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RESUMO 

A presente monografia de conclusão de curso objetiva oferecer uma visão geral sobre o 

Aborto na legislação brasileira nos dias atuais, dando ênfase ao tema nos casos em que os 

fetos são portadores de Anencefalia, demonstrando quais os fatores que fizeram surgir o 

interesse de o Aborto ser autorizado nestes casos. Em seu primeiro capítulo propõe-se 

ponderações ao direito a Vida, demonstrando quando ela se inicia, e por conseqüência a 

Dignidade da Pessoa Humana. No segundo capítulo, abordou o Aborto no ordenamento 

jurídico brasileiro, juntamente com seu conceito, ponderando quais as formas de Abortos 

permitidos, e suas classificações e, por fim, no terceiro capítulo se discorreu sobre a 

Anencefalia, demonstrando que trata-se de uma má-formação incompatível com a Vida extra-

uterina, e por fim ainda apresentando quais os fundamentos que apontam para a possibilidade 

de autorização do Aborto nestes casos. A importância deste tema reside na grande demanda 

de gestantes buscando a autorização judicial do estado, para efetuarem o Aborto em casos 

onde o feto possui está má-formação. 

 

 

Palavra-chave: Aborto. Anencefalia. Dignidade da Pessoa Humana. 



RESUMEN 

La presente monografía de conclusión de curso objetiva ofrecer una visión general sobre el 

Aborto en la legislación brasileña en los días actuales, dando énfasis al tema en los casos en 

que los fetos son portadores de Anencefalía, demostrando cuales son los factores que hicieran 

surgir el interés de el Aborto ser autorizado en  estos casos. En su primer capítulo se proponen 

ponderaciones al derecho a la Vida, demostrando cuando ella se inicia y, por consecuencia la 

dignidad de la persona humana. En el segundo capítulo se abordo el Aborto en el 

ordenamiento jurídico brasileño, juntamente con su concepto ponderando cuales son las 

formas de Aborto permitidas, sus clasificaciones y, por fin, en el tercer capítulo se discurrió 

sobre la Anencefalía, demostrando que se trata de una mal-formación incompatible con la 

Vida extra-uterina, todavía, se presentan cuales son los fundamentos que apuntan para la 

posibilidad de autorización del Aborto en estos casos. La importancia de este tema radica en 

la gran demanda de gestantes buscando autorización judicial del Estado, para efectuar el 

Aborto en casos donde el feto posee esta mal-formación. 

 

 

Palabra-llave: Aborto. Anencefalía. Dignidad de la persona humana. 
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LISTA DE CATEGORIAS E SEUS CONCEITOS OPERACIONAIS 

Lista de categorias
1
 que a Autora considera estratégicas à compreensão do seu 

trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais
2
. 

Aborto 

Entende-se por Aborto (de ab-ortus: privação do nascimento) a interrupção voluntária da 

gravidez, com a destruição do produto da concepção. É a Morte do ovo (até três semanas de 

gestação), embrião (de três semanas a três meses) ou feto (após três meses), não implicando 

necessariamente sua expulsão. Assim, consiste na Morte dada ao nascituro intra uterum, ou 

pela provocação de sua expulsão. O delito pressupõe gravidez em curso, sendo que a Morte 

do feto deve ser conseqüência direta das manobras abortivas realizadas ou da própria 

imaturidade do feto para sobreviver, quando sua expulsão for provocada prematuramente por 

aquelas manobras. O estágio da evolução do ser humano em formação não importa para a 

caracterização do delito de Aborto
3
. 

Anencefalia  

[...] “é uma patologia congênita que afeta a configuração encefálica e dos ossos do crânio que 

rodeiam a cabeça. A conseqüência deste problema é um desenvolvimento mínimo do 

encéfalo, o qual com freqüência apresenta uma ausência parcial ou total do cérebro (região do 

encéfalo responsável pelo pensamento, a vista, o ouvido, o tato e os movimentos). A parte 

posterior do crânio aparece sem fechar e é possível, ademais, que faltem ossos nas regiões 

laterais e anterior da cabeça
4
”. 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

“A constituição federal determina que a argüição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente da constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

Trata-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada, que depende de edição de lei, 

estabelecendo a forma pela qual será apreciada a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental decorrente da Constituição
5
”. 

                                                   
1
 Denomina-se “categoria” a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia. Cf. 

PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito. 8. ed. 

Florianópolis: OAB Editora, 2003, p. 31. 
2
 Denomina-se “Conceito Operacional” a definição ou sentindo estabelecido para uma palavra ou expressão, com 

o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas ao longo do trabalho. Cf. PASOLD, 

Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito, p. 43. 
3
 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 2: parte especial: arts. 121 a 183. 5. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 111. 
4
 BUSATO, Paulo César. Tipicidade material, Aborto e Anencefalia. Novos estudos jurídicos. Itajaí, v. 10, n. 2, 

2005, p. 588. 
5
 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 751. 



Crime 

É concebido como fato típico e antijurídico
6
. 

Conceito Analítico de Crime 

Crime é a ação típica, antijurídica e culpável
7
.  

Conceito Formal de Crime 

“Crime é toda a ação ou omissão proibida por lei, sob a ameaça de pena
8
”. 

Conceito Material de Crime 

“Crime é a ação ou omissão que contraria os valores ou interesses do corpo social, exigindo 

sua proibição com a ameaça de pena
9
”. 

Constituição da República Federativa do Brasil  

Lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do 

Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, 

distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos
10

. 

Dignidade da Pessoa Humana 

A dignidade nada mais é que uma qualidade intrínseca da pessoa humana, sendo irrenunciável 

e inalienável, pois é um elemento que qualifica o ser humano. Não pode ser destacada, nem se 

cogitar a possibilidade de determinada pessoa, ser titular de uma pretensão que lhe seja 

concedida à dignidade
11

.  

Fato Típico 

O fato típico possui elementos que o caracteriza, são eles: a) conduta: é a ação ou omissão 

humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade; b) o resultado: é o efeito natural 

da ação que configura a conduta típica, ou seja, o fato tipicamente relevante produzido no 

mundo exterior pelo movimento corpóreo do agente a ele ligado por relação de causalidade; 

c) a relação de causalidade: é a conexão, a ligação que existe numa sucessão de 

acontecimentos que poder ser entendida pelo homem; d) a tipicidade: é a correspondência 

exata, a adequação perfeita entre o fato natural, concreto, e a descrição contida na lei
12

. 

 

 

                                                   
6
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 210. 
7
 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 1: parte geral. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 88. 
8
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte geral, p. 210. 

9
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte geral, p. 210. 

10
 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, p. 02. 

11
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais: na constituição federal 

de 1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2006, p.41. 
12

 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 1: parte geral, p. 88. 



Vida  

Estado ou condição dos organismos que se mantêm nessa atividade desde o nascimento até a 

Morte; existência; O que representa para alguém motivo de prazer, de estímulo, de amor à 

Vida; O que representa força, ânimo, entusiasmo; vitalidade
13

. 

Morte  

É a ausência de Vida, sendo está representada pela atividade cerebral, da qual depende a 

realização de todas as funções do encéfalo (tronco mais cérebro) e, por conseguinte de todo o 

corpo humano
14

. 

Princípio da Proporcionalidade  

O princípio da proporcionalidade foi dividido em três subprincípios: a) a adequação: traduz 

uma exigência de compatibilidade entre o fim pretendido pela norma e os meios por ela 

enunciados para sua consecução. b) a necessidade: A necessidade diz respeito ao fato de ser a 

medida restritiva de direitos indispensável à preservação do próprio direito por ela restringido 

ou a outro em igual ou superior patamar de importância, isto é, na procura do meio menos 

nocivo capaz de produzir o fim propugnado pela norma em questão. Traduz-se este 

subprincípio em quatro vertentes: exigibilidade material (a restrição é indispensável), espacial 

(o âmbito de atuação deve ser limitado), temporal (a medida coativa do poder público não 

deve ser perpétua) e pessoal (restringir o conjunto de pessoas que deverão ter seus interesses 

sacrificados); c) a proporcionalidade em sentido estrito: diz respeito a um sistema de 

valoração, na medida em que ao se garantir um direito muitas vezes é preciso restringir outro, 

situação juridicamente aceitável somente após um estudo teleológico, no qual se conclua que 

o direito juridicamente protegido por determinada norma apresenta conteúdo valorativamente 

superior ao restringido
15

.  
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 AURÉLIO, Dicionário. On-line. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em: 01 jul. 

2009 
14

 BUSATO, Paulo César. Tipicidade material, Aborto e Anencefalia. Novos estudos jurídicos, p. 591. 
15

 PONTES, Manuel Sabino. Anencefalia e o crime de Aborto: atipicidade por ausência de lesividade. 

Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7538>. Acesso em: 22 de out. 2009. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto
16

 o estudo do Aborto no Brasil, bem como, 

apresentar suas classificações, tendo como enfoque central os motivos que fizeram surgir o 

debate sobre a possibilidade da interrupção da gestação nos casos em que o feto possui uma 

má-formação denominada Anencefalia.  

A importância deste tema reside, evidentemente, na grande demanda de gestantes 

buscando a autorização judicial para efetuarem o Aborto, pois a Anencefalia vem sendo 

conceituada na área médica como uma má-formação incompatível com a Vida extra-uterina. 

Este conceito vem sendo utilizado como fundamento para a autorização do Aborto nestes 

casos.  

Contudo, o que aguça a curiosidade científica é o conflito de direitos fundamentais. 

Assim, neste trabalho forma analisados dois desses diretos, são eles: o direito à Vida e a 

Dignidade da Pessoa Humana.  

Ressalte-se que, além de ser requisito imprescindível à conclusão do curso de Direito 

na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, o presente relatório monográfico também vem 

colaborar para o conhecimento de um tema que, apesar de não poder ser tratado como 

novidade no campo jurídico, na dimensão social-prática ainda pode ser tratado como elemento 

novo e repleto de nuances a serem destacadas pelos intérpretes jurídicos. 

O tema vertente, na atualidade, encontra-se em evidência, por ter merecido, alvo de 

novos posicionamentos das cortes brasileiras. 

A escolha do tema é fruto do interesse pessoal da pesquisadora em compreender como 

o Aborto é tratado no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como enfoque o Aborto em casos 

de Anencefalia, apresentando quais os motivos que tornaram este tema de grande valor social, 

assim como para instigar novas contribuições para estes direitos na compreensão dos 

fenômenos jurídicos-políticos, especialmente no âmbito de atuação do Direito Penal. 

                                                   
16

 Nesta Introdução cumpre-se o previsto em PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 170-181. 



13 

Em vista do parâmetro delineado, constitui-se como objetivo geral deste trabalho 

analisar o Aborto no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como enfoque o Aborto de feto 

portador de Anencefalia, apresentando o conflito de direitos fundamentais resguardados pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

O objetivo institucional da presente Monografia é a obtenção do Título de Bacharel 

em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas, 

campus de Tijucas. 

Como objetivo específico, pretende-se analisar o início da Vida e a Dignidade da 

Pessoa Humana, bem como os direitos inerentes a estes preceitos, num segundo momento 

demonstrar a evolução histórica do Aborto, apresentar seus fundamentos jurídicos e suas 

classificações, por fim, analisar a Anencefalia, conceituando-a e ponderando acerca da Morte 

ponto de vista jurídico e médico. 

A análise do objeto do presente estudo incidirá sobre as diretrizes teóricas propostas 

por Cezar Roberto Bitencourt, na obra “Tratado de Direito Penal: Parte especial 2 dos 

Crimes contra a Vida, bem assim tendo como parâmetro normativo, o disposto nos artigos 

127 a 128 do código penal vigente. Este será, pois, o marco teórico que norteará a reflexão a 

ser realizada sobre o tema escolhido. Sob, sua luz, pretende-se investigar os deslocamentos 

percebidos pelo objeto central da pesquisa, especialmente na literatura jurídica 

contemporânea, colmatando seu significado na atualidade. 

Não é o propósito deste trabalho, gerar mais controvérsias acerca da aplicação deste 

dilema na ordem jurídica. Por certo não se estabelecerá um ponto final em referida discussão. 

Pretende-se, tão-somente, aclarar o pensamento existente sobre o tema, circunscrevendo-o ao 

interesse da sociedade, especialmente da gestante que gera um feto anencéfalo, dentre outros 

focos de interesse. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram formulados os seguintes 

questionamentos: 

a) Existe conflito de direitos fundamentais no tocante a legalização ou não do Aborto 

de feto portador de Anencefalia? 

b) Os direitos resguardados nos casos de Aborto necessário e humanitário poderiam se 

enquadrar no de feto portador de Anencefalia? 
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Já as hipóteses consideradas foram as seguintes: 

a) o Aborto de fetos portador de Anencefalia se engloba justificado no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

b) Existe a possibilidade de Aborto de fetos portador de Anencefalia tendo em vista 

que se trata de uma colisão de direitos fundamentais, que é resolvido, através da 

proporcionalidade. 

Finalmente, buscou-se nortear as hipóteses formuladas com as seguintes variáveis: 

a) os direitos fundamentais em conflito demonstram a necessidade de um 

posicionamento jurídico acerca da matéria. 

b) embora o código penal não autorize o Aborto de fetos portador de Anencefalia, no 

entendimento do poder judiciário à possibilidade de sua autorização em casos individuais; 

O relatório final da pesquisa foi estruturado em três capítulos, podendo-se, inclusive, 

delineá-los como três molduras distintas, mas conexas: a primeira, atinente a ponderações ao 

direito à Vida e a Dignidade da Pessoa Humana; a segunda, análise do Aborto no 

ordenamento jurídico brasileiro; e, por derradeiro, apontamentos sobre a Anencefalia, 

destacando quais os fundamentos para a possibilidade de autorização do Aborto nestes casos.  

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado 

o método dedutivo, e, o relatório dos resultados expresso na presente monografia é composto 

na base lógica dedutiva
17

, já que se parte de uma formulação geral do problema, buscando-se 

posições científicas que os sustentem ou neguem, para que, ao final, seja apontada a 

prevalência, ou não, das hipóteses oferecidas. 

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, 

do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica
18

. 

Os acordos semânticos que procuram resguardar a linha lógica do relatório da pesquisa 

e respectivas categorias, por opção metodológica, estão apresentados na Lista de Categorias e 

seus Conceitos Operacionais, muito embora algumas delas tenham seus conceitos mais 

aprofundados no corpo da pesquisa. 

                                                   
17

 Sobre os “Métodos” e “Técnicas” nas diversas fases da pesquisa científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 

Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 99-125. 
18

 Quanto às “Técnicas” mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 61-71, 31- 41, 45- 58, e 99-125, nesta ordem. 
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A estrutura metodológica e as técnicas aplicadas nesta monografia estão em 

conformidade com o padrão normativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e com as regras apresentadas no Caderno de Ensino: formação continuada, Ano 2, número 4; 

assim como nas obras de Cezar Luiz Pasold, Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas 

úteis ao pesquisador do Direito e Valdir Francisco Colzani, Guia para redação do trabalho 

científico. 

A presente monografia se encerra com as Considerações Finais, nas quais são 

apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos 

estudos e das reflexões sobre o Aborto na legislação brasileira com abordagem acerca da 

Anencefalia. 

Com este itinerário, espera-se alcançar o intuito que ensejou a preferência por este 

estudo: Algumas reflexões aos operadores do Direito. 



 

2 A VIDA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Primeiramente se faz necessário mencionar um dos direitos fundamentais, resguardado 

no título II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, denominado direito à 

Vida, sendo o mais fundamental de todos os direitos, pois trata-se de um pré-requisito à 

existência e exercício de todos os demais direitos
19

.  

 

2.1 O INÍCIO DA VIDA  

Partindo do princípio da amplitude e importância da palavra Vida, nos amparando na 

teoria criacionista, buscamos à Bíblia Sagrada para lembrar que Deus criou a luz que chamou 

de dia, e as trevas que chamou de noite, e o firmamento chamando-o de céu, ainda criou Deus 

a terra, o mar, o sol, a lua e as estrelas
20

.  

Viu Deus que isso era maravilhoso, porém não o suficiente, criou então a Vida, 

primeiro a Vida vegetal (relva, ervas, ervas que dêem sementes, e árvores frutíferas) e depois 

a Vida animal (animais marinhos, seres viventes que rastejam, aves, animais domésticos, 

répteis e animais selváticos). Então criou Deus a sua imagem e semelhança o homem e a 

mulher, soprando sobre eles o sopro de Vida, tornando-os seres viventes. Determinando ainda 

a fecundação e a multiplicação no intuito de povoar a terra
 21

. 

A teoria da evolução ensina que o homem é produto do desenvolvimento das formas 

mais simples de Vida em formas mais complexas e tudo se deu ao acaso. Tal como uma 

máquina que por si mesma se constrói, desta forma o início da Vida humano se deu através de 

constantes transformações
22

. 

                                                   
19

 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, p. 30. 
20

 BÍBLIA, Português. Bíblia sagrada. 2.
 
ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993, p. 4. 

21
 BÍBLIA, Português. Bíblia sagrada, p. 4. 

22
 ARAGUAIA, Marina. Teoria da evolução. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/biologia/teoria-da-

evolucao.htm>. Acesso em: 08 out. 2009. 

http://www.brasilescola.com/biologia/teoria-da-evolucao.htm
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No ponto de vista médico, o momento exato do início da Vida humana ocorre na 

fecundação. Neste sentido Antônio Chaves
23

 leciona que: 

[...] é a fecundação que marca o início da Vida. Quando os 23 cromossomos 
masculinos dos espermatozóides se encontram com os 23 do óvulo da 

mulher, definem todos os dados genéticos do ser humano, qualquer método 
artificial para destruí-lo põe fim à Vida. 

A palavra Vida provém do latim vita, e conforme o dicionário Aurélio é conceituada 

em vários aspectos, sendo os mais pertinentes os seguintes: 

Estado ou condição dos organismos que se mantêm nessa atividade desde o 
nascimento até a Morte; existência; O que representa para alguém motivo de 
prazer, de estímulo, de amor à Vida; O que representa força, ânimo, 
entusiasmo; vitalidade24. 

O próprio José Afonso da Silva
25

 elucida que: 

No texto constitucional (art. 5o, caput) não será considerada apenas no seu 
sentido biológico de incessante auto-atividade 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. 

Após esta introdução José Afonso da Silva, passa a concluir que Vida é mais um 

processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), 

transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que mude de qualidade, deixando, 

então, de ser Vida para ser Morte
26

. 

A palavra Vida é algo complexo para ser definida, pois acontece a todo momento ao 

nosso redor, se mostrando de várias formas, assim sendo, seu conceito depende da opinião de 

cada indivíduo. Fernando Barcellos Almeida
27

 conceitua Vida como sendo:  

O conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, 
ao contrário de organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em 

                                                   
23

 CHAVES, Antonio. Direito à Vida e ao próprio corpo: (intersexualidade, transexualidade, transplantes). 2. 

ed. Revista e ampliada. São Paulo: Revista dos tribunais, 1994, p. 16. 
24

 AURÉLIO, Dicionário. On-line. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em: 01 jul. 

2009. 
25

  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 20. 
26

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 20. 
27

 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria geral dos direito humanos. Porto Alegre: Renova, 1996, p. 54. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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continua atividade, manifesta em funções orgânicas tais como metabolismo, 
o crescimento, a reação e estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução. 

Nesta linha de raciocínio Antônio Chaves
28

 apresenta de forma poética a 

complexidade de conceituar Vida: 

Quem poderá definir essa pulsação misteriosa, própria dos organismos 
animais e vegetais, que sopita inadvertida, nas sementes de trigo encontradas 
nos sarcófagos de faraós egípcios e que germina milagrosamente depois de 
dois milênios de escuridão, que se oculta na gema de uma roseira que mãos 
habilidosas transplantam de uma para outro caule que lateja, irrompe e 
transborda na inflorescência de milhões de espermatozóides que inicia sua 
corrida frenética à procura de um único óvulo, a cada encontro amoroso?. 

O conceito de Vida é tarefa árdua, pois partindo da teoria do criacionista trata-se de 

um dom recebido diretamente de Deus, cabendo as seres humanos administrá-la, cultivar seu 

crescimento, e ainda assegurar que tal dom se mantenha em constante atividade desde o 

nascimento até a Morte. Pois, é a partir da Vida surgem os direitos e deveres do ser humano. 

A biologia vem esclarecer como ocorre o desenvolvimento humano, considerando que 

tudo se inicia com a fertilização, quando um homem e uma mulher combinam 23 de seus 

próprios cromossomos através da união de suas células reprodutivas. O início se da a partir da 

fecundação do óvulo feminino com o espermatozóide masculino, formando assim o zigoto 

resultante desta união, neste momento é marcando o início da concepção
29

.  

