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Resumo: Este trabalho possui como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca 

do aborto de anencéfalos, dando ênfase na decisão do Supremo Tribunal Federal, 
consolidada no ano de dois mil e doze. Procuramos delinear os problemas físicos e 
psicológicos causados a gestante, como também, a liberdade de escolha na 
realização do procedimento, como se deu o embasamento da decisão. Apesar das 
críticas de doutrinadores e divergências de posições, o aborto de feto anencéfalos, 
mesmo após pacificação de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, é tido 
como tema polêmico, por não está descrito no Código Penal, como forma de aborto 
permitido. Entretanto, a decisão atual afirma que cabe a gestante se dispor a 
resolver o caso e optar pelo aborto ou não, sua conduta será lícita. Poderá escolher 
quando fará, sem a demora de um processo judicial, não haverá necessidade de 
repreensão seja policial ou moral por meio da sociedade. Porém, mesmo com a 
exclusão da ilicitude ainda existe uma falta de regulamentação que perdura até o 
momento. 
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1 Introdução 

 

A anencefalia é uma má-formação que leva o feto a não sobrevida após o 

parto. As causas da anencefalia são variadas e não há cura ou tratamento, é 

estimado que mais da metade dos fetos anencefálicos não sobrevivem a gestação, 

gerando, na maioria dos casos, problemas psicológicos e físicos para a gestante. 

O debate ao longo dos anos, sobre o aborto de feto anencefálico no Brasil, 

contém divergências doutrinárias, em relação a tipificação ou não como crime, pois 

não se enquadra no rol dos artigos que tipificam o Aborto no Código Penal, e 

durante muito tempo, vem gerando uma discussão no âmbito jurídico sobre sua 

abrangência, por esse motivo, desde a década de 90 (noventa) as mulheres que 

desejassem não passar pelos problemas psicológicos e físico gerados pela gravidez, 
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era necessário para conseguir o aborto legal, um processo no Poder Judiciário que 

tinha um duração grande em relação ao fato. 

O presente artigo vem mostrar no primeiro momento o conceito de 

anencefalia, em segundo momento, as consequências físicas e psicológicas para a 

gestante, em terceiro momento, a discussão do aborto tipificado no Código Penal e o 

aborto de feto anencefálico, em quarto momento, a decisão histórica sobre o tema 

pelo Supremo Tribunal Federal, decidindo que o aborto de feto anencefálico não é 

crime, ficando a escolha da gestante optar ou não pelo aborto. 

 

2 Anencefalia 

 

A gravidez de anencéfalos é considerada de alto risco, porque o feto fica em 

posição anormal e há o perigo de acúmulo de líquido no útero, descolamento de 

placenta e hemorragia. E não há perspectivas de longa sobrevivência para o feto, 

que em muitos casos morre durante a gestação. 

Para desenvolver o tema supracitado deve-se entender primeiramente o que 

é a anencefalia: 

  

A anencefalia é definida na literatura médica como a “má-formação 

fetal congênita por defeito do fechamento do tubo neural durante a 
gestação, de modo que o feto não apresenta os hemisférios 
cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do tronco encefálico”. 
(BEHRMAN, 2002, p. 1777.)  

 

Conhecida pelo senso comum como a “ausência de cérebro”, na realidade, a 

anencefalia não consiste, necessariamente, na ausência total de cérebro; existem 

graus variados de danos encefálicos. Trata-se de uma má-formação que passa de 

quadros menos graves a quadros de indubitável anencefalia. Esta realidade torna 

impossível uma definição exata e uma classificação rigorosa da anencefalia. 

O que não se questiona é que a anencefalia é uma patologia letal; a vida 

extrauterina é, em todos casos, fatal. Não há qualquer possibilidade de tratamento 

ou reversão do quadro, o que torna a morte inevitável.  

Independentemente do aspecto conceitual, psicológico ou científico, a 

questão unânime sobre a anencefalia é que não havendo atividade cerebral, a 

chance de sobrevivência deste feto, mesmo que por horas ou dias, é mínima. Mas 



 

não é nula, porém como já foi dito, por mais que esse ser sobreviva por horas ou 

dias a sua morte será inevitável.  

Sendo o resultado morte do feto algo inevitável e o quadro de anencefalia 

irreversível, pois o problema ocorre de fato na formação do mesmo, ainda é um 

assunto muito polêmico, levando a questionar principalmente o direito à vida 

resguardado em nossa Constituição Federal, porém é de suma importância 

analisarmos não só a “vida” do feto anencefálico, como também a vida e a saúde da 

gestante e as consequências que essa gestação pode causá-la.  

 

3 Consequências Psicológicas e Físicas para Gestante de Feto Anencéfalo 

 

A Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde 

como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doenças”. 

