inicial é a formação do zigoto; 
é o estágio unicelular. Por mais tecnicamente arrojadas que sejam as 
técnicas de fertilização in vitro, todas elas partem da fertilização, 
conforme o próprio nome indica. Essas evidências levam a conclusão 
que a reprodução in vitro não oferece começos alternativos, toda ela 
se inicia com uma única célula. Consequentemente, o zigoto é a vida 
humana em início.20 

 

O ordenamento jurídico brasileiro não define de quando a vida se inicia. Desse 

modo, o trabalho do intérprete constitucional não pode ser outro senão o de considerar 

o estabelecido no Texto Constitucional. Ora, a redação do caput do art. 5º da 

Constuição Federal é claro ao decretar que a todos sem distinção de qualquer 

natureza está garantido o direito à vida. Nesse ponto não há como tolerar, sob 

qualquer argumento, que a adoção de estágios a partir do qual se considera a vida 

existente. Daí que o instante da concepção é o único em total consonância com o 

disposto na norma constitucional. 

Assim, Antônio Chaves entende que a vida se inicia com a fecundação, uma 

vez que nesse momento um novo ser se forma tendo todo seu material genético 

distindo dos seus pais e, vale dizer, de qualquer outra pessoa que vive ou já viveu.  

Antônio Chaves pontua que  

É a fecundação que marca o início da vida. Quando os 23 cromosomos 
masculinos dos espermatozóides se encontram com os 23 do óvulo 
da mulher, definem todos os dados géneticos do ser humano, qualquer 

método artificial para destruí-lo põe fim à vida.21 

 

Tal entendimento nos parece o mais adequado com a Constituição tendo em 

vista que no Texto Constitucional não há qualquer referência ao marco inicial da vida, 

                                                           
20 AZEVEDO, Elaine S. “Aborto”. In: GARRAFA, Volnei; COSTA, Sérgio Ibiapina (orgs.). 

A Bioética no Século XXI. Brasília: UnB. 2000, p. 89. 
21CHAVES, Antônio. Direito à Vida e ao Próprio Corpo. / Intersexualidade, 

Transexualidade, Transplantes. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, 
p. 16. 
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e como o direito à vida sempre é citado com a máxima preferência, nos parece a 

interpretação mais condizente com  a vontade do Constituinte que elevou a vida como 

valor máximo a ser preservado. 

Ainda analisando as palavras de Antônio Chaves, é imperioso notar que para  

ele “qualquer método artificial para destruí-lo põe fim à vida” demosntrando que, ao 

menos no período de gestação de uma pessoa, não é permitido a interrupção da 

gravidez sob pena de destruir a vida em desenvolvimento e, por conseguinte, o autor 

do ato está sujeito as sanções próprias. O autor desse ato, entendemos, pode ser 

inclusive a gestante, tendo claro  que aquele que se encontra no em seu ventre não é 

parte de seu corpo, mas outra pessoa que deve ser prevervada e cuidada. 

Considerando essa intrepertação, a definição que José Afonso da Silva aduz, 

além de ser uma visão peculiar do que seja vida, vai ao encontro das palavras de 

Antônio Chaves.  Para José Afonso da Silva  

Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada 
apenas no seu sentido biológico de incessante autoatividade 
funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica 
mais compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão 
porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem 
perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital), 
que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), 
transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de 
qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte. Tudo o que 
interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a 

vida.22 

 

Ao pontuar que a vida é um processo que se incicia com a concepção, José 

Afonso da Silva também comunga do entendimento de que ao se formar o zigoto, que 

já contem todas as características que o identificam de forma única, ali já existe um 

ser humano. A partir desse momento passa a se suceder etapas de desenvolvimento 

que todos os seres humanos, sem exceção, estão submetidos e que nunca cessam, 

no entanto o ser humano, com todas suas potencialidades e peculiarides definidas por 

seu material genético, sem igual, já existe, sendo titular de direitos. 

                                                           
22 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2015, p. 199.  
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O constitucionalista citado ainda destaca que tudo que interfere nesse fluir 

espontâneo é contrário à vida. Sendo assim, o aborto, em qualquer fase da gravidez, 

seria contrário a vida e aviltante ao estabelecido no Texto Fundamental. 

Maria Helena Diniz ainda é mais clara e contundente ao dizer de forma 

uníssona que 

A vida humana começa com a concepção. Desde esse instante tem-
se um autêntico ser humano e, seja qual for o grau de evolução vital 
em que se encontre, precisa, antes do nascimento, do útero e do 
respeito à sua vida. O feto é um ser com individualidade própria; 
diferencia-se, desde a concepção, tanto de sua mãe como de seu pai 
e de qualquer pessoa, e, independentemente do que a lei estabeleça, 
é um ser humano. Em poucos dias seus órgãos estão formados e 
funcionando, aumentando apenas de tamanho com o passar do 
tempo, já percebe ruídos desagradáveis , que o inquietam, e suaves, 
que o tranquilizam, perturba-se quando sua mãe está nervosa, chupa 
o dedo quando se aborrece, dorme quando a mãe descansa, dá 
voltas, engole substância açucarada, rejeitando o que desagradam, e 
pode curar-se de várias moléstias, ainda no útero mediante mais de 
cinqüenta espécies de intervenções cirúrgicas.23 

 

Com esse fudamentos entendemos que a personalidade jurídica do ser 

humano se inicia com a concepção, não apenas quando do nascimento, este apenas 

consolida a vida, como já aludido por José Afonso da Silva, é uma das etapas do 

processo vital que já se iniciou noves meses antes do nascimento. 

Paulo Gustavo Gonet Branco esclarece que 

Não se há de condicionar o direito à vida a que se atinja determinada 
fase de de‐ senvolvimento orgânico do ser humano. Tampouco cabe 

subordinar esse direito funda‐ mental a opções do legislador 
infraconstitucional sobre atribuição de personalidade ju‐ rídica para 
atos da vida civil. O direito à vida não pode ter o seu núcleo essencial 
apequenado pelo legislador infraconstitucional – e é essa 
consequência constitucionalmente inadequada que se produziria se 
se partisse para interpretar a Constituição segundo a legislação 
ordinária, máxime quando esta não se mostrar tão ampla como exige 
o integral respeito do direito à vida. Havendo vida humana, não importa 
em que etapa de desenvolvimento e não importa o que o legislador 
infraconstitucional dispõe sobre per‐ sonalidade jurídica, há o direito à 
vida.  Nesse quadro deve ser avaliada a questão do direito à vida dos 
nascituros. O elemento decisivo para se reconhecer e se proteger o 
direito à vida é a verificação de que existe vida humana desde a 
concepção, quer ela ocorra naturalmente, quer in vitro. O nascituro é 
um ser humano. Trata‐se, indisputavelmente, de um ser vivo, distinto 
da mãe que o gerou, pertencente à espécie biológica do homo 

                                                           
23 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 53.   
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sapiens. Isso é bastante para que seja titular do direito à vida – 
apanágio de todo ser que surge do fenômeno da fecundação humana. 
O direito à vida não pressupõe mais do que pertencer à espécie homo 
sapiens. Acreditar que somente haveria pessoa no ser dotado de 
autoconsciência é reduzir o ser humano a uma propriedade do 
indivíduo da espécie humana, que inclusive pode ser perdida ao longo 
da sua existência. O indivíduo que se consubstancia da fusão de 
gametas humanos não é apenas potencialmente humano ou uma 
pessoa em potencial; é um ser humano, por pertencer à espécie 
humana. Por conta dessa sua essência humana, o ainda não nascido 
tem direito à vida como os já nascidos, até por imposição do princípio 

da igual dignidade humana.24 

 

O direito á vida não está condicionado a definições feitas pelo legislador 

infraconstitucional, pois nem mesmo o Constituinte Originário condicionou a vida a 

qualquer evento, ainda que existam argumentos científicos que supostamente os 

respaldem. 

 

1.4. O Direito à Vida no Pacto de San José da Costa Rica 

O § 2º, do artigo 5º, da Constiuição Federal estabelece que os tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte e no qual decorram 

sobre direitos e garantias fundamentais, portanto Direitos Humanos, integram o rol do 

estabelecido no Texto Constitucional. 

Com efeito, destacaremos aqui o Pacto de San José da Costa Rica de 1969, 

importante Tratado de Direitos Humanos, vigente no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Tal Tratado em seu artigo 4º-1, estabelece o marco normativo para o início da 

vida.  

O artigo 4º-1, assim está redigido  

Artigo 4º - Direito à vida 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

 

                                                           
24 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 258-259. 
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A simples leitura do dispositivo afasta qualquer dúvida acerca do momento em 

que se inicia a proteção à vida da pessoa. 

O referido tratado foi internalizado no ano de 1992 pelo Decreto n. 678/1992. 

Com efeito, muito se discutiu na doutrina e no Supremo Tribunal Federal sobre 

a natureza jurídica dos tratados. Inicialmente, cogitou-se  que teriam o mesmo status 

de lei ordinária, tendo em vista que não poderiam se sobrepor à Constituição. 

Contudo, foi decidido, no Plenário da Corte Suprema, no ano de 2008, no 

julgamento do RE nº 466.34325, que o Pacto de San José da Costa Rica teria 

superioridade normativa, considerando-o infraconstitucional, mas supralegal. Isso se 

deu, porque tal tratado foi internalizado antes da vigência dam Emenda Constitucional 

n. 45 de 2004, que levou os Tratados de Direitos Humanos ao patamar de Emendas 

Constitucionais, após o devido rito estabelecido no § 3º, do artigo 5º da Constituição 

da República. 

O voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento citado, destaca a 

necessidade de estabelecer o caráter supralegal aos tratdos e convenções 

internacionais 

[...] parece mais consistente a interpretação que atribui a 
característica de supralegalidade aos tratados e convenções de 
direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os 
tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, 
diante de seu caráter especial em relação aos demais   atos 
normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de 
supralegalidade. Em outros termos, os tratados sobre direitos 
humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas 
teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-
los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no 
contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana. [...] 

É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às 
realidades emergentes em âmbitos supranacionais, voltadas 
primordialmente à proteção do ser humano. [...] Portanto, diante do 
inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam 
da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua 
internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de 
ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a 

                                                           
25 Rel. Min. César Peluso, Tribunal Pleno, julgamento em 03/12/2008, Dje-104 

04/06/2009, Publicação 05/06/2009. 
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eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa 
infraconstitucional com ela conflitante.26 

 

Dessa maneira, o Plenário do Pretório Exelso entendeu que aos Tratados de 

Direitos Humanos anteriores a Emenda Constitucional n. 45 de 2004, tenham natureza 

supralegal. 

Lucivânia Guimarães Salles e Marco A. R. Cunha e Cruz em artigo publicado 
aduzem que 
 

Questão controversa se mostrou, entretanto, quanto à hierarquia de 
norma constitucional dos Tratados de Direitos Humanos que foram 
aprovados antes da Emenda Constitucional 45/2004. Parte da 
doutrina, como Flávia Piovesan (2012) e Cançado Trindade (2006), 
defendem o posicionamento que os Tratados de Direitos Humanos 
(TDH) aprovados antes da referida emenda são normas materialmente 
constitucionais por força da cláusula aberta estabelecida no § 2º do 
art. 5 da CF: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte.”27 

 

Destarte, considerando o caráter supralegal do Tratado mencionado e seu teor 

no que tange ao início da vida humana, está claro que no ordenamento jurídico 

brasilero a vida é considerada desde o momento da concepção, e deve ser protegida 

e preservada de todos a partir desse momento, independente de posições contrárias 

na jurisprudência e na doutrina. E, além disso, tendo em vista esse bloco de proteção, 

qualquer norma infraconstitucional que flexibilize ou afaste a concepção com marco 

inicial da vida deve ser afastada de imediato da ordem jurídica nacional, tendo em 

vista que lex superiori derogat lex inferior. 

 

 

                                                           
26 V. Informativo 449 e 450 do Supremo Tribunal Federal, e Notícias STF, 22.11.2006, in 

http://www.stf.jus.br. 
27 SALLES, Lucivânia Guimarães; CUNHA E CRUZ, Marco A. R. Cunha. A Vida se 

Inicia com a Concepção: Uma Análise da ADI 3510 e da ADPF 54 à Luz do Pacto de San 
José da Costa Rica. Sergipe. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=304cdd05f67e3dd4>. Acesso em: 21 out 
2018. 

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=304cdd05f67e3dd4
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CAPÍTULO 2:  ABORTO E A ANENCEFALIA  

 

2.1. O Aborto 

O aborto é a interrupção da gravidez antes de seu término natural. 

O termo aborto vem do latim, abortus, que deriva de ab-orior que seria oposto 

ao orior, que significa nascer.28 

Maria Helena Diniz compreende o aborto como a interrupção da gravidez de 

forma natural ou provocada e tendo o feto destruído sido expulso ou não do corpo da 

mulher.29 

A jurista citada vai além e diz não existir uma distinção para diferenciar aborto 

de parto prematuro, comumente utilizada na ciência médica, pois ela entende que 

“bastará o aniquilamento do feto em qualquer momento anterior ao fim da gestação, 

sem que se leve em consideração a questão da viabilidade”30, estará caracterizado o 

aborto. Assim, o aborto aconteceria, para efeitos jurídicos, em qualquer momento, 

durante a gravidez, em que ocorresse a interrupção da gravidez. 

Esse entendimento, compreendemos, é o melhor e o mais adequado diante do 

conjunto constitucional-normativo brasileiro, tendo em vista ainda que no capítulo 

anterior defendemos a concepção como marco inicial da vida humana, bem como o 

início do exercício dos direitos do nascituro. 

Maria Helena Diniz traz uma extensa classificação do aborto que merece 

destaque. Quanto ao objeto classifica entre ovular, ocorrido até a 8ª semana de 

gravidez, embrionária, até a 15ª semana da gestação e a fetal, que ocorre a partir do 

terceiro mês de gravidez.31 

Ainda classifica o aborto em relação a causa, podendo ser natural, acidental, 

ocasional ou circunstancial, ou ainda provocado. Nessa última hipótese poder-se-ia 

                                                           
28 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 57. O autor acrescenta ainda que “A 

medicina entende por aborto toda expulsão do feto, natural ou provocada, durante a 
gravidez. O direito considera aborto a morte do feto dentro do útero ou sua expulsão 
prematuramente provocada para que faleça, em qualquer fase da gestação materna. 

29 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 56. 
30 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 57. 
31 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 57. 
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alegar algum motivo terapêutico, eugênico, econômico, moral, social, psicológico etc., 

para se praticar o aborto32. 

Outro critério de classificação aventado pela autora é o elemento subjetivo, 

destacando que o aborto pode ser sofrido pela gestante, consentido ou ainda 

provocado33. 

Por último, sublinha Maria Helena Diniz, que o aborto poderá ser classificado 

quanto a sua finalidade: terapêutico, sentimental, eugênico, econômico, estético e 

honoris causa34.  

No aborto terapêutico há espécies, o aborto necessário, imprescindível para 

salvar a vida da mulher e autorizado por lei, e o aborto para evitar enfermidade grave35. 

O aborto sentimental é aquele autorizado por lei (artigo 128, do Código Penal) 

na hipótese em que a mulher é vítima de estupro36. 

O aborto eugênico ocorre quando o feto possui doenças ou anomalias graves. 

Maria Helena Diniz37 entende, e nós acompanhamos tal compreensão, que o aborto 

terapêutico se destina a aperfeiçoar a raça humana. 

Já o aborto econômico se funda no argumento de que os recursos econômicos 

são escassos para a manutenção do sustento da criança38. 

Por fim, o aborto estético e o honoris causa servem para preservar o corpo da 

mulher e e sua honra, respectivamente39. 

Existe, ainda, outra classificação do aborto referente a razões políticas para se 

realizar tal prática. Essas razões se dividem em três grandes linhas como defende 

André Gonçalves Fernandes.40 O aborto ideológico, o aborto sócio-econômico e o 

aborto por razões particulares. 

                                                           
32 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 57-58. 
33 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 58. 
34 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 58. 
35 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 58. 
36 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 58-59. 
37 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 59. 
38 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 59. 
39 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 59. 
40 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 77. 
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A primeira linha se refere ao aborto inserido dentro de razões ideológicas. Essa 

forma de justificação é mais sofisticada, aparentemente, e se pauta na premissa que 

“a concepção ideológica do mundo, do homem e da vida que encara a prática como 

algo banal e até mesmo como um rito de passagem feminino para a a maturidade.”41 

Assim, o homem seria um produto da história e da cultura e não possuiria uma 

natureza imutável. Portanto, para que exista pessoa há que existir primeiramente as 

notas da cultura que a delineiam, do contrário nem vida existe. O feto, por não possuir 

ainda autoconsciência de si e do mundo e apenas está circunscrito em suas funções 

biológicas, do ponto de vista ideológico não é humano. 

Em suma, ocorre a supressão da realidade tal como ela é e como é percebida 

para se adotar uma ideia de “homem”. 