Depois de passado a fase da fertilização, dentro de três a quatro dias, as células do 

embrião adquirem um formato esférico e o embrião é chamado mórula, em seguida forma-se 

uma cavidade na bola de células e o embrião é então chamado blatocisto. As células de dentro 

do blatocisto são chamadas de massa celular interna e dão origem à cabeça, ao corpo e a 

outras estruturas vitais para o ser humano em desenvolvimento
30

. 

Após viajar pelo tubo uterino, o jovem embrião fixa-se nas paredes internas do útero 

da mãe. Este processo é chamado de implantação, a implantação do blatocisto é denominada 

de nidação, que começa no fim da primeira semana e termina no final da segunda semana. 

                                                   
28

 CHAVES, Antonio. Direito à Vida e ao próprio corpo: (intersexualidade, transexualidade, transplantes), p. 

16. 
29

 GEOGRAPHIC, National. A biologia do desenvolvimento pré-natal.  Disponível em: 

<http://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=6&language=72>. Acesso em: 26 abr. 2009. 
30

 GEOGRAPHIC, National. A biologia do desenvolvimento pré-natal. Disponível em: 

<http://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=6&language=72>. Acesso em: 26 abr. 2009. 
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A partir do blatocisto se da origem ao embrião, sendo este termo usado apenas a partir 

da terceira semana e se estende até o final da oitava semana, pois neste momento já estarão 

formados as principais estruturas e características do ser humano, chegando ao fim o período 

embrionário. A partir da nona semana, o embrião passa a se chamar feto, dando início ao 

período fetal, que se dará até o nascimento
31

. 

Neste sentido, várias são as teorias que definem o início da Vida, sendo as mais 

coerentes três delas: 

Uma teoria afirma que a Vida começa no momento da fecundação, quando 
do óvulo e do espermatozóide se forma o zigoto, que tem potencialidade 
própria e autonomia genética. Para outros é do momento da nidificação ou 
nidação do ovo ou zigoto na mucosa uterina, q eu se completa no décimo - 
quarto dia após a fecundação, quando se pode identificar a presença do ser 
vivo. Uma terceira teoria afirma que só a partir do momento em que se pode 

detectar atividade cerebral, com o surgimento de tecidos nervosos e com 
eletroencefalograma positivo, é que há Vida protegida constitucionalmente. 
Isso vai acontecer por volta de duas ou três semanas após a nidificação32. 

Nestes termos, cabe acrescentar: 

Por outro lado, especialistas em Medicina, Biologia, Genética e respectivas 

ciências afins e similares, apresentam sólidos argumentos em favor do início 
do ciclo vital de um "indivíduo humano", no instante da concepção, isto é, 
união do óvulo e do espermatozóide - "fusão dos gametas"; o novo ser (ente) 
humano, unicelular, já tem o seu próprio código genético; o seu próprio 
"genoma", resultante dessa fusão, diferente, porém do genoma do pai e do 
genoma da mãe, o qual permanecerá o mesmo, imutável, até o fim da sua 
Vida, conferindo-lhe individualidade, o que quer dizer que ele é e sempre 

será idêntico a si mesmo e diferente de todos os demais33.  

Desta forma, resta claro que no aspecto jurídico como também no biológico é utilizada 

a primeira teoria, que afirma que a Vida se inicia com a fecundação do óvulo com o 

espermatozóide.  

Neste sentido, Hélio Gomes
34

 leciona que a gravidez inicia-se com a realização da 

fertilização, pois é considerada a “cédula inicial formadora do homem.”. 

                                                   
31

 KESSLER, Cynara Chemale. Embriologia. Disponível em: <http://www.cynara.com.br/embriologia.htm>. 

Acesso em: 26 abr. de 2009. 
32

 TELES, Ney Moura. Direito penal: parte especial, arts. 121 a 212. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 130. 
33

 MIOTTO, Amida Bergamini. O direito à Vida: desde que momento? Disponível em: 

<http://proVidafamilia.org/doc.php?doc=doc26298. Acesso em: 06 jun. 2009>. 
34

 GOMES, Hélio. Medicina legal. 30. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993, p. 318. 
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Como fundamento da teoria da fecundação Warley Rodrigues Belo
35

, leciona que: 

O nascituro é indubitavelmente um ser vivente que cresce, tem metabolismos 
orgânicos, batimentos cardíacos e, até, na fase mais avançada da gravidez, se 
movimenta com animus próprio. Tangencia, conclusivamente, à quimeridade 
o debate quase metafísico sobre o início da Vida. Então, como querem 
muitos, o feto não teria Vida até os três meses de gestação? E depois? 
Passaria magicamente a tê-la? Que linha de logicidade é essa? Qual é o 

embasamento científico para tal assertiva tão conclusiva? Parece-nos 
imperdoável a confusão, pois o feto e isso é óbvio, tem, sim, Vida, e Vida 
própria, não importando o momento da gestação materna. Verdade é que se 
encontra transitoriamente ligado, pelas deficiências de uma fase de sua 
evolução, ao corpo materno, de quem tem dependência direta. 

Edgard Magalhães Noronha acrescenta: 

Durante a gestação, em qualquer momento se tem Vida no produto da 
concepção, pois cresce e se aperfeiçoa, assimila as substâncias que lhe são 
fornecidas pelo corpo materno e elimina os produtos de recusa; executa 
assim funções típicas de Vida [...] a verdade é que ali existe uma Vida 
humana em germe36. 

Desta forma, resta claro como se inicia a Vida humana no sentido biológico, e como se 

forma um novo ser humano a partir da fecundação, eis que se trata de um ser dependente do 

corpo materno para se desenvolver e vir ao mundo. Porém conforme Alexandre de Moraes
37

 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, não podendo desta forma afirmar que a 

Vida do embrião ou do feto está englobada pela Vida da mãe. 

Ressalta-se que o mesmo já possui direto individual, o qual será tratado a seguir.  

2.1.1 Direito à Vida   

Em nosso ordenamento jurídico atual o Código Civil apresenta o momento em que se 

inicia a personalidade civil da pessoa. Podemos afirmar que é através da personalidade que o 

homem se torna sujeito detentor de direitos. 

                                                   
35

 BELO, Warley Rodrigues. Aborto: considerações jurídicas e aspectos correlatos. Belo Horizonte: Del Rey, 

1999, p. 23. 
36

 NORONHA. Edgard Magalhães. Direito penal: dos Crimes contra a pessoa, dos Crimes contra o patrimônio. 

25. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 50. 
37

 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, p. 30. 
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O art. 2º do referido Código prescreve: “A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com Vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro38”. O 

código civil possui várias disposições sobre o nascituro, embora não o conceba como 

personalidade, põe a salvo seus direitos
39

.  

Neste sentido, Pontes de Miranda
40

 em seus ensinamentos afirma: 

No útero, a criança não é pessoa, se não nasce com Vida, nunca adquiriu 
direitos, nunca foi sujeito de direito, nem pode ter sido sujeito de direito. 
Todavia, entre a concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-se em 
situação tal que se tem de esperar o nascimento para saber se algum direito, 
pretensão, ação, ou exceção lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se 
consuma, a personalidade começa. 

A personalidade começa a partir do nascimento, porém, a lei põe a salvo desde a 

concepção os direitos do nascituro, parece óbvio que ela põe a salvo o mais importante desses 

direitos, que é o direito à Vida.  

O direito a Vida é um dos direitos fundamentais, resguardados no título II da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo o mais fundamental de todos 

os direitos, pois trata-se de um pré-requisito à existência e exercício de todos os demais 

direitos
41

.  

O Direito a Vida assim como os demais direitos são garantidos aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Brasil, tal direito está prescrito no art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que assim prescreve:  

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 [...]42. 
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Desta forma, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em art. 5º, está 

garantindo à Vida na norma constitucional, sendo está cláusula pétrea, considerada intangível, 

pois contra não há o poder de emendar. Assim observa-se o dever do estado de assegurar o 

direito à Vida, protegendo-a de uma forma geral, dentre elas a uterina, neste sentido 

Alexandre de Moraes esclarece que: 

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 
espermatozóide, resultando um ovo ou um zigoto. Assim a Vida viável, 
portanto, começa com a nidação, quando se inicia a gravidez 43.  

Versando sobre o tema, Maria Helena Diniz
44

 considera 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, consequentemente, 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 (art. 5º), que é 
intangível, pois contra ela nem mesmo há o poder de emendar. 

O direito à Vida é altamente relevante, colocado à frente de outros, pois é encarado no 

sentido de que a Vida humana trata-se de um ponto central e eqüidistante em relação aos 

demais direitos, tratando-se da coluna cervical do arcabouço jurídico, de onde emanam todos 

os demais direitos. 

Júnior Cretella
45

 apresenta seus ensinamentos sobre a inviolabilidade do Direito à 

Vida onde afirma que:  

Bastaria que se tivesse dito “o direito” ao invés de “a inviolabilidade do 
direito à Vida”. Se “Vida é um direito” garantido pelo Estado, esse direito é 
inviolável, embora não “inviolado”. Se eu digo que é inviolável (a 
correspondência, a intimidade, a residência, o sigilo profissional), (...) 
“direito a Vida é o primeiro dos direitos invioláveis, assegurados pela 
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Constituição. “Direito à Vida” é expressão que tem, no mínimo, dois 
sentidos, (a) o “direito a continuar vivo, embora se esteja com saúde” e (b) 

“o direito de subsistência”: o primeiro, ligado à segurança física da pessoa 
humana, quanto a agentes humanos ou não, que possam ameaçar-lhe a 
existência; o segundo, ligado ao “direito de prover à própria existência, 
mediante trabalho honesto”. 

A inviabilidade do direito a Vida não é apenas assegurada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, mas também por acordos internacionais sobre 

direitos humanos, o principal desses acordos é o Pacto de San José da Costa Rica de 22-11-

1969, ratificado pelo Brasil em 25-9-1992, que em seu art. 4
o
 assegura:  

Art. 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 arbitrariamente46. 

O direito à Vida é inato, desta forma quem nasce com Vida tem direito a ela, pois o 

direito constitucional e o penal inserem regras jurídicas que o afirmam, a incolumidade da 

Vida é assegurada pelas regras jurídicas constitucionais, sendo garantida pela decretação da 

inconstitucionalidade das leis ou atos normativos. O direito à Vida nada mais é que um direito 

ubíquo, que existe em diversos ramos do direito, inclusive no sistema jurídico estatal
47

. 

Em termos de direitos humanos, igualmente a Vida é o primeiro direito protegido. De 

fato, o art. III da declaração universal de direitos humanos dispõe: "todo homem tem direito à 

Vida, à liberdade e à segurança pessoal
48

", nos mesmos termos, a Vida é protegida no art. I da 

declaração americana dos direitos e deveres do homem.  

A Convenção internacional de direitos civis e políticos, no art. 6º, inicia com a Vida a 

lista dos direitos que devem ser reconhecidos, e cuja proteção deve ser garantida erga omnes. 

Portanto, a Vida é o mais elevado bem jurídico, é o primeiro dos direitos humanos a ser 

protegido, prevalecendo sobre todos os demais, pois dependem dela, pois sem ela não 

existiriam
49

. 
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Desta forma tem-se como certo que a Constituição da República Federativa do Brasil  

de 1988, em seu art. 5º consagrou, entre outros direitos básicos, o direito à Vida, sendo tal 

direito inviolável (sagrado). Embora o texto constitucional não se refira expressamente ao 

nascituro, tudo está a indicar que sua Vida é um bem que a Constituição se obriga a proteger, 

não podendo assim, sofrer qualquer violação
50

.  

Protege-se, assim, a Vida humana intra-uterina, que esteja em qualquer dos estágio 

(zigoto, mórula, blástula, concepto, embrião, feto, recém-nascido) desta forma há apenas um 

‘continuum’ do mesmo ser
51

. 

É necessário observar que o conceito de direito à Vida está associado ao fundamento 

que, sobretudo, justifica sua proteção e supremacia – o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Nesse diapasão, começa-se a perceber que a tutela almejada pela Constituição da 

República Federativa de 1988 não está adstrita a uma proteção biológica, ilustrada pelo 

simples “respirar” do indivíduo
52

.  

A Dignidade da Pessoa Humana, erigida à fundamento do Estado, se apresenta como 

um vetor de natureza axiológica que guia a sistemática dos direitos fundamentais do homem. 

Essa é a real perspectiva de proteção do referido bem jurídico que permite a reflexão sobre o 

surgimento de uma nova terminologia - Vida digna
53

. Assim, trataremos a seguir do principio 

da Dignidade da Pessoa Humana. 

2.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O grande momento da elaboração da noção de Dignidade da Pessoa Humana se deu 

através do pensamento cristão, pois na filosofia cristã o homem é concebido a imagem e 

semelhança de Deus. Com este pensamento, a mudança ocorrida reside no fato de que sendo o 
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homem criado a imagem e semelhança de Deus, todos os homens são radicalmente iguais, 

merecendo respeito e consideração
54

.  

Inspirados na filosofia cristã passaram a buscar como expressão de respeito à sua 

dignidade, a igualdade entre os seres humanos. Desta forma a pretensão de racionalização do 

divino a partir de uma idéia de igualdade inata a todos os seres humanos, foi à forma que a 

filosofia assumiu por cerca de mil anos, confundindo-se a filosofia com o pensamento cristão.  

O primeiro a referir-se expressamente ao termo dignidade humana foi Tómas de 

Aquino
55

, que afirmava ser uma qualidade inerente de todo ser humano, pois o mesmo possui 

racionalidade. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana encontra-se recepcionado no art. 1º, 

inciso III, da Constituição federativa do Brasil, pois vem a ser um valor supremo da ordem 

jurídica e assim prescreve: 

A República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos 
estados e municípios e do distrito federal, constitui-se em estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: [...] III – a Dignidade da 

Pessoa Humana56;  

No princípio da Dignidade da Pessoa Humana o legislador constitucional, se propugna 

pela defesa da Vida digna, onde o ser humano nunca seja tratado como meio ou coisa, sendo 

este um princípio constitucional fundamental da ordem jurídica constitucional brasileira. 

O dicionário Aurélio57 da língua portuguesa define dignidade como sendo: “Qualidade 

de quem é digno; nobreza; respeitabilidade. / Cargo ou título de alta graduação. / Respeito que 

merece alguém ou alguma coisa: a Dignidade da Pessoa Humana.”. 

Neste sentido José Cretella Júnior
58

 acrescenta: 
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O ser humano, o homem, seja de qual origem for, sem descriminação de 
raça, sexo, religião, convicção política ou filosófica, tem direito a ser tratado 

pelos semelhantes como “pessoa humana”, fundando-se, o atual Estado de 
direito, em vários atributos, entre os quais se inclui a dignidade do homem, 
repelido, assim, como aviltante e merecedor de combate qualquer tipo de 
comportamento que atente contra esse apanágio do homem. 

A dignidade nada mais é que uma qualidade intrínseca da pessoa humana, sendo 

irrenunciável e inalienável, pois é um elemento que qualifica o ser humano, não pode ser 

destacada, não podendo se cogitar a possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 

pretensão que lhe seja concedida à dignidade
59

.  

Desta forma a dignidade está compreendida como qualidade integrante e irrenunciável 

da própria condição humana, podendo e devendo ser reconhecida, respeitada, promovida e 

protegida, não podendo ser criada, concedida ou retirada, pois existe em cada ser humano 

sendo um valor absoluto60.  

Imanuel Kant
61

 afirma que esta dignidade parte da autonomia ética do ser humano, 

tendo ela como fundamento da dignidade do homem, ou seja, não podendo ele ser tratado 

como objeto nem por ele mesmo, e ainda: 

Homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em 
si mesmo, não como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. 
Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo 
como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser 
considerado simultaneamente como um fim. Portanto, o valor de todos os 
objetos que possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional. Os 
seres cuja existência depende não em verdade da nossa vontade, mas da 
natureza, tem contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo 

como meios e por isso se chama coisas, ao passo, que os seres racionais se 
chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si 
mesmos, quer dizer, como algo que não poder ser empregado como simples 
meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (e é um 
objeto de respeito).” 

Para Imanuel Kant, a pessoa humana possui qualidade peculiar e insubstituível, onde 

tudo possui um preço ou uma dignidade, tendo uma coisa preço pode-se trocar por outra 
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equivalente, mas quando uma coisa está acima de todo o preço, não possuindo algo 

equivalente, então tem ela dignidade
62

. 

 Desta forma tem-se a dignidade um valor de uma tal disposição de espírito, 

colocando-a acima de qualquer preço, nunca podendo ser posta em cálculo, assim apenas a 

pessoa humana como ser racional possui dignidade
63

. 

 Ingo Wolgang Sarlet
64

, ainda conceitua Dignidade da Pessoa Humana como sendo 

uma: 

[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existentes mínimas para uma Vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da Vida em comunhão com os demais seres humano. 

Ressalta-se, que todas as pessoas democráticas que vivem no mundo contemporâneo 

possuem o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo que o mesmo está consagrado 

expresso ou tacitamente
65

. Tal princípio acaba sendo caracterizado como o maior princípio 

fundamental, pois acaba se tornando valor de referência no que envolve a Constituição. 

Flávia Piovesan
66

 ainda leciona:  

É no princípio da dignidade humana que a ordem jurídica encontra o próprio 
sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, para a 

hermenêutica constitucional contemporânea. Consagra-se assim a dignidade 
como verdadeiro superprincípio, a orientar [...] o direito interno. 

Assim, Dignidade da Pessoa Humana possui intima ligação com o direito à Vida, 

sendo que o direito em questão não é apenas o direito de sobreviver, mas o direito de viver 

dignamente. 

                                                   
62

 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 

fundamental.  p. 28. 
63

 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: princípio constitucional 

fundamental.  p. 28. 
64

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais: na constituição federal 

de 1988, p. 62. 
65

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 582. 
66

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: e o direito constitucional internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 30. 



28 

2.2.1 A constituição de 1988 e a Dignidade da Pessoa Humana  

A primeira Constituição brasileira a tratar do princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana foi a de 1988, apresentando este princípio como fundamento da república e do estado 

democrático de direito. Vale ressaltar que tal princípio foi adicionado a está constituição por 

influência das constituições alemã, espanhola e portuguesa
67

.  

Todavia, pode-se encontrar a primeira referência ao tema da Dignidade da Pessoa 

Humana na constituição de 1934, de modo incipiente e em outro contexto, onde apresentava a 

necessidade de que a ordem econômica fosse organizada para possibilitar a existência digna
68

. 

Já a Constituição de 1937 por possuir ampla característica autoritárias, não 

mencionava o tema dignidade humana, nem em outro contexto. Na constituição seguinte de 

1946, a existência digna é apresentada novamente, entretanto, expressa alusão à garantia do 

trabalho, como meio de possibilitar existência digna. Porém a constituição de 1967 pela 

primeira vez mencionou a dignidade humana, mais ainda não se tratava do mesmo princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana tal qual está presente na constituição vigente
69

.  

A constituição de 1967 apresentava alguns princípios que tinham a finalidade de 

realizar a justiça social, tal princípio ainda era relacionada ao trabalho, que buscava a 

valorização do trabalho como condição da dignidade humana
70

. 

Flademir Martins
71

 apresenta ainda que a revolução de 1964, pretendeu dar ao país um 

regime que pude-se assegurar a ordem democrática, todavia transgrediu de maneira notável a 

Dignidade da Pessoa Humana :  

A revolução de 1964 teve a intenção de dar ao país um regime que, 
atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse 
autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito a Dignidade 
da Pessoa Humana. Na verdade o ato institucional n. 5, em que pese a 
exortação à Dignidade da Pessoa Humana, referendou um período de grande 
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repressão política e desrespeito aos direitos fundamentais e, por que não 
dizer, à Dignidade da Pessoa Humana, na doutrina, nas leis e até mesmo nas 

constituições, demonstrou ser incapaz de preservar a pessoa humana da 
violação e aviltamento de sua dignidade. 

Após um longo período de autoritarismo militar, reconstruíram um estado democrático 

de direito, com a promulgação da constituição de 1988, que vinha não apenas reconstruir o 

estado de direito, mais reencantar o mundo, sendo uma ruptura paradigmática com as 

constituições anteriores, no que diz respeito à formulação do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana
72

.  

Flademir Martins
73

 ainda discorre:  

A constituição brasileira de 1988 avançou significativamente rumo à 
normatiVidade do princípio da Dignidade da Pessoa Humana em valor 
supremo da ordem jurídica, declarando-o, em seu art. 1º, inciso III, como um 
dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil, a qual se constitui em 
estado democrático de direito. (...) O constituinte não se preocupou apenas a 
com a positivação deste valor fonte do pensamento ocidental, buscou acima 

de tudo estruturar a Dignidade da Pessoa Humana de forma a lhe atribuir 
plena normatiVidade, projetando-a por todo sistema político, jurídico e 
social instituído.   