Tendo como base essa análise ampliativa do conceito de saúde, não se pode 

afirmar que a gestante de um feto anencefálico é considerada saudável. É bastante 

frequente a ocorrência de distúrbios emocionais gerados pela impotência que aflige 

a mulher, por restar-lhe apenas a possibilidade de esperar o término da gravidez e a 

consequente morte de seu filho. Durante esse lapso, ela é diariamente torturada, o 

que poderá acarretar transtornos psicológicos por um longo período. 

A saúde física da gestante também é abalada, posto que, em decorrência da 

má-formação fetal, podem advir sérias complicações, segundo a Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia (FREBASGO) como o aumento das 

chances de doenças hipertensivas na gravidez, de pré-eclâmpsia, eclampsia, 

desmaios, convulsões, embolia pulmonar, aumento do volume do líquido amniótico e 

até a morte materna. Ademais, há um alto índice de óbitos de fetos anencéfalos 

quando ainda no útero materno, representando perigo para a vida da gestante. 

O parecer da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia juntado aos autos da ADPF nº 54 ressalta os problemas recorrentes 

nesse tipo de gestação ao afirmar que “as complicações maternas são claras e 

evidentes. Deste modo, a prática obstetrícia nos tem mostrado que: 

 

A) A manutenção da gestação do feto anencéfalo tende a se 
prolongar além de 40 semanas. B) Sua associação com 



 

polihidrâminio (aumento do volume de líquido amniótico) é muito 
frequente. C) Associação com doença hipertensiva específica da 
gestação (DHEG). D) Associação com vasculopatia periférica de 
estase. E) Alterações do comportamento e psicológicas de grade 
monta para a gestante. F) Dificuldades obstetrícias e complicações 
no desfecho do parto de anencéfalos de termo. G) Necessidade de 
apoio psicoterápico no pós-parto e no puerpério. H) Necessidade de 
registro de nascimento e sepultamento desses recém-nascidos, 
tendo o cônjuge que se dirigir a uma delegacia de polícia para 
registrar o óbito. I) Necessidade de bloqueio da lactação (suspender 
a amamentação). J) Puerpério com maior incidência de hemorragias 
maternas por falta de contratilidade uterina. K) Maior incidência de 
infecções pós-cirúrgicas devido às manobras obstetrícias do parto de 
termo. (ADPF, nº 54/2004, p. 69) 

 

Analisando todas essas consequências prejudicais para a saúde física, 

mental e emocional da gestante deve-se levar em conta que a vida que deve ser 

preservada aqui não é a do feto anencefálico, pois o mesmo de acordo com o nosso 

ordenamento não é um ser possuidor de vida, mas, sim, a vida da gestante que 

deve ser preservada, pois a dor de gerar um filho que não terá chances de 

sobreviver já é avassaladora, então que seja ela poupada das dores físicas que uma 

gravides de feto anencefálicos pode causar a saúde dessa.  

Também pode ser levado em conta que essas consequências, não as físicas, 

mas as mentais e as psicológicas vão além da pessoa da gestante, pois, por trás 

dessa mãe existe toda uma família que aguarda o nascimento de uma criança 

saudável e que terá a chance de viver após o nascimento, o que de fato não ocorre 

com os fetos anencefálicos, que logo após o nascimento, mesmo que com vida não 

terá expectativa nenhuma de sobreviver por um longo tempo, isso quando o mesmo 

não morre durante a própria gestação, podendo assim causar um maior risco a 

saúde da gestante. 

Pesquisa realizada em parceria com a FREBASGO, afirma que: 

 

83,3% dos médicos ginecologistas-obstetras brasileiros já atenderam 
mulheres grávidas de fetos com anencefalia e que em torno de 
84,8% dessas mulheres desejaram interromper a gestação. Esse 
dado indica o quanto o fenômeno da gestação de fetos incompatíveis 
com a vida é uma experiência cotidiana às equipes de saúde no 
Brasil. O reconhecimento do direito ao aborto nesses casos deve ser 
entendido como uma matéria de ética privada; por isso, mulheres 
que desejarem manter a gestação ou que optarem pelo aborto serão 
igualmente protegidas e assistidas pelas equipes de saúde. No 
entanto, o acolhimento às escolhas sem interferência do Judiciário 
deve ser entendido também como uma medida terapêutica, pois 



 

transfere o tema da esfera do crime para a das decisões éticas 
cotidianas à assistência em saúde. (DINIZ; PENALVA; FAÚNDES; 
ROSAS, 2009) 

 

3 Aborto no Direito Penal versus Aborto de feto anencefálico 

 

O aborto tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico nos artigos: 124, 

125,126, 127 e 128. Sendo elencadas duas hipóteses de aborto permitido, 

consagrado no código: o aborto necessário, quando há risco de vida para a gestante 