Não é preciso muito esforço para perceber que essa definição é extremamente 

arbitrária na medida em que se forja ao bel-prazer do que os partidários dessa 

concepção entendem por pessoa e por homem. Além disso, a perda do valor da vida 

humana é inimitável como destaca André Gonçalves Fernandes 

Umas das consequências mais nefastas do abortismo ideológico é a 
trivialização do valor da vida e da pessoa no seio social. O partidário 
da ideologia trivializa o outro e um outro silencioso, que não é capaz 
de se opor, sempre em nome de uma idéia e que em regra, 
corresponde a uma justificação teórica de um interesse prático, cujo 
marco está em estabelecer um limite bem claro entre aqueles que 
ainda não refletem, só porque estão no ventre materno.42 

 

 

Em relação ao aborto sócio-econômico a linha argumentativa se desenvolve 

basicamente destacando que a superpopulação é um problema que assola a mundo 

uma vez que a fome se alastraria. Desta forma, o controle de natalidade, através do 

homicídio intrauterino, seria uma via adequada. Outra vertente dessa argumentação 

se funda na falsa percepção de que maior população gera mais pobreza e por 

conseguinte, eliminar, ainda na gestação, o ser humano seria, paradoxalmente, um 

ato de bondade livrando-o de uma vida de privações materiais. 

                                                           
41 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 77-78. 
42 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 81. 
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Os defensores do aborto aborto sócio-econômico vão mais além tecendo mais  

críticas pelo fato das mulheres se “socorrerem” aos procedimentos abortivos 

clandestinos. Nessa ótica, argumenta-se que as mulheres que se submentem ao 

aborto de forma clandestina se sujeitam a situações degradantes e, muitas vezes, as 

complicações decorrentes do procedimento acarretam problemas em sua saúde, 

quando não provocam a morte da gestante. Sendo assim, o eixo de discussão do 

aborto sai da seara jurídica e moral e passa para a seara da saúde, elevado então a 

um problema de “saúde pública”. 

 A partir desse raciocínio é aventada a possibilidade de se recorrer ao Estado, 

através da rede pública de saúde, para que o aborto seja realizado de forma segura. 

Essa suposta solução usa ainda como argumento o fato de que apenas as mulheres 

pobres seriam afetadas pelos efeitos tanto da criminalização do aborto quanto da 

prática clandestina desse tipo de homicídio, uma vez que mulheres ricas teriam como 

realizar o aborto de forma “segura” preservando sua saúde e a lei penal, ainda, não 

as alcançariam. 

Esse é o cerne que permeia o aborto sócio-econômico e é uma dos argumentos 

mais fortes utilizados pelos defensores do descriminalização do aborto. Flávia 

Piovesan resume bem esses arguemntos ao dizer que 

O aborto figura como a 4ª causa de morte materna no Brasil, sendo 
sua vítima prefrencial a mulher baixa renda. A legislação repressiva-
punitiva tem impacto, sobretudo, na vida das mulheres de baixa renda 
que, destituídas de outros meios e recursos, ora são obrigadas a 
proseguir na gravidez indesejada, ora sujeitam-se à prática de aborto 
em condições de absoluta insegurança. As mulheres que têm recursos 
financeiros são atendidas de modo seguro, com qualidade e sem risco 
para sua saúde e vida, enquanto mulheres economicamente 
desfavorecidas continuam a submeter-se ao aborto clandestino e 
inseguro. 43 

 

Considerando esses aspectos, se pleiteia a descriminalização do aborto para 

que as mulheres possam se dirigir a rede pública de saúde e realizar o procedimento 

de forma segura. Como o abortamento ainda é um ilícito penal, tal possibilidade não 

é possivel. 

                                                           
43 PIOVESAN, Flávia. Direitos Sexuais e Reprodutivos: Aborto Inseguro como 

Violação aos Direitos Humanos. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia (Org.). Nos 
Limites da Vida: Aborto, Clonagem Humana e Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos 
Humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 67. 
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Com efeito, suscitando direitos sexuais e reprodutivos da mulher e os elevando 

ao patamar de direitos humanos, a extinção de qualquer punição no âmbito penal em 

relação ao aborto é defendido como forma do Estado respeitar tais direitos humanos.44 

Deve-se destacar que a defesa da discriminalização aborto com o fundamento 

de tratar-se de questão de saúde pública não se pauta, geralmente, pelo debate se o 

direito à vida do feto é ou não protegido pela Constituição Federal. Ao contrário, 

pretende-se sempre deslocar o eixo do debate para retirar o caráter moral e jurídico 

da discussão e desconsiderar a soberania popular plasmada na Constituição, que 

protege e tutela a vida desde o primeiro momento, ou seja, a concepção, colocando 

“recomendações” de comitês internacionais como normas a serem seguidas pelo 

Estado brasileiro sem o crivo do povo. 

Ademais, a defesa de que desciminalizar o aborto extinguirá a clandestinidade 

do ato não se sustenta, na medida em que sempre haverá situações que motivarão a 

realização do ato de forma oculta, por algum motivo de foro pessoal45. Mais absurdo 

                                                           
44 Flávian Piovesan defende que “No plano jurídico, a criminalização do aborto viola 

os chamados direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, amparados pela Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo de 1994, bem como pelas 
Conferências de Companhagem de 1994 e de Pequim de 1995. A criminalização do 
aborto resulta, assim como uma violação a direitos internacionalmente protegidos, em 
particular nas esferas da sexualidade e reprodução. Importa reiterar que a comunidade 
internacional, por meio dos Comitês da ONU sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC), sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW), e 
sobre Direitos Humanos (PIDCP) recomendou ao Estado brasileiro a adoção de medidas 
que garatam o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos . Estes Comitês 
enfatizaram a necessidade da revisão da legislação punitiva com realação ao aborto, a 
fim de que o mesmo seja enfrentado como grave problema de saúde pública.” 
(PIOVESAN, Flávia. op. cit., p. 66.) 

45 Nesse sentido Leslei Lester dos Anjos Magalhães pontua que “Torna-se importante 
destacar que as estatísticas demonstram o contrário, pois países onde foi legalizado para 
evitar a clandestinidade, não só a prática do aborto solicitado aumentou progressivamente, 
como o número de abortos clandestinos não diminuiu. Isso se deve ao menos por dois 
aspectos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. Primeiro, que a clandestinidade 
não depende somente do medo à sanção penal, mas também é praticado para assegurar o 
segredo da gravidez perante a família ou a sociedade, como acontece, por exemplo, quando 
jovens engravidam e não querem que os pais saibam, ou por motivo da gravidez resultar 
de um adultério. Em suma, pode haver mais motivos subjetivos para o aborto, que levam à 
clandestinidade, do que aqueles contemplados pela lei. E objetiva- mente, uma vez que a 
lei admite que o aborto poderia ser praticado à luz do dia pelo próprio Estado, maior motivo 
se dá para que o aborto seja realizado no segredo do ambulatório ou em casa, pois o que 

foi deixado de lado foi o valor moral que a lei deveria albergar, o bem jurídico vida.” 
(MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O Princípio da Dignidade Humana e o Direito à 
Vida. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 122.) 
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ainda é a alegação de que pelo fato de abortos serem realizados mesmo com a 

vigência da norma repressiva, demosnstra a ineficácia da reprimenda penal. Ora, esse 

argumento poderia ser utilizado para a discriminalização de qualquer tipo penal, uma 

vez que crimes das mais variadas espécies ocorrem todos os dias mesmo com a 

legislação penal em vigor os reprimindo. 

Destarte, não se pode desconsiderar que uma eventual descriminalização do 

aborto não trará efeitos deletérios para a sociedade, pois é certo que a reiteração da 

prática, ainda mais chancelada pelo Estado, introduz uma noção de normalidade e até 

de moralidade a uma ação que é intrísicamente má. Um homicídio, como é o aborto, 

é um ato violento que o Estado não poderia tornar lícito, porquanto cidiria a harmonia 

social. 

Nesse sentido André Gonçalves Fernandes assevera que  

[...] o bem e o mal, o certo e o errado não são resultantes da imagem 
que temos diante dos outros. A normalidade de uma conduta não 
importa necessariamente em sua moralidade. Aliás, não existe 
correlação axiológica intrínseca entre maioria/minoria e bem/mal. O 
bem e o mal não decorrem de um dado sociológico, mas da 
justaposição ou não da conduta em relação ao dever-ser, cujo 
delineamento não é feito pela ação social, pelo poder político ou 
econômico. Matar um semelhante inocente sempre foi um mal 
objetivo, é e ainda será enquanto houver homens em sociedade, pois 
contradiz o direito à vida desta pessoa e o recíproco dever de respeito 
pelo outro.46 

 

A terceira possibilidade do aborto por razões políticas se refere a questões 

particulares da mulher que guardam um número incalculável de circuntâncias que 

poderiam levar a gestante a abortar, de modo que comentá-las seria impossível. 

Destacamos, contudo, que ao se liberar o prática abortiva em qualquer hipótese que 

a mulher achar por necessário, e isso compreende o que foi dito acima, está apenas 

fomentando a irresponsabilidade perante a gravidez dando azo a implementação de 

uma sociedade onde seus membros descartam até mesmo seus filhos, em busca de 

uma satisfação pessoal, solapando a solidariedade que é um dos fundamentos da 

Répública brasileira. 

                                                           
46 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 86-89. 
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2.2. Aborto na Legislação Penal 

O aborto é criminalizado no Brasil. O Código Penal penaliza aqueles que 

atentam contra a vida humana. O crime de aborto está tipificado a partir do artigo 124 

do Código Penal.  

Desse modo é possível distinguir as espécies de aborto reprimidas pelo Código 

Penal: o auto-aborto, o provocado pela gestante em si própria; o aborto consentido 

pela gestante, sendo um crime bilateral onde dois são os autores o terceiro e a 

gestante; o aborto provocado não consentido (artigo 125 do Código Penal); o aborto 

qualificado, artigo 127 do Código Penal, nos termos do tipo penal.47 

Ainda existem as duas modalidades inscritas no artigo 128 do Código Penal, 

que, de forma sintética, designam o aborto necessário e aborto em caso de estupro. 

Alguns doutrinadores, como Guilherme de Souza Nucci, consideram 

necessário estabelecer o momento em que a criança deixa de ser considerada feto 

para ser considerada nascente. Isso ocorre em razão da necessária distinção, em 

âmbito penal, entre o crime de aborto e os crimes de homicídio e infanticídio. 

O referido doutrinador, então, destaca que esse instante de distinção entre o 

feto e o nascente ocorre com a a ruptura da bolsa – partes das membranas do ovo 

em correspondência com o orifício uterino”.48 

Ainda, o Código Penal não faz distinção, ao tratar do crime de aborto, a partir 

de qual momento a tutela penal é existente, se desde a concepção, na fase 

embrionária ou quando se considera o ser em desenvolvimento feto. Desse modo, 

considerando o que já foi discutido no capítulo anterior e o disposto no artigo 2º do 

Código Civil, e para assegurar a coerência do sistema jurídico, a tutela penal que 

protege o bem jurídico vida se inicia desde a concepção. Ademais, tal discussão não 

é necessária em âmbito penal como bem pontua Francesco Carrara ao dizer que 

Para nós, basta que haja uma vida, digna de ser respeitada e protegida 
em si mesma, independentemente do que respeita à família [...] Não 
é, de modo algum, incerto que o feto seja um ser vivente: impossível 

                                                           
47 “Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um 

terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a 
gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas 
causas, lhe sobrevém a morte.” 

48 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18ª ed. São Paulo: Editora 
Forense. 2018, p. 800. 
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negá-lo quando, cada dia, a gente o vê crescer e vegetar. Que importa, 
pois, definir fisiologicamente tal vida? Admita- se que seja uma vida 
agregada, acessória a outra vida, da qual um dia se destacará para 
viver por conta própria. Mas que se trata de um ser vivo, não se pode 
negar; e assim, nessa vitalidade presente, acompanhada da 
probabilidade de uma vida futura independente e autônoma, encontra-
se suficientemente a objetividade do crime de quem, perversamente, 
a destrói [...]49 

 

Tal posição nos parece a mais acertada, porquanto discussões referentes ao 

estado de desenvolvimento da pessoa em gestação nada influenciará para subsunção 

do fato do aborto a ao tipo penal. O bem jurídico tutelado é a vida humana e não é 

possível defender, como já argumentado, que existam fases de desenvolvimento 

biológico que pode ser considerado já como vida e outro não. Ou há vida humana 

desde a concepção ou jamais existirá. 

Ponto importante a se debruçar se refere ao conteúdo do artigo 128, incisos I e 

II, do Código Penal. Tal dispositivo penal, como foi destacado acima, traz duas 

hipóteses em que o aborto não é penalizado: quando o aborto for imprescindível para 

salvar a vida da mãe e quando a gravidez for em decorrência de estupro. Há ainda a 

possiblidade trazida em razão do julgamento da ADPF nº 54, porém essa hipótese 

será analisada no momento oportuno. 

Inicialmente, essas duas modalidades de aborto foram tradas pela doutrina e 

pela jurisprudência penal como excludentes de ilicitude e, dessa forma, não seriam 

consideradas como crime. Daí a definição usual de “aborto legal”.50 

Contudo, nos aprece que aceitar tal interpretação acarretaria na conclusão de 

que existem práticas abortivas no Brasil admitidas pela legislação. Essa interpretação, 

porém, vai de encontro com a Constituição Federal que protege a vida em sua 

integralidade, como já destacado anteriormente. Desse modo, não é possível admitir 

no Brasil qualquer prática do aborto como lícita. 

                                                           
49 CARRARA, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal: Parte Especial. 

Buenos Aires: Palma, 1945, apud JÚNIOR, Flávio Luiz Teixeira, Direito à Vida do 
Nascituro. 2009. Dissertação em Direito Civil Comparado – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/8491/1/Flavio%20Luiz%20Teixeira%20Juni
or.pdf>.Acessado em: 20 mar. 2019. 

50 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 160-161. 
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Assim, entendemos, com fundamento na lição Basileu Garcia51, que a 

punibilidade também compõe a definição técnica de crime. Destarte, crime não seria 

apenas o fato típico, ilícito e culpável, mas sim o fato típico, ilícito, culpável e punível. 

Esse entendimento é o mais adequado considerando o sistema do Código 

Penal, uma vez que o crime restaria intacto ainda que o magistrado deixasse de 

aplicar a pena (e.g. artigo 181, incisos I e II, do Código Penal em relação aos crimes 

patrimoniais52; artigo 142, inciso II, do Código Penal53; artigo 121, § 5º, do Código 

Penal54, etc.). 

Com efeito, a isenção de pena não comporta exclusão do crime, e os exemplos 

legais destacados acima corroboram que muito embora a pena pode deixar de ser 

aplicada, a ilicitude do fato permanece e, por conseguinte, o crime também. 

O artigo 128, caput, do Código Penal tem a seguinte redação “Não se pune o 

aborto praticado por médico.” O termo mais importante do caput é justamente não se 

pune, restando claro que a aborto enquanto crime existe e é a pena que não aplica. 

Se, porventura, considerarmos que essa previsão legal se trata de excludente 

de ilicitude, entraríamos em confronto com o Texto Constitucional que protege a 

integralidade da vida humana. Nessa hipótese e, prevalecendo essa posição 

jurisprudencial e doutrinal que remonta a Nelson Hungria55, o artigo 128 do Código 

Penal deverá ser considerado inconstitucional e nunca poderia ter sido recepcionado 

pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, entre o confronto do artigo 128 do Código Penal e a Constituição 

da República, André Gonçalves Fernandes aduz que 

                                                           
51 “O coeficiente pena não pode ser omitido. Não havendo crime sem que lhe seja 

cominada pena, a idéia de de punibilidade à conceituação.” (GARCIA, Basileu. 
Instituições de Direito Penal. São Paulo: Max Limonad, vol. I, p. 197. 

52 “Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, 
em prejuízo I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II - de ascendente ou 
descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.” 

53 “Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: [...] II - a opinião desfavorável 
da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou 
difamar;”  

54 “Art. 121. Matar alguém: [...] § 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá 
deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de 
forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.” 

55 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 160-161. 
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A contradição em face da Lei Maior não continua aparente. É insolúvel 
mesmo, porque há uma dificuldade invencível de se averiguar como 
uma regra inferior, que provocaria um choque de direitos 
fundamentais, pode tornar lícita uma afronta a lei superior. Em termos 
de excludente de ilicitude, haveria uma hierarquização pretensamente 
subordinante do direito do embrião ou do feto nos casos de aborto 
necessário ou sentimental? E qual direito? Em qualquer desse casos, 
se for do direito da mulher à própria vida, importaria em valorizar um 
direito à vida mais que outro direito à vida, o que, ao que nos parece, 
não foi a intenção do legislador constituinte. Não existem direitos à 
vida mais dignos que outros. Por outro lado, seria tanto razoável elidir 
simplesmente a culpabilidade ou, melhor ainda, isentar de pena uma 
determinada ação de sacrifício de interesse axiologicamente maior do 
que aquele poupado.56 

 

A escolha pela excludente de ilicitude acarretaria inevitavelmente a exclusão 

seletiva de direitos de igual valor, privando, geralmente, a criança em gestação do 

direito à vida e anulando a tutela constitucional desse direito. 