Neste sentido, Ingo Sarlet
74

 em seus ensinamentos esclarece:  

Sem precedentes em nossa trajetória constitucional o reconhecimento, no 

âmbito do direito constitucional positivo, da Dignidade da Pessoa Humana 
como fundamento de nosso estado democrático de direito (art. 1, inciso III, 
da constituição de 1988). Registra-se que a Dignidade da Pessoa Humana foi 
objeto de expressa previsão no texto constitucional vigente mesmo em 
outros capítulos nossa lei fundamental, seja quando estabeleceu que a ordem 
econômica tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna (art. 
170, caput), seja quando, na esfera da ordem social, fundou o planejamento 

familiar nos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da paternidade 
responsável (art. 226, 6), além de assegurar à criança e ao adolescente o 
direito à dignidade (art. 227, caput). (...) a dignidade da pessoa, e nesta 
quadra, a própria pessoa humana, mereceram a deVida atenção por parte da 
nossa ordem jurídica positiva.   
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É notável a preocupação da constituição em assegurar que a Dignidade da Pessoa 

Humana seja respeitada em todas as suas formas, eis que a justiça social decorre de valores da 

dignidade e do bem estar da pessoa humana
75

.  

Destarte, que a constituição menciona em vários artigos, de forma direta ou indireta a 

Dignidade da Pessoa Humana, deixando claro que o estado é utilizado para servir a pessoa 

humana, proporcionando condições mínimas, matérias de Vida para que todos os seres 

humanos tenham dignidade. 
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3 ABORTO 

Se é verdade que Hipócrates jurou que a nenhuma mulher daria substância abortiva, 

Aristóteles sugeria o Aborto para obter o equilíbrio populacional. Os romanos, por sua vez, 

consideravam o feto parte do corpo materno, podendo dispor da forma que o deseja-se. Porém 

com o tempo, o Aborto passou a ser incriminado, também em Roma
76

. 

Assim percebe-se que o tema Aborto é discutido ao longo da história, pois é prática 

muito antiga. Algumas sociedades o consideram lícito, em outras tipificavam como ilícito.   

No código brasileiro a lei admite sua prática lícita em alguns casos, os quais serão 

expostos a seguir. 

3.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE ABORTO  

Grande parte das doutrinas faz menção a palavra Aborto e abortamento, porém a mais 

utilizada em diversos países é a expressão Aborto. Neste sentido, Julio Fabbrini Mirabete
77

 

leciona: 

Preferem alguns o termo abortamento para a designação do ato de abortar, 
uma vez que a palavra Aborto se referiria apenas ao produto da interrupção 
da gravidez. Outros entendem que o termo legal – Aborto- é melhor, quer 

porque está no gênio da língua dar preferência às formas contraídas, quer 
porque é o termo de uso corrente, tanto na linguagem popular como na 
erudita, quer, por fim, porque nas demais línguas neolatinas, com exceção do 
francês, diz-se Aborto. 

A palavra abortamento possui maior significado técnico que a palavra Aborto, porém 

aquela indica a conduta de abortar, enquanto Aborto é o produto da concepção cuja gravidez 
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foi interrompida. Entretanto, o código penal empregou a palavra Aborto, pois trata-se de uma 

expressão mais comum, e muito utilizada no decorrer da história
78

.  

Neste sentido, Warley Rodrigues Belo
79

 tecendo comentário sobre a palavra 

abortamento, afirma: 

Divergências existem a respeito da palavra. Médicos e juristas não se 
acordam no conceito quando alguns opinam que se deveria usar a palavra 

abortamento, designando a conduta abortar, reservando àquela palavra o 
produto morto ou expelido. Todavia, a palavra Aborto é de uso mais comum 
por ter sido empregada pelo código penal nos preceitos típicos da norma 
incriminadora. 

Desta forma, sendo empregada a palavra Aborto no código penal, e por se tratar de 

expressão comum e muito utilizada no decorrer da história, será utilizada neste trabalho a 

expressão Aborto. 

3.2 CONCEITO DE ABORTO 

A palavra Aborto advém do latim abortus, advindo do latim aboririr (morrer, perecer) 

onde ad significa privação, ausência, afastamento, e ortus significa nascimento
80

. Neste 

sentido Reinaldo Pereira prepondera:  

Do latim „ab‟= privação + „ortus‟= nascimento, significa a interrupção do 
processo natural da gestante, resultante na Morte pré-natal da Vida humana 
intra-uterina, isto é, a Morte de um ser humano antes que estivesse em 
condições de sobreviver fora do útero materno. 

José Henrique Peirangeli
81

 leciona que a: 

[...] palavra Aborto procede do latim, abortus, de ab-ortus, que significa 
privação do nascimento, nascimento antecipado, aquele que nasce antes do 
tempo, ou, num conceito melhor estruturado, Aborto é a interrupção da 
gravidez com a destruição do produto da concepção. 
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Aliás, é nesse sentido que Costa Junior se manifesta no sentido de que:  

Entende-se por Aborto (de ab-ortus, privação do nascimento) a interrupção 
voluntária da gravidez, com a Morte da concepção. Não distingue a lei entre 
óvulo fecundado, embrião e feto. Contentou-se a lei com a interrupção da 
gravidez82. 

Desta forma, entende-se por Aborto a privação do nascimento que nada mais é que o 

ato de interromper o processo de uma gravidez, onde resulta na conseqüente expulsão do feto 

do interrior do corpo materno, tendo como resultado a destruição do produto da concepção. 

Na doutrina encontramos a definição de Aborto, demonstrando que pode ocorrer em 

qualquer fase do ciclo gravídico. Com muita propriedade Julio Fabrini Mirabete
83

 conceitua o 

Aborto como sendo: 

Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da 
concepção. É a Morte do ovo (até três semanas de gestação), embrião (de 

três semanas a três meses) ou feto (após três meses), não implicando 
necessariamente sua expulsão. O produto da concepção pode ser dissolvido, 
reabsorvido pelo organismo da mulher ou até mumificado, ou pode a 
gestante morrer antes de sua expulsão. Não deixará de haver, no caso, o 
Aborto. 

 Hélio Cláudio Fragoso
84

, ao mencionar o conceito de Aborto, leciona:  

O Aborto consiste na interrupção da gravidez com a Morte do feto. 
Pressupõe, portanto, a gravidez , isto é, o estado de gestação, que para os 
efeitos legais, inicia-se com a implantação do ovo na caVidade uterina. (...) 
A ação incriminada consiste na interrupção da gravidez, destruindo-se o 
produto da concepção ou provocando-se a Morte do feto, sem que se exija a 
sua expulsão. 

Cabe ressaltar que conforme ensinamentos de José Henrique Peirangeli
85

, no que diz 

respeito à classificação entre ovo, embrião e feto “esta classificação vem destacada na 

medicina legal, mas entre os juristas a palavra feto é usada indistintamente para todas as fases 

da gestação”. 
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Vários tratadistas se preocupam há muito tempo em definir Aborto, Paulo Sergio Leite 

Fernandes
86

 cita o conceito de vários deles, dentre eles o de Tardieu que assim define: “é a 

expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, independentemente, 

de todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular do feto”.  

Maria Helena Diniz
87

 ao citar Tardieu acrescenta: 

Tardieu [...] entende ser a expulsão prematura, violenta e intencionalmente 
provocada do feto, independente das circunstâncias de viabilidade, idade e 
formação regular, não considerando aquelas hipóteses em que se tem Aborto 
sem que seja expelido o produto da concepção, que poderá ser absorvido 
pelo organismo da gestante ou, então, sofrer o processo de mumificação. 

A definição de Tardieu é utilizada por muitos, porém pode ser considerada incompleta, 

pois afirma a existência do delito, independentemente, da idade e vitalidade e formação 

regular do feto. Tal definição imputaria como ato criminalmente punível a interrupção de 

gravidez em mulher portadora de um ovo degenerado, sem condições desenvolvimento ou de 

semelhante a um ser humano
88

. 

Ney Moura Teles
89

 , bem define o conceito de Aborto entendendo que: 

Aborto é a interrupção da gravidez com a Morte do ser humano em 

formação. A gravidez, que começa com a fecundação do óvulo pelo 
espermatozóide, é o processo de formação do ser humano, que termina com 
o início do parto. A gravidez pode ser interrompida antes de chegar a termo 
naturalmente ou por provocação cirúrgica em que ocorra a Morte do ser 
humano em formação – parto cesariano. Quando a gravidez é interrompida, 
disso resultante a Morte do feto, há Aborto ou abortamento. 

Paulo Sergio Leite Fernandes cita ainda M. Garimond
90

 que define como sendo “a 

cessação prematura e voluntária da gravidez, ou a sua interrupção intencionalmente 

provocada, com ou sem aparição de fenômenos expulsivos”. C. Sedillot91 apresenta como “a 

expulsão prematura do feto, determinada ou não pelo emprego de meios voluntários 

conhecidos sob o nome de abortivos (definição genérica, aplicável tanto ao Aborto voluntário 

como ao espontâneo)”. 
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Lydio Machado Bandeira de Mello
92

 afirma que Aborto é a:  

[...] ejeção provocada (voluntária ou intencional) de um feto, antes de 
terminada a gestação normal, e em estado de inviabilidade, ou: É a ejeção 
dolosa de um feto em estado de não poder vir a ser uma criança. 

Caetano Zamitti Mammama
93

 ainda conceitua como a: 

[...] interrupção da gravidez antes de ter logrado o limite fisiológico normal, 
entendendo-se por fruto da concepção o ovo em sua evolução normal, desde 
o momento da concepção até o parto a termo, isto é, até o fim do ciclo da 
Vida intra-uterina. 

Parece que Flamínio Fávero
94

 é quem consegue, com maior precisão e simplicidade, 

definir a figura do Aborto em seu sentido genérico: “é a interrupção da gravidez antes do 

termo normal, com Morte do produto da concepção, em nexo de causa e efeito”.  

Resta claro que o Aborto significa matar deliberadamente um embrião humano em 

formação
95

. Cabe ressaltar que como já mencionado, há interrupção da gravidez sem existir a 

expulsão do produto da concepção, ocorrendo em tais hipóteses: 

A destruição pode consumar-se, sem que, conquanto raramente, seja expulso 
o feto, como ocorre com a dissolução e reabsorção do embrião, no início da 
gravidez; com sua mumificação, permanecendo ele no interior do útero; e 

calcificação (litopédio). Em todas essas hipóteses, há destruição, há 
interrupçãp da gravidez e, pois, Aborto, sem existir expulsão96. 

Desta forma, conclui-se que o Aborto é a interrupção da gravidez, com a destruição do 

produto da concepção. Embora a conseqüência normal e ordinária seja a expulsão do feto do 

corpo materno, a destruição pode consumar-se através da dissolução e reabsorção, ou ocorrerá 

sua mumificação e calcificação permanecendo no corpo materno. 
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3.2.1 Modalidades  

O Aborto possui várias classificações, quanto ao seu objeto, poderá ser:  

a) ovular, se praticado até a 8 semana de gestação; b) embrionário, se 
operado até a 15 semana de Vida intra-uterina, ou seja, até o 3 mês da 
gravidez; e c) fetal, se ocorrer após a 15 semana de gestação97. 

Quanto à causa que o provocar o Aborto é classificado em:  

O Aborto pode ser espontâneo ou natural, acidental e provocado. Aborto 
espontâneo ou natural é aquele que ocorre tendo em vista as condições 
fisiológicas, particulares da gestante. Acidental, quando o Aborto decorre de 
um acontecimento a que não falta um componente de azar, como 
atropelamento, queda etc. provocado ou delituoso, é a interrupção voluntária 
e maliciosa do processo conceptivo, por ato da mãe ou terceiro98.  

Cabe acrescentar que o Aborto espontâneo ou natural é geralmente causado por 

doenças no curso da gestação, por péssimas ou precárias condições de saúde da gestante 

preexistentes à fecundação, alguns exemplos são: sífilis, anemia profunda, cardiopatia, 

diabetes, nefrite crônica entre outras. Ou também por defeitos estruturais no ovo, embrião ou 

feto
99

.  

O Aborto acidental pode também ser chamado de ocasional ou circunstancial, 

acontece quando inexiste qualquer propósito em interromper o ciclo gravídico, geralmente 

provocado por um agente externo, como emoção violenta, susto, queda ocasionando 

traumatismo, não existindo ato culposo, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia
100

.  

Neste sentido Warley Rodrigues Belo
101

 discorrendo acerca da matéria, registra: 

O Aborto natural e acidental são impuníveis. No primeiro, há interrupção 

espontânea da gravidez ocorrendo, por exemplo, quando presente alguma 
anormalidade no crescimento do feto ou uma doença infecciosa ou, ainda, 
por um distúrbio glandular. O segundo, o Aborto acidental, ocorre por 
interferência externa involuntária, como por exemplo, uma queda.  
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No que diz respeito ao Aborto provocado, acontece quando à interrupção deliberada 

da gestante, ocasionado por terceiro ou pela própria, com ou sem seu consentimento, 

mediante o concurso de causas extrínsecas ou de agentes externos, de ordem física, química 

ou mecânica, que tem por finalidade atender a motivos terapêuticos, eugênicos, econômicos, 

morais, sociais, psicológicos entre outros. Podendo ser criminoso ou legal
102

.  

Ney Moura Teles
103

, por seu turno, elucida a questão da mesma forma: 

Aborto provocado é aquele causado por condutas humanas dirigidas à 
interrupção da gravidez, com o fim de impedir o desenvolvimento e 
nascimento do ser humano em formação. Pode ser Crime ou não. 

Lecionando sobre a matéria, Julio Fabbrini Mirabete
104

 acrescenta: 

As causas da prática do Aborto criminoso podem ser de natureza econômica 
(mulher que trabalha, falta de condições para sustentar mais um filho etc.), 
moral (gravidez extra-matrimônio, estupro etc.) ou individual (vaidade, 

egoísmo, horror à responsabilidade etc.). 

Desta forma resta evidente que ao direito penal interessa o Aborto provocado 

(criminoso), sendo executado por variadas causas, dentre elas a econômica, moral e 

individual. Cabe destacar que o Aborto provocado é uma prática criminosa, pois é contrário 

ao comando contido no art. 5 da CFRB/88
105

. 

Quanto ao elemento subjetivo de sua prática, tem-se o Aborto:  

a) sofrido, se ocorre sem o consentimento da gestante, que não passará de 
vítima; b) consentido, se provocado com a anuência da gestante [...]. c) 
procurado, se a gestante for a agente principal106”. 

No que atina a finalidade pretendida com o Aborto, este será: a) terapêutico: podendo 

abranger duas modalidades: o Aborto necessário e o Aborto para evitar enfermidade grave. 

Somente o Aborto necessário é permitido legalmente, pois tem a finalidade de preservar a 

saúde da gestante; b) sentimental: permitido por lei quando a gravidez resulte de estupro; c) 

eugênico: quando o nascituro apresentar doenças congênitas, anomalias físico-mentais graves 
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ou até mesmo não ser do sexo desejado. Trata-se de interrupção criminosa da gravidez. d) 

econômico: a gestante alega não possuir recursos financeiros, sendo interrupção criminosa da 

gravidez. e) estético: quando a gestante não quer ficar com o corpo disforme. f) onoris causa: 

criminosamente praticado pela gestante, para ocultar sua gravidez da sociedade
107

. 

Sob o prisma da lei, poderá ser o Aborto: a) legal: nos casos em que a norma legal 

extingue a punibilidade, abrangendo o Aborto necessário e sentimental; b) Criminoso: 

consiste na vedação pela lei, da interrupção da Vida intra-uterina
108

. 

Várias das classificações apresentadas serão tratadas ainda neste capítulo, de forma 

detalhada para melhor esclarecimento sobre o Aborto. 

3.2.2 Noções históricas sobre o Aborto 

O Aborto é um dos Crimes que apresenta grande diversidade repressiva determinada 

pelas modificações culturais ao longo do tempo. Outrora, algumas legislações antigas não o 

consideravam como Crime
109

.  

Havia uma grande indiferença do direito para com a prática do Aborto. O feto era 

considerado apenas um anexo ocasional da mulher, podendo ela dispor sobre ele, salvo 

quando casada. Nesta época não era o Aborto punido mais sim o dano causado ao organismo 

da mulher
110

. 

Neste sentido, Hungria e Fragoso
111

 em seus ensinamentos discorrem: 

A prática do Aborto é de todos os tempos, mas nem sempre foi objeto de 
incriminação: ficava, de regra, impune, quando não acarretasse dano à saúde 
ou Morte da gestante. Entre os hebreus, não foi senão muito depois da lei 
mosaica que se considerou ilícita, em si mesma, a interrupção da gravidez. 

O código de hamurábi 1700 a.C., considerava o Aborto um Crime contra os interesses 

do pai e do marido, e ainda uma lesão contra a mulher. Segundo Bouzon, o Aborto foi tratado 

como conduta criminalizada pela primeira vez neste código que assim definia:  
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§ 209 Se um awilum bateu na filha de um awilum e a fez expelir o (fruto) de 
seu seio, pesará 10 siclos de prata pelo (fruto) de seu seio. § 210 Se essa 

mulher morreu, matarão a sua filha. § 211 Se pela pancada fez a filha de um 
muskênum expelir o (fruto) de seu seio, ele pesará 5 siclos de prata. § 212 Se 
essa mulher morreu, ele pesará ½ mina de prata. § 213 Se bateu na escrava 
de um awilum e a fez expelir o (fruto) de seu seio, ele pesará 2 siclos de 
prata. § 214 Se essa escrava morreu, ele pesará 1/3 de uma mina de prata112. 

No livro de Êxodo
113

 da lei hebraica 1000 a.C., encontra-se a seguinte expressão: 

Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de Aborto, 
sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir a 
marido da mulher; e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver 
dano grave, então darás Vida por Vida, olho por olho, dente por dente, pé 
por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. 

Desta forma, condenava-se neste escrito quem provocou o Aborto com violência, 

porém, sempre sujeitando-o ao prejuízo econômico que for feito ao marido da vítima
114

. 

José Henrique Piarangeli
115

 apresenta como o Aborto era tratado entre os romanos: 

[...] o Aborto foi sempre considerado uma grave imoralidade e só era 
permitido ao marido em relação à sua mulher. Imoral, embora, nem na 
República nem nos primeiros tempos do Império, foi considerado delito. 
Nessa época, reconhecia-se à mulher o direito de dispor do próprio corpo e o 
Aborto ficava impune, salvo quando violasse a vontade do marido.[...] 

permite concluir que o Aborto, em Roma, era considerado um fato de pouca 
significação e um delito de escasso relevo, cujo cometimento afetava mais 
aos interesses individuais do que os sociais, ou seja, protegiam-se a saúde e a 
integridade física  da gestante e não a Vida do feto. 

Assim, o Aborto quando provocado pela mulher casada, violando a vontade do marido 

era considerado uma ofensa, pois o mesmo possuía direito à prole esperada. Nos outros casos 

o Aborto não era punível, pois se considerava o feto como parte do corpo materno, podendo a 

mesma dispor sobre ele, ficando a critério dela a decisão de dar prosseguimento à gravidez.  

Em Roma a incriminação do Aborto teve início quando começaram a ser punidas as 

pessoas que preparavam venenos utilizados em poções abortivas. As leis castigavam as 

pessoas que os preparavam, tendo como penas: a) trabalho forçado em minas; b) confisco de 
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bens ou deportação. Tendo ocasionado a Morte da gestante eram condenados à pena 

capital
116

. 

Por volta do ano 200 d.C., começaram a punir o Aborto próprio e o Aborto consentido, 

porém apenas quando a gestante era casada, tal punição não tinha como finalidade proteger o 

feto, e sim o direito do marido de possuir sua descendência
117

.  

Acerca dos povos que consideravam o auto-Aborto e o Aborto consentido impunes, 

José Henrique Pierangeli
118

 discorre: 

Entre os povos que consideravam o auto-Aborto e o Aborto consentido 
impunes, são mencionados os egípcios, os gregos e os hebreus, em que 
proliferava a interrupção da gravidez, quase sempre com a finalidade de 
elidir dores e perigos do parto, para evitar os desgostos e as obrigações da 
mãe no aleitamento, ou a multiplicação da prole.  

Todavia, Hipócrates repudiou a prática de Aborto em seu juramento, o qual foi 

inserido em seu famoso código de honra dos médicos. Neste sentido Hungria e Fragoso
119

 

acrescentam: 

Na Grécia, era corrente a provocação do Aborto. Licurgo, e Sólon proibiram, 
e Hipócrates, no seu famoso juramento, declarava: “a nenhuma mulher darei 
substancia abortiva”; mas Aristóteles e Platão foram predecessores de 
Malthus: o primeiro aconselhava o Aborto (desde que o feto ainda não 
tivesse adquirido alma) para manter o equilíbrio entre a população e os 

meios de subsistência, e o segundo preconizava o Aborto em relação a toda a 
mulher que concebesse depois dos quarenta anos. E o uso do Aborto 
difundiu-se por todas as camadas sociais. 

