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O Supremo Tribunal Federal está para julgar matéria de 

importância relevantíssima, cujo debate ocorre em vários tribunais do 

mundo, notadamente latinos. Anencefalia é o fenômeno natural relativo à 

má-formação do feto, especificamente ausência ou significativa atrofia do 

cérebro. 

Indaga-se, então: é legal interromper a gestação? Deverá ser 

levada a termo? O debate entrelaça conceitos jurídicos e religiosos, dada a 

inviabilidade da vida do bebê. 

O homem, até sem perceber, está envolvido por esquemas 

valorativos orientadores de conduta, qualificando-a de modo a aceitá-la 

ou afastar seu acolhimento. Daí, várias classificações: legais ou ilegais; 

morais ou imorais. Em razão disso, o comportamento passa a ser objeto 

dessas referências e, por isso, o agente é aplaudido ou recriminado. A 

história registra inúmeros exemplos de pessoas punidas de modo 

específico ou difuso por contrariar o padrão predominante na sociedade. 

Chiquinha Gonzaga, no século XIX, tivera (para a época) a ousadia de 

defender o feminismo e tocar piano em bares do Rio de Janeiro! Hoje, 

sem dúvida, receberia aplausos, afastando a recriminação acerba então 

recebida. 