Ainda há quem defenda que as hipóteses dos incisos do artigo 128 do Código 

Penal se amoldam as excludentes de ilicitude do artigo 23, I e II do mesmo diploma 

legal, ou seja, estado de necessidade e legítima defesa. Sem embargos, defendemos 

que não é possível entender dessa forma, porquanto para se configurar tanto a 

legítima defesa quanto o estado de necessidade é preciso que exista uma situação 

eventual sem que o agente tenha provocado. O feto não é o responsável por mal 

injusto que a mãe venha a sofrer. O nascituro não causa doença que porventura a 

gestante contraia durante a gravidez tampouco é ele quem violenta a mulher no caso 

do estupro. Portanto, como já salientado, o artigo 128 da lei repressiva configura 

excludente de punibilidade, porque a pena, segundo a lei, não deveria ser aplicada ao 

médico. 

As duas situações descritas no artigo 128 do Código Penal se referem a 

situações extremas, a primeira em relação a sua saúde e a segunda em relação a sua 

integridade moral e psicológica da gestante.  

A hipótese do inciso I assim escrita “se não há outro meio de salvar a vida da 

gestante”, o chamado aborto necessário ou aborto terapêutico. Num primeiro 

momento, cabe-nos criticar o termo usado para se referir a essa situação descrita em 

lei, pois por terapêutico entende-se procedimento que visa minorar uma situação de 

                                                           
56 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 168. 
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vulnerabilidade da saúde. No “aborto terapêutico”, ao contrário, mata-se o ser humano 

gerado argumentando que a saúde da mulher corre risco com o prosseguimento da 

gravidez. 

Leslei Lester dos Anjos Magalhães esclarece que 

Apesar de seu nome, terapêutico, não perde sua característica de ser 
um ato intrinsecamente mau, pois o objeto do ato, morte deliberada de 
uma vida humana, não pode ter a sua natureza mudada pela intenção 
“boa” do executor. O que ocorre é uma ação sobre o que está sadio, 
o feto, e não sobre a doença, para se alcançar a saúde, o que a 
definiria a ação médica como terapêutica. 57 

 

Prima facie, deve-se destacar que os avanços da Medicina proporcionam 

alternativas muito seguras para os casos em que a gravidez alcança algum perigo à 

gestante, de modo que se optar pela interrupção da gestação não é a melhor saída. 

Nestas situações, de gravidez com complicações para a mulher, toma-se como 

pressuposto que o direito a saúde da mulher se sobrepõe ao direito à vida do feto. Na 

prática ocorre a relativização do direito à vida. No entanto, como apontamos no início 

do capítulo anterior é do direito à vida que os demais direitos derivam, de modo que a 

vida do feto não poderia ser desmerecida em favor do direito à saúde da gestante. 

Nesse caso, como dever médico, deve-se tentar, ao máximo possível e utilizando 

todas as técnicas existentes58, preservar ambas as vidas.  

 Ademais, é certo que o estado da gestação gera modificações para a mulher 

de maior ou menor grau, compondo um quadro de instabilidade. Isso é parte inerente 

da gravidez e não pode ser desconsiderado ao se analisar o “aborto necessário”. 

Maria Helena Diniz, ao criticar o aborto necessário, destaca pontos para rebater 

tal prática ao alegar que existem outros meios para salvar a vida gestante, observando 

que se houver procedimento médico com a intenção de salvaguardar a vida da mãe, 

mas, por algum motivo não desejado e circunstancial, o feto vier a falecer, o aborto 

será lícito, porquanto não foi desejado pelo médico ou pela gestante. A doutrinadora, 

porém, destaca a diferença substancial entre a situação descrita acima e o aborto 

                                                           
57 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. op. cit., p. 126. 
58 “Ademais, há outros meios para se tentar salvar a vida da gestante, mormente porque 

os diagnósticos médicos não são concludentemente precisos e a intenção é a intervenção 
abortiva acarreta maiores perigos para a vida da gestante do que o prosseguimento da 
gravidez, segundo farta literatura médica.” (FERNANDES, André Gonçalves. op. cit. p. 102). 
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necessário, onde se tem a intenção clara de matar o feto, sendo assim um atentado 

contra a vida do nascituro.59  

O segundo ponto, referido pela autora, sublinha que nunca haverá certeza 

sobre o êxito letal, uma vez que não seria possível revestir de certeza o diagnóstico 

feito pelo médico em relação aos desdobramentos da saúde da gestante no decorrer 

da gravidez. 

Outro ponto destacado refere-se ao fato de que a prática abortiva poderá 

causar mais danos a vida da mulher do que a manutenção da gravidez até seu término 

natural. Aqui não é difícil observar que o aborto causa problemas no corpo da mulher, 

considerando que é algo antinatural, ao contrário da gravidez que, bem ou mal, gera 

uma adaptação no corpo feminino até seu termo final. 

O último ponto destacado por Maria Helena Diniz trata de uma constatação 

moral, onde o mal afastado não é inferior ao mal causado. Muito embora, por vezes, 

e há quem defenda, que os direitos da gestante têm prioridade ou sublimam os direitos 

à vida do feto. Mas afinal quem poderá decidir entre duas vidas? Pensamos que 

ninguém possui a competência para tomar essa decisão, de modo que o médico 

diante desse conflito deve empreender todos os esforços pela manutenção da vida da 

mãe e de seu filho. 

O inciso II do artigo 128 do Código Penal, traz a hipótese de aborto em caso de 

gravidez resultante de estupro, conhecido como “aborto sentimental”. Sem dúvida 

uma situação muito delicada. Entretanto, a escolha feita para minorar a angústia da 

gestante não é a correta.  Cogitar, e aqui “legalizar” na prática o aborto, matar um ser 

concebido que não possui culpa em relação a violência sofrida por sua mãe, nos 

parece um ato desproporcional ao extremo. 

                                                           
59 “A medicina , nos dias atuais, conta com extraordinários recursos clínicos e cirúrgicos 

que possibilitam resgatar tanto a vida da mãe como a do feto, devendo-se, pois, empreender 
esforços para impedir que o nascituro sofra qualquer lesão ante as consequências da 
terapia empregada. Assim sendo, lícita será qualquer intervenção cirúrgica aplicada à 
gestante, mesmo que possa colocar em risco a vida fetal, desde que não haja a intentio de 
atentar contra ela. Se a criança vier a falecer, o abortamento terá sido acidental, não 
desejado pelo médico, apesar de previsível. Ilícita será, todavia, a prática do abortamento 
direto, dito necessário, atentando-se deliberadamente contra a vida do nascituro” (DINIZ, 
Maria Helena. op. cit., p. 90). 
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Um mal não se compensa com outro mal. André Gonçalves Fernandes destaca 

que  

[...] o que já é uma tragédia pessoal, vai ficar psicologicamente pior. 
Basta lembrar que a carga emocional da ofendida nessas hipóteses já 
está no limite. E o aborto não é a melhor solução nessa hipótese, 
porque é absolutamente injusto que um ser concebido e inocente seja 
precisamente o punido com a morte pelo crime cometido pelo desvalor 
da ação do autor.60 

 

Assim, entendemos que na prática foi instituída a pena de morte no Brasil de 

forma oblíqua eivada assim de inconstitucionalidade, pois afronta o disposto no artigo 

5º, XLVII, a da Constituição Federal. Além disso, a personalização da penal 

consagrada no mesmo artigo nos incisos XLV e XLVI (nemo punitor pro alieno delicto). 

Desse modo, se a pena é pessoal e intransferível o feto não pode ser condenado a 

algo que não cometeu, respondendo com sua vida aos atos de seu genitor. 

Além disso, não há proporção, pois ainda que um estupro seja deveras 

deletério para a ofendida esse mal não é equivalente ao homicídio uterino que 

corresponde a morte, um mal maior. 

Nessas situações, o que deve operar é a cooperação que a gestante deve 

receber da sociedade e do Estado61. Um acompanhamento permanente que a 

respalde material e psicologicamente. No entanto a morte nunca deve ser uma 

opção.62 

 

 

 

                                                           
60 FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 95. 
61 “Nesses casos, a sociedade está gravemente obrigada  a estabelecer a necessária 

solidariedade moral e material, inclusive acolhendo este novo ser para um processo de 
adoção, caso a mulher não queira permanecer com o filho biológico ou não tenha condições 
econômicas de sustentá-lo.” (FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 95). 

62 “O lastro sentimental, por maior que seja, dentro das circunstâncias mais terríveis (uma 
mãe violada e mal-vista socialmente, indefesa, pobre, desempregada, negra, parda ou 
migrante sem instrução escolar, condenada à solidão social, sem qualquer perspectiva de 
futuro familiar e incapaz de educar o filho), não pode atingir o embrião com pena de morte.” 
(FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 96). 
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2.3. A Anencefalia 

Anencefalia significa literalmente ausência de cérebro. Embora essa seja a 

definição etimológica da palavra seu significado técnico-científico não é inteiramente 

esse.  

Na Medicina a anencefalia está vinculada a defeitos do tubo neural (DTN)63. 

Esses Defeitos do tubo neural são compreendidos como má-formações congênitas 

que compartam subespécies e uma delas é a anencefalia.64 

Assim, especificamente a anencefalia é um defeito no fechamento do tubo 

neural que ocorre entre o 26º e 28º dia de gestação. 

Daniela Bucci traz uma definição de anencefalia adequada ao dizer que 

Anencefalia significa literalmente “ausência de cérebro”, embora nem 
sempre esteja caracterizada pela ausência total do encéfalo. Poderia 
ser conceituada como sendo uma rara má-formação do tubo neural, 
ocorrida entre a 16º e 26º dias de gravidez, originada pelo não 
fechamento do tubo neural durante a formação embrionária, o que 
acarreta a ausência total ou parcial “dos tecidos recobertos” pela caixa 
ou calota craniana, bem como a ausência total ou parcial desta.65 

 

Maria Helena Diniz, por seu turno, define o bebê anencefálico como 
[...] um embrião, feto ou recém-nascido que, por malformação 
congênita, não possui uma parte do sistema nervoso central, ou 
melhor faltam-lhe os hemisférios cerebrais e tem uma parcela do 
tronco encefálico (bulbo raquidiano, ponte e pedúnculos cerebrais). 
Como os centros de respiração e circulação sanguínea situam-se no 
bulbo raquidiano, mantém suas funções vitais, logo anencéfalo poderá 
nascer com vida, vindo a falecer horas, dias ou semanas depois.66 

 

As causas que dão origem a anencefalia são variadas, mas geralmente estão 

atreladas a fatores genéticos ou a falta de ingestão adequada, por parte da gestante, 

de ácido fólico em sua dieta. 

Outro ponto que deve ser ressaltado são as formas em que a anencefalia afeta 

seu portador, pois a depender a existência ou não do córtex cerebral e das estruturas 

essenciais às funções cerebrais acarreta um estado diferente ao anencefálico. No 

                                                           
63  FREITAS, Patrícia Marques. Os Fetos Anencéfalos e a Constituição Federal de 1988. 

1º ed. São Paulo: Ícone, 2011, p. 70. 
64  FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 70. 
65 BUCCI, Daniela. Dimensões Jurídicas da Proteção da Vida e o Aborto do Feto 

Anencéfalo. 1ª ed. Curitiba: Clássica Editora, 2014, p. 124-125.   
66 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 281.   
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entanto, não se pode falar em morte cerebral, mas tão somente em ausência 

cerebral.67 

Num primeiro momento poder-se-ia alegar uma contradição ao se dizer que a 

anencefalia não é sinônimo de morte cerebral, entretanto, assim como destacado por 

Maria Helena Diniz e Daniela Bucci, não se trata do anencefálico ser natimorto, pois 

vive ainda após o parto. 

O Dr. Rodolfo Acatauassú Nunes em artigo publicado esclareceu que 

A anencefalia é proveniente de um defeito de fechamento da parte 
anterior do tubo neural, que ocorre entre a terceira e quarta semana 
de gravidez. As suas principais características são a falta de 
desenvolvimento da calota craniana, couro cabeludo e, 
principalmente, o comprometimento da parte anterior do encéfalo que 
origina os hemisférios cerebrais. As porções média e posterior do 
encéfalo podem ter grau variado de desenvolvimento, chegando a 
permitir que essas crianças respirem espontaneamente, chorem, 
deglutam, façam expressões faciais, movimentem os membros e 
respondam a estímulos nocivos. Mesmo sem embasamento, alguns 
tentam definir a criança com anencefalia como em morte encefálica, 
mas o simples fato dela respirar espontaneamente, comprova a 
presença de um tronco encefálico funcionante e descarta 

completamente essa possibilidade.68 
 

De fato, pesquisas indicam que a sobrevida de uma criança diagnosticada com 

anencefalia é deveras baixa, cerca de 67% morrem no período de 24 horas após o 

parto e 28% passada uma hora após o nascimento.69 

Entendemos, contudo, que mesmo sendo uma situação trágica, evidenciando 

sobremaneira a fragilidade humana, esse fato por si só não poderá ser argumento 

para pleitear a aborto do anencefálico. Ao contrário, se aquela vida, ainda que precária 

e de forma breve tem a oportunidade de nascer, seu nascimento é devido como direito 

inalienável que possui. Não cabe a ninguém definir qual o tempo mínimo que uma 

pessoa deve viver para gozar de proteção à vida. 

 

 

                                                           
67 BUCCI, Daniela. op. cit., p. 125-126. 
68 NUNES, Rodolfo Acatauassú. Anencefalia: Aliviar o sofrimento sim, matar o paciente 

não apud JÚNIOR, Paulo Silveira Martins Leão. O Direito Fundamental à Vida dos Embriões  
Anencéfalos: In MARTINS, Ives Gandra (Coordenação.). O Direito Fundamental à Vida. 

São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 250. 
69 BUCCI, Daniela. op. cit., p. 130.  
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CAPÍTULO 3: A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL Nº 54 

 

3.1. Tramitação da Ação na Suprema Corte 

Em 2004 foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Saúde (CNTS).  

Os preceitos supostamente violados segundo o arguente eram a dignidade da 

pessoa humana (artigo 1º, IV, da Constituição Federal), o direito à liberdade (artigo 5º, 

II, da Constituição Federal) e o direito à saúde (artigos 6º e 196, da Constituição) em 

relação a interpretação atribuída aos artigos 124 a 128 do Código Penal. 

O Ministro sorteado para a relatoria o ministro Marco Aurélio de Mello. 

 

3.1.1. A Petição Inicial do Arguente 

A Confederação trouxe em sua petição inicial a defesa de que os artigos do 

Código Penal que tipificam o crime de aborto não compreenderiam a interupção da 

gravidez quando o feto fosse acometido com anencefalia. Argumentou-se que a 

absoluta inviabilidade do feto de sobreviver após o parto demonstraria que não existe 

vida, tal como é tutelado pela Lei Penal. Nesse sentido, a gestante e os profissionais 

da sáude não praticariam os crimes descritos entre os artigos 124 e 126 do Código 

Penal.  

Nesse contexto, seria “direito subjetivo da mullher” se submeter aos 

procedimentos necessários para  “interrupção da gravidez”, uma vez que esta seria a 

interpretação conforme a Constituição Federal. 

Pleitearam, inicialmente, em cárater liminar, o sobrestamento de todas as 

ações penais que tramitavam no país sobre a matéria em discussão, bem como os 

efeitos das decisões que proibiram o abortamento de feto anencefálico já proferidas 

em instânciasinferiores para que fosse possível que a gestante se submentesse 

imediatamente a antecipação do parto realizada por profisional da saúde. Ainda, a 

medida liminar indicava a inconstitucionalidade dos efeitos das interpretações dos 

dispositivos penais que proíbiam o aborto no caso sub judice.  
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No mérito, as razões para a inconstitucionalidade serão sintetizadas no 

seguintes argumentos: 

Alegaram os arguentes que a impossibilidade de vida extrauterina do feto seria 

o fundamento para a antecipação do parto e dessa forma não haveria conflitos de 

direitos fundamentais como aparentemente poder-se-ia alegar. Assim, a gestante, 

respaldada pela Constituição da República, teria o direito à interrupção da gravidez 

sem que a lei repressiva ordinária a alcançasse. 

Outro argumento repousa no fato de que a contunuidade da gravidez após o 

diagnóstico de anencefalia do feto, consistiria em tortura. Os arguentes equipararam 

a gravidez com tortura, porquanto a mulher sofreria potenciais danos a sua integridade 

física, moral e psicológia, e assim violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Destacaram, ainda, que a indicação que uma gravidez nessas circunstâncias seria 

equiparada a tortura conforme o artigo 1º da Lei 9.455 de 1997. 

Por fim, arguiu-se que, pela atipicidade da conduta, haveria violação a 

liberdade, autonomia da vontade e legalidade, na medida em que o que não está 

expressamente proibido por lei é juridicamente permitido. O aborto de anencéfalo não 

está proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro e pela cláusula genérica de 

liberdade a mulher e os profissionais da saúde que praticassem o aborto de 

anencefálico não cometeriam crime, pois, como apontado, a prática é atípica. Alegou-

se ainda violação aos direitos à saúde previstos noas artigos 6º, 196 e 200 da Lei 

Maior. 