Desta forma, na Grécia antiga a prática de Aborto era considerado um dos Crimes 

mais graves que um médico poderia praticar. Aristóteles se mostrou contrário ao Aborto, 

porém no livro sétimo de sua Política, o admitia quando houvesse cidadãos em um número 

excessivo, desde que a mulher tivesse engravidado por fato delituoso, ao possuindo 

autorização judicial
120

.  
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Platão
121

 também neste sentido manifestou-se, apresentando ainda em sua obra A 

República, em diálogo através de Sócrates, recomendou às mulheres com mais de 40 anos 

“que tomem todas as precauções possíveis para que nenhum filho fruto dessas uniões veja a 

luz do dia”.  

Para Platão a preocupação estava voltada ao aprimoramento da raça, pois reflete a 

impossibilidade de conceder condições de uma Vida digna às crianças portadoras de 

anomalias e deformidades. 

Nesta linha de raciocínio, Ivanildo Ferreira Alves
122

 em seus ensinamentos 

conclusivos sobre o direito Romano esclarece: 

Para o direito romano antigo, o Aborto não tinha existência autônoma como 
Crime, a Lei das XII Tábuas e as leis republicanas não tratavam da matéria. 
A conduta era considerada Crime contra a mulher, porquanto o ser humano 
em Vida intra-uterina era tido como uma porção do corpo da mulher ou parte 
de suas vísceras (mulieris pars velviscerum): Geralmente, ficava-se a salvo 
da punição quando não implicasse óbito da mulher ou mesmo agressão à sua 

saúde.[...] Sob o governo de Septímio Severo (193-211 d.C.), a lei romana 
passou a tratar do Aborto como uma privação do pai ao direito de possuir 
sua prole. Nessa época, a repressão social romana era a mesma dada a 
homicídio praticado com a propinação de veneno. 

Analisando a história observa-se que na Grécia, apesar do juramento de Hipócrates 

onde afirmava que não daria substâncias abortivas a mulheres grávidas, o uso do Aborto se 

difundia por todas as camadas sócias. Sendo que em Roma, nem as XII Tábuas nem as leis da 

República cuidaram do Aborto, pois entendiam que o feto fazia parte do corpo materno, 

podendo à mesma dele dispor
123

. 

A reprovação social do Aborto deu-se com o cristianismo, tendo como imperadores 

Adriano, Constantino e Teodósio que vieram a assimilá-lo ao homicídio, cominando-lhe a 

mesma pena
124

. Neste sentido, Pierangeli
125

 em seus ensinamentos leciona: 
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Coube ao cristianismo modificar essas concepções, reagindo ferozmente 
contra a prática do Aborto, que era própria dos povos pagãos. O cristianismo 

considerou o feto criatura e Deus, uma esperança de Vida humana que 
deveria ser protegida pela religião, pela moral e pelo direito. E assim, a 
punição foi introduzida nas principais legislações dos últimos tempos da 
Idade Média, como no Fuero Juzgo e nas Sete Partidas espanhóis. Nestas 
legislações, a pena variava de conformidade com a formação do feto no 
claustro materno, ou seja, de acordo com o andamento da gravidez. 

Com isso, percebe-se a grande importância do cristianismo para a história do Aborto, 

pois introduziu no conceito de Aborto a Morte de um ser humano, assim, a destruição do 

produto da concepção se tornou Crime equiparado ao homicídio, passando a ser punido
126

. 

 Na época em questão, existia uma espécie de regra geral para o cristianismo, 

denominada de cânon, nesta regra determinava que quem provoca-se Aborto seria 

excomungado (excluído dos bens espirituais)
127

. Com base no mandamento “não matarás
128

”, 

o Aborto passou a ser definitivamente reprimido. 

Na idade média o teólogo Santo Agostinho, com base na doutrina de Aristóteles, já 

considerava criminoso o Aborto quando o feto fosse dotado de alma, o que vinha a ocorrer 

quarenta ou oitenta dias após a concepção, a partir deste momento o feto se dizia animado. Os 

práticos adotaram a distinção entre feto animado, sendo punindo a eliminação deste com a 

pena de homicídio, e feto inanimado, punindo com o exílio
129

.  

Basílio, no entanto, não admitia nenhuma distinção, considerando o Aborto sempre 

criminoso. A igreja no decorrer da história sempre possuiu muita influência sobre o tema 

Aborto, tendo sempre em seus ensinamentos a criminalização do mesmo
130

. 

Maria Helena Diniz
131

, ao explanar sobre o surgimento do Crime de Aborto afirma: 

O Aborto surgiu como Crime pela primeira vez na Constitutio 
Bamberguensis de 1507 e na Constitutio Criminalis Carolina de 1532, que 

destinguiam entre a Morte do feto animado e inanimado, punindo a primeira 
com a pena capital e a segunda com um castigo aplicado segundo o arbítrio 
dos peritos versados em direito. Igualava-se o Aborto ao homicídio, 
distinguindo-se o feto animado e inanimado. Todavia, na França, na Idade 
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Média, punia-se o Aborto como Crime gravíssimo com a pena de Morte, 
sem contudo fazer-se tal distinção. 

Nestas idéias foram baseadas a Ordenação Criminal de Toscana de 1786, e o código 

penal Josefino de 1787, considerando o Aborto como um Crime contra a Vida do feto, e o 

punido como homicídio
132

. 

No século XVIII, com a filosofia iluminista, as penas cominadas ao Aborto passam a 

ser diminuídas, principalmente nos casos em que a gestante o prática por motivo de honra. 

Neste momento o Crime de Aborto passa a não ser mais equiparado ao delito de homicídio, 

abolindo a pena capital, substituindo-a pela de prisão, ou mesmo pela multa
133

. 

Nas legislações atuais há três tendências que se desenvolveram ao longo da história, 

uma bastante restritiva, que se faz notar no código vigente no país. Outra mais permissiva, 

que consente o Aborto num maior número de casos (prole numerosa e casal sem recursos, 

idade avançada da mulher, Morte ou incapacidade do pai, mulher não casada)
134

.  

Um terceiro grupo de leis, bastante liberais, que admite à decisão da mulher e 

permitem que o médico decida quanto ao Aborto (Japão, Suécia, Rússia, Hungria). A 

Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, em 1973, com base na privacy, a legalidade do 

Aborto nos três primeiros meses de gravidez. Essa tendência liberal abortiva acelerou-se em 

vários países, a partir de 1967
135

. 

Desta forma, resta claro que a prática abortiva sofreu grande desenvolvimento no 

decorrer dos anos, sendo nem sempre objeto de incriminação. Tendo com o desenvolvimento 

da civilização, formas de Abortos legalizados pelas constituições ao redor do mundo.  

3.2.3 Aborto no Brasil 

No Brasil, verifica-se que, historicamente, desde o período colonial, as ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, bem como, as leis extravagantes desta época não faziam 

previsão a respeito do Aborto
136

. 
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O Aborto foi regulamentado pela primeira vez pelo Código Criminal do Império de 16 

de dezembro de 1830, até então não havia previsão jurídica para este ato e, consequentemente 

não era proibido ou penalmente punido. O Aborto foi enquadrado nos Crimes contra a 

segurança da pessoa e da Vida, em seu art. 199 e 200, nestes artigos eram detalhados dois 

tipos de figura criminosa: Aborto consentido e Aborto sofrido. Neste contexto o Aborto 

procurado não era punido
137

. 

Cezar Roberto Bitencourt
138

, em seus ensinamentos acerca desta parte da história 

esclarece: 

O código criminal do Império de 1830 não criminalizava o Aborto praticado 
pela própria gestante. Punia somente o realizado por terceiro, com ou sem o 
consentimento da gestante. Criminalizava, na verdade, o Aborto consentido 

e o Aborto sofrido, mas não o Aborto provocado, ou seja, o auto-Aborto. A 
punição somente era imposta a terceiros que interviessem no abortamento, 
mas não à gestante, em nenhuma hipótese. O fornecimento de meios 
abortivos também era punido, mesmo que o Aborto não fosse praticado, 
como uma espécie, digamos, de criminalização dos atos preparatórios. 
Agravava-se a pena se o sujeito ativo fosse médico, cirurgião ou similar. 

O referido código estabelecia: 

Art. 199. Ocasionar Aborto por qualquer meio empregado, interior ou 
exteriormente, com consentimento da mulher pejada. Pena: prisão com 
trabalho de 1 a 5 anos. Se o Crime for cometido sem o consentimento da 
mulher pejada. Penas: dobradas. Art. 200. Fornecer, com conhecimento de 
causa, drogas ou quaisquer meios para produzir o Aborto, ainda que este não 

se verifique. Pena: prisão com trabalho de 2 a 6 anos. Se esse Crime for 
cometido por médico, boticário ou cirurgião ou ainda praticantes de tais 
artes. Penas: dobradas139. 

Assim, o código criminal de 1830 punia apenas o aborteiro, com a pena de 1 a 5 anos, 

duplicando no caso do ato ser efetuado sem o consentimento da mulher, sendo que não previa 

o Crime de Aborto praticado pela própria gestante (auto-Aborto), sendo a mesma em qualquer 

hipótese, isenta de punição.  
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O código penal de 1890, por sua vez, passou a criminalizar o Aborto praticado pela 

própria gestante (auto-Aborto), passando a distinguir o Crime de Aborto com ou sem 

expulsão do feto, agravando-se caso ocorresse à Morte da gestante
140

.  

Quando o Aborto era praticado para ocultar desonra própria, a pena era 

consideravelmente atenuada. Este código passou a autorizar o Aborto para salvar a Vida da 

gestante, neste caso, punia eventual imperícia do médico ou parteira que culposamente 

causassem a Morte da gestante
141

.  O referido código penal prescrevia: 

Art. 300 Provocar Aborto haja ou não a expulsão do produto da concepção. 
No primeiro caso: pena de prisão celular por 2 a 6 anos. No segundo caso: 
pena de prisão celular por 6 meses a 1 ano. § 1º. Se em conseqüência do 
Aborto, ou dos meios empregados para provocá-lo, seguir a Morte da 
mulher. Pena: prisão de 6 a 24 anos. § 2º. Se o Aborto foi provocado por 
médico, parteira legalmente habilitada para o exercício da medicina. Pena: a 

mesma procedente estabelecida e a proibição do exercício da profissão por 
tempo igual ao da reclusão. Art 301 Provocar Aborto com anuência e acordo 
da gestante: Pena: prisão celular por 1 a 5 anos. Parágrafo único. Em igual 
pena incorrerá a gestante que conseguir abortar voluntariamente, 
empregando para esse fim os meios; com redução da terça parte se o Crime 
foi cometido para ocultar desonra própria. Art. 302 Se o médico ou parteira, 
praticando o Aborto legal, para salvar da Morte inevitável, ocasionam-lhe a 
Morte por imperícia ou negligência. Penas: prisão celular de 2 meses a 2 

anos, e privado de exercício da profissão por igual tempo de condenação142. 

Esclarecendo acerca deste período da história Brasileira, Paulo S. Leite Fernandes
143

 

prepondera:  

No código de 1890, o assunto era tratado com maior largueza. O 
abortamento, com ou sem expulsão do produto da concepção, constituía 
ilícito penal. Quando, em conseqüência de manobras abortivas, havia a 
expulsão do produto, a pena era mais rigorosa. O Aborto consentido e o 
Aborto procurado, se praticados para ocultar desonra própria, mereciam 
atenuação especial da pena. O Aborto sofrido, com a Morte da gestante, era 

especialmente qualificado. Se o Crime era praticado por quem possuísse 
título cientifico, havia também exasperação da pena. 

Assim, pode-se observar a grande importância deste código para a criminalização do 

Aborto no país, pois passou a ser punido o auto–Aborto, e previsto como legal o Aborto para 
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salvar a Vida da gestante. Nesta legislação esteve presente também a previsão especial para a 

prática de Aborto que ocasionasse a Morte da gestante. 

O código penal de 1940, por sua vez, passou a tipificar três figuras de Aborto: Aborto 

provocado (art. 124, CP), Aborto sofrido (art. 125, CP), e Aborto consentido (art. 126, CP). 

Na primeira hipótese, a gestante assume a responsabilidade pelo abortamento. Na segunda, o 

Aborto é realizado por terceiro sem o consentimento da gestante. E na terceira e última, o 

Aborto é realizado por terceiro com o consentimento da gestante
144

. 

Cezar Roberto Bitencourt
145

, sobre este código assevera: 

O Código Penal de 1940 foi publicado segundo a cultura, costumes e hábitos 
dominantes na década de 30. Passaram mais de sessenta anos, e, nesse lapso, 
não foram apenas os valores da sociedade que se modificaram, mas 

principalmente os avanços científicos e tecnológicos, que produziram 
verdadeira revolução na ciência médica. No atual estágio, a Medicina tem 
condições de definir com absoluta certeza e precisão eventual anomalia do 
feto e, conseqüentemente, a inviabilidade de Vida extra-uterina. Nessas 
condições, é perfeitamente defensável a orientação do Anteprojeto de 
Reforma da Parte Especial do Código Penal, que autoriza o Aborto quando o 
nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais, 

ampliando a abrangência do Aborto eugênico ou piedoso. 

Desta forma, pode se perceber que no decorrer dos anos, muitas alterações ocorreram 

na tipificação do Aborto no Brasil, e a partir de novos avanços científicos e tecnológicos 

algumas mudanças acorrerão, pois a história nos mostra que tais mudanças parecem 

inevitáveis. 

3.2.4 Meios de execução do Aborto 

O Aborto trata-se de um Crime de ação livre, podendo a provocação do Aborto pode 

ser realizadas de diversas formas, seja por ação ou até mesmo por omissão. A ação 

provocadora poderá ocorrer através dos seguintes meios executivos
146

: 

Podem ser químico, com substâncias inorgânicas (fósforo, mercúrio, 
arsênico, etc) ou orgânicos (cantáridas, pituitrina, quinina, estricnina, ópio 
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etc.). Ditas substâncias não são propriamente abortivas; atuam antes por via 
de intoxicação da vítima. Processos físicos empregam-se também. São 

mecânicos (diretos ou indiretos), térmicos e elétricos. Os mecânicos diretos 
são os de mais eficiência. Atuam por meio de pressão sobre o útero, através 
das paredes abdominais, por traumatismos vaginais (tamponamento e 
irrigações), por traumatismo do colo uterino (dilatação pelo espéculo, pela 
laminária, pelo dedo) e por traumatismo do ovo (punção, deslocamento e 
curetagem). Os indiretos, menos eficientes, atuam à distância do aparelho 
genital, v.g., sangrias, escalda-pés etc. dentre os térmicos, citam-se as bolsas 
de água quente ou gelo no ventre. O processo elétrico consiste no emprego 

de corrente galvânica ou farádica, banhos elétricos etc. Por último os 
processos psíquicos, constituídos pelo susto, shock moral, sugestão, terror e 
outros147. 

Cabe acrescentar que qualquer que seja o meio empregado, a existência do Crime de 

Aborto pressupõe uma relação de causa e efeito, ou seja, que a Morte do feto decorra da ação 

e do meio empregado
148

. Em casos de práticas supersticiosas tais como, rezas, despachos, 

beberagens inócuas etc., não haverá sequer a tentativa
149

. 

Questão sumamente discutida é a hipótese de prática do Aborto mediante omissão. 

Para alguns autores é possível está prática, seria o caso em que o médico, parteira ou 

enfermeiro que, apercebendo-se do iminente Aborto espontâneo ou acidental, não tomam as 

medidas possíveis para evitá-lo, respondem assim pela prática omissiva do delito. Outros 

autores optam pela exclusiva conduta comissiva
150

. 

Desta forma, o Aborto consuma-se com a interrupção da gravidez e conseqüente 

Morte do feto, por ser um Crime material, a comprovação do ato virá pelo exame de corpo de 

delito (direto, realizado à vista do material retirado do útero, à vista do próprio corpo da 

mulher), sendo possível suprir-lhe pela prova testemunhal ou documental (exame de corpo de 

delito indireto), porém nunca pela palavra da gestante apenas
151

.  

3.3 ABORTO CRIMINOSO 

As normas penais que incriminam o Aborto estão contidas nos artigos 124, 125, 126, 

127 e 128 do Código Penal, sendo o Aborto criminoso um delito contra a Vida, consistente na 
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intencional interrupção da gestação. Tem como finalidade proteger a Vida humana intra-

uterina.  

O Aborto é criminoso apenas quando provocado, pois possui a finalidade de 

interromper a gravidez e eliminar o produto da concepção, sendo exercido sobre a gestante, 

ou sobre o próprio feto ou embrião
152

. 

Cabe salientar que no Aborto espontâneo não a Crime. Em casos onde o perito, por 

exemplo, não pode afirmar que o Aborto foi provocado, não há existência de Crime, não 

podendo se falar em Aborto criminoso
153

. 

Para que se configure tal Crime será preciso que haja: 

a)gravidez, período que abrange a fecundação do óvulo, com a constituição 
do ovo, até o começo do processo de parto, devendo ser sua existência 
devidamente comprovada pelo meios legais admissíveis.[...] não haverá 
tutela penal na gravidez molar, ante o desenvolvimento anormal do ovo que 
provoca sua degeneração, causando a expulsão do útero da “mola 
hidatiforme”, nem na gravidez extra-uterina, por ser um estado patológico. 

b) Dolo, isto é, intenção livre e consciente de interromper a gravidez, 
provocando a Morte do produto da concepção [...]. c) emprego de técnicas 
abortivas [...]. d) Morte do concepto no ventre materno ou após a sua 
expulsão154. 

Assim, para que exista o Aborto criminoso é necessário à comprovação da gravidez, o 

dolo, o emprego de técnicas abortivas, sendo que tais já foram esclarecidas no presente 

trabalho, e por fim a Morte do produto da concepção.  

O Código Penal
155

 prevê, nos artigos 124 a 128, as diversas hipóteses em que o Aborto 

será punido ou considerado lícito. As penas variam de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e 

reclusão de 1 (um) a 10 (dez) anos. 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento Art. 124. 
Provocar Aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - 
detenção, de um a três anos. Aborto provocado por terceiro Art. 125. 
Provocar Aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão de três a 

dez anos. Art. 126. Provocar Aborto com o consentimento da gestante: Pena 
- reclusão, de um a quatro anos. Parágrafo único. aplica-se a pena do artigo 
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anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, 
ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 

Forma qualificada 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. Art. 128 - Não se pune o Aborto praticado por médico: Aborto 
necessário I - se não há outro meio de salvar a Vida da gestante; Aborto no 

caso de gravidez resultante de estupro II - se a gravidez resulta de estupro 

e o Aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal.  

Em seguida, passaremos a esclarecer as modalidades criminosas de Aborto previstas 

em nosso código penal. 

3.3.1 Aborto provocado pela própria gestante ou com seu consentimento  

“Art. 124 – provocar Aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena – detenção de um a três anos.” Neste artigo são tipificadas duas condutas por meio das 

quais a própria gestante pode interromper a gravidez, causando assim a Morte do feto
156

. São 

elas: 

1 figura – Aborto provocado pela própria gestante (auto –Aborto): é a 
própria mulher quem executa a ação material do Crime, ou seja, ela própria 
emprega os meios ou manobras abortivas em si mesma. É possível a 
participação nessa modalidade delitiva, na hipóteses em que o terceiro 
apenas induz, instiga ou auxilia, de maneira secundária, a gestante a 
provocar o Aborto em si mesma, por exemplo, indivíduo que fornece os 
meios abortivos para que o Aborto seja realizado.  

2 figura – Aborto consentido: a mulher apenas consente na prática abortiva, 
mas a execução material do Crime é realizada por terceira pessoa. Pode 
haver o concurso de pessoas na modalidade de participação, quando, por 
exemplo, alguém induz a gestante a consentir que terceiro lhe provoque o 
Aborto. Jamais poderá haver a co-autoria, uma vez que, por se tratar de 
Crime de mão própria, o ato permissivo é personalíssimo e só cabe à 
mulher157.   

Desta forma, quem praticar o auto-Aborto, da captação do consentimento da gestante, 

induzir, instigar ou auxiliar ou ainda colaborar de modo secundário sem interferir na execução 
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do procedimento, sem ter, portanto, poder de decisão ou domínio do fato será considerado 

partícipe desse Crime.  

Cabe acrescentar que quando o terceiro for além dessa mera atividade acessória, e vier 

a intervir na realização propriamente dos atos executórios, responderá como autor do Crime 

do art. 126 do Código Penal (provocação do Aborto com consentimento da gestante)
158

.  

Em casos que ocorra a Morte ou lesão corporal de natureza grave, o partícipe do auto 

Aborto, além de responder por este delito, pratica homicídio culposo ou lesão corporal de 

natureza culposa, não sendo aplicado o disposto no art. 127 do CP, pois esta norma exclui os 

casos do art. 124 do CP
159

. 

3.3.2 Aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante  

O art. 125 do CP contempla o mais grave das formas de Crime de Aborto, pois a 

gestante convertesse em vítima, onde o agente provoca o Aborto sem o consentimento da 

gestante. Teles acerca desta forma de Aborto apresenta: 

A forma típica mais grave é a do art. 125: provocar Aborto, sem o 
consentimento da gestante, com pena de reclusão de três a dez anos. Nela o 
agente realiza a intervenção no corpo da gestante, contra ou sem sua 
vontade, provocando a interrupção da gravidez e matando o ser humano em 
formação. 