(Art.128, I), e o aborto humanitário ou sentimental, quando a gravidez resulta de 

estupro, é procedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz de seu 

representante legal. (GRECO, 2011. p.227)  

A previsão legal protege a vida humana em desenvolvimento, e tem como 

pena detenção de um a três anos, se o aborto for provocado pela própria gestante 

ou com seu consentimento, pena de detenção de um a quatro anos, se terceiro 

provocar o aborto com consentimento da gestante, pena de três a dez anos, se o 

terceiro provocar o aborto sem consentimento da gestante, aumento de um terço, 

se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provoca-lo, a 

gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e duplicadas, se lhe sobrevém a 

morte.(GRECO, 2011. p. 227 e 228)  

O aborto de feto anencefálico não está descrito no Código Penal como forma 

de aborto permitido, e segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, após vários anos de discursões sobre o tema, é que o aborto de feto 

anencefálico não é crime, ou seja, as regras do Código Penal, não são aplicadas a 

este caso concreto, pois não se trata de feto com vida. 

O feto anencefálico não é considerado sujeito passivo do crime, como bem 

evocou Nelson Hungria (1968, p. 15, 286 e 287), em “Comentários ao Código Penal”: 

  

Não está em jogo a vida de outro ser, não podendo o produto da 
concepção atingir normalmente vida própria, de modo que as 
consequências dos atos praticados se resolvem 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 uma intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto, 
não há falar-se em aborto, para cuja existência é necessária a 
presumida possibilidade de continuação da vida do feto. (HUNGRIA, 
1968. p. 15, 286 e 287) 



 

  

 A vida não está em jogo, pois, o feto anencefálico não a possui, logo o objeto 

jurídico resguardo no Código Penal no crime de aborto não se enquadra no caso de 

fetos anencefálicos, que para se presumir o aborto tipificado é necessário que haja 

uma expectativa de vida, que nesse caso específico, o anencefálico pode chegar a 

morte antes mesmo do nascimento ou horas após o nascimento. 

 

4 Decisão do STF a respeito do aborto eugênico  

 

Após de tramitar por quase 8 anos a ação que foi ajuizada pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), em 2004 para defender a 

descriminalização da “antecipação terapêutica do parto” em caso de gravidez de feto 

anencéfalo, por uma maioria de 8 votos a 2, no dia 12 de abril de 2012, com o que é 

considerada uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade de interpretação a qual a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo é conduta tipificada no Código Penal.  

Segundo o Min. Marco Aurélio de Mello, “a interrupção da gravidez no caso 

de feto anencefálico não caracteriza aborto, porque não há expectativa de vida fora 

do útero.”. Conforme o Min. Joaquim Barbosa, do STF, “o feto anencefálico, mesmo 

estando biologicamente vivo (porque é feito de células e tecidos), não tem proteção 

jurídica”. 

   

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator 
Senhor Ministro Marco Aurélio, julgou procedente a ação para 
declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a 
interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos 
artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, contra os 
votos dos Senhores Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, 
julgando-a procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de 
anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; e contra os 
votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso 
(Presidente), que a julgavam improcedente. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Dias 
Toffoli. Plenário, 12.04.2012. (ADPF, nº 54/2004, p.433) 

 

A partir desta decisão as mulheres que necessitarem interromper uma 

gravidez de feto anencéfalo não precisarão mais de uma decisão judicial, que leva 



 

tempo mesmo correndo em caráter de urgência, o que pode acarretar vários 

problemas devido ao tempo de gestação.  

Agora basta o diagnóstico da anencefalia que é feito a partir da 12ª semana 

de gestação, por exame de ultrassom detalhado e laudo assinado por dois médicos, 

pois esta não estará cometendo nem um ilícito penal, ou moral e caberá somente a 

gestante decidir se quer ou não manter a gravidez.   

 

5 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

A partir do que foi apresentado podemos chegar a conclusão que a decisão 

favorável ao aborto, foi de grande ajuda as gestantes, que poderão fazer o aborto 

sem riscos a sua saúde física, psicológica ou emocional, por livre e espontânea 

vontade em local apropriado, sem correr risco de estar cometendo algo ilícito. 

Não existe justificativa plausível para prolongar a gestação e o sofrimento da 

mãe, que tem garantido o direito à dignidade. Também não há confronto algum no 

caso concreto com o direito à vida, pois a morte do feto é certa, e este só sobrevive 

devido o organismo materno.  

Porém o que se pode notar é que mesmo com a descaracterização da 

ilicitude, existe uma lacuna quanto ao procedimento correto, o que poderíamos 

nomear como uma “falta da letra da lei”, mesmo havendo dois projetos de lei 

objetivando normatizar este assunto, o PL nº 4.404/2004 e o PL nº 50/2011, mas 

ambas as proposituras continuam sob a soberana apreciação das duas Casas que 

compõem o Congresso Nacional. 
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