 

 3.1.2. Manifestações da Procuradoria-Geral da República 

Na primeira manifestação nos autos, o Procurador-Geral da República, Cláudio 

Fonteles, afastou a possibilidade de interpretação conforme Constituição, alegandio 

que não seria a hipótese considerando os dispositivos penais impugnados. Disse 

ainda que a legislação não prevê a possibilidade de aborto de anencefálico e 

tampouco poderia se enquadrar essa espécie de aborto nos casos de abortamento 

sentimental ou terapêutico. 

Ademais, o Procurador-Geral da República argumentou que não poderia 

relativizar ou diminuir o conteúdo jurídico do direito à vida, fundamentando tal 
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expediente tão somente na dor da gestante, que decerto é variável de acordo com 

cada mulher, devendo prevalecer a ponderação de bens. 

Nas alegações finais, contudo, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa 

da Subprocuradora-Geral da República, Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 

que assumiu interinamente o cargo de Procuradora-Geral da República, pleiteou a 

procedência da ação, alterando o posicionamento da Procuradoria-Geral da República 

até então manifestada. 

Os fundamentos dessa alteração se basearam no fato de que a sobrevida do 

feto após o parto era muito restrita, de alguns minutos a algumas horas. Poderia 

considerar, inclusive, a analogia a morte encefálica, nos termos do artigo 1º da 

9.434/1997. Além disso, foi destacado que a gravidez traria risco a intrigadade física 

de gestante e poderia acarretar abalos de natureza psiquíca na mulher. 

Foi, então, destacado duas linhas argumentantivas que conduziriam, segundo 

o entendimento da Procuradora-Geral da República, à interrupção da gravidez com 

ampara na Constituição. A primeira se sustentou na autonomia da mulher que, 

baseada na dignidade da pessoa humana, teria liberdade  de agir segundo a sua 

vontade, justificando o aborto de anencefálico na autonomia da mulher, direito 

fundamental, portanto, segundo a manifestação ministerial. Ainda nessa esteira, 

destacou-se que idéias morais e religiosas poderiam determinar que uma gravidez 

fosse levada a termo no âmbito das decisões privadas, mas nunca em relação a 

liberdade alheia. 

A segunda e última linha argumentativa, caminhou no sentido de defender que 

a retirada do feto anencefálico não atingiria o bem jurpidico vida tutelado pelo Código 

Penal, porque inexistia continuidade de vida após o parto. 

 

3.1.3. Advocacia-Geral da União 

Aadvocacia-Geral da União, basicamente, sustentou suas alegações no direito 

à liberdade da mulher de decidir se optaria ou não pela interrupção da gravidez, 

através de políticas públicas para o atendimento adequado pelo Sistema Único de 

Saúde. 
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A antecipação do parto seria uma possibilidade legítima para a mulher tendo 

em vista a impossibilidade da vida extrauterina do feto, além dos riscos para a saúde 

da gestante. Nesse sentido, o aborto estaria compreendido nos direitos subjetivos da 

mulher sem necessidade de decisão judicial para a realização do procediemnto. 

 

3.2. Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Mello70 

O Ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação, inicia sua fundamentação 

aduzindo que existe apenas um aparente conflito entre os interesses da mulher e os 

interesses da sociedade que deseja proteger todos que a integram, isso porque tendo 

em vista  a expectaiva de vida do feto anencéfalico naõ haveria justa causa para se 

compelir a gestante a levar a termo a gravidez. 

Em seguida, o Ministro ralator abordou a laicidade do Estado brasileiro 

sublinhando que as religiões “não podem guiar decisões estatais, devendo ficar 

circunscritos à esfera privada”71. Assim, para o Ministro argumentos pautados pela 

religiosidade não podem conduzir a decisão estatal sobre qualquer tema, inclusive o 

aborto, pois em matéria de religiosidade o Estado é neutro. 

Outro ponto destacado pelo Ministro diz respeito a vida no nascituro com 

anencefalia. Baseando-se em dados científicos que colheu, o Ministro defendeu que 

o anencefálico é um natimorto72, pela condição de irreversibilidade e fatabilidade da 

condição do feto. Nessa linha, ele equiparou a anencefalia a morte cerebral consoante 

que a morte é a “parada total e irreversível das funções encefálicas”73 ou pela “parada 

                                                           
70 ADPF nº 54-8. Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Mello. Disponível em:                

<http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf> Acesso em: 23 
fev 2019. 

71 ADPF nº 54-8. Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Mello. Disponível em:                
<http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf> Acesso em: 23 
fev 2019, p. 44. 

72 Nesse ponto, o Ministro Marco Aurélio dstacou a Resolução do Conselho Federral de 
Medicina 1752/2004) 

73 ADPF nº 54-8. Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Mello. Disponível em:                
<http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf> Acesso em: 23 
fev 2019, p. 49. 

http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf
http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf
http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf
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irreversível das funções cardiorrespiratórias, com a finalização da atividade cardíaca 

e cerebral pela ausência de irrigação sanguínea”74. 

Ainda, o Ministro afastou, segundo seu entendimento, que o aborto de 

anencefálico seria aborto eugênico, pois para ele não há vida no feto com anencefalia. 

Lembrou que não se trata de uma deficiência, porquanto o anencefálico “não virá a 

ser criança”. Desse modo, estaria  afastada a incidência dos artigos 6º e 23 da 

Convenção sobre Direitos das Crainças das Nações Unidas.  

Em seguida o relator se deteve em analisar o direito à vida do feto anencefálico. 

O Ministro defendeu que o direito a vida no anencefálico não existe, porque não tem 

vida em potencial, é “natimorto cerebral”. Assim, um conflito entre os direitos 

fundamentais da mulher em relação aos do feto, nesse caso, seriam apenas 

aparentes, uma vez que não há vida a ser protegida. Lembrou ainda que para ser 

revestido de proteção jurídica e se tornar “indivíduo-pessoa” é necessário, ao menos, 

a potencialidade para tornar-se pessoa humana. 

Ressaltou o Ministro que não há hierarquia entre os direitos fundamentais e que 

o direito à vida não é absoluto, tendo a própria Carta Maior previsto hipótese de pena 

de morte no caso de guerra declara, além dos casos previstos no Código Penal de 

excludentes de ilicitude para o aborto necessário e o aborto sentimental. Ainda, 

segundo o Ministro, a proteção do feto se amplia de acordo com seu desenvolvimento 

e é possível poderação entre essa proteção e os direitos da mulher, e, em 

consequência, essa ponderação também é possível entre a suposta proteção do feto 

anencefálico e os direitos da gestante. 

Por derradeiro, o Ministro se deteve nos direitos da mulher em especial ao 

direito à sua integridade física, mental e moral. Em relação a saúde destacou-se que 

toda a gravidez vem acompanhada de risco, e muito mais a gravidez do feto 

anencefálico. Em relação a saúde psíquica, sublinhou que a gravidez nesses termos 

acarreta consequências psíquicas para a mulher e para a família, dada a certeza do 

óbito do ser gerado, podendo, inclusive, segundo o Ministro, ocasionar quadros de 

                                                           
74 ADPF nº 54-8. Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Mello. Disponível em:                

<http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf> Acesso em: 23 
fev 2019, p. 50. 

http://www.stf.com.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf


46 
 

depressão, estresse e suicídio. Nesses termos, o Ministro Marco Aurélio entendeu que 

a continuidade da gravidez configura crueldade e tortura para com a mulher. 

Dessa forma, o Ministro defende, considerando os direitos de liberdade,  

autonomia e privacidade da mulher, que a esta cabe decidir pela continuidade ou não 

da gravidez e não ao Estado, que somente deve fornecer informações e auxílio médico 

e psicológico após a decisão tomada pela gestante. 

Com efeito, o Ministro Marco Aurélio Mello julgou procedente a ação para, 

valendo-se de interpretação conforme a Constituição para da excluir a conduta do 

aborto de anencefálico das condutas tipificadas nos artigos 124, 126 e 128, I e II do 

Código Penal. 

 

3.3. Voto do Ministro Enrique Ricardo Lewandowski 

Seguimos o entendimento de que os votos dos ministros que acompanharam o 

relator, embora tenham algumas diferenças argumentativas e até de mérito, vão ao 

encontro do que foi esposado sobre o voto do Ministro Marco Aurélio, de  modo que 

deixaremos de reportá-los nesse trabalho. Assim, analisaremos os votos dos Ministros 

que, na votação em Plenário do Supremo Tribunal Federal, divergiram do voto 

vencedor. Então passemos a verificar os argumentos do voto do Ministro Enrique 

Ricardo Lewandowski. 

O ponto central do voto do referido Ministro encontra seu fundamento na 

impossibilidade da Corte Suprema modificar dispositivos da legislação 

infraconstitucional. Poder esse conferido pela Constituição ao Legislativo, que optou 

em não alterar a legislação penal até o momento, não acrescentando ao rol do artigo 

128 do Código Penal outra hipótese. 

Em seguida, o Ministro destaca que a técnica de interpretação conforme a 

Constituição comporta limites, tais como a impossibilidade do intérprete violar 

disposição prevista em lei e não substituir ou confrontar a vontade do legislador. 

Assim, destaca que não seria posível atribuir uma interpretação contra legem a uma 

norma legal, tampouco justificando tal exegese como conformada à Constituição. 

https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1EJFA_enBR686BR689&q=Lewandowski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq-buD-KjiAhUXIrkGHZBVBzQQkeECCCooAA
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1EJFA_enBR686BR689&q=Lewandowski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq-buD-KjiAhUXIrkGHZBVBzQQkeECCCooAA
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Ao Supremo Tribunal Federal, defendeu o Ministro, é cabível apenas  o papel 

de legislador negativo, sob pena de que a intervenção da Corte Maior a torne 

legisladora positiva. 

 O voto do Ministro destacou também a proteção da vida dada pela legislação 

internacional, com foco no Pacto de San José da Costa Rica, e também que os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade não ficariam adstritas apenas ao Código 

Penal, mas se espraiariam pra outras legislações vigentes, como o Código Civil. E 

nesse hipótese, dever-se-ia analisar a constitucionalidade do artigo 2º do Diploma 

Civil. 

Nesses termos, o Ministro julgou improcedente a ação, pois a interpretação 

pleiteada permitiria que o Supremo tribunal Federal criasse uma nova espécie de 

exclusão de punibilidade ou de exclusão de ilicitude, ultrapassando a competência 

privativa do Congresso Nacional. 

 

 3.4. Voto do Ministro Cezar Peluso 

O Ministro inicia seu voto expondo o que entende por vida, aludindo que vida é 

a “sucessão contínua de mudanças de acordo com diretriz unitária de 

desenvolvimento autônomo”. Desse modo, contrario sensu, não há vida para o 

Ministro, quando não se tenha a capacidade de se mover por si, o que não é o caso 

do feto anencefálico. Assim, a própria morte encefálica do bebê anencefálico ao 

nascer presupõe a existência de vida. 

Em seguida o Ministro diferenciou a morte encefália da anencefalia, dizendo 

que a primeira se caracteriza pela interrupção do “ciclo vital que chega a seu turno, 

enquanto a segunda “integra, ainda que brevemente, o processo contínuo e 

progresivo que chamamos vida”. Concluiu, então, o Ministro, que a gravidez não 

poderia ser interrompida. 

Em seu voto também defendeu que o direito reconhece o direito à vida, 

sustentando que a possibilidade da morte não está legitimada no sistema jurídico, 

ainda que breve seja a duração da vida. O Ministro ainda afirmou que a dignidade é 

intrínseca ao ser humano e anterior ao ordenamento e dessa forma o direito à vida 

não pode ser relativizado. A curta expectativa de vida do feto não seria motivo idôneo 
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para interromper a gestação, segundo o Ministro. A dignidade da criança gerada não 

estaria condicionada a má-formação do encéfalo e, portanto, considerando que a vida 

é o bem supremo que é o presuposto de outros bens, o Ministro afirmou que a 

proteção jurídica concedida ao feto anencefálico é a mesma  concedida a um adulto, 

criança ou feto sem deformidade. 

Em seguida, o Ministro criticou a alegação que o aborto de anencefálico estaria 

inserido nos direitos de liberdade, autonomia e autodeterminação da mulher, dizendo 

que tais valores são usados de forma premeditada com a finalidade de ocultar  a 

prática de crimes. Ainda tece críticas a liberdade religiosa que para o Ministro pode 

ser adulterada na conjugação com a autonomia individual, o que poderia ensejar, 

inclusive, a defesa de sacrifícios humanos. 

 O Ministro criticou também o arguemento de que essa espécie de aborto 

estaria permitida no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que não haveria 

proibição expressa e a cláusula genérica de liberdade do artigo 5º, II, da Constituição, 

seria aplicado nessa hipótese. 

Nessa linha, o Ministro argumentou que o aborto de anencefálico é uma penal 

de morte decretada pelo mais forte sobre o mais fraco. Pena capital que desconsidera 

a ética e a juridicidade da dignidade. Essa dignidade já estaria tutelada pela lei ainda 

durante a vida intrauterina, independente da  deformidade do feto. Assim, o aborto de 

anencefálico reduziria o feto a condição de lixo ou coisa imprestável e incômoda. 

Desse modo, a disposição do feto anencefálico, no entender do Ministro, o 

transformaria em coisa, no entanto o feto já é sujeito de direitos, ainda que não tenha 

personalidade jurídica. O Código Civil resguarda esses direitos, para o feto 

anencefálico ou não, com uma capacidade passiva no exercício desses direitos. 

Portanto, aludi o Ministro, o feto não é coisa e nem objeto de direito alheio. 

O Ministro destacou que o diagnóstico da anencefalia não é preciso e com 

margem segura de segurança. Disse ainda que é necessário cuidados com “verdades 

provisórias” trazidas pela ciência. Nesse contexto, o intérprete deve se basear sempre 

pela dignidade e incolumidade da vida humana.  

Por fim, o Ministro Cezar Peluso criticou a analogia da gravidez a tortura, 

quando se leva a gestação até o fim, dizendo que a gravidez não pode ser evitada, 
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bem como se essa conduta fosse tortura deveria ser tipificada em lei. Além disso, 

classificou como egoísta da parte da mulher se abster do sofrimento eliminando o feto. 

A dor, que para o Ministro é parte inerente da condição humana, não pode ser 

motivação para se eliminar uma vida. E ainda, não somente a gravidez de 

anencefálico é perigosa, como é qualquer gravidez. Concluiu, então, que levando esse 

argumento de risco da gestação até suas últimas consequências qualquer gravidez 

poderia ser proibida. 

Nesse sentido, votou o Ministro pela improcedência total da ação. 
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CAPÍTULO 4: RAZÕES DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO DA 

ADPF Nº 54 

 

Até aqui analisamos as repercussões referentes ao direito à vida em contraste 

com o aborto. Analisamos ainda os argumentos que permearam o julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54 ocorrida no Supremo 

Tribunal Federal. 

Nesse momento, vamos nos debruçar sobre os principais argumentos, 

pautados sempre pela Constituição Federal, a fim de demonstrar que o aborto de 

anencefálico é inconstitucional e que o Suprema Corte errou em sua decisão. 

O vetor máximo de interpretação e orientação que dará respaldo a essa análise 

será o princípio fundante do Estado de Direito, qual seja, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Assim, abordaremos a dignidade da pessoa humana em seus principais 

aspectos e, em seguida, traçaremos os vetores mais adequados para interpretação 

das normas constitucionais que tutelam o direito à vida. 

Ademais, também abordaremos outros argumentos que foram destacados e 

formaram o fundamento da decisão firmada pela Corte Suprema na ADPF nº 54, a fim 

de demosntrarmos que tais fundamentos foram equivocados. 

 

4.1. Dignidade da Pessoa Humana Como Princípio Fundamental 

A dignidade do ser humano75 compõem um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Está expressamente inscrita no rol do artigo 1º da Constituição 

                                                           
75 “No pensamento clássico, a dignidade (dignitas) relacionava-se com a posição social  

ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento junto à sociedade, existindo 
uma modulação da dignidade, ao passo que, no pensamento estóico, a dignidade estava 
vinculada tanto à noção da liberdade pessoal de cada indivíduo, quanto à idéia de que 
todos, no que tange à sua natureza humana, eram dotados de igual dignidade. O 
pensamento jusnaturalista racionalizou e laicizou a concepção de dignidade da pessoa 
humana, mas permaneceu presente o entendimento de que pessoas devem ser tratadas 
com dignidade pelo simples fato de serem pessoas, e não como meios ou meros 
instrumentos para a satisfação de nossos desejos, sendo tal conceito expresso por Kant na 
segunda formulação do imperativo categórico. Por este entendimento, temos que a 
dignidade da pessoa humana impõe constrangimentos a todas as ações que não tomem a 
pessoa como fim. Mas foi após o desvalor da indignidade do ser humano revelado na 



51 
 

da República. Embora se tenha elegido outros fundamentos para o Estado 

Democrático de Direito na mesma norma constitucional, nos parece claro que a 

dignidade da pessoa humana é a mais elevado, pois desse princípio deriva todos os 

outros e os direitos e garantias fundamentais. 