Neste tipo de Aborto não é necessário que haja o dissenso expresso da gestante, 

poderá ser deduzido, ou até presumido, basto o emprego de meios abortivos sem o seu 

conhecimento, um exemplo seria ministrar doses de substância abortiva na sopa da 

gestante
160

.  

Esta modalidade de Aborto além de punição mais grave pode assumir duas formas: 

sem consentimento real ou ausência de consentimento presumido (não maior de 14 anos, 

alienada ou débil mental). Nessa modalidade de Aborto, a ausência de consentimento 
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constitui elementar negativa do tipo, sendo que se o agente possuir o consentimento da 

gestante, afastará essa adequação típica
161

. 

Sem o consentimento real é previsto na segunda parte do parágrafo único do art. 126, e 

acontece quando o sujeito emprega contra a gestante: 

 [...]Violência: é o emprego da força física. Por exemplo: homicídio de 
mulher grávida com o conhecimento da gravidez pelo homicida. Fraude: é o 

emprego de ardil capaz de induzir a gestante em erro. Por exemplo: médico 
que, a pretexto de realizar exames de rotina na gestante, faz manobras 
abortivas. Grave ameaça: é a promessa de um mal grave, inevitável ou 
irresistível. Por exemplo: marido desempregado que ameaça se matar se a 
mulher não abortar a criança, pai que ameaça expulsar a filha de casa se ela 
não abortar [...]162. 

Se o agente crê existir um consentimento válido da gestante, há erro do tipo, devendo 

este agente responder pelo art. 126, e não pelo art. 125 (forma mais grave)
163

. 

Já a ausência de consentimento presumido é encontrada no art. 126, parágrafo único, 

em sua primeira parte, pode se encontrar hipóteses em se presume o dissentimento da vítima. 

O legislador, em alguns casos, acaba considerando inválido o consentimento da gestante, em 

casos que não é livre e espontâneo, de modo que ainda que aquele esteja presente, a conduta 

do agente será enquadrada pelo tipo penal do art. 125.  

O dissentimento vem a ser presumido quando a vítima é menor de 14 anos, alienada 

ou débil mental. A menor de 14 anos considera-se presumido que possui desenvolvimento 

mental incompleto, sendo o seu consentimento inválido. Também não é válido o 

consentimento da alienada (que sofre de doença mental) e da débil mental (com 

desenvolvimento mental retardado), são as enfermidades consideradas no art. 26, sob as 

expressões doença mental e desenvolvimento mental retardado
164

. 

Cabe mencionar que o agente que provoca o Aborto sem o consentimento da gestante, 

não responde pelo Crime de constrangimento ilegal, pois o constrangimento integra a 
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definição desse Crime de Aborto, cuja sanção é superior em razão da contrariedade da 

gestante
165

. 

3.3.3 Aborto provocado por terceiro, com consentimento da gestante 

Ocorre o Crime previsto no art. 126 do CP quando o agente obtém o consentimento 

válido da gestante e provoca a interrupção da gravidez, os dois cometem Crime, sendo que ela 

o do art. 124 e o terceiro será punido mais severamente com a pena cominada no art. 126, que 

assim preceitua
166

:  

Art. 126 - Provocar Aborto com o consentimento da gestante: Pena: 
reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo 
anterior, se a gestante não é maior de 14 (quatorze) anos, ou é alienada ou 
débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça 
ou violência167. 

Teoricamente, tanto a gestante quanto o agente que provoca a interrupção da gravidez 

deveriam responder pelo mesmo Crime, nos termos da teoria unitária ou monista, segundo a 

qual, todos que de alguma forma colaborem para um delito, devem responder pelo mesmo 

Crime
168

.  

O Código penal, entretanto, abriu uma exceção a esta teoria, criou então um delito 

autônomo com pena diferenciada e mais grave para o terceiro que, prática o Aborto com o 

consentimento da gestante, sendo a pena neste caso a de reclusão de um a quatro anos
169

.  

Assim, a gestante que consente, incide no art. 124 do CP, enquanto o terceiro que 

prática o Aborto com o consentimento da gestante, responde pelo art. 126 do mesmo diploma 

legal
170

. 

Cabe acrescentar que o partícipe quando ligado ao consentimento da mulher, responde 

pelo art. 124 do CP, um exemplo seria a amiga, o namorado, que estimulam a prática do 

Aborto, que acompanham a gestante até uma clínica de Aborto etc. Por outro lado, aquele que 
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tem sua conduta ligada à ação do terceiro que prática a manobra abortiva, como no caso da 

enfermeira da clínica abortiva responde pelo art. 126 do CP
171

. 

Para a existência desse Crime é necessário que a anuência da gestante 
perdure até a consumação do Aborto. Caso ela se arrependa e peça para o 

executor parar e não seja atendida, o Crime pelo qual ele responderá será o 
de Aborto sem o consentimento da gestante. Além disso, sua concordância 
com o ato abortivo deve ser livre e espontânea. 

Para que se caracterize a figura do Aborto consentido é necessário que o 

consentimento da gestante seja válido, tendo a gestante capacidade para consentir, ausente 

esta capacidade temos o delito previsto no art. 125 do CP. Segundo os ensinamentos de 

Capez
172

 acerca do consentimento válido prepondera: 

[...] é necessário que a gestante tenha capacidade para consentir, não se 
tratando de capacidade civil. Neste campo, o Direito Penal é menos formal e 
mais realístico, não se aplicando as normas do Direito Privado. leva-se em 
conta a vontade real da gestante, desde que juridicamente relevante. O 
terceiro que praticar manobras abortivas na gestante, que constitui 

validamente, responderá pelo delito do art. 126 do CP (Aborto com o 
consentimento da gestante). 

Em certos casos ainda que possa haver o consentimento da gestante, o terceiro 

responderá por Crime de Aborto sem o consentimento da gestante, pois em três situações tal 

consentimento não pode ser considerado válido, são elas:  

a) quando a gestante não é maior de 14 (quatorze) anos, presumindo-se que 
ela tem desenvolvimento mental incompleto; b) quando a gestante é alienada 

(que sofre de doença mental) ou a débil mental (desenvolvimento mental 
retardado), que também podem consentir de maneira inválida; c) quando o 
consentimento da gestante for obtido por fraude, grave ameaça ou 
violência173. 

Em todas as hipóteses, o agente responderá pelo ilícito tipificado no artigo 125 do 

Código Penal. 

Desta forma, deixa de ser Aborto com o consentimento da gestante , quando ela é 

menor de quatorze anos, alienada ou débil mental, casos esses em que o consentimento não é 

válido. Também é sem o assentimento, quando é obtido mediante fraude, grave ameaça ou 
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violência. É à custa desses meios que o agente consegue anuência, que é como se não 

existisse.  

Cabe acrescentar que o consentimento da gestante deve perdurar durante toda a 

execução do Aborto, e vindo a existir da parte da gestante revogação em momento prévio ou 

intermediário, a despeito disso, prosseguir o terceiro na manobra abortiva, haverá para este, o 

cometimento do delito mais grave, previsto no art. 125 do CP. A gestante neste caso não 

responderá por delito algum
174

. 

3.4 FORMA MAJORADA 

O art. 127 do CP apresenta que “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 sofrer lesão corporal de natureza grave; e não duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe 

sobrevém à Morte175”.  

Tal artigo apresenta duas causas especiais de aumento de pena, para o Crime praticado 

com o consentimento da gestante: lesão corporal de natureza grave, a pena é elevada em um 

terço. Para o Crime praticado sem o consentimento da gestante: Morte da gestante, a pena é 

duplicada
176

.  

Cabe ressaltar que o resultado mais grave (lesão corporal grave ou Morte), não deve 

ter sido desejado pelo agente que pratica o Aborto, nem mesmo eventualmente, pois neste 

caso responderá por Crimes de lesões corporais ou homicídio, em concurso com o Aborto. O 

art. apresentado refere-se ao Crime preterdoloso, Crime este em que o agente não quer o 

resultado (lesão grave ou Morte) 
177

. 

Assim, este artigo apresenta quatro figuras típicas de Aborto provocado por terceiro 

qualificado pelo resultado, se, em conseqüência do Aborto ou dos meios empregados para 

provocá-lo, obter como resultado: 
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a) lesão corporal de natureza grave na gestante, no Aborto consentido, a 
pena será reclusão de um ano e quatro meses; b) Morte da gestante, no 

Aborto consentido, a pena será reclusão do dois a oito anos; c) lesão corporal 
grave na gestante, no Aborto dissentido, a pena será reclusão de quatro a 
treze anos e quatro meses; d) Morte da gestante, no Aborto dissentido, a 
pena será de seis a vinte anos178. 

Neste sentido, Maria Helena Diniz
179

 em seus ensinamentos prepondera:  

Aborto preterintencional ou preterdoloso, que é o Aborto dolosamente 
provocado e qualificado pelo resultado culposo, que pode ser Morte ou lesão 
corporal de natureza grave causados na gestante. Ter-se-á essa figura 
delituosa quando: com ou sem consenso da gestante, houver provocação do 
Aborto por terceiro (art. 125 e 126), em conseqüência do qual ela venha a 
falecer ou a sofrer lesão corporal grave; o aborteiro empregar meios para 
provocar o Aborto, consentido ou não, mas ele não vier a ocorrer, causando 

o óbito da gestante ou lesão corporal de natureza grave. Logo, se, em razão o 
Aborto ou das técnicas abortivas utilizadas, a gestante sofrer lesão corporal 
leve, o agente responderá tão-somente pelo Aborto que provocou. Se advier 
Morte, a pena cominada será duplicada e se operar-se lesão corporal grave, 
aumentada de 1/3.  

Desta forma, somente a lesão corporal de natureza grave ou a Morte da gestante 

qualificam o Crime de Aborto. Estas qualificadoras aplicam-se apenas ao Aborto praticado 

por terceiro, não sendo aplicado ao Aborto provocado pela própria gestante, pois não se pune 

a autolesão, nem o ato de matar-se
180

.  

Consoante o art.19 que prescreve que “Pelo resultado que agrava especialmente a 

pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente
181

”, o agente só ira 

responder por tais condições de maior punibilidade se as houver causado culposamente.  

Nos casos em que o resultado ulterior e a conduta psicológica não se puser em um 

nexo de natureza culposa, não se faz o agravamento da pena
182

. 

Cezar Roberto Bitencourt
183

 em seus ensinamentos apresenta: 

Para que se configure o Crime qualificado pelo resultado, é indispensável 
que o evento Morte ou lesão grave decorra, pelo menos, de culpa (art. 19 do 
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CP). No entanto, se o dolo do agente abranger os resultados lesão grave ou 
Morte da gestante, excluirá a aplicação do art. 127, que prevê uma espécie 

sui generis de Crime preterdoloso (dolo em relação ao Aborto e culpa em 
relação ao Aborto e culpa em relação ao resultado agravador). Nesse caso, o 
agente responderá pelos dois Crimes, em concurso formal. 

As lesões corporais não são necessariamente produzidas pelas manobras abortivas, 

exemplos de tais ferimentos graves seriam as infecções resultantes do Aborto, como a 

peritonite ou a septicemia
184

. 

 Tendo a gestante sofrido em decorrência do Aborto lesões corporais leves, o 

agente responde apenas pelo Crime de Aborto, pois esta lesão integra o resultando natural do 

Aborto, não recebendo desta forma a aplicação da majorante constante no art. 127
185

. 

 Cabe acrescentar que é indiferente que o feto tenha sido expulso ou não do 

ventre materno, pois como apresentado neste trabalho a expulsão não é elemento constitutivo 

do Aborto, posto que possa o feto ser absorvido ou mumificado no corpo materno. 

 Desta forma, o art. 127 do CP prevê duas causas de aumenta de pena, aplicada 

apenas contra o terceiro que prática o Aborto, são elas: lesão corporal de natureza grave ou a 

Morte da gestante. 

3.5 EXCLUDENTES ESPECIAIS DA ILICITUDE: ABORTO NECESSÁRIO E ABORTO 
SENTIMENTAL 

No primeiro momento cabe apresentar que o Código Penal brasileiro adota o sistema 

de indicações, acerca deste sistema Luis Regis Prado
186

 esclarece: 

Segundo esse sistema, a Vida do nascituro é um bem jurídico digno de 
proteção penal, o que justifica a criminalização inclusive do auto-Aborto, do 
Aborto consentido e do Aborto provocado por terceiro com o consentimento 

da gestante. Não obstante, sob certas circunstâncias, isto é, quando há um 
conflito entre a Vida do embrião ou do feto e determinados interesses da 
mãe, aquela deve ceder em favor destes últimos. Em síntese, parte-se de um 
esquema de regra-exceção: a regra é a punição do Aborto; e exceção, 
permitir o Aborto em determinadas hipóteses expressamente previstas 
(indicações), além das eximentes comuns de responsabilidade disciplinadas 
pelo Código Penal.  
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De acordo com este sistema apresentado, é observado que a Vida do ser humano em 

formação encontras-se protegida em todos as suas fases de desenvolvimento, e também os 

interresses da mulher. 

O art. 128 do CP apresenta duas hipóteses de excludente de ilicitude para a prática do 

Aborto, referido art. determina:  

Não se pune o Aborto praticado por médico: I – se não há outro meio de 
salvar a Vida da gestante; II – se a gravidez resulta de estupro e o Aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal187.  

O CP ao lecionar que “não se pune o Aborto” apresenta o Aborto lícito nestas duas 

hipóteses, cabe mencionar que haveria causa de exclusão de pena somente se o CP menciona-

se “não se pune o médico”, que não é o caso
188

. 

Desta forma, o mencionado art. consagra apenas duas causas excludentes de ilicitude 

que incidem sobre o tipo de Aborto, sendo denominados de: Aborto necessário ou terapêutico 

e Aborto ético ou sentimental
189

.  

3.5.1 Aborto necessário ou terapêutico 

O Aborto necessário também é conhecido como terapêutico e está previsto no art. 128, 

I como já mencionado, este consiste na intervenção cirúrgica realizada para salvar a Vida da 

gestante, sendo baseado no estado de necessidade, excludente da ilicitude da conduta
190

. 

O Aborto necessário segundo Fernando Capez
191

 é: 

[...] a interrupção da gravidez realizada pelo médico quando a gestante 
estiver correndo perigo de Vida e inexistindo outro meio de necessidade, 
mas sem a exigência de que o perigo de Vida seja atual. Assim, a dois bens 
jurídicos (a Vida do feto e da genitora) depende da destruição do outro (Vida 
do feto). O legislador optou pela preservação do bem maior, que, no caso, é 
a Vida da mãe, diante do sacrifício de um bem menor, no caso, um ser que 
ainda não foi totalmente formado. 
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Conforme Cezar Roberto Bitencourt
192

 o Aborto necessário exige dois requisitos, 

simultâneos, são eles: 

a) perigo a Vida da gestante; b) inexistência de outro meio para salvá-la. O 
requisito básico e fundamental é o iminente perigo à Vida da gestante, sendo 

insuficiente o perigo à saúde, ainda que muito grave. O Aborto, ademais, 
deve ser o único meio capaz de salvar a Vida da gestante, caso contrário o 
médico responderá pelo Crime. Logo, a necessidade não se faz presente 
quando o fato é praticado para preservar a saúde da gestante ou para evitar a 
desonra pessoal ou familiar. 

 Neste sentido, Luiz Prado Regis
193

 leciona: 

Fundamenta-se o estado de necessidade porque a conduta do médico visa 
afastar de perigo atual – ou mesmo eminente – bem jurídico alheio (Vida da 
gestante), cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. O 
mal causado (Morte do produto da concepção) é menor do que aquele que se 
pretende evitar (Morte da mãe). E essa assertiva resulta da própria valoração 
feita pelo Código Penal brasileiro, que confere maior valor à Vida humana 

extra-uterina que à intra-uterina: a pena do homicídio simples é de reclusão, 
de seis a vinte anos (art. 121, caput, CP), enquanto a pena do Aborto 
praticado por terceiro sem o consentimento da mulher é de reclusão, de três a 
dez anos (art. 125, CP).  

Desta forma podemos observar que o direito entrega ao médico o poder de decidir se a 

continuidade da gravidez constitui perigo a Vida da gestante, tendo liberdade para efetuá-lo 

em casos afirmativos. O legislador apresenta a Vida da mãe como um bem maior, podendo 

assim o Aborto ser efetuado para garantir a preservação de sua Vida. 

O médico que efetue a interrupção da gravidez, não precisa obter autorização judicial, 

pois não há norma legal nesse sentido. Nos casos em que a perigo atual ou iminente, seria 

impossível e imprudente a busca de autorização judicial, nas hipóteses de perigo futuro está 

providencia também não se faz necessária, pois um juiz não pode conceder o que o 

ordenamento jurídico não lhe faculta dar
194

. 
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Na falta de médico para realizar a intervenção, mas estando presentes a situação de 

perigo para a Vida da gestante e a inevitabilidade da interrupção da gravidez, outra pessoa 

poderá realizar fundamentada nos artigos 23, I, e 24
195

.  

Nesta hipótese é dispensável a concordância da gestante ou de seu representante legal 

(art.146, parágrafo 3, do CP), pois para o Aborto necessário o texto legal não faz essa 

exigência, que seria restritiva da liberdade de agir e decidir
196

.  

Acerca desta matéria Ney Moura Teles prepondera: 

Nesse caso, o perigo deve ser atual. Diferentemente da excludente do art. 
128, I, que não exige a atualidade do perigo, o estado de necessidade a exige, 
porque, não sendo o agente um médico, capaz de bem diagnosticar com 
precisão científica os riscos para a Vida da gestante, deverá, antes da 
atualização do perigo, aguardar ou procurar o socorro do especialista. 
Somente na hipótese de não ter sido possível obter o socorro médico e 

depois que o perigo tornar-se atual, poderá o não-médico intervir, 
sacrificando a Vida do ser humano em formação. Aí estará amparado pela 
justificante do inciso I do art. 23 do Código Penal197. 

 Desta forma, é evidente que quando o perigo se apresenta atual e iminente, na 

falta de um médico para efetuar a interrupção da gravidez, qualquer pessoa poderá efetuá-lo e 

a licitude de sua conduta deriva dos art. 23, I, e 24 e não do art.128, I, do CP.   

Cabe mencionar que o Aborto necessário pode ser provocado mesmo sem o 

consentimento da gestante. A intervenção médico-cirúrgica está autorizada pelo disposto nos 

arts. 128, I (Aborto necessário), 24 (estado de necessidade) e 146, § 32 (intervenção médico-

cirúrgica justificada por iminente perigo de Vida)
198

.  

Assim, o médico tomando as cautelas devidas, estará agindo no estrito cumprimento 

de dever legal (art. 23, III, 1 parte), pois não pode deixar perecer a Vida da gestante. Enfim, o 

consentimento da gestante ou de seu representante legal somente é exigível para o Aborto 

humanitário, previsto no inciso II do art. 128, todos do Código Penal o qual trataremos a 

seguir. 
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3.5.2 Aborto humanitário ou ético 

O Aborto humanitário é também denominado de Aborto ético ou sentimental, está 

previsto no art. 128, II, do CP, sendo autorizado quando a gravidez é conseqüência do Crime 

de estupro, neste caso se faz necessário o consentimento da gestante. O CP não prevê a 

limitação temporal para efetuar o Aborto, podendo a gestante fazê-lo a qualquer momento
199

. 

O estupro é o delito definido no art. 213, CP, é sem dúvida uma violência inominável, 

e se dele resultar uma gravidez, não pode o direito obrigar a gestante a gerar e ser mãe de 

quem não queira. Desta forma, o direito dá a mãe o poder de escolher entre fazer ou não fazer 

o Aborto. 

Noronha em seus ensinamentos leciona que “a mulher violentada, agravada na honra e 

envilecida por abjeta lubricidade, tem o direito de desfazer-se do fruto desse coito. Diversos 

Códigos também assim dispõem: o da Polônia, Uruguai, Equador, Cuba, Argentina e 

outros200”. 

Acerca do consentimento da gestante destaca-se: 

[...] exige-se, para a licitude da intervenção cirúrgica, o consentimento da 
gestante ou de seu representante legal. É indispensável o consentimento para 
a justificação da conduta do médico. Logo, mais do que um mero requisito, o 
consentimento constitui a autêntica base da eximente, pois é precisamente a 
conformidade do paciente que faz surgir o direito de agir do médico. E isso é 
assim porque, na verdade, todo tratamento médico implica ingerência em 
bens jurídicos do paciente, ingerência que só se justifica se o próprio lesado 

– ou seu representante legal – o autorizam201. 