Carla Pinheiro discorre com precisão sobre as implicações resultantes da 

dignidade da pessoa humana ser fundamento do estado de direito ao dizer que 

[...] além de declarar que a dignidade humana constitui fundamento 
norteador de compreensão e interpretação da Constituição, o 
constituinte de 1988 estabeleceu, no art. 5º, § 2º, que os Direitos 
Fundamentais nela expressos não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O 
constituinte quis, assim, a nosso ver, expressar de maneira indubitável 
que o texto normativo do art. 1º não se tratava de simples declaração 
de direito, já que no art. 5º, §§ 1º e 2º, estabeleceu as condições 
materiais para uma efetiva implementação do princípio da dignidade 
humana [...]76 

 

Sendo assim, como destacado, a dignidade da pessoa não está inserida na 

Constituição como mera declaração, vai muito além. É o ponto fulcral de onde derivam 

todos os outros princípios e demais direitos, além de ser vetor de interpretação da 

Carta Maior. 

Nesse sentido, poderemos considerar tal princípio em apreço como 

metanorma, porquanto ela indica os contornos de interpretação dos demais princípios 

que devem também atender a promoção da dignidade da pessoa e os direitos 

                                                           
Segunda Guerra Mundial que o valor da dignidade da pessoa humana ampliou sua 
concepção. O documento que erigiu de forma cristalina tal valor foi a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que inspira e é preservado pelo DIDH – Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Logo em seus considerandos, a Declaração Universal igualou o conceito 
de dignidade ao de respeito, decorrente de uma ética universal. Para a Declaração, a 
condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, daí a 
essência da dignidade ser o respeito mútuo. A partir dela o valor da dignidade da pessoa 
humana passou a ser introduzido nos textos constitucionais, consagrando-o como um 
super-princípio a orientar o direito interno e o internacional.” (JÚNIOR, Flávio Luiz Teixeira, 
Direito à Vida do Nascituro. 2009. Dissertação em Direito Civil Comparado – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível 
em:<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/8491/1/Flavio%20Luiz%20Teixeira%20Ju
nior.pdf>.Acesso em: 20 mar. 2019). 

76 PINHEIRO, Carla. Direito Internacional e Direitos Fundamentais, apud 
SCALQUETTE, Ana Cláudia. Direito à Vida e a Dignidade da Pessoa Humana: In 
MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa; SCALQUETTE, Ana Cláudia; LIMA, Cíntia 
Rosa Pereira de; BERGSTEIN, Gilberto (coordenadores). Dignidade da Vida Humana. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 50. 
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fundamentais77. Ainda é a dignidade da pessoa que define também os limites de 

interpretação e o alcance dela. 

Com efeito, todas as pessoas possuem de forma natural e inalienável essa 

dignidade, uma vez que somente pelo fato ser pessoa humana esse valor integra seu 

ser.  

Não é por outro motivo que Ingo Wolfgang Sarlet afirma que “[...] a dignidade, 

como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, sendo 

irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser 

humano como tal e dele não pode ser destacado”78. Assim, não existe momento em 

que a pessoa adquire dignidade. A condição humana é o pressuposto para ser 

revestido de dignidade em todos os seus aspectos.  

A jurisprudência e a doutrina já se manifestaram em reiteradas vezes no sentido 

de que a dignidade da pessoa é elemento integral de interpretação da Constituição, 

mas também da lei infraconstitucional, dando, inclusive, novos paradigmas para a 

hermenêutica jurídica79. 

Carmen Lúcia, em palestra proferida na XVII Conferência Nacional da OAB/RJ, 

afirmou que “[...] dignidade é o pressuposto da idéia de justiça humana, porque ela é 

que dita a condição superior do homem como ser de razão e sentimento. Por isso é 

que a dignidade humana independe de merecimento pessoal ou social. Não há de ser 

mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é 

um direito pré-estatal”80. 

                                                           
77 Nesse sentido “O princípio da dignidade humana é o fundamento filosófico e jurídico 

dos direitos humanos e se expressa nestes direitos, funciona também como metanorma, 
indicando como devem ser interpretadas e aplicadas as outras normas e princípios, em 
especial as normas definidoras de direitos fundamentais, ampliando o seu sentido, 
reduzindo-os ou auxiliando em conflitos entre direitos fundamentais. A dignidade da 
pessoa humana é a chave de interpretação material das demais normas jurídicas.” 
(MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O Princípio da Dignidade Humana e o Direito à 
Vida. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 154). 

78 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. rev. atual. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 118. 

79 SARLET, Ingo Wolfgang. op.cit., p. 80. 
80 Cármen Lúcia Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa humana e a 

exclusão social, texto mimeografado em palestra proferida na XVII Conferência Nacional da 
OAB/RJ, 29/08/99, p. 4, apud Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional, 9.ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p.30-31. 
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Este trecho traz dois pontos importantes. O primeiro diz respeito a origem da 

dignidade da pessoa humana que, nas palavras de Carmen Lúcia, derivam da própria 

noção de justiça. Entendemos de forma similar, considerando definição de justiça mais 

simples e consentânea com a realidade, dar a cada um o que é devido, onde cada ser 

humano tem por justiça que ser trado de forma digna, durante toda sua vida.  

Desta forma, ainda, se faz imperativo tratar a todos com igualdade, inscrita no 

Preâmbulo do Texto Fundamental e inserida no artigo 4º, IV, a partir da noção de 

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é vedado absolutamente tratar a pessoa 

consoante qualquer tipo de discriminação, e o bem de todos deve ser promovido. Aqui 

também a dignidade da pessoa é o sustentáculo de interpretação. 

O outro ponto a ser destacado a partir do que Cármen Lúcia aludiu é o referente 

a existência pré-estatal da dignidade da pessoa humana. A partir daqui o que deve 

imperar é a proteção pelo Estado dessa dignidade intrínseca, natural e irrevogável do 

homem. Nesse diapasão, o Estado, tem por fim último promover o bem de todos e 

não pode se imiscuir diante de situações que coloquem em risco os direitos 

fundamentais que derivam da dignidade humana. 

Com efeito, o Estado moderno se funda na soberania popular e esta, por sua 

vez, deriva da dignidade humana, de modo que não é possível que o Estado viole tal 

dignidade. Isso ocorre ainda, porque os direitos humanos também derivam da 

dignidade do homem, e o artigo 4º, II, da Constituição da República destaca a 

prevalência dos direitos humanos. 

Direitos humanos, aqui, entendemos como direitos já existentes antes mesmo 

da formação de uma sociedade, de um Estado. Dessa forma, a lei positiva cabe 

apenas reconhecer e dar contornos práticos a esses direitos inerentes ao homem e o 

arbítrio estatal e a decisão da maioria não prevalecem se se chocam com esses 

direitos. 

Robert Spaemann destaca sobre isso que 

Com efeito, no fundo se trata de ter consciência da dignidade objetiva 
da pessoa humana, de que o homem não pode ser tratado ao arbítrio 
do poder e da sociedade, porque é objetivamente um ser livre e 
exigente, portador de certos direitos em virtude de sua dignidade, 
reconhecidos, mas não outorgados pela sociedade. Se os direitos 
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humanos não forem anteriores ao direito positivo, seriam simples 
editos de tolerância revogáveis.81 

 

Em suma, a dignidade da pessoa tem caráter absoluto enraizada na natureza 

humana. Tal natureza, como é cediço, se encontra desde a concepção, contida no ser 

concebido e biologicamente inscrita no seu material genético único e irrepetível. 

Destarte, o Estado, especificamente o brasileiro, não possuí legitimidade para 

cindir a dignidade humana seja de qual maneira for. As decisões estatais devem 

promover o ser humano e não reduzi-lo a um mero súdito preso nas garras do 

Leviatã82 , ainda que sob a égide de uma suposta maioria ou em nome da soberania 

popular. Esta deve estar em função da dignidade da pessoa, como acima referido. 

Nesse ponto, Leslei Lester ensina que 

Ora, o bem comum não é senão, primordialmente, a garantia dos 
direitos fundamentais. Portanto, a soberania popular está limitada pelo 
respeito aos direitos fundamentais e, portanto, em nome da soberania 
popular, não se poderia suprimir direitos humanos, ainda que deter- 
minado em um consenso momentâneo. Logo, as cláusulas pétreas 
são o sustentáculo da garantia dos direitos humanos em face de uma 
pretensa prevalência da soberania popular. 83 

 

 

4.2. A Dignidade da Pessoa e a Inviolabilidade da Vida 

Traçado algumas vertentes mais relevantes no que concerne a dignidade da 

pessoa humana, traremos agora o ponto fundamental onde buscaremos demonstrar 

que a vida, desde a concepção até a morte natural, é revestida pelo manto da 

dignidade que não se pode restringi-la ou destruí-la em nenhuma hipótese. 

O artigo 5º da Constituição inaugura o rol de direitos fundamentais 

imprescindíveis ao homem. Dentre esses direitos o direito à vida está em posição de 

                                                           
81 SPAEMANN, Robert. Personas – Acerca de La Distincíon Entre Algo y Alguém. 

Navarra: EUNSA, 2008, P. 234, apud FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 135-
136. 

82 “Concretamente, o Estado deve reconhecer a existência deste rol de direitos e o fato 
de que os homens são os sujeitos deste rol muito antes do estabelecimento do próprio 
Estado. Logo, o Estado não é a última instância da dimensão política ou mesmo jurídica. 
Só existe legitimidade para atuação estatal quando há um consenso livre em torno de certas 
normas que refletem uma genuína juridicidade imanente ao homem, como, por exemplo, a 
regra natural intuitiva que veda o enriquecimento ilícito, que pune o homicídio e que príbe a 
tributação confiscatória.” (FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 70). 

83 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. op. cit., p. 156. 
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destaque, pois é o primeiro mencionado pelo constituinte originário indicando sua 

prevalência e preferência inclusive sobre os demais. 

Como já indicado acima, os direitos fundamentais são direitos que emanam dos 

direitos humanos e são escritos numa Carta Política. Entretanto, é evidente que essa 

positivação não é exauriente sendo outros direitos também componentes desse rol, 

ainda que não expressamente indicados. Essa é a dicção do § 2º do artigo 5º, da 

Constituição. 

Os direitos, então, têm uma origem certa, a dignidade da pessoa humana, ou 

seja, o direito emana da pessoa.84 

Dito isso, a conclusão deve ser que o direito à vida é absoluto, pois sem ele 

não existe pessoa e os demais direitos perdem seu sujeito. Todas as ações políticas 

e jurídicas convergem para a dignidade humana que encontra sua expressão mais 

genuína e preciosa no direito à vida. 

 Assim, na expressão biológica do direito à vida temos que seu termo 

inicial é a concepção, como já foi analisado no Capítulo 1 deste trabalho. Uma defesa 

preliminar e já satisfatória se erradica no fato de que na Constituição Federal não há 

qualquer menção do momento do início da vida. Sendo assim, não se poderia tolher 

                                                           
84 “Ius ex persona oritur: o direito emana da pessoa. A pessoa deve constituir o centro 

do direito em quaisquer de suas dimensões. Por ser tanto racional como livre, a pessoa 
humana é protagonista do direito, o sujeito de direito por antonomásia. ‘Todo direito tem 
sido construído por cusa dos homens’, assinalou o jurisconsulto Hermogeniano, magister 
libellum de Diocleciano, inspirado na tradição do Direito Romano clásico (D. 1, 5, 2: Cum 
ingitur hominum causa omne ius constitutum sit). O mesmo sentido é empregado por 
Justiniano em suas Instituticiones (I. 1, 2, 12), quando afirma que pouco se pode saber 
do direito se a pessoa é ignorada (Nam parum est ius nosse si personae quarum causa 
statutum est ignorentur). Por isso, podemos afirmar  - categoricamente – que o direito 
procede da pessoa. Eis a regra de ouro do direito. O direito tem origem na pessoa e não 
no Estado, essa construção teórica criada para servir o homem, ainda que, em muitas 
ocasiões, tenha sido instrumentalizado para fins iníquos à humanidade. As pessoas são 
autênticas nomoforas, isto é, portadoras do direito. A crise da noção de pessoas, própria 
do ethos pós-moderno,também produz efeitos nefastos  no vocabulário jurídico. Isso é 
patente também na complexa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, nascida na 
Idade Média, por impulso do canonista Siniblado de Fieschi, mais tarde conhecido como 
Papa Inicêncio IV: no comentário as Decretais de Graciano (c. 57. X. 11. 20), disse cum 
collegium in causa universitatis fíngatur una persona (‘o colégio, por causa da totalidade, 
forma uma pessoa’). Thomas Hobbes também contribuiu nessa distinção, na passagem 
em que ele, como Sinibaldo no comentário anterior, equipara as instituições com os 
homens: ‘porque a um só tempo os cidadãos e as instituições assumem as propriedades 
pessoais dos homens’ (De Cive, 14.4: quia civitates semel institutae induunt proprietates 
hominum personales).” (FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 140). 
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o mais primordial dos direitos, a vida, condicionando-o a ocorrência de algum evento 

biológico posterior a concepção, que origina todos os outros e sem ela não se 

sucederiam os demais.  

Ainda, ao negar a proteção da vida desde a concepção assumir-se-ia o lugar 

do Constituinte Originário reescrevendo a Carta Maior ao seu bel-prazer. 

Jorge Miranda, analisando a Constituição portuguesa, traz definição sobre a 

inviolabilidade da vida, que entendemos conformada à Constituição brasileira, ao 

afirmar que  

A dignidade é tanto da pessoa já nascida como da pessoa desde a 
concepção – porque a vida humana é inviolável (art. 24º, n.1.), porque 
a Constituição garante a dignidade pessoal e a identidade genética do 
ser humano (art. 26º, n. 1) [...] 85 

 

Desta forma, a vida é inviolável e num eventual confronto de direitos 

fundamentais, o que não raro ocorre no que concerne a discussão do aborto, onde os 

direitos da mulher estariam em colisão com os direitos do nascituro, o direito à vida 

deve prevalecer, porquanto nada pode suplantá-lo. 

Paulo Gustavo Gonet Branco define as bases dessa ótica aduzindo que 

A vida é o pressuposto para todos os direitos fundamentais. É curial, 
portanto, que se reconheça ao direito à vida uma primazia no contexto 
dos demais direitos. É defensável dizer que o direito à vida não é 
absoluto, sob a nossa Constituição, que prevê̂ a possibilidade, ainda 
que restrita, da pena de morte em caso de guerra declarada. Em 
outros casos, não parece que o Estado disponha do poder de ponderar 
vidas, sobretudo com outros direitos fundamentais, e tomar 
deliberações que importem os sacrifícios de existências humanas. 
O acervo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal igualmente 
avaliza a doutrina de que certos direitos fundamentais não admitem 
ponderação com pretensões contrárias, no sentido de reconhecer que 
certos direitos fundamentais são insuscetíveis de ponderação e de 
aplicação modulada segundo o princípio da proporcionalidade. Vale 
referir o HC 80.949 (RTJ 180/100-123). É compatível com a 
jurisprudência da nossa Suprema Corte, portanto, e não destoa da 
inteligência elaborada em outras jurisdições ou da mais atenta 
doutrina, afirmar que o direito à vida, pela sua própria importância e 
significado para o sistema constitucional, não admite ser ponderado 
com outras pretensões, se a alternativa dada para a solução do conflito 
é o sacrifício certo de uma existência humana. Mesmo quando se 
admite um exercício de ponderação envolvendo a possibilidade de 
risco para o direito à vida (nos casos em que não há certeza de que a 
atuação em favor de um interesse importará sacrifícios a uma vida), 

                                                           
85 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3º ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2000. Tomo IV: Direitos Fundamentais. p. 51. 
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ainda aí há que se ver reconhecido, em favor do direito à vida, um 
peso em abstrato mais elevado que os demais direitos confrontantes, 
o que haverá́ de se refletir no momento de se apurar o resultado da 
ponderação. Alexy, a esse respeito, anota que o direito à vida sobre- 
leva os demais, em peso, mesmo considerado esse direito em 
abstrato.86 

 

Nesse ponto, deve-se esclarecer, portanto, que os direitos da mulher, sejam 

quais forem, liberdade, intimidade, autonomia, reprodutivos, sexuais, nunca ganharão 

status de prevalência sobre o direito à vida do embrião. Este é um ser autônomo, 

distinto da sua mãe, e já protegido pela dignidade humana, desde a fecundação que 

o originou. O embrião é sujeito de direitos na mesma medida que seu pai e sua mãe. 

Na esteira do que que já foi esposado anteriormente, verificamos que os 

defensores da pretensão de descriminalização do aborto se abstêm da discussão 

jurídica do problema ou da inegável dimensão moral que acarreta. No mais das vezes, 

se avocam pretensos direitos pouco precisos que elevam ao patamar absoluto para 

relativizarem o mais absoluto dos direitos, o direito à vida. 

Isso se deve geralmente por duas razões. A primeira se relaciona à negação 

da personalidade jurídica do nascituro, reduzindo-o a uma coisa que pode ser 

descartada. Essa noção, embora vil, é encoberta com um simulacro argumentativo no 

sentido de que o embrião, sobretudo nas primeiras semanas de gestação, não é nada 

mais do que um “amontoado de células” igual a quaisquer outras que um adulto possui 

e, por esse motivo, poderia ser descartado sem repercussões. 

Ocorre, no entanto, que existe uma distinção evidente entre os tipos de células 

que compõem o corpo humano. Distinção essa que reside entre a diferente 

capacidade da célula embrionária em dar origem a outras em relação as demais 

células do corpo, após o desenvolvimento gestacional. Roberto Adorno esclarece a 

questão ao dizer que 

Uma célula da pele de um homem adulto, que pode ser separada e 
cultivada, pertence também à espécie humana; em seus 46 
cromossomos, possui toda a informação genética do indivíduo, da 
mesma forma que um embrião. No entanto, essa célula não é um 
"indivíduo humano no mesmo sentido que o é um embrião, porque 

                                                           
86 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Proteção do Direito à Vida: A Questão do Aborto. Brasília, 

2011, p. 12-13. Disponível em: < 
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/view/677/464 >. Acesso em: 27 
abr. 2019. 
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somente este último está orientado a se transformar numa criança e, 
logo mais, num adulto. Ao contrário, uma célula da pele não será 
nunca um homem completo: as células que compõem o embrião são 
totipontentes, quer dizer, elas contêm todo o ser humano; uma célula 
da pele, como a célula de qualquer tecido do corpo humano, é 
diferenciada, ela não está orientada a se transformar num ser humano 
completo.87 

 

A partir dessa afirmação, infere-se a existência de um novo ser humano titular 

de direitos. 

A segunda razão se erradica na supressão do caráter moral do aborto. Essa 

argumentação, não raro, suscita a laicidade do Estado para afirmar que a religiosidade 

dos cidadãos não pode ser invocada como fundamento para se rechaçar o aborto, 

pois a crença pessoal é de caráter privado e não deve se espraiar para o âmbito 

público. 

Com efeito, é destacado também que num Estado Democrático de Direito, 

como é o Brasil, é vedado assumir conceitos absolutos que desprezem a pluralidade 

do povo, uma vez que ensejaria discriminações. 

Embora, essa argumentação tenha ganhado muitos adeptos para a defesa da 

discriminalização do aborto, inclusive foi um dos fundamentos da decisão da Corte 

Suprema no caso da ADPF nº 54 (conforme ementa do acódão88), ela não se sustenta. 

É notório que o problema do aborto é também de caráter moral e o Direito não 

está apartado da moral. Apartar o senso de moralidade, que se expressa muitas vezes 

de forma natural para homem, da ciência jurídica é dar espaço para que as maiores 

                                                           
87 ANDORNO, Roberto. Bioética y dignidade de la persona. Madri: Tecnos, 1998, p. 95. 
88 ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro 

quanto às religiões. Considerações. 
FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE 

SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – 
DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional 
interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos 
artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar 
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 e 128, 
incisos I e II, do Código Penal, nos termos do voto do relator e por maioria, em sessão 
presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata do julgamento e das 
respectivas notas taquigráficas. 
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atrocidades sejam praticadas e justificadas apenas pela aparente legalidade que lhe 

são insculpidas. 

O sentimento religioso do povo brasileiro não pode ser disconsiderado como se 

fosse uma infantilidade ou mera superstição que está cindida da realidade. Ao 

contrário, ao menos no que concerne ao início da vida, as idéais religiosas estão 

amparadas em evidências científicas sólidas. 

Assim, a doutrina constitucional deve sopesar os argumentos de caráter moral 

e reliogioso quando estão conformados também com a Carta Maior e em pesquisas e 

constatações científicas. 

Paulo Gustavo Gonet Branco lembra que 

Evitar a discussão sobre a validade de leis que envolvem o aborto, sob 
o pretexto de que não se deve, num Estado que se proclama pluralista, 
assumir uma determinada concepção de pessoa, porque isso 
envolveria opções morais capazes de produzir rupturas sociais, acaba 
por produzir inconsistências. O desprezo por motivações morais para 
a solução de questões essenciais em que se nota o desacordo prático 
na sociedade, lembra Sandel, "não oferece base para a decisão por 
uma das soluções aventadas em detrimento da outra". Isso sem contar 
que a recusa a uma visão moral do problema pode ser, em si mesmo, 
uma opção moral, capaz de produzir dissenso. Daí que o tema do 
aborto, em qualquer de suas formas, não pode ter o seu lado moral 
suprimido do debate público apenas porque essa discussão envolveria 
assunto que não recolhe consenso entre os cidadãos. De outra parte, 
o aspecto moral ganha tanto mais consistência e relevo quando tem o 
abono de razões práticas e científicas.89 

 

 

Ives Gandra da Silva Martins e Antônio Carlos Rodrigues do Amaral 

acrescentam ainda que a supressão dos argumentos religiosos configura 

inconstitucionalidade, pois 

Quando se sustenta que o Estado deve ser surdo à religiosidade de 
seus cidadãos, na verdade se reveste esse mesmo Estado de 
características pagãs e ateístas que não são e nunca foram 
albergadas pelas Constituições brasileiras [...] Pretender calar os 
vários segmentos religiosos do país não apenas é antidemocrático e 
inconstitucional mas traduz comportamento revestido de profunda 
intolerância e prejudica gravemente a saudável convivência harmônica 
do todo social brasileiro.90 

 
 

                                                           
89 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 5. 
90 MARTINS, Ives Gandra da Silva; AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. Estado 

laico não é Estado ateu e pagão. Folha de São Paulo, 14 de junho de 2007. 
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Portanto, dar voz as religiões mais expressivas no Brasil em relação ao aborto 

tem sua relevância para uma compreensão constitucional mais sólida em vista da 

proteção da inviolabilidade da vida, desde o princípio. E mais substancioso se torna 

os motivos desse repúdio na medida que se orientam pelo conhecimento científico, 

nesse trabalho já explicitado. 

Nesse diapasão, verificamos que o problema do aborto vai além de apenas 

revogar lei ordinária, como é geralmente o enfoque, colocando os direitos do nascituro 

em segundo plano. Se o homem possui uma dignidade inerente que desagua em um 

rol de direitos humanos e fundamentais, tudo o que se adequa a essa compreensão, 

inclusive razões de origem religiosa, devem ser considerados.  

Vamos além, contudo. Ainda que se formasse uma maioria na sociedade apta 

a compor um consenso para editar leis que trouxessem legalidade a prática abortiva, 

a partir da mera resolução pessoal da gestante, essa lei seria injusta, pois tal norma 

desafiaria a dignidade da pessoa humana. 

Muito pior é a redução do direito apenas a lei positiva como se ela encerrasse, 

por mera convenção estatal91, o que é e não é devido ao homem. Lei essa se baseia 

apenas em realidades sociais. Dessa forma, o direito é reduzido a leis que devem 

retratar fatos sociais e o legislador tem que compor na norma um retrato passageiro 

da sociedade no instante da edição da lei, mas que no futuro pode ser revogada 

quando outras situações surgirem. Não existe segurança jurídica e a justiça é 

destruída92. 

Quando, porém, a lei não é revogada e ainda vigora, como é o caso do Brasil 

com a tipificação do aborto no Código Penal, apela-se ao Poder Judiciário, que teve 

                                                           
91 “Limitado a esse embate, logo, vencerá a proposta que, simplesmente, conseguir se 

impor aos fatos e às outras concorrentes. Quando o conteúdo de uma lei se resume ao 
campo da estrita convenção, a lei se torna sinônimo de força daqueles que conseguirem se 
agregar ao redor de uma maioria coesa e a justiça sintetiza-se ao direito positivo.” 
(FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 142). 

92 “Outra deriva notória do debate está em reduzir a lei, instrumento do direito e não sua 
sinomímia, ao registro de fatos sociais, ratificando-os, como se o legislador atuasse como 
um sociólogo, empobrecendo a finalidade da lei que, por ser obra da razão, tem uma função 
educativa insubstituível e não simplesmente declaratória da realidade social. Esta confusão 
entre fato social e norma jurídica é algo corrente no debate jurídico: a legislação seria 
‘antiquada’, ’ultrapassada’, ’uma velha bolorenta’, ‘peça de museu’, como comprovam as 
numerosas infrações à norma, logo, deveria ser atenuada ou mesmo revogada. A confusão 
nesse debate, no fundo, dissimula uma afronta em face dos destinatários da lei.” 
(FERNANDES, André Gonçalves. op. cit., p. 145). 
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sua importância muito acentuada nos últimos anos, sobretudo com as decisões da 

Corte Constitucional93, para se obter, na prática, efeitos legislativos.94 

Nesse cenário, o ativismo judicial95 suscita muitos questionamentos, porquanto 

sob a alegação de inépcia do Poder Legislativo se prolatam decisões que, ao nosso 

                                                           
93 “O Poder Judiciário ganhou um relevo enorme a partir da Segunda Guerra Mundial, 

como fator de limitação do Poder Executivo e como guardião dos direitos fundamentais, 
com o modelo de Kelsen. As Cortes Constitucionais, portanto, tem um papel singular nessa 
harmonia dos poderes estatais, sem subtrair as atividades precípuas dos outros poderes. A 
falta de consenso nos parlamentos modernos em face da incomensurabilidade dos 
discursos éticos, como bem observado por MacIntyre, acarreta uma maior pressão para a 
decisão dos impasses sociais pelas Cortes Constitucionais, o que lhes confere maior poder 
e também maior responsabilidade. Na visão de MacIntyre, elas são apenas mais um palco 
da luta inconciliável de tradições morais e políticas incompatíveis.”  (MAGALHÃES, Leslei 
Lester dos Anjos. op. cit., p. 158-159). 

94  Vide ADPF nº 54, ADI nº 5581, ADI nº 442. 
95 Alexandre de Moraes, em artigo publicado, traça algumas considerações sobre 

ativismo judicial pertinentes para esse trabalho. Alexandre de Moraes defini o ativismo 
judicial como “seria ‘uma filosofia quanto à decisão judicial mediante a qual os juízes 
permitem que suas decisões sejam guiadas por suas opiniões pessoais sobre políticas 
públicas, entre outros fatores’ (cf. a respeito, Black’s Law Dictionary), sendo apontado  por  
alguns  doutrinadores  norte-americanos  como  uma  prática,  que  por vezes indica a 
ignorância de precedentes, possibilitando violações à constituição; ou,  seria  um  método  
de  interpretação  constitucional,  no  exercício  de  sua  função  jurisdicional, que possibilita, 
por parte do Poder judiciário, a necessária colmatação das lacunas constitucionais geradas 
pela omissão total ou parcial dos outros Poderes, ou ainda, pelo retardamento da edição de 
normas que possibilitem a plena efetividade do texto constitucional?”. Assim, o citado 
doutrinador avança na análise expondo as razões dos que defendem e dos que combatem 
o excessivo ativismo judicial. Entendemos que o ativismo judicial, sobretudo o praticado 
pela Corte Suprema, é um “flagrante desrespeito aos limites normativos substanciais da 
função jurisdicional, usurpando, inclusive, função legiferante (Elival da Silva Ramos). 
Alexandre de Moraes destaca que “não são poucos os doutrinadores que, apontam enorme 
perigo à Democracia e à vontade popular, na utilização do ativismo judicial, pois com 
salientado por Ronald Dworkin, ‘o ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico.  
Um  juiz  ativista  ignoraria  o  texto  da  constituição,  a  história  de  sua  promulgação,  as  
decisões  anteriores  da  Suprema  corte  que  buscaram  interpretá-la  e  as  duradouras  
tradições  de  nossa  cultura  política  ativista  ignoraria  tudo  isso  para  impor a outros 
poderes do estado o seu próprio ponto de vista sobre o que a justiça  exige.’” (MORAES, 
Alexandre de. As súmulas vinculantes no Brasil e a necessidade de limites ao ativismo 
judicial, 2012, Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 106(106-107), 
267-285 p. 281-282. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67946>. 
Acesso em: 27 abr. 2019. 
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ver, afrontam a Tripartição dos Poderes96 e a estrita legalidade, e.g., em matéria 

penal97, como se observou no caso do aborto de anencefálico98.  

No julgamento, os Ministros argumentaram que obrigar a mulher a levar a termo 

uma gravidez onde o bebê é acometido de anencefalia seria afronta a dignidade da 

pessoa humana. Nada mais falso, como expomos acima. A dignidade da pessoa 

humana funda o direito à vida integral e inviolável desde a concepção. Ora, a 

anencefalia começa a se manifestar a partir da terceira semana de gravidez, 

geralmente, ou seja, quando o bebê surge, na fecundação, não apresenta esta 

moléstia e ali já tem o direito de nascer99. 

                                                           
96 “Na verdade, a Teoria da Tripartição dos Poderes, em Montesquieu, é uma composição 

dos três princípios de governo conhecidos dos antigos e relatado por Políbios como o fator 
fundamental do poderio da República Romana. A monarquia, a aristocracia e a democracia, 
as formas puras de governo, estavam plasmadas nos cônsules, no Senado e nos Comícios 
da plebe romanos. Políbios afirma que a monarquia, o poder de executar, estava presente 
nos Cônsules. A aristocracia romana estava no Senado e o poder da plebe, reconhecido 
nos Comícios. Montesquieu também reconhece este esquema, pois estabelece que o 
poder executivo competiria ao monarca, o poder legislativo constituído pelo Senado, a 
casa dos nobres, e pela Câmara dos representantes do povo, sendo que o voto para 
Montesquieu deveria ser censitário. O poder judiciário deveria ser conferido a juízes 
temporários, na concepção do nobre francês, e nomeados para causas específicas, pois, 
para Montesquieu, o poder de julgar era o mais terrível de todos, pois conferia a uma 
pessoa determinar os rumos da vida de outra. Por isso, deveria ser exercido também 
pelos seus iguais, de modo que uma classe não pudesse subjugar a outra: nobres 
julgariam nobres, plebeus julgariam plebeus. Vê-se, aí, o germe ou a expressão da 
recusa do controle de constitucionalidade na França. A função judicial, nesse modelo de 
Montesquieu, estaria anulada por si mesma. O poder estatal, portanto, estaria dividido 
nesses corpos que se anulariam e se ajudariam mutuamente. A teoria de Montesquieu 
era uma adaptação da Constituição inglesa ao caso francês, onde até hoje os três 
princípios convivem, já que a Inglaterra é uma Monarquia Constitucionalista, com uma 
Câmara dos Lordes e outra Câmara dos Comuns eleita pelo povo. A Câmara dos Lordes 
possui, contudo, funções reduzidas no atual contexto.” (MAGALHÃES, Leslei Lester dos 
Anjos. op. cit., p. 157-158). 

97 O artigo 5º da Constituição assim assevera: “Art. 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, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal;”. E o artigo 1º do Código Penal vai nesse 
sentido: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal.” Assim, a Constituição é clara em relação necessidade de lei, tipificação, 
para que exista, tal como é a definição, crime. Uma decisão no exercício da jurisdição, ainda 
que constitucional, não tem o condão de inovar o Direito Penal, criando crimes ou revogando 
um dispositivo penal. 

98 Os votos vencidos no julgamento da ADPF nº 54, dos Ministros Enrique Ricardo 
Lewandowiski e Cezar Peluso, como visto no capítulo anterior, destacaram justamente que 
no mérito da ação o Supremo Tribunal atuaria como verdadeiro legislador positivo, 
usurpando a competência constitucional do Congresso Nacional. 

99 Maria Helena Diniz, discorrendo sobre o direito de nascer, aponta que esse direito 
decorre do direito inalienável à vida, dizendo que “A sociedade não pode editar leis que 
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O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, que tem como valor 

supremo a dignidade da pessoa humana, atraindo para si toda a interpretação 

constitucional, de modo que o intérprete nunca pode tergiversar seu conteúdo. A Corte 

Suprema é, no limite, guardiã da dignidade da pessoa e no julgamento da ADPF nº 54 

a esvaziou totalmente. 

 

 

4.3. Morte Cerebral e Anencefalia 

Ao realizarmos uma análise descritiva, no capítulo anterior, do voto vencedor 

do Ministro Relator da no julgamento da ADPF nº 54, destacamos que um dos 

argumentos nos quais ele se debruçou para defender sua posição e, por conseguinte, 

a prática do aborto de anencefálico como conduta não contemplada no Código Penal, 

se refere a analogia da anencefalia à morte cerebral. 

Para o Ministro e para a parte autora da ação a anencefalia é doença 

incompatível com a vida ou, ao menos, com a vida em potencial. Aqui, considerando 

tudo o que já foi exposto nesse trabalho, é necessário um exame mais acurado para 

que possamos concluir que a incompatibilidade entre vida e anencefalia é apenas 

virtual e não real, conduzindo a inconstitucionalidade do julgamento, ora analisado. 

A anencefalia, como aludido no Capítulo 2, é uma deformidade no tubo neural 

atingindo parte do encéfalo. 

É necessário, nesse instante, definir a forma como é diagnosticada a morte de 

um indivíduo. O conceito inserido na legislação brasileira se encontra no art. 3º da Lei 

9.434 de 1997, a Lei dos Transplantes de Órgãos e Tecidos. 