Assim, a excludente de ilicitude vai incidir quando a gravidez for decorrente de 

estupro, e quando a gestante consentir o Aborto. Ney Moura Teles202 acerca do tema leciona 

que “[...]não sendo esta capaz de consentir, por não ser maior de 14 anos ou por outra causa, o 

consentimento deverá ser obtido de seu representante legal, o pai, mãe ou outra pessoa.”  
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No que diz respeito ao consentimento da gestante Nelson Hungria
203

 leciona: 

Para sua própria segurança, o médico deverá obter o consentimento da 
gestante ou de seu representante legal, por escrito ou perante testemunhas 
idôneas. Se existir, em andamento, processo criminal contra o estuprador, 
seria mesmo de bom aviso que fossem consultados o juiz e o representante 
do Ministério Público, cuja aprovação não deveria ser recusada, desde que 
houvesse indícios suficientes para a prisão preventiva do acusado. 

Neste tipo de Aborto permitido na legislação, a mulher que sofrer um estupro e deste 

Crime resultar em uma gravidez indesejada, a mesma poderá se submeter ao Aborto apenas 

mediante sua vontade, ou de seu representante legal, sendo necessário que o Aborto seja 

praticado por médico, que deverá solicitar o consentimento escrito ou com testemunha.  

Podemos observar que nos casos de Aborto humanitário fica a disposição da mulher, 

manter ou não, a gravidez resultante do Crime de estupro. A finalidade do Aborto neste caso é 

poupar à mulher da tortura de por nove meses seguidos manter a marca da violência, pois 

poucas são as mulheres que têm condições emocionais de enfrentar este problema sem abalo 

de saúde mental. 

Cezar Roberto Bitencourt
204

 esclarece: 

A prova do Crime de estupro pode ser produzida por todos os meios em 
direito admissíveis. É desnecessário autorização judicial, sentença 
condenatória ou mesmo processo criminal contra o autor do Crime sexual. 
Essa restrição não consta do dispositivo, e, conseqüentemente, sua ausência 
não configura o Crime de Aborto. O médico deve procurar certificar-se da 
autenticidade da afirmação da paciente, quer mediante a existência de 
inquérito policial, ocorrência policial ou processo judicial, quer por 
quaisquer outros meios ou diligências pessoais que possa e deva realizar para 

certificar-se da veracidade da ocorrência de estupro. Acautelando-se sobre a 
veracidade da alegação, somente a gestante responderá criminalmente (art. 
124, 2ª figura) se for comprovada a falsidade da afirmação. A boa-fé do 
médico caracteriza erro de tipo, excluindo o dolo, e, por conseqüência, afasta 
a tipicidade. 

Desta forma a autorização judicial, sentença condenatória ou mesmo processo criminal 

são desnecessário, cabendo ao médico certificar-se que a gestação advém do Crime de 

estupro, caso comprovado a falsidade da alegação, a boa-fé do médico o isenta de culpa sendo 

afastada a tipicidade, respondendo a mulher pelo delito do art. 124, 2 ª parte. 
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Nos casos de estupro com violência ficta, previsto no art. 224, CP, é indispensável à 

prova da menoridade da vítima ou de sua alienação ou debilidade mental. Nos casos em que o 

médico é induzido a erro pela gestante, é erro de tipo permissivo, que, se inevitável exclui a 

culpa e o dolo
205

.  

3.5.3 Aborto necessário ou humanitário praticados por enfermeira 

O CP exclui a ilicitude de duas espécies de Aborto: nos casos de estado de necessidade 

e outro por razões sentimentais ou humanitárias.  

Nos casos de Aborto necessário, não havendo outro meio de salvar a Vida da gestante, 

nem a enfermeira nem qualquer pessoa que o pratique responderá pelo Crime de Aborto, 

sendo totalmente desnecessária a previsão do art. 128, I, pois a enfermeira que o pratica em 

estado de necessidade não responde pelo Crime de Aborto, mas com fundamento no art. 24 do 

CP e não no art. 128, I, pois não sendo médico não pode invocar está excludente especial
206

.  

Cabe mencionar que apesar das semelhanças que apresentam, “a previsão do art. 128, 

I, não se confunde com o estado de necessidade disciplinado no art. 24, pois há diversidade de 

requisitos intrínseco e extrínsecos
207

.” 

Nas hipóteses de Aborto proveniente de estupro Cezar Roberto Bitencourt
208

 leciona: 

[...] Na verdade, a conduta da enfermeira, na hipótese, não está acobertada 
pela excludente especial da ilicitude, que exige uma condição especial – ser 
médico -, não possuída pela enfermeira. Logo, essa conduta reveste-se de 
tipicidade e de antijuridicidade. Contudo, isso não esgota a análise casuística 

dos fatos. Queremos dizer que é todo recomendável analisar, na fase 
seguinte, a hipótese de poder configurar-se a inexigibilidade de outra 
conduta, que, se reconhecida, excluirá a culpabilidade. Somente se, 
concretamente, se afastar essa possibilidade a enfermeira deverá responder 
pelo Crime de Aborto. 

Nos casos em que a enfermeira auxilia o médico na prática de um dos Abortos legais, 

não há Crime, pois o médico, que é o autor pratica algo lícito, logo, não há como punir o 
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partícipe. Neste caso a imputabilidade da conduta da enfermeira respalda-se na teoria da 

acessoriedade limitada da participação, a qual exige que a conduta seja típica e antijurídica
209

. 

3.6 ABORTO EUGENICO E ABORTO SELETIVO 

A legislação penal brasileira permite o Aborto apenas em duas hipóteses, como já 

apresentadas anteriormente, porem se faz uma grande confusão entre Aborto eugênico e 

Aborto seletivo, sendo muitas vezes confundidos, assim será apresentado uma melhor analise 

de ambos.  

Débora Diniz
210

 em seus ensinamentos apresenta a interrupção eugênica da gestação 

nos casos de:  

[...] Aborto ocorridos em nome de práticas eugênicas, isto é, situações em 
que se interrompe a gestação por valores racistas, sexistas, étnicos, etc. 
Comumente, sugere-se o praticado pela medicina nazista como exemplo de 

IEG quando mulheres foram obrigadas a abortar por serem judias, ciganas 
ou negras (1). Regra geral, a IEG processa-se contra a vontade da gestante, 
sendo esta obrigada a abortar. 

Assim podemos observar que interrupção eugênica da gestação corresponde ao 

melhoramento da humanidade, estimulando a raça daqueles que possuem supostamente os 

gens desejáveis. 

Nessa linha de raciocínio Antônio Chaves
211

 assevera que “o conceito de Aborto 

eugênico foi totalmente desvirtuado e desmoralizado pelos nazistas ao pretenderem usá-lo sob 

alegação de „higiene racial‟, a fim de manter imaculada a „raça ariana‟”.  

Interessante, aliás, a observação de Anelise Tessaro
212

 apud, Alberto Silva Franco no 

que tange a eugenia, veja-se:  

Partindo, portanto, da consideração galtiana de que a eugenia é “a ciência da 
melhora da linhagem humana”, Lacadena criticou o emprego da locução 
“Aborto eugênico ou eugenésico” não só porque tal Aborto representa uma 
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solução de situações problemáticas familiares ou individuais mas não ter 
repercussão em nível de população humana e, portanto, não tem sentido 

eugenésico per se, como também porque não deixa de ser surpreendente que 
uma sociedade como a de nossos dias, tão sensibilizada contra qualquer 
forma de racismo, segregação ou marginalização, tenha aceito o adjetivo 
eugenésico, sem deter-se para pensar no significado que Galton deu ao 
termo. (...) Não se desconhece que inúmeras palavras, além de seu sentido 
puramente descritivo, têm o condão de provar nas pessoas, que as ouvem, ou 
que as lêem, reações emocionais. Fala-se então do significado emotivo 
dessas palavras, que se adiciona ao seu significado descritivo.  Eugenia é um 

dos vocábulos capazes de gerar, além de restrições a respeito de seu 
significado descritivo, um nível extremamente alto de rejeição emocional e 
tal reação está vinculada ao uso que dele foi feito, na Alemanha, durante o 
período nacional-socialista. 

Com base neste apontamento podemos observar que a expressão Aborto eugênico foi 

utilizada ao passar dos anos cm a finalidade de melhoramento da humanidade, sendo sua 

finalidade totalmente desvirtuada pelos nazistas.  

Neste sentido, podemos perceber que o Aborto de fetos portadores de anomalia 

incompatíveis com a Vida, nada tem haver com Aborto eugênico. Nesta linha de raciocínio 

Anelise Tessaro
213

 leciona que “aqueles que não concordam com a interrupção da gestação de 

fetos inviáveis, utilizam a expressão Aborto eugênico como bandeira, principalmente, para 

sugerir que a este procedimento assemelham-se as práticas discriminatórias ocorridas no 

passado”. 

A Interrupção seletiva da gestação (ISG): 

[...] são os casos de Aborto ocorridos em nome de anomalias fetais, isto é, 
situações em que se interrompe a gestação pela constatação de lesões fetais. 
Em geral, os casos que justificam as solicitações de ISG são de patologias 

incompatíveis com a Vida extra-uterina, sendo o exemplo clássico o da 
Anencefalia214.  

Nesta linha de raciocínio, ilustra nos seguintes termos: 

O termo "seletivo", para nós, remete diretamente à prática a que se refere: é 
aquele feto que, devido a malformação fetal, faz com que a gestante não 

deseje o prosseguimento da gestação. Houve, é claro, uma seleção, só que 
em nome da possibilidade da Vida extra-uterina ou da qualidade de Vida do 
feto após o nascimento. Tratar, no entanto, o Aborto seletivo como eugênico 
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é nitidamente confundir as práticas. Especialmente porque a ideologia 
eugênica ficou conhecida por não respeitar a vontade do indivíduo. A 

diferença fundamental entre a prática do Aborto seletivo e a do Aborto 
eugênico é que não há a obrigatoriedade de se interromper a gestação em 
nome de alguma ideologia de extermínio de indesejáveis, como fez a 
medicina nazista. A ISG ocorre por opção da paciente215. 

Pode-se observar que o termo seletivo remete diretamente à prática a que se refere 

aquele feto que, devido a malformação fetal, faz com que a gestante não deseje o 

prosseguimento da gestação. Assim tratar Aborto seletivo como eugênico é nitidamente 

confundir as práticas.  

Ora, o que se trata no Aborto seletivo não é a interrupção da gravidez de feto mal 

formado, que poderia de alguma forma sobreviver, e sim de um procedimento terapêutico que 

minimize o sofrimento da gestante, a partir do momento que se comprove a impossibilidade 

de Vida extra-uterina do feto que carrega no ventre
216

. 

Pode-se constatar que alguns juizes, preocupados em desvincular o Aborto eugênico 

do Aborto por anomalia fetal, incluíram em seus alvarás a distinção fundamental entre estas 

duas espécies de interrupção da gestação: 

Não só porque a palavra eugenia carrega uma forte carga de rejeição 
emocional e social, mas também porque no Aborto por anomalia fetal 
incompatível com a Vida não se procura a melhoria físico-biológica da raça, 
nem a criação de “super-homens”. O intuito é abreviar a angústia e o 
sofrimento da mãe, quando o feto não tem condições de sobrevida extra-
uterina, sem possibilidades de estabelecer uma Vida relacional217. 

Assim, podemos observar as diferenças existentes entre Aborto eugênico e Aborto 

seletivo, obtendo a certeza que ambos possuem finalidades distintas, não podendo assim 

serem confundidos entre si.  
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4 ABORTO E ANENCEFALIA 

Neste capítulo trataremos acerca da Anencefalia, pois a confederação nacional dos 

trabalhadores na saúde protocolou junto ao STF a ADPF n. 54, pondo em tela de juízo a 

interrupção da gestação de feto anencéfalo, tendo como objetivo que o tribunal constitucional 

do país reconhecesse o direito da mulher de interromper a gestação em situação desta 

natureza. Assim será abordado a Anencefalia, demonstrando ainda, quais os direitos em 

conflito que fizeram surgir a ADPF n. 54. 

4.2 CONCEITO DE ANENCEFALIA 

Antes de iniciar sobre o Aborto do feto anencéfalo, tem que se passar, 

necessariamente, por uma melhor compreensão do que vem a ser Anencefalia. Sobre o tema, 

convém citar que um estudo publicado na página do comitê hospitalar de bioética do hospital 

de emergência Eva Perón, na argentina, apresentou que: 

[…] o diagnóstico de Anencefalia se realiza no útero com alto grau de 
certeza. Um estudo que combinou os resultados de seis instituições, detectou 
mais de 130 casos, sem nenhum diagnóstico falso positivo (em nenhum caso 
de diagnóstico pré-natal de Anencefalia resultou equivocado)218. 

Neste passo, observa-se ainda que: 

[...] esta mesma medicina, absolutamente avançada, concluiu que não é 
viável a geração de crianças anencéfalas, ou seja, que sem a atividade do 
cérebro, separado do organismo da mãe, ao cabo do período gestacional, o 
feto anencéfalo necessariamente fenece. Desafortunadamente, não existe 
nenhum tratamento para a Anencefalia. Devido à falta de desenvolvimento 
do encéfalo, aproximadamente 75% dos bebês nascem mortos e 25 por cento 
restante só logra sobreviver umas poucas horas, dias ou semanas219. 

Esta má-formação pode ocorrer em um a cinco para cada 1.000 (mil) nascidos vivos, 

sendo mais comum no sexo feminino e com maior freqüência na gravidez de mulheres com 
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mais de 35 anos de idade. Pensa-se que se desenvolva aproximadamente entre o 20º e 28º dia 

após a concepção
220

. 

É certa, portanto, a inviabilidade da sobrevida do feto anencéfalo. Podemos ainda  

conceituar a Anencefalia como sendo a ausência da função total e definitiva do tronco 

cerebral. Em alguns casos, o feto poderá sobreviver poucos dias fora do claustromaterno. A 

afecção impede de forma definitiva qualquer tipo de consciência e de relação com outro
221

. 

Vejamos também o posicionamento de Paulo César Busato
222

, que define Anencefalia 

como sendo: 

[...] é uma patologia congênita que afeta a configuração encefálica e dos 
ossos do crânio que rodeiam a cabeça. A conseqüência deste problema é um 
desenvolvimento mínimo do encéfalo, o qual com freqüência apresenta uma 

ausência parcial ou total do cérebro (região do encéfalo responsável pelo 
pensamento, a vista, o ouvido, o tato e os movimentos). A parte posterior do 
crânio aparece sem fechar e é possível, ademais, que faltem ossos nas 
regiões laterais e anterior da cabeça. 

Nesta mesma linha de raciocínio, conceitua : 

A Anencefalia é um defeito congênito (do latim “congenitus”, “gerado 
com”). Começa a se desenvolver bem no início da Vida intra-uterina. A 
palavra Anencefalia significa “sem encéfalo”, sendo encéfalo o conjunto de 
órgãos do sistema nervoso central contidos na caixa craniana. Não é uma 
definição inteiramente acurada, pois o que falta é o cérebro com seus 
hemisférios e cerebelo. Uma criança com Anencefalia nasce sem o couro 
cabeludo, calota craniana, meninges, mas contudo o tronco cerebral é 

geralmente preservado. Muitas crianças com Anencefalia morrem intra-útero 
ou durante o parto. A expectativa de Vida para aqueles que sobrevivem é de 
apenas poucas horas ou dias, ou raramente poucos meses223. 

Constata-se que a Anencefalia é uma alteração na formação cerebral, resultante de 

falha no início do desenvolvimento embrionário do mecanismo de fechamento do tubo neural, 

sendo caracterizada pela falta dos ossos cranianos (frontal, occipital e parietal), hemisférios e 

do córtex cerebral. A seguir segue imagem ilustrativa sobre os ossos cranianos, demonstrando 

a fragilidade de um ser que não os possua: 
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Figura 01. 

Para uma melhor visualização sobre a Anencefalia, segue imagem ilustrativa que 

demonstra, ainda que superficialmente, a diferença entre um feto normal e um feto 

anencéfalo. 

 

 

 Figura 02
224

. 
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O feto anencéfalo, ao nascer, está em estado vegetativo, sua respiração e batimento 

cardíaco estão associados ao tronco, que permite estas ações mecânicas. Por falta do cérebro 

não à atividade cerebral propriamente dita. Assim o anencéfalo esta condenado perenemente a 

está condição vegetativa, não possuindo assim possibilidade de desenvolvimento dos 

sentidos
225

. 

O perecimento do anencéfalo deriva da necessária interdependência entre o cérebro e o 

tronco, pois ainda que o tronco produza algumas funções essenciais como o batimento 

cardíaco e o movimento pulmonar, é certo que a permanência deste funcionamento depende 

de outras atividades que incubem ao cérebro. Um exemplo seria o funcionamento de 

glândulas e o movimento muscular que facilita a própria respiração, pois sem estas perece a 

própria atividade do tronco
226

. 

4.1 CONCEITO JURÍDICO DE MORTE 

Antes de entrarmos no tema Aborto de feto portador de Anencefalia, é necessário 

conceituar Morte do ponto de vista médico e jurídico para uma melhor compreensão do tema. 

 Anteriormente a era da transplantação de órgãos e tecidos, era aceito que a Morte se 

dava no momento em que houvesse o cessar total ou permanente, num dado instante, das 

funções vitais. Atualmente este conceito se encontra superado, pois a Morte não é mais 

tratada como um cessamento puro e simples, num átimo, das funções vitais, mas, sim, toda 

uma gama de processos que se desencadeiam inexoravelmente durante certo período de 

tempo
227

. 

Criaram-se modernamente dois conceitos distintos do momento da Morte, são eles: 

[...] a cerebral, teoricamente indicada pela cessação da atividade elétrica do 
cérebro, tanto na cortiça quanto nas estruturas mais profundas, pela 
persistência de um traçado isoelétrico, plano ou nulo, e a circulatória, por 

parada cardíaca irreversível à massagem do coração e às demais técnicas 
usualmente utilizadas nessa eventualidade. [...] A Morte cerebral pode 
produzir-se antes que cessem os batimentos cardíacos (traumatismo 
cerebral)228.  
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Como podemos observar a teoria da Morte cerebral é nos dias de hoje a uma teoria 

predominante, pois se trata de um fato constatado pela medicina, sendo assim neste trabalho 

seguiremos está teoria. 

Jorge Paulete Vanrell
229

 ao lecionar sobre a Morte cerebral prepondera: 

[...] os avanços técnicos muito têm conseguido no que tange a suprir alguns 
desses fenômenos vitais, pela ação de aparelhos que “respiram”pelo 

indivíduo (facilitando as trocas gasosas e o aporte de oxigênio) e que fazem 
o sangue “circular”(mecanicamente). Todavia, inexiste qualquer engenho 
eletromecânico capaz de “pensar”, “agir”e “ter emoções”, que seja aplicável 
ao organismo humano, para suprir-lhe a falha dos neurônios mortos.  

Neste sentido, Heleno Cláudio Fragoso
230

 apresenta que: 

Hoje, através dos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina 
(Resolução CFM nr. 1.480/97), a Morte, pelo menos quando da parada total 
e irreversível das atividades encefálicas, está definida pelo que se chama de 
Morte encefálica. Este conceito vem substituindo dia a dia o de Morte 
circulatória, tida como a parada definitiva das atividades do coração. [...]. 
Atualmente, a tendência é dar-se privilégio à avaliação da atividade cerebral 
e ao estado de descerebrarão ultrapassada como indicativo de Morte real. 
[...]. 

Por estes motivos apresentados, podemos observar que a destruição do nível de 

complexidade mais elevado – os neurônios ou a sua somatória, o sistema neural – é 

constatado a desintegração da personalidade, e assim inexiste algum meio que supra esta falta, 

resultando assim em sua Morte. 

A Resolução 1.480/97, do Conselho Federal de Medicina, em seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, 6º e 7º, dispõem sobre a Morte encefálica, definindo os critérios para a confirmação do 

diagnóstico de Morte, que assim define: 

Art. 1º. A Morte encefálica será caracterizada através da realização de 
exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, 
próprios para determinadas faixas etárias. Art. 2º. Os dados clínicos e 

complementares observados quando da caracterização da Morte encefálica 
deverão ser registrados no "termo de declaração de Morte encefálica" anexo 
a esta Resolução. [...]. Art. 3º. A Morte encefálica deverá ser conseqüência 
de processo irreversível e de causa conhecida. Art. 4º. Os parâmetros 
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clínicos a serem observados para constatação de Morte encefálica são: coma 
aperceptivo com ausência de atividade motora supra-espinal e apnéia.  

Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias 
para a caracterização da Morte encefálica serão definidos por faixa etária, 
conforme abaixo especificado: de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas   
b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas c) de 1 ano a 2 anos 
incompletos - 12 horas d) acima de 2 anos - 6 horas Art. 6º. Os exames 
complementares a serem observados para constatação de Morte encefálica 
deverão demonstrar de forma inequívoca: a) ausência de atividade elétrica 
cerebral ou, b) ausência de atividade metabólica cerebral ou, c) ausência de 

perfusão sangüínea cerebral. Art. 7º. Os exames complementares serão 
utilizados por faixa etária, conforme abaixo especificado: 
a) acima de 2 anos - um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c";  
b) de 1 a 2 anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º , alíneas "a", 
"b" e "c". Quando optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2 
exames com intervalo de 12 horas entre um e outro; c) de 2 meses a 1 ano 
incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 24 horas entre um e 

outro; d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 eletroencefalogramas com 
intervalo de 48 horas entre um e outro231. 

O conceito de Morte no plano jurídico se da através da Lei 9.434 de 04 de fevereiro de 

1997 (Lei de doação de órgãos), a qual dispõe sobre a retirada de órgãos e tecidos e partes do 

corpo humano para fins de transplantes e tratamentos.  

O artigo 3º da Lei 9.434/97 dispõe sobre a Morte encefálica dispondo: 

Art. 3º. A retirada post Mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano destinadas a transplantes ou tratamento deverá ser precedida de 
diagnóstico de Morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos 
não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização 
de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho 
Federal de Medicina232. 

Por seu turno, o decreto 2.268 de 30 de junho de 1997 veio regulamentar a lei 

9.434/97 e em seu artigo 16, parágrafo 1º, trata da comprovação da Morte encefálica, que 

assim define: 

Art. 16. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo poderá ser efetuada 
no corpo de pessoas com Morte encefálica. § 1 º. O diagnóstico de Morte 
encefálica será confirmado, segundo critérios tecnológicos definidos em 

resolução do Conselho Federal de Medicina, por dois médicos, no mínimo 
um dos quais com título de especialista em neurologia, reconhecido no País. 
§ 2º São dispensáveis os procedimentos previstos no parágrafo anterior, 
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quando a Morte encefálica decorrer de parada cardíaca irreversível, 
comprovada por resultado incontestável de exame eletrocardiográfico233. 

Paulo César Busato conclui que é considerado morto o indivíduo quando sua 

passagem pelo protocolo não revela possibilidade de sobrevivência. Ao atestarem os peritos a 

respeito da atividade cerebral, isto representa não haver Vida, ao menos no ponto de vista 

jurídico, perdendo assim o paciente direito ao seu próprio corpo, cedendo-o ao transplante de 

órgãos
234

.  

Morte, juridicamente falando, é, pois, a ausência de Vida, sendo está representada pela 

atividade cerebral, da qual depende a realização de todas as funções do encéfalo (tronco mais 

cérebro) e, por conseguinte de todo o corpo humano. Havendo assim conceito jurídico de 

Morte, é possível por exclusão, denominar-se juridicamente Vida, mesmo havendo uma 

absoluta coincidência entre o conceito médico de Morte encefálica e a situação neurológica 

derivada da Anencefalia
235

. 

Acerca da atividade do tronco cerebral é necessária a observação: 

É bem verdade que o protocolo clínico que dá ensejo à possibilidade de 

transplante, exige a comprovação da extinção também de atividade do tronco 
cerebral. Poder-se-ia, então, argumentar que no anencéfalo, esta atividade 
existe. Porém, é certo o perecimento desta mesma atividade – do tronco – em 
cem por cento dos casos de Anencefalia. Uma vez que esta atividade 
somente tem possibilidade de subsistir a partir de uma combinação com 
atividade cerebral, é certo que perecerá também no anencéfalo em um limite 
temporal absolutamente curto. A única alternativa para fazer com que siga 

funcionando o tronco anencéfalo sem a atividade encefálica é a adição de 
aparelhos e medicamentos em uma artificialidade semelhante àquela em que 
se coloca o enfermo ou acidentado cuja Vida é mantida por aparelhos. Daí 
deriva que a situação clínica de ambos é absolutamente semelhante236. 

Assim, tanto quanto o anencéfalo quanto o doador de órgãos suas Mortes derivam 

justamente da falta de atividade cerebral. Sendo Morte, para efeito da lei de doação de órgãos 

a cessação completa da atividade cerebral.  
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O diagnóstico da Anencefalia é, portanto, um diagnóstico a respeito da certeza da 

Morte imediata, ou iminente e que ademais, equivale, precisamente, à Morte diagnosticada 

pelo protocolo superado com vistas ao transplante
237

. Tanto é assim, que a Anencefalia é 

considerada, nos tratados médicos, como uma deformação incompatível com a Vida, tema 

este que será tratado a seguir. 

4.3 ABORTO E AS HIPÓTESES DE JUSTIFICAÇÃO 

Salta aos olhos que a justificação do Aborto em gravidez resultante de estupro, não 

obedece a qualquer critério médico, tão pouco visa a preservação do bem jurídico Vida. Na 

verdade, é a preservação da honra subjetiva da parturiente ou até mesmo de sua sanidade 

psicológica mediante o sacrifício de uma Vida em gestação
238

. 

Como já apresentado no capítulo anterior, no Aborto sentimental defende-se que seria 

profundamente terrível que o direito exigi-se, que a mulher violentada mantive-se uma 

gestação nesta hipótese. 

 Entretanto, não é reconhecida no âmbito forense, como igual proteção da sanidade 

psicológica da mulher, a interrupção da gestação de um feto anencéfalo, ainda que evidente o 

sofrimento que a gestante passará pela determinação de que o parto deva chegar a termo
239

. 

Podemos observar que o fundamento pelo qual nosso código não abriga a 

possibilidade de exclusão da antijuricidade nas hipóteses de Anencefalia deriva da época de 

sua edição, pois, a ciência médica não poderia oferecer um diagnóstico seguro sobre a 

inviabilidade fetal em casos de Anencefalia
240

.  

Neste sentido Cezar Roberto Bitencourt
241

 leciona: 

Transcorridos mais de sessenta e cinco anos da promulgação do Código 
Penal brasileiro de 1940, cuja parte especial ainda se encontra em vigor, 
questionam-se muitos dos seus dispositivos, esquecendo-se, geralmente, que 

a Vida é dinâmica, e que não só os usos e costumes evoluem, como também, 
e principalmente, a ciência e a tecnologia, de tal sorte que aquele texto 
publicado em 1940 deve ser adaptado à realidade atual mediante os métodos 
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de interpretação, dando-se-lhe Vida e atualidade para disciplinar as relações 
sociais deste início de novo milênio.  

Observa-se que o direito penal não pode ficar alheio ao desenvolvimento da ciência, 

como também dos usos e costumes, bem como da evolução histórica do pensamento, tendo 

que se adaptar-se as novas realidades. 

Warley Rodrigues Belo apresenta um texto de Nelson Hungria do ano de 1942, onde 

demonstra o desconhecimento científico pertinente a época: 

Andou acertadamente o nosso legislador em repelir a legitimidade do Aborto 
eugenésico, que não passa de uma das muitas trouvailles dessa pretensiosa 
charlatanice que dá pelo nome de eugenia. Consiste esta num amontoado de 
hipóteses e conjecturas, sem nenhuma sólida base científica. Nenhuma prova 

irrefutável pode ela fornecer no sentido de previsão de que um feto será, 
fatalmente, um produto degenerado. Eis a incisiva lição de Von Fraque: Não 
há doença alguma da mãe ou do pai, em virtude da qual a ciência, de modo 
geral ou nalgum caso particular, possa, com segurança, prever o nascimento 
de um produto degenerado, que mereça, sem maior indagação, ser 
sacrificado. Os enfermos mentais, posto que capazes de reprodução, podem 
ter descendentes inteiramente sãos e de alta espiritualidade242. 

A evolução médica, nesses pouquíssimos anos é de grande relevância, Nelson 

Hungria
243

 sabedor de nossa evolução médico - cientifica afirma que: 

No caso de gravidez extra-uterina, que representa um estado patológico, a 

sua interrupção não pode constituir o Crime de Aborto. Não está em jogo a 
Vida de outro ser, não podendo o produto da concepção atingir normalmente 
a Vida própria, de modo que as conseqüências dos atos praticados se 
resolvam unicamente contra a mulher. O feto expulso (para que se 
caracterize o Aborto) deve ser um produto fisiológico, e não patológico. Se a 
gravidez se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido, de modo 
a não permitir sequer intervenção cirúrgica que pudesse salvar a Vida do 

feto, não há em que se falar em Aborto, para cuja existência é necessária a 
presumida possibilidade de continuação da Vida do feto.  

Assim, surgem situações inusitadas que reclamam aplicação das normas penais de 

outrora, não podendo à ciência e os cientistas ignorarem os avanços culturais, técnicos, 

científicos e tecnológicos da sociedade em geral, no caso em particular da medicina. Neste 

sentido se manifesta Cezar Roberto Bitencourt
244

 apud Jiménez de Asúa que leciona: 
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Os juízes não podem ficar alheios às transformações sociais, jurídicas e 
científicas. Por isso, a vontade da lei não deve ser investigada somente em 

relação à época em que nasceu o preceito, mas sim tendo em conta o 
momento de sua aplicação. O magistrado adapta o texto da lei às evoluções 
sofridas pela Vida, da qual, em última consideração, o Direito é forma. 
Decorre daí o dever de ajustá-la a situações que não foram imaginadas na 
remota hora de seu nascimento. Assim têm podido viver velhos textos como 
o Código Penal francês, que tem mais e século e meio de existência. 

Examinando o Código Penal de 1940, é constatado que o legislador ao criminalizar o 

Aborto, admitiu como lícito, o Aborto necessário e o Aborto sentimental. Acerca da ligação 

entre essas duas situações e o Aborto de anencéfalos se faz necessário observar que: 

É evidente que a hipótese de Anencefalia não se acomoda a nenhuma das 
duas indicações. No caso, embora a gestante possa vir a sofrer agravos na 
sua saúde física, psíquica e social, sua Vida não está em jogo. Já, na segunda 
hipótese, fica exposta, à plena luz, o farisaísmo com que se lida com a 
questão do Aborto. Aqui, coloca-se em cena a liberdade de 

autodeterminação da mulher, mesmo que isso signifique a Morte de um feto 
com plena e total viabilidade. No conflito de interesses entre a Vida intra-
uterina do feto, dotado de todas as potencialidades humanas e o agravo 
sofrido pela mãe na  sua honra e na sua liberdade, dá-se preferência à mulher 
gráVida em detrimento do filho resultante de estupro. O balanceamento dos 
bens jurídicos em jogo não é, contudo, o mesmo, quando, de um lado, está 
um embrião ou feto condenados irreversivelmente à Morte e de outro, uma 
gestante seriamente agravada em sua saúde física, psíquica ou social. É 

manifesto o tratamento desigual e hipócrita que se dá à mulher grávida no 
caso de Anencefalia245. 

Em seguida será analisada a situação da gestante nos casos de fetos anencéfalos. 

Contudo, o que podemos observar neste tópico apresentado é que, na época da publicação do 

Código Penal de 1940, se houvesse o arsenal de conhecimento e tecnologia de hoje, o Aborto 

anencefálico também seria admitido, diante da inexistência de Vida
246

.  

4.3.1 Por que não punir o Aborto de anencéfalos 

A justificativa principal para não punir o Aborto de anencéfalos é o fato de o feto 

inevitavelmente ter Morte prematura, pois possui uma condição incompatível com a Vida, não 

existindo possibilidade alguma de que ele viva fora do útero. Em casos de Anencefalia, alguns 
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preferem usar a expressão “antecipação terapêutica do parto” ao invés de “Aborto”, porém 

continuaremos usando a expressão Aborto. 

Podemos salientar que a ausência de condições normais do feto anula o discurso sobre 

a violação da sua Vida, que, de fato, se apresenta, desde o começo, como inviável. Ademais, a 

exclusão da punibilidade dos Abortos necessário e terapêutico já encerra a postura do 

legislador que transferiu à autonomia privada a decisão sobre o destino do feto anômalo. Na 

mesma linha, deve-se enquadrar a gestação do feto que não apresenta nenhuma condição 

viável de Vida
247

. 

Nesse contexto, não se pode perder de vista o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, cujo conteúdo corresponde à proteção dos valores e da integridade moral dos 

indivíduos. Não parece legítima uma postura do Estado que impute à gestante o dever de 

completar a gestação de um feto anômalo (que, notoriamente, não agrega condições nenhuma 

de Vida) e submeter-se ao risco de uma gravidez dessa natureza
248

.  

À luz da dignidade, as integridades moral e física da gestante não devem ser 

ameaçadas ou violadas. Ainda no âmbito constitucional, registra-se que o conflito de direitos 

ou bens jurídicos pode ser dizimado pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, que, no caso in voga, autorizariam a interrupção gestacional
249

. 

Acerca do sofrimento da gestante, podemos observar que obrigar a mesma a abrigar 

dentro de si um tormento que a aniquila, brutaliza, desumaniza e destrói emocional e 

psicologicamente, pois a gestante afoga-se na tristeza, no desgosto e na desilusão de ser 

condenada a abrigar em seu ventre um ser inanimado, disforme e sem Vida, tendo que 

aguardar o dia para, enterrar seu natimorto, que nunca teve chance alguma de nascer com 

Vida
250

.   

Neste sentido, temos também o posicionamento de que:  
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[...] poder-se-ia lembrar que este tipo de gravidez é muito complicada para a 
gestante, trazendo sérios riscos à sua saúde, pois o feto é incapaz de deglutir 

o líquido amniótico. Isso faz com essa substância se espalhe pelo corpo da 
mulher, provocando hipertensão em uma grande porcentagem dos casos, 
podendo levar a complicações respiratórias e outras. Além disso, se a saúde 
mental da gestante é o que justifica a interrupção da gravidez resultante de 
estupro, [...] é bem plausível defender que esta seria uma justificaria no caso 
da Anencefalia. Não faltam relatos de depressão provocada por esse tipo de 
gravidez frustrada forçada, em que comumente a mulher, além de ficar 
próxima de mães amamentando seus filhos, ainda tem que enterrar seu filho 

natimorto251. 

Neste enquadramento de idéias Warley Rodrigues Belo
252

 prepondera: 

É mesmo impor uma pena à gestante que ela seja obrigada a gerar um 
portador de uma síndrome de Edwards, por exemplo, mesmo sabendo disso 

aos 3 meses de gestação.Se a medicina nos permite saber que o feto está 
sendo formado com taras irreversíveis que são incompatíveis com a Vida 
extra-uterina, por que deixar a mãe, o pai, a família alimentando uma “Vida” 
que já se sabe incompatível extraútero? A questão central reside aqui: por 
que se proibir uma manobra médica que irá expelir do útero materno um 
organismo impossibilitado de sobreviver? 

Pode-se perceber que a situação de sofrimento pela qual a gestante deverá passar não 

pode ser considerada como humana, afinal, durante nove meses alimentar e proteger um feto 

que não terá Vida, é um tanto cruel, e ainda possuir a certeza de que no momento do 

nascimento em lugar de uma nova Vida, receberá a Morte. Todos esses fatos tornam este tema 

de grande importância. 

Ainda podemos mencionar que a tristeza e a dor da gestante não é solitária, pois 

àqueles que presenciam essa evolução ou tem a oportunidade de conhecer tais gestantes, 

sofrem juntos com a mesma
253

. Corroborando a teoria, colaciona-se o relato de uma gestante 

cujo filho é portador de uma anomalia fetal incompatível com a Vida, precisamente a 

Anencefalia: 

Paciente com 22 anos, solteira, auxiliar de enfermagem, com 20 semanas de 
gestação e diagnóstico de um feto anencéfalo. Recebeu acompanhamento 

psicológico, desde o referido diagnóstico, e tem revelado ser uma pessoa 
bastante madura e equilibrada. Tem verbalizado que “está difícil tolerar”as 
20 semanas que restam, pois a barriga está crescendo e os movimentos do 
feto irão aumentar. Diz ser difícil tolerar a idéia de que irá apegar-se a este 
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bebê e que quando nascer irá morrer quase que imediatamente. Diz que, se 
soubesse que ele teria chances, mesmo que malformado, não se importaria 

em levar a gravidez adiante. Porém, a idéia de que está fazendo “um esforço 
psíquico em vão torna tudo mais difícil”. Diz que não irá “enlouquecer”se 
chegar aos nove messes, mas que cada dia de gestação “é uma eternidade, é 
um martírio254.” 

Neste depoimento observam-se os sentimentos e aflições da gestante, que passa a 

conviver com a idéia de que não poderá afeiçoar-se ao bebê, pois para esta anamolia a 

medicina não possui cura, sendo irreversível o prognóstico Morte. 

Quando uma mulher opta pelo Aborto é evidente que ela tomou uma decisão grave, 

que trará sérios riscos, produzindo conseqüências irreversíveis sobre sua Vida, seu corpo, sua 

psique se seu futuro. Neste sentido tem-se que: 

Certamente, a manutenção da gravidez indesejada de um anencéfalo 
acarretará graves distúrbios psicológicos na gestante, em decorrência da 
tortura sofrida e de um tratamento degradante, vedado pelo art. 5, inciso III, 
da Constituição Federal255. 

No Brasil, a atual lei de transplante de órgãos (Lei n. 9.434/97) como já mencionada 

neste capítulo, autoriza a extração destes quando a o reconhecimento médico da denominada 

Morte cerebral. Desta forma é consagrado o reconhecimento de que a Vida não se encerra 

somente quando coração deixa de bater
256

.  

Diante destas constatações, admitir que a expulsão antecipada de um feto, sem Vida, 

configure Aborto, é no mínimo controvertido, pois a confirmação científica emitida por 

especialistas da área médica, sendo lapidar a afirmação do médico Marco Antonio Becker
257

, 

secretário do conselho federal de medicina, que afirma: “Quando a mãe pede para retirar esse 

feto e o médico pratica o ato, isto não configura propriamente Aborto, com base no art. 126 

do Código Penal, pois o feto, conceitualmente, não tem Vida”. 

Complementando, tem-se que: 
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[...] a Morte não é um evento, mais sim um processo. O conceito jurídico de 
Morte considera um determinado ponto desse processo biológico. Durante 

séculos adotou-se a parada cardiorrespiratória como índice demarcador da 
Vida258. 

Neste enquadramento de idéias César Roberto Bitencourt
259

 conclui: 

[...] não há dúvida alguma, seguindo a evolução médico-científica, 
reconhece que “a Morte cerebral” põe termo à Vida humana. Ora, se a 

“Morte cerebral” significa a Morte, ou se preferirem, ausência de Vida 
humana, a ponto de autorizar o “esquartejamento médico”para fins 
científico-humanitários, o que se poderá dizer de um feto que, comprovado 
pelos médicos, nem cérebro tem? [...] na hipótese da Anencefalia, embora a 
gravidez esteja em curso, o feto não está vivo, e sua Morte não decorre de 
manobras abortivas.  

Diante desta afirmação, a interrupção da gravidez revela-se atípica, não podendo ser 

tachada de Aborto, criminoso ou não. É necessário observar que para configurar o Crime de 

Aborto é insuficiente a simples expulsão prematura do feto ou a mera interrupção do processo 

de gestação, é necessário que ocorram a duas coisas, acrescidas é claro da Morte do feto, pois 

o Crime de Aborto só se consuma com a ocorrência desta, porém conforme a ciência médica 

nos casos de anencéfalo acontecerá antes
260

. 

Neste sentido, foi o belo voto do Ministro Carlos Ayres Brito, proferido nos autos da 

citada ADPF n. 54: 

Quero dizer: o Crime deixa de existir se o deliberado desfazimento da 
gestação não é impeditivo da transformação de algo em alguém. Se o 

produto da concepção não se traduzir em um ser a meio caminho do 
humano, mas, isto sim, em um ser que de alguma forma parou a meio ciclo 
do humano. Incontornavelmente empacado ou "sem qualquer possibilidade 
de sobreVida" (ainda uma vez, locução tomada de empréstimo à mesmíssima 
resolução do CFM), por lhe faltar as características todas da espécie. Uma 
crisálida que jamais, em tempo algum, chegará ao estádio de borboleta. O 
que já importa proclamar que se a gravidez "é destinada ao nada" -- a 

figuração é do ministro Sepúlveda Pertence -, sua voluntária interrupção é 
penalmente atípica. Já não corresponde ao fatotipo legal, pois a conduta 
abortiva sobre a qual desaba a censura legal pressupõe o intuito de frustrar 
um destino em perspectiva ou uma Vida humana in fieri. Donde a 
imperiosidade de um conclusivo raciocínio: se a criminalização do Aborto se 
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dá como política legislativa de proteção à Vida de um ser humano em 
potencial, faltando essa potencialidade vital aquela vedação penal já não tem 

como permanecer. Equivale a dizer: o desfazimento da gravidez anencáfala 
só é Aborto em linguagem simplesmente coloquial, assim usada como 
representação mental de um fato situado no mundo do ser. Não é Aborto, 
contudo, em linguagem depuradamente jurídica, por não corresponder a um 
fato alojado no mundo do dever-ser em que o Direito consiste.  

Podemos observar que o Aborto de feto anencéfalo seguindo a corrente apresentada, 

não deve ser considerado Crime, sendo considerado um caso de atipicidade da conduta pela 

ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal Aborto. 