O caput do art. 3º, que define o critério para se constatar a morte, assim está 

redigido: 

Art. 3º A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida 
de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois 
médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 

                                                           
imponham a vida ou a morte. Se o feto pudesse falar, perguntaria: por que não tenho direito 
de nascer? Se fosse condenado à morte diria para o magistrado: por que não posso viver? 
Sem qualquer defesa, não tenho chance alguma de recorrer; seu destino será a morte. Está 
em jogo a vida de uma criança, por isso não podemos ficar calados; é preciso refletir sobre 
o aborto e respeitar a vida e o direito ao nascimento. Urge que a humanidade progrida, 
caminhando na direção de princípio s que permitam ao homem ser cada vez mais homem, 
vendo respeitado o seu direito fundamental, intocável e inalienável à vida e, 
consequentemente, o seu direito de nascer.” (DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 54-55, grifo 
da autora). 
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mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 
resolução do Conselho Federal de Medicina. 

  

 

Primeiramente, verifica-se que o critério para o diagnóstico da morte do 

indivíduo, não se restringindo apenas a transplante, é a morte encefálica. Dessa 

maneira, uma exegese simples apontará que para que a morte seja verificada é 

imprescindível que seja precedida de vida. 

Destarte, o encéfalo é formado por três áreas distintas e interligadas: o cérebro, 

o cerebelo e o tronco cerebral.100 Ainda, o tronco cerebral é formado pelo bulbo que 

controla importantes funções fisiológicas tais como a respiração, batimento cardíaco 

e atos de reflexo – deglutição, tosse, piscar de olhos. 

O encéfalo, portanto, não se confunde com o cérebro, sendo este uma parte 

daquele. Costumeiramente, o senso comum atrela a morte encefálica a morte 

cerebral, no entanto para a definição legal, morte encefálica, as partes que integram 

o encéfalo devem ter sua viabilidade fisiológica cessada. Em suma, a morte 

encefálica, que trata a lei supracitada e é o critério para o diagnóstico morte, se dá 

com a “ausência de todas as funções do encéfalo”.101 

Antes de avançarmos é bom anotar que o critério adotado pela lei e pela 

Resolução nº 1742 de 2004 do Conselho Federal de Medicina, ora revogada pela 

Resolução nº 1949 de 2010 do mesmo Conselho, ou seja, a morte encefálica, não é 

um critério que tenha adesão unânime da comunidade e médica e científica. Isso 

porque, já houve pesquisas, como a do Prof. John Lorber, que demostrou que é 

possível longa sobrevida após o diagnóstico de “morte cerebral”, inclusive com 

recomposição de parte do tecido cerebral.102 

Traçados esses primeiros aspectos, de antemão podemos concluir que a 

anencefalia não se conforma com a morte encefálica, nem por analogia. 

O diagnóstico dessa doença não é preciso, porquanto essa má-formação pode 

ter graus distintos que geram, maior ou menor, prejuízo no encéfalo do feto. Sendo 

                                                           
100 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2 ed. 

São Paulo: Atlas, 2013, p. 188. 
101 SILVEIRA, Néri. Parecer diante da Consulta da União dos Juristas Católicos do Rio 

de Janeiro sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 In: 
JÚNIOR, Paulo Silveira Martins Leão. O Direito Fundamental à Vida dos Embriões 
Anencéfalos: In MARTINS, Ives Gandra (Coordenação.). O Direito Fundamental à Vida. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 80. 

102 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. op. cit., p. 276. 
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assim, a sobrevida da criança pode variar e ela responde a estímulos tal como um 

recém-nascido sem anencefalia. 

Nesse sentido Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf esclarece que 

[...] a sobrevida do feto e consequentemente do bebê varia muito: tanto 
pode vir a perecer no ventre materno quanto nascer com vida e assim 
sobreviver por horas, dias, meses ou anos. Pode-se assim antever que 
o anencéfalo pode não apresentar uma ausência total do cérebro e 
tampouco da estrutura encefálica, pois apresenta o tronco cerebral 
funcionando. Pode responder a estímulos auditivos, vestibulares e até 
dolorosos – apresnetar quase todos os reflexos primitivos do recém-
nascido (estando mais próximo do recém-nascido normal do que do 
adulto em estado vegetativo).103 

 

 

Dessa forma, considerando que a anencefalia não é uma doença de fácil 

diagnóstico e que a literatura médica indica que a vida extrauterina do feto é possivel, 

verificamos que uma analogia ou mesmo uma simples comparação entre um 

anencéfalico a um ser morto é afrontoso a dignidade da pessoa. 

O Supremo Tribunal Federal ao analisar o mérito da ADPF nº 54, foi negligente 

ao desconsiderar todos os meandros possíveis que resultariam de seu 

pronunciamento. Houve, mutatis mutandis, um nivelamento de todos os casos 

decorrentes da anencefalia, reduzindo o feto a nada, sem a devida proteção 

jurídica.104 

A esse respeito disso Celso Galli Coimbra aponta que 

[...] muitos neonatos encefálicos são capazes de manter a respiração, 
em virtude de seu tronco encefálico. Alguns possuem mesmo parte do 
cérebro presente. A maior parte dos anencéfalos nasce em parada 
cardiorrespiratória. Casos menos severos de meroanencefalia podem 
sobreviver vários anos e a atual avaliação que o STF está fazendo na 
ADPF 54 não leva em consideração essas fundamentais distinções de 
ordem médica, presentes na bibliografia neurológica.105 

                                                           
103 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. op. cit., p. 188. 
104 Em seu voto o Ministro Joaquim Barbosa indicou que “o feto anencefálico, mesmo 

estando biologicamnete vivo (porque feito de células e tecidos), não tem preoteção 
jurídica.” Vemos nessa afirmação, co  todo o respeito, verdadeiro desprezo pelo ser 
humano e por sua condição limitada. Todas as pessoas são formadas por células assim 
como o anencefálico, que em nada é distinto dos demais seres humanos, exceto por 
uma doença que o vitimiza. Se, o entendimento so Ministro for expandido, como se 
poderia definir qual doença condiz com a condição humana, e o ordenamento jurídico 
protege, e qual doença sequestra a condição humana do indivíduo transformando-o em 
coisa? 

105 COIMBRA, Celso Galli. Anencefalia, morte encefálica, o Conselho Federal de 
Medicina e o STF. Disponível em: <http://biodireitomedicina.wordpress.com/category>. 
Acesso em 07 mai. 2019. 
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Assim, a respiração da criança já indica que possui vida e não pode ser 

considerada natimorta. Não seria razoável que um ser humano que respire seja 

considerado morto ou sem potencialidade de vida.  

Com efeito, vale destacar que essa potencialidade de vida é um critério muito 

subjetivo e abrangente dando azo para injustiças sem tamanho. Essa questão, 

outrossim, ganhou ressonância no Plenário da Suprema Corte para se afirmar que a 

falta de perspectiva de vida do veto conduziria a conclusão de que ele não seria 

portador de vida e aquele ser gerado no útero de uma mulher não teria tutela jurídica.  

Esse critério, a vida em potencial, no entanto, foi fundamentado apenas em seu âmbito 

temporal. Nessa esteira, pelo simples fato da criança anencefálica teria, após o parto, 

uma breve vida, de alguns minutos ou horas, talvez, não seria razoável que a mulher 

mantivesse a gravidez.  

Entendemos, entretanto, que em relação ao direito à vida não pode existir 

qualquer condicionante para seu pleno exercício. Além disso, entendemos o quão 

arbitrário é esse critério, pois quem poderia definir, sem injustiças, o tempo necessário 

para um ser humano ter uma vida digna? 

Como já expomos, a vida humana se inicia com a concepção e ali o princípio 

da dignidade humana ganha seus primeiros contornos e sua força. Esse é o critério 

que defendemos como marco inicial da vida e, por consequência, nenhuma doença 

pode reduzir seu conteúdo.  

O anencefálico não está morto, mas, assim como qualquer outro bebê, vive no 

ventre de sua mãe e está em desenvolvimento. Não está morto e ao nascer e respirar 

adquire direitos de ordem civil que já estão reservados a ele desde a concepção (artigo 

2º do Código Civil). 

O direito à vida condicionado a sua potencialidade não é questão nova a ser 

defrontada no direito pátrio. Grandes civilistas, no passado, enfrentaram esse 

argumento esclarecendo pontos importantes que novamente vamos reiterar. 

O feto anencefálico, como já dito, não está morto ainda em sua gestação, pois 

a morte encefálica compreende um diagnóstico de irreversibilidade sem reação a 

nenhum estímulo exterior. Como assentado acima, o bebê anencefálico, ao nascer, 

respira e, portanto, adquire personalidade jurídica, é uma pessoa e está vivo. A 

respiração da criança, por si só, coloca por terra o falacioso argumento de que o feto 
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estaria morto. Ademais, como é imperioso, para se constatar a morte encefálica o ser 

humano precisa ter vivido.106 

Assim, Pontes de Miranda observou que a respiração, após o nascimento, faz 

surgir a personalidade jurídica do nascente e que a viabilidade ou o tempo vivido pela 

pessoa não é critério o surgimento de sua personalidade. Ele anotou que  

Quando o nascimento se consuma, a personalidade começa. Não é 
preciso que se haja cortado o cordão umbilical; basta que a criança 
haja terminado de nascer (sair da mãe) com vida. A viabilidade, isto é, 
a aptidão de continuar a viver, não é de exigir-se. Se a ciência médica 
responde que nasceu vivo, porém seria impossível viver mais tempo, 
foi pessoa, no curto trato de tempo em que viveu. O Código Civil 
desconhece monstros, monstra. Quem nasce de mulher é ser 
humano. Não cogita do hermafrodita, no tocante a personalidade (C. 
Crome, System, I, 206).107 

 

 

Nota-se que Pontes de Miranda não traz condições fisiológicas para afirmar 

que um ser nascido de uma mulher é um ser humano. E essa é a conclusão mais 

acertada, pois de uma mulher só pode gerar outro ser humano da mesma espécie. 

O Código Civil de 1916, no artigo 4º, tal como o Código Civil vigente, no artigo 

2º, reconhece a personalidade civil a partir do nascimento com vida e conserva, desde 

a concepção, os direitos do nascituro. A Lei Civil, entrementes, não coloca obstáculos 

para o gozo da personalidade e dos direitos do nascituro, excetuando, por óbvio, que 

o nascimento ocorra e o nascituro viva. E o nascimento deve ser precedido da 

respiração da criança. 

Clóvis Beviláqua, em comentários sobre tal questão, esclareceu que 

2- A personalidade civil do homem começa com o nascimento, diz 
concisamente o Código. Basta que a criança dê sinais inequívocos de 
vida, para ter adquirido a capacidade civil. Entre os sinais aplicáveis 
estão os vagidos e os movimentos característicos do ser vivo; mas, 
particularmente, perante a fisiologia, é a inalação do ar cuja 
penetração, nos pulmões, vai determinar a circulação do sangue no 
novo organismo, o que denota ter o recém-nascido iniciado sua vida 
independente. Realizado o nascimento, pouco importa se, momentos 
depois, venha a morrer o recém-nascido. A capacidade jurídica já 
estava firmada, direitos já podiam ter sido adquiridos que se 

                                                           
106 Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf assevera que “[...] para se atestar a 

morte encefálica pressupõe a comprovação anterior da existência de uma vida encefálica 
normal, comprovando-se a falência posteriormente através dos exames pertinentes [...] 
é possível perceber que um anencéfalo não pode ser declarado morto encefálico”. 
(MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. op. cit., p. 192).  

107 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de 
Janeiro: Editora Borsoi, Parte Geral, Tomo I, § 50, nº 4, p. 50. 
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transmitiram ao herdeiro do falecido. Não há, também, distinguir, se o 
parto foi realizado naturalmente, ou se exigiu intervenção obstetrícia. 
108 

 

Destarte, a suposta viabilidade do feto após o parto, por tempo considerável, 

jamais foi exigida para que se atribuísse a titularidade de direito ao nascente. Portanto, 

o argumento levantado pelo Ministro Marco Aurélio Mello em relação a necessidade 

da potencialidade de vida para que o feto seja considerado indivíduo-pessoa é 

demasiado fraco por dois motivos. O primeiro repousa no fato de que o anencefálico 

tem potencialidade de vida, como indicado acima, pois não está em morte cerebral e 

ao nascer de mulher, respira e responde a estímulos próprios de recém-nascido. O 

segundo está na circunstância de que a dignidade da pessoa não está vinculada a 

constatações científicas e o hermeneuta da lei deve sobretudo prestigiar o ser 

humano. 

Nesse sentido, novamente nos socorremos da lição de Pontes de Miranda que 

ensina  

O problema de ter nascido com vida o ser humano é quaestio facti, 
que se há de resolver com os recursos da ciência do momento; não 
quaestio juris. Se nasceu com vida e morreu, adquiriu o ser humano 
os direitos, as pretensões, ações e exceções e foram transmitidos 
deveres, obrigações e situações passivas nas ações e exceções; 
transmitindo por sua vez, aqueles e esses , se com a morte, os não 
perdeu, ou não os perdeu nos minutos em que viveu.109 

 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao decretar que o anencefálico  não possui 

vida considerando apenas a doença que o vitimiza tratou o nascituro como coisa 

condicionando sua personalidade a um fato biológico involuntário, que a própria 

Constituição Federal e a lei infraconstitucional não requerem.110 

                                                           
108 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados do Brasil Comentado. 11ª ed. 1956, 

p. 181. 
109  MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., § 52, nº 6, p. 181. 
110 Clóvis Beviláqua aduz que “Imagine-se um indivíduo malformado, que os peritos 

declaram inapto para a vida. Não obstante, ele dura alguns dias. Se alguém o matar, comete 
ou não um crime? Ninguém responderá pela negativa. Por quê? Porque esse indivíduo é 
um ser humano. Da mesma forma que o direito penal o protege, deve protegê-lo o direito 
civil. Conseqüentemente deve considerá-lo capaz de adquirir direitos, deve dar-lhe um tutor, 
se ele tiver perdido os pais, ou estres forem incapazes. Depois, se o direito assegura 
vantagens ao nascituro, por que há de ser mais duro e menos benévolo com o que nasce? 
A ciência condena-o, certamente à morte, dentro em breve. Mas, além de que a ciência 
pode enganar-se, o direito não pode reconhecer esse caso de morte civil, em uma época 
em que já não subsistem as outras formas. Finalmente, a doutrina da viabilidade não 
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4.4. Saúde Psicológica da Mulher 

Durante o julgamento da ADPF nº 54 se considerou que a manutenção da 

gravidez de um feto portador de anencefalia causaria abalo psicológico na mãe, além 

de danos à sua saúde. Essa afirmação encontrou ressonância no entendimento, 

acima combatido, de que a bebê anencefálico gerado não teria vida ou potencialidade 

de vida extrauterina. 

Nesse ponto, o sofrimento decorrente da gravidez foi considerado uma forma 

de diminuição da dignidade humana da gestante. Ocorre, no entanto, que o sofrimento 

é parte da condição humana e nunca poderá ser evitado absolutamente. Ademais, 

como bem observou o Ministro Cezar Peluso em seu voto, cessar o sofrimento da mãe 

às custas da vida de seu filho é maneira egoísta de tratar a situação, e os fins não 

justificam os meios. 

Na seara do sofrimento humano não há como a ciência jurídica mensurar o que 

é devido ou não. Cada pessoa sente e percebe as circunstâncias da vida de maneira 

distinta. Vemos, entretanto, que existem bases mínimas a serem preservadas num 

Estado de Direito e a morte de um indivíduo, justificado apenas pela doença que 

possui, é desproporcional. 

Interessante foram as observações trazidas por Patrícia Marques Freitas em 

sua obra111. Nela, Patrícia tece comentários sobre uma pesquisa realizada no Hospital 

Das Clínicas em São Paulo onde a psicóloga Gláucia Rosana Guerra Benute 

demonstra a necessidade de acompanhamento psicológico em face do diagnóstico 

de má-formação do feto. 

Durante a pesquisa foram entrevistadas 249 mil mulheres que realizaram 

acompanhamento no Setor de Medicina Fetal, com idades entre 13 e 42 anos. Do total 

de doenças que apresentavam malformação 54,3% eram de anencefalia.112 

Diante do diagnóstico os pais enfrentam um momento difícil como destaca 

Gláucia Rosana Guerra Benute 

Ao receber a informação da anomalia e da letalidade, há perda do 
raciocínio lógico, evidenciando-se reações instintivas de proteção e 
defesa psíquica fazendo com que cada indivíduo assimile parte das 
informações. Portanto, deve ser compreendido pelo profissional de 
saúde como autolimitante, ou seja, não condição completa de 

                                                           
oferece necessária segurança as relações jurídicas. O direito precisa saber quando começa 
a existência das pessoas, para que o movimento da vida social não se interrompa ou não 
fique indeciso.” (BEVILÁQUA, Clóvis. op. cit., p. 145). 