Nestes termos, para uma melhor visualização desta problemática temos um caso da 

comarca de Araquari/Santa Catarina, onde a gestante ingressou com pedido de alvará judicial 

visando o deferimento de intervenção terapêutica de gravidez, ante o resultado de exames 

médicos que atestaram que o feto por ela gerado possui a deformidade denominada 

Anencefalia. 

Julgada procedente a súplica, o ministério público interpôs recurso de apelação ao 

argumento que o pedido é juridicamente impossível, pleiteando pela reforma da decisão de 

primeiro grau, por entender que a interrupção de gestação, segundo as leis brasileiras, sem que 

estejam configuradas as situações do art. 128 do CP, configura Crime de Aborto. A decisão da 

apelação criminal no Tribunal de Justiça de Santa Catarina
261

 demonstra seu entendimento 

acerca da Anencefalia, ponderando e decidindo desta forma: 

Ao ajuizar pedido (fls. 2/5) buscando dar efetividade à recomendação 
médica, alegou que corre perigo de "desequilíbrio mental", sustentando, já 
nas contra-razões de recurso (fl. 67), que sua dignidade, enquanto pessoa 

humana, vem sofrendo abalo em vista dessa situação. Impende, então, ainda 
que sem a técnica dos profissionais da medicina, evidenciar do que se trata a 
Anencefalia. De dicionário médico extrai-se o conceito: "Desenvolvimento 
defeituoso congênito do cérebro, com ausência dos ossos da abóboda 
craniana, hemisférios cerebrais e cerebelares e troncos cerebelares 
rudimentares" (Dicionário médico. 25 ed. Guanabara Koogan: Rio de 
Janeiro, 1996).Como produto desse quadro, sabe-se que apesar do cérebro 
possuir algumas funções básicas que ensejam os batimentos cardíacos, por 

exemplo, essa anormalidade não permite que o organismo humano possa 
sobreviver de maneira independente fora do útero, sendo indispensável a 
ajuda da tecnologia médica para a manutenção da estabilidade daquele 
conjunto de órgãos, ainda assim por pouco tempo. Importante concluir que a 
Anencefalia apresenta alto grau de incompatibilidade com os estágios mais 
avançados da maturação embrionária, evidenciando a ausência de partes 
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indispensáveis do aparelho neural, o que exclui de forma irreversível as 
chances de Vida extra-uterina (relatório de ultra-sonografia obstétrica, fl. 

11). Ainda, há de ser dito que essa formação incompleta não permite nem ao 
menos o atestado de Morte cerebral, pois essa resposta clínica parte da 
falência de componentes sequer existentes no anencéfalo. [...] Embora nosso 
direito seja "de um silêncio de Morte" sobre o marco inicial da Vida (nas 
palavras do Min. Carlos Brito, na ADI 3510, do STF), por meio do método 
da exclusão pode-se verificar a intenção do legislador acerca da definição 
legal da Vida humana, buscando-se um paralelo com a definição dada à 
situação Morte, o que permite o raciocínio contrário. É que a Lei n. 

9.434/97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento. [...] Já a Morte encefálica é 
tratada pela Resolução n. 1.480/97, do Conselho Federal da Medicina. [...] 
Assim, a Vida, à luz das normas existentes, possui conceito jurídico 
intimamente ligado ao funcionamento do encefálo, sendo irrelevante a 
constatação da eficácia de outras partes do sistema orgânico, conforme tem 
entendido a medicina desde o final da década de sessenta (informe de 1968 

do Comitê da Escola de Medicina de Harvard). Então, é de se concluir que 
se a ciência que busca a cura das enfermidades humanas não reconhece Vida 
naqueles fetos desprovidos dos hemisférios cerebrais, o direito, sem essa 
função de ofício, não pode se aventurar em criar possibilidades não previstas 
pelos profissionais da área. O Ministro Carlos Ayres Brito, ainda no voto da 
ADI 3510 (sobre a constitucionalidade do art. 5º da Lei da Biossegurança), 
do Supremo Tribunal Federal, exaltou essa razão: "Por isso que a Lei nº 

9.434, na parte que interessa ao desfecho desta causa, dispôs que a Morte 
encefálica é o marco da cessação da Vida de qualquer pessoa física ou 
natural. Ele, o cérebro humano, comparecendo como divisor de águas; isto é, 
aquela pessoa que preserva as suas funções neurais, permanece viva para o 
Direito. Quem já não o consegue, transpõe de vez aquém-túmulo". Por esse 
posicionamento não pode ser acatada a tese que pretende classificar como 
Aborto a intervenção médica da gestação de anencéfalo. É certo que o objeto 
jurídico tutelado por essa conduta penalmente prevista é a Vida, preceito 

descaracterizado nesses casos, constituindo conduta atípica a paralisação 

provocada de gravidez de feto desprovido de Vida encefálica, nos termos da 

interpretação aqui dada à legislação antes referida. [...] Ademais, é de ser 
valorada a angústia psicológica a que é submetida a gestante nesses casos, 
obrigada a conviver por considerável espaço de tempo com a idéia da Morte 
certa do filho que carrega. [...] Assim, deduzindo-se pela não configuração 

de Crime na hipótese da cessação de gravidez de nascituro anencefálico, 

constata-se que, teoricamente, o direito não evidencia interesse na causa, 
pois, assim como em qualquer outra prática cirúrgica, essa também não 
exigiria a necessidade de prévia manifestação do Poder Judiciário. De outro 
norte, apesar de não amoldar-se na conduta do Aborto, a intervenção médica 
constitui a interrupção da gravidez, que no direito brasileiro só é admitida 

por autorização judicial. Por isso, mantém-se a decisão atacada, expedindo-
se incontinenti alvará judicial autorizando a intervenção terapêutica de 
gravidez na apelada. DECISÃO Ante o exposto, nega-se provimento ao 
recurso, expedindo-se incontinenti alvará judicial autorizando a intervenção 
terapêutica de gravidez na apelada.  

Assim, podemos perceber que neste caso apresentado acima, o juiz vem buscando uma 

melhor solução para este drama. Os avanços médicos mostraram um novo caminho a ser 
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trilhado, servindo estes de fundamento para suas decisões. Resta clara a intenção dos juízes 

em proteger a gestante, não a obrigando a gerar um feto que não possui expectativa de Vida. 

4.3.2 Aborto de Anencéfalos em outros países 

Um levantamento realizado pela professora da Universidade de Brasília Débora Diniz, 

demonstra que quase metade dos países membros da Organização das Nações Unidas 

reconhecem a interrupção da gravidez nos casos de Anencéfalos, defendo como um direito da 

mulher. O levantamento, realizado, revela que das 192 nações, 94 permitem o Aborto de fetos 

com ausência parcial ou total do cérebro. A pesquisa indica uma tendência mundial na 

permissão desse tipo de Aborto
262

. 

Dentre os países que autorizam está a Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, 

Canadá, África do Sul, França e mais 87 países, inclusive democráticos e majoritariamente 

católicos, como México, Portugal e Itália. Alguns dos países que permitem o Aborto 

apresentam que: 

Bélgica: Abortos são permitidos. O Aborto é legal até 12 semanas de 
gestação. Se for diagnosticada anomalia congênita, o prazo limite para a 
interrupção é de aproximadamente 24 semanas após o início da gravidez. 
Bulgária: O Aborto é legal, mas a interrupção deve ser feita em até 12 
semanas se não houver permissão e em até 20 semanas com a permissão. Se 
diagnosticada anomalia congênita, o Aborto pode ser realizado com até 27 
semanas de gestação. Croácia: O Aborto é permitido em todos os casos até 
as 24 semanas de gestação. Todas as induções ao Aborto causadas por má-

formação fetal são registradas. França: O Aborto é permitido, podendo ser 
realizado a qualquer tempo, tanto nos casos de dificuldades sócio-
econômicas como nos casos de diagnóstico de anomalias congênitas. Todos 
os Abortos são deVidamente registrados. Alemanha: A indução ao Aborto 
por razões sociais é legalizada. De acordo com as leis germânicas os Abortos 
por indicação médica não possuem prazo limite para sua realização. Desde 
1987, são notificados Abortos realizados depois que o exame pré-natal 

diagnosticou má-formação. Espanha (Região Basca): O Aborto é legal 
apenas quando descobertas severas anomalias durante o pré-natal. O prazo 
limite para a interrupção é de 22 semanas após o início da gestação263. 
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A América Latina fica isolada no mapa de legislações favoráveis a interrupção da 

gestação de anencéfalos, sendo que penas a Guiana e a Colômbia reconhecem esse direito
264

. 

Para Débora Diniz, o Brasil ainda não autoriza esse tipo de Aborto porque a influência 

católica está atrelada à estrutura legal do país. Afirma ainda, que muito embora a população 

portuguesa se declare majoritariamente católica, essa moral não está imbricada na estrutura de 

poder como acontece em nosso país
265

. 

Nesta mesma linha de raciocínio, podemos observar que:  

[...] é importante que haja uma separação entre a fé e a razão. Nenhuma 
doutrina pode determinar o que é melhor para a sociedade, vivemos em um 
estado laico. Mesmo os católicos optam por interromper a gestação.[...] 
Nossos julgadores não podem basear suas decisões em conceitos superados 
ou suas crenças. Não podem os juizes reeditar o direito consuetudinário. Esta 
matéria é de competência da área de saúde e os médicos já haviam atestado a 

certeza da incompatibilidade da Vida extra-uterina. Com a interrupção da 
gravidez por anomalia fetal, as mulheres não estão renunciando a sua fé em 
Deus. Estão reafirmando sua crença na autonomia e na capacidade para 
escolher o rumo de suas Vidas, sem limitações ao exercício de seus direitos e 
liberdades fundamentais. O judiciário deveria ser solidário a elas266. 

Caso a autorização de Aborto de fetos anencéfalos siga um fluxo contínuo nas 

legislações internacionais, o Brasil pode despontar como um dos únicos países latino 

americano a reconhecer esse direito
267

.  

A autorização ao interrompimento da gravidez de fetos com ausência de cérebro é 

polêmica, tendo este debate ganhado força com a ação de argüição de descumprimento de 

preceito fundamental da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que se arrasta 

desde 2004 no Supremo Tribunal Federal, sob forte embate entre religiosos e movimentos 

sociais. 
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4.4 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 54   

No dia 17 de junho de 2004, a Confederação dos Trabalhadores na Saúde – CNTS 

formalizou Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental considerando a 

Anencefalia, a inviabilidade do feto e a antecipação terapêutica do parto. 

A petição inicial apresentada considera como ato do poder público causador da lesão o 

conjunto representado pelos arts. 124, 126, caput, e 128, I e II, do CP. No fundamento da 

petição inicial afirma que este conjunto normativo, vulnera a Dignidade da Pessoa Humana 

(artigo 1º, IV, CRFB/88), o princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade (artigo 

5º, II, CRFB/88) e o direito à saúde (artigos 6º, caput, e 196, CRFB/88)
268

. 

A petição inicial é apresentada com algumas pretensões, sendo elas: 

a) Que a patologia da Anencefalia torna absolutamente inviável a Vida extra-uterina, 

daí por que não se está a falar do Aborto eugênico, cujo fundamento é eventual deficiência 

grave de que seja o feto portador. Nessa última hipótese, pressupõe-se a viabilidade da Vida 

extra-uterina do ser nascido, o que não é o caso em relação à Anencefalia
269

. 

b) O que se visa, é a interpretação conforme a Constituição da disciplina legal dada ao 

Aborto pela legislação penal infraconstitucional, para explicitar que ela não se aplica aos 

casos de antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de Anencefalia, 

devidamente certificada por médico habilitado
270

. 

c) Que não há viabilidade de uma outra Vida, sequer um nascituro, o foco da atenção 

há de voltar- se para o estado da gestante
271

. Nesta situação defende que: 

A permanência do feto no útero materno fere a Dignidade da Pessoa Humana na 

medida em que a convivência diuturna com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do 
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feto dentro de seu corpo, que nunca poderá se tornar ser vivo, podem ser comparadas à tortura 

psicológica
272

. 

Ferindo ainda o princípio da legalidade, porque antecipação terapêutica da parte em 

hipóteses de gravidez de feto anencefálico não está vedada no ordenamento jurídico. E por 

fim, fere o direito à saúde porque a antecipação do parto em hipótese de gravidez de feto 

anencefálico é o único procedimento médico cabível para obviar o risco e a dor da gestante
273

. 

No dia 1 de julho de 2004, o Ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar a autora, 

porém em 20 de outubro de 2004, o pleno do STF revogou parcialmente a mesma. Em um 

artigo publicado alguns dias depois da revogação, o Ministro assim prepondero: 

Anuí à lógica irrefutável da conclusão sobre a dor, a angústia e a frustração 
experimentadas pela mulher gráVida ao ver-se compelida a carregar no 
ventre, durante nove meses, um feto que sabe, com plenitude de certeza, não 
sobreviverá. Para qualquer pessoa nessa situação, ficar à mercê da permissão 
do Estado para livrar-se de semelhante sofrimento resulta, para dizer o 
mínimo, em clara violência às vertentes da dignidade humana -física, moral 

e psicológica. Não tive como aquiescer à ignomínia de condenar-se a 
gestante a suportar meses a fio de desespero e impotência, em frontal 
desrespeito à liberdade e à autonomia da vontade, direitos básicos, 
imprescindíveis, consagrados em toda sociedade que se afirme democrática. 
[...]Ao fim e ao cabo, a pergunta que não quer calar é: quem poderá, 
efetivamente, dimensionar a dor alheia? Quem poderá condenar outrem por 
querer, antes de tudo, preservar a si mesmo, colocando à margem outros 
valores? Por que se deve respeitar os valores de quem tem fé e olVidar as 

convicções de quem ignora dogmas religiosos ou trajetórias espirituais? Em 
nome de que deus ou sob a égide de que premissas humanitárias defende-se 
o direito à efêmera sobrevivência de um em detrimento do risco e do 
padecimento, sabe-se lá a graVidade das conseqüências, de outro? No cerne 
da questão está a dimensão humana que obstaculiza a possibilidade de se 
coisificar uma pessoa, usando-a como objeto. São muitos e de crucial 
importância os valores em jogo. A um só tempo, cuida-se do direito à saúde, 

do direito à liberdade em seu sentido maior, do direito à preservação da 
autonomia da vontade, da legalidade e, acima de tudo, da Dignidade da 
Pessoa Humana274. 
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Com o texto apresentado, são notáveis os requisitos presentes para se autorizar a 

antecipação do parto nos casos de fetos Anencéfalos, parece gritante o direito da mulher de 

escolha nesta situação. 

 O que parece cristalino é a influência religiosa que acaba por não acompanhar os 

avanços tecnológicos, infelizmente defende-se o direito à sobrevivência do feto e ao 

padecimento da gestante, que sofrerá todas as conseqüências desta situação, que não pode ser 

tratada como nada além de desumana.  

A influência religiosa se mostra forte em nosso país, e entre os religiosos que atacam a 

autorização do Aborto de anencéfalos fora esquecido algo sempre lembrado e defendido por 

eles: o livre arbítrio. Assim, neste contexto resta a possibilidade de conceder a gestante o 

direito de escolha. 

Dando seguimento, o Supremo Tribunal Federal realizou as audiências públicas, onde 

foram discutidos os motivos para a autorização de interrupção da gestação de fetos 

Anencéfalos. Foram ouvidos especialistas favoráveis e contrários a antecipação do parto 

nestes casos, as audiências foram realizadas nos dias 26/08/2008, 28/08/2008, 04/09/2008 e 

16/09/2008.  

Cabe agora a sociedade Brasileira esperar a conclusão deste processo, que sendo 

favorável ou não trará benefícios para o judiciário, e principalmente as pessoas que em algum 

momento de suas Vidas se verem neste dilema. 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia destinou-se a pesquisar sobre a possibilidade da autorização do 

Aborto, em casos onde o feto, é portador de má-formação incompatível com a Vida extra-

uterina – Anencefalia. A pesquisa destinou-se a demonstrar os motivos que fizeram surgir à 

discussão sobre está possibilidade. Os questionamentos considerados foram as seguintes: 

a) Existe conflito de direitos fundamentais no tocante a legalização ou não do Aborto 

de feto portador de Anencefalia? 

b) Os direitos resguardados nos casos de Aborto necessário e humanitário poderiam se 

enquadrar no de feto portador de Anencefalia? 

O trabalho foi desenvolvido em três capítulos. O primeiro pesquisou-se a respeito do 

início da Vida e a Dignidade da Pessoa Humana, bem como os direitos inerentes a estes 

preceitos; dedicou-se o segundo capítulo a analise da evolução histórica do Aborto, 

apresentando seus fundamentos jurídicos e suas classificações; no terceiro capítulo abordou-

se a Anencefalia, ponderando acerca de seu conceito, e em que momento a pessoa humana é 

diagnosticada como morta. 

O Aborto é um tema que se fez presente desde a antiguidade, com o desenvolver da 

pesquisa percebeu-se que sua evolução histórica é bastante significativa. Com o passar dos 

anos a legislação foi se adequando a novas possibilidades, como é o caso do Aborto 

necessário e terapêutico. 

No Aborto necessário leva-se em conta o direito à Vida da gestante, este direito se 

sobrepõe ao direito do feto à Vida, podendo se observar que é caracterizado pelo estado de 

necessidade. Neste Aborto lícito percebe-se que há uma ponderação entre qual Vida deve ser 

sacrificada para que a outra viva, neste tipo de Aborto não à opção, a Vida da gestante será 

sempre priorizada. 

No Aborto humanitário a gestante também é o objeto de maior preocupação, o 

Principio da Dignidade Pessoa humana se sobrepõem ao direito à vida do feto, não sendo a 

gestante obrigada a seguir com a gravidez  em casos em que o feto é resultante de estupro.  
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A autorização de Aborto em casos de fetos Anencéfalos vem buscando a mesma 

proteção a gestante, tendo como seu maior fundamento o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Pode-se observar que o sofrimento pelo qual a gestante será submetida é algo 

desumano, até mesmo difícil de ser demonstrado, pois é algo que apenas quem se encontra 

nesta desesperada situação poderá compreender. 

Neste contexto, podemos considerar que o Aborto de feto Anencéfalo envolve o 

direito à Vida do feto e também seu direito a dignidade, bem como os direitos à Vida, saúde, 

dignidade, autonomia da vontade e liberdade da mãe. Estamos diante de uma disputa não só 

jurídica, mas também política e social. De um lado se posta uma visão religiosa, sustentando a 

dignidade humana do feto e seu direito à Vida, e de outro, um pensamento da cultura 

ocidental, difusor da dignidade humana da gestante como fundamento jurídico para a prática 

abortiva. 

É bem verdade que o feto tem seu direito a Vida garantido, porém, é necessário 

ponderar entre o direito da gestante e do feto. Na gestação de feto Anencéfalo não está apenas 

o direito a Vida presente, mais também o direito a Vida digna, que envolve todas as pessoas 

envolvidas nesta triste situação. 

 Impor a uma gestante prosseguir com uma gestação que está fadada a Morte de seu 

filho é algo que trás prejuízos tanto à saúde física quanto psicológica. Física, pois a gestação 

de anencéfalo possui grandes complicações, trazendo muitos riscos a gestante. E psicológica, 

pois a gestante se vê obrigada a esperar 9 meses para ao fim da gestação,  tendo ao final  desta 

ao invés da Vida o óbito de seu filho. 

Assim, diante do conflito de interesses entre o direito à Vida, assegurado ao feto, e o 

direito a Dignidade da Pessoa Humana assegurado a gestante, parece razoável prevalecer este 

último. Neste sentido, cabe relembrar que no Aborto sentimental e humanitário existiu à 

ponderação entre os direitos da gestante e do feto, prevalecendo o da gestante, seguindo este 

raciocínio parece possível que o Aborto de anencéfalo seja também considerado um fato 

atípico. 

Uma das preocupações enfrentadas neste caso, é a grande demanda de pedidos para a 

autorização do aborte nestes casos, parece evidente que uma resolução para esta questão 

acabaria desobstruindo o judiciário, e como principal conseqüência, diminuiria o número de 



89 

Abortos clandestinos de fetos Anencéfalos. Parece de grande importância, conceder as 

gestantes o poder de escolha entre seguir ou não com a gestação. 

A verdade é que as leis vem se adequando com o passar dos anos, podemos constatar 

com o histórico do Aborto que conforme a tecnologia evolui, o direito também vem buscando 

seu aperfeiçoamento, sendo assim, parece uma conseqüência natural o surgimento de novas 

permissões. Não podemos desconsiderar a tendência mundial da autorização de Aborto de 

Anencéfalos, apontado desta forma para novas possibilidades. 

Concluindo, parece cristalino que o aborto do feto anencéfalo possui grandes 

possibilidades de ao menos formalmente não ser considerado crime. Caso isto ocorra, será 

caracterizado caso de atipicidade da conduta pela ausência de lesividade ao bem jurídico 

tutelado pelo tipo penal aborto.  
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