111 FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 86. 
112 FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 86-87. 
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assimilação completa da situação. Devido à perda do raciocínio lógico, 
o casal não consegue elaborar completamente as informações a ponto 
de conseguir formular dúvidas, formar questões. Assim, é evidente a 
importância da existência de atendimento para que o casal possa, 
após reorganização do pensamento, esclarecer todas as dúvidas e até 
as informações mal compreendidas, decorrentes dos processos 
psíquicos desencadeados no momento do diagnóstico. Essa situação 
se apresenta, para o observador, de forma diversificada entre os 
casais. Pode-se verificar reações que vão de aparente calma e 
tranquilidade a reações de raiva intensa e choro compulsivo. A forma 
de expressão dos sentimentos é particular e distinta, não havendo um 
padrão específico.113 

 

 

Observa-se, dessa maneira, que numa situação de dor como a referida acima 

exigir a decisão da mulher entre interromper ou não a gravidez fica prejudicada. É 

necessário, sobretudo, sensibilidade para compreender essa circunstância difícil. 

Num segundo momento, ainda, as devidas informações e esclarecimentos 

devem ser fornecidos aos pais e o devido acompanhamento psicológico. Nesse ponto, 

reiteramos o que defendemos no Capítulo 2, onde a sociedade e o Estado devem 

assumir sua responsabilidade para dar apoio à essas mulheres e homens, 

responsabilidade essa fundada na solidariedade tão fundamental para uma sociedade 

sadia. 

Ademais, Gláucia Rosana Guerra Benute destaca a culpa que muitas vezes 

acompanha os pais após uma decisão pelo aborto. Ela indica que  

A decisão pela interrupção da gestação se dá a partir do desejo de 
minimizar o sofrimento vivido. A opção consciente, por meio da 
reflexão e da revisão de crenças e valores favorece que o sofrimento 
seja realmente minimizado. O não acompanhamento psicológico e a 
inexistência de um processo de conscientização podem acarretar 
escolhas instintivas, desencadeadas a partir do desejo de afastar 
definitivamente o problema. Essa atitude pode transformar-se, 
posteriormente, em sentimento de culpa. A escolha feita a partir da 
crença na indicação médica também a carreta, mais tarde, reflexão e 
arrependimento. O que parece aliviar, em certo momento prorrogar o 
sofrimento. A culpa não termina, a gestação sim daí a importância da 
reflexão e da escolha adequada. 114 

 

                                                           
113 BENUTE, Gláucia Rosana Guerra. Do Diagnóstico de Malformação Fetal Letal á 

Interrupção da Gravidez. Tese de doutorado - Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, 2005 apud FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 87-88. 

114 BENUTE, Gláucia Rosana Guerra. op. cit., apud FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., 
p. 89. 
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Percebe-se, então, que a escolha pelo aborto pode parecer a via adequada, 

assim como defendido pela maioria dos Ministros da Suprema Corte, quando a mulher 

fizer essa opção, para evitar o prolongamento do sofrimento. Acontece, que a 

realidade é mais complexa do que as folhas dos autos e o sentimento de culpa pelo 

ato antinatural do aborto, ao nosso ver, será muito mais prejudicial a saúde psicológica 

da mulher do que a gravidez ser mantida em seu curso. 

O feto anencefálico pode viver apenas alguns minutos ou horas e falecer em 

seguida, no entanto sua morte terá sido causada por doença e não por ação dolosa 

humana, para simplesmente “eliminar um problema”. O sofrimento, dessa forma, não 

desaparecerá e o trauma do que se viveu, sobretudo do ato do aborto permanecerá 

na memória da mãe.115 

Portanto, também afastamos esse entendimento da Corte Suprema, 

esclarecendo que a dignidade da mulher não é reduzida pela gestação de um 

anencefálico e os problemas psicólogos decorrentes dessa gravidez são variados, de 

modo que a vida deve ser preservada sobre qualquer outro aspecto circunstancial. 

Por derradeiro, a analogia da gravidez de um feto anencefálico à tortura, ainda 

que psicológica, é descabida. A tortura é tipificada em lei própria, Lei 9.455 de 1997, 

e em seu art. 1º define o ato como 

Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego 
de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 
vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de 
natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 

Assim, pela letra da lei, a hipótese considerada tortura pelo Supremo Tribunal 

Federal não encontra previsão legal, de modo que, como salientou os Ministros 

Enrique Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso em seus votos, os juízes 

                                                           
115 Gláucia Rosana Guerra Benute acrescenta ainda que "Fica claro que não é 

possível evitar o sofrimento, mas que, quando pode ser expressado, no momento em 
que a dificuldade está ocorrendo, há a possibilidade de conscientização, de escolhas 
adequadas e, consequentemente, de elaboração de um luto, levando ao término do 
sofrimento, que não pode ser confundido com esquecimento de tudo o que se viveu.” 
(BENUTE, Gláucia Rosana Guerra. op. cit., apud FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 
89-90). 

https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1EJFA_enBR686BR689&q=Lewandowski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq-buD-KjiAhUXIrkGHZBVBzQQkeECCCooAA
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constitucionais arrogariam para si, como fizeram de fato, a prerrogativa de 

legisladores positivos, em flagrante afronta a Carta Magna.  

A legislação internacional sobre tortura vai no mesmo sentido. A Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes dispõe no 

artigo 1º que 

Artigo 1º 

 Para fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer 
ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de 
terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que 
ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter 
cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou 
por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; 
quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário 
público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se 
considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam 
conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam 
inerentes a tais sanções ou delas decorram. 

 

Desse modo, existe uma vinculação do ato de tortura a uma finalidade de 

específica daquele que pratica o ato. Em que pese essa clara vinculação, o 

entendimento da maioria dos Ministros não se imiscuiu em estabelecer a analogia 

nesse sentido, para justificar a prática abortiva. Ao nosso ver, o excessivo ativismo 

judicial causa essa espécie de distorção no sistema jurídico, onde se deveria prezar 

pela coerência e harmonia entre os poderes e as competências. 

Além disso, a comparação de uma gravidez à tortura é extremamente 

desproporcional, tendo em vista a proteção constitucional que recebe a partir do 

disposto no artigo 226, §§ 7º e 8º.116 Aqui entendemos que se a Constituição protege 

                                                           
116 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 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. § 8º O Estado assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações. 
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a família consequentemente protege também a gravidez, modo como se gera outra 

vida, no instante em que o casal faça a escolha por ter filhos. 

 

4.5. O Devido Processo Legal na Defesa do Feto Anencefálico 

O feto, a criança gerada, tem seus direitos preservados desde a concepção 

como disposto no artigo 2º do Código Civil e acima referido. Nesses termos, como fica 

situação jurídica do feto, em especial do anencefálico, frente ao aborto? Ele teria 

possibilidade de defesa judicial? 

Em respeito ao princípio do devido processo legal defendemos que o aborto de 

anencefálico não pode ser feito, mesmo diante da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, sem o crivo do contraditório. 

Em julgamento realizado no ano de 2007 no Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, o Desembargador Ivan Leomar Bruxel em julgamento sobre aborto 

de anencefálico, destacou que “Na realidade, de fato existe vida. Pragmaticamente, 

talvez não tenha valor, mas, repito, de fato, existe vida, pois o fato, desconsiderando 

a anencefalia, se desenvolve”.117 A partir daí, o Desembargador conclui que, como 

disposto no Código de Processo Civil118 é necessária a nomeação de um curador 

especial para a defesa do feto. Como é cediço, a previsão da lei processual não é 

obedecida de modo que, para ele está configurada clara violação ao princípio do 

devido processo legal, vez que ao feto não é assegurado o direito de defesa.119 

                                                           
117 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Habeas Corpus nº 70020596730. Presidente Desembargador Marco Antônio Ribeiro de 
Oliveira. Relator: Desembargador Ivan Leomar Bruxel. Porto Alegre, RS, 25 de julho de 
2007. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br> Acesso em: 14 abr. 2019. 

118 “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante 
legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a 
incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 
certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será 
exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.” 

119 Patrícia Marques Freitas indica “[...] a importância do devido processo legal como 
um dos princípios de maior relevância para a garantia dos direitos do homem, bem como 
seu caráter abrangente quando se refere ao seu aspecto material e processual, lembrado 
por Nelson Nery, de defesa da vida-liberdade-propriedade, é que se estende pelo 
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Jacques de Camargo Penteado tem entendimento semelhante ao dizer que  

[...] uma criança concebida pode ter a sua morte decretada por um 
julgador que não lhe enseje a menor chance de defesa. É possível que 
o Ministério Público funcione no procedimento para, expeditamente, 
concordar com a execução daquela. É viável que sequer o pai da 
pessoa gerada esteja de acordo com sua destruição. Muitas vezes, a 
execução do concepto é decretada porque doente. Além de incapaz 
de autodefesa, posto em perigo de morte por aqueles que, 
naturalmente, deveriam defendê-lo, está desprovido de saúde. Há 
impressionante dificuldade até para a fixação do que seja doença 
grave.120 

 

O autor citado lembra que no ordenamento jurídico brasileiro não existe 

previsão de alvará para realização de abortamento. Ensina, contudo, que se fosse 

possível a expedição judicial do alvará seria indispensável a nomeação de um curador 

especial à criança gerada, tendo em vista que o alvará acarretará a morte do concepto, 

necessitando de defesa para assegurar sua vida. 121 

Com efeito, a decisão da Suprema Corte em não considerar tipifica a conduta 

de aborto de anencefálico atinge não só o direito à vida do feto, mas também seu 

direito à defesa, uma vez que sua vida será destruída sem a consideração de infração 

a normas constitucionais e infraconstitucionais. 

Patrícia Marques Freitas lembra da 

[...] necessidade de nomeação de curador especial para representar o 
feto anencefálico, uma vez que a inviolabilidade do exercício do se 
direito à vida entra em nítido confronto com o interesse materno de ver 
sua vida ceifada para minorar seus sofrimentos. Desse modo, o 

                                                           
cabimento do due process of law como meio de defesa dos fetos anencéfalos.” 
(FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 83). 

120 PENTEADO, Jaques de Camargo (Org.). A Vida dos Direitos Humanos: Bioética e 
Jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999 apud FREITAS, Patrícia 
Marques. op.cit., p. 81. 

121 “Não há previsão jurídica acerca de alvará para autorizar abortamento. Se fosse 
possível cogitar deste, dever-se-ia adotar um procedimento que atendesse ao devido 
processo legal, com todos os consectários legais da medida. Seria imprescindível a 
presença do curador especial da criança concebida, que não poderá concordar com o 
pedido de sua morte. Seria necessária a previsão da legitimidade de intervenção de 
terceiros interessados. O Ministério Público, defensor dos direitos individuais indisponíveis, 
deve participar do processo. O juízo competente é o civil.” 
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princípio do devido processo legal seria atendido em toda sua 

plenitude.122 

Destarte, a Corte Suprema em sua decisão desprezou o corolário de direitos 

que o feto possui desde sua concepção decorrentes da dignidade da pessoa humana.  

 Os desdobramentos da ADPF nº 54 são inúmeros e suscitam muitos debates. 

Esse trabalho procurou demonstrar algumas repercussões diante de um entendimento 

equivocado da mais alta Corte de Justiça do Brasil, indicando que ao relativizar o 

direito à vida abra-se espaço, inevitavelmente, para o surgimento de cizânias em 

valores que o Direito deve respeitar e proteger junto com o Estado, pois esses direitos, 

em especial o direito à vida, são próprios da condição humana e mais antigos que a 

idéia de Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 FREITAS, Patrícia Marques. op.cit., p. 83. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo o que foi esposado, onde reside a inconstitucionalidade da 

decisão do supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 54? 

Para nós, como foi afirmado diversas no decorrer deste trabalho, a vida se inicia 

na concepção e a partir dali é inviolável. Não está, pois, condicionada a um evento 

posterior para que o ser gerado tenha direito a proteção jurídica e do Estado.  

Tal proteção, como foi defendido no Capítulo 4, surge da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da Constituição Federal. Ora, se desde a fecundação surge um 

ser humano imediatamente nesse instante ele é revestido da dignidade que lhe é 

intrínseca.  

Dessa forma, não seria possível cercear o direito de nascer, corolário do direito 

à vida. Nesse sentido, afastamos qualquer prática de aborto, porquanto cindiria a 

dignidade humana. 

Com efeito, no que tange o aborto de anencefálico o debate, inclusive o jurídico, 

torna-se complexo, pois vem à baila a própria situação precária da vida. Não 

desprezamos, portanto, os sofrimentos que decorrem da situação de um feto 

acometido com anencefalia.  Sofrimentos que atingem a mãe, sem dúvida, o pai e 

todos os familiares e amigos que estão vinculados afetivamente em torno da criança 

esperada. 

Foi nesse contexto dramático que em 2004 foi ajuizada na Corte Suprema a 

ADPF nº 54, para que a constitucionalidade dessa prática de aborto fosse analisada 

e julgada pelos juízes constitucionais. Após a tramitação de 8 anos perante a Corte 

em abril de 2012 o Plenário se manifestou e entendeu que o aborto de anencefálico 

não estava inserido na tipificação de aborto do Código Penal. 

O cerne do argumento no julgamento, explicitado pelo voto vencedor do 

Ministro Relator Marco Aurélio de Mello, repousou na afirmação de que feto o 

anencefálico não teria vida, porque desde o diagnóstico da anencefalia, ainda na fase 

da gestação, o feto estaria morto, considerando o conceito de morte encefálica. 

Na verdade, a anencefalia não se trata de ausência de cérebro, mas em 

deficiência, má-formação no tubo neural. O bebê anencefálico responde a estímulos 

e respira. Nesse sentido, nos parece inviável falar em morte cerebral e, por 

consequência, em natimorto. O feto anencefálico está vivo enquanto é gerado e tem 
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vida. E vida tutelada integralmente e sem distinções de qualquer natureza pela 

Constituição Federal. 

Destarte, no julgamento restou consolidada a tese de que os direitos da mulher, 

sobretudo os direitos à liberdade, autonomia, reprodutivos e sexuais, no caso de uma 

gravidez de feto anencefálico, deveriam ser respeitados uma vez que a dignidade da 

mulher seria usurpada na medida em que fosse obrigada a levar a termo a gestação. 

E, essa gestação, dado o contexto fático-científico do feto, seria equiparado à tortura. 

Esse entendimento se fundou na ideia de extremo sofrimento, como já aludido, que 

uma gravidez de anencefálico causaria à gestante. 

Afastamos, contudo, tal analogia. Como bem destacou o voto do Ministro Cezar 

Peluso, a tortura é tipificada em lei própria, e não comportaria um acréscimo a 

tipificação do crime dada pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, é desarrazoado 

considerar a gravidez, única forma de gerar vida humana e, portanto, também 

protegida pela dignidade da pessoa, como uma tortura, porquanto se se desse esse 

passo, ainda que somente para a gravidez de anencefálico, um precedente se abriria 

para considerar qualquer gravidez espécie de tortura, na medida em que a gestante 

não desejasse mais permanecer grávida.  

Ao dar esse passo, o feto, um ser humano, torna-se uma coisa à disposição. 

Entretanto, o feto tem uma vida autônoma e de valor equivalente ao da sua mãe e na 

colisão entre os direitos da mulher, exceto o direito à vida, e o direito à vida do feto, 

esse último deve prevalecer, pois a vida está ontologicamente em status superior aos 

direitos de liberdade e reprodutivos de sua mãe. E, ainda, se porventura a vida da 

gestante estiver em risco por causa de uma gravidez, e aqui destacamos a gravidez 

de anencefálico, não será possível escolher uma vida em detrimento da outra. Ao 

profissional da saúde caberá empreender todos os esforços científicos disponíveis 

para salvar e preservar ambas as vidas. 

Essa compreensão não foi a vencedora no julgamento da ADPF nº 54 e por 

isso a decisão é inconstitucional. O bloco constitucional-normativo, que compreende 

a Constituição artigos 5º e 227, da lei a legislação infraconstitucional e os tratados 

internacionais, notadamente o Pacto de San José da Costa Rica, que protege a vida 

no Brasil (Capítulo 1) sempre vai no sentido de proteção do nascituro e não há 

distinção do estado de saúde deste. Protege-se sua vida desde o princípio e esse 

princípio não poderá ser outro além da concepção, da união do espermatozóide e do 

óvulo que gera um ser único e irrepetível. 
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Assim, a interrupção da gravidez de anencefálico é crime, um aborto eugênico, 

e a decisão do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional. Duas razões da 

inconstitucionalidade são mais relevantes: i) desconsiderou-se a proteção da vida 

inscrita na Constituição da República, no caput do artigo 5º e artigo 227, no Código 

Civil, artigo 2º, Código Penal artigos 124, 125 e 126 e pela dignidade da pessoa 

humana, vetor de interpretação constitucional, a vida é elevada a valor máximo da 

pessoa; ii) a prática e os efeitos da decisão transformaram a Corte Maior em legislador 

positivo descriminalizando uma prática ainda tipificada como crime e equiparando uma 

gravidez a tortura sem que lei, como é mandamento constitucional, instituísse, e nesse 

caso usurpando a função e competência do Poder Legislativo e, a nosso entender, 

infringindo o artigo 2º da Carta Maior. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal violou os direitos humanos, o pacto 

constitucional e os acordos internacionais de direitos humanos (artigo 227 da 

Constituição Federal, Declaração do Direitos da Criança, Pacto de San José da Costa 

Rica) ao permitir o aborto de anencefálico por não ser conduta não tipificada entre os 

artigos 124 a 128 do Código Penal.  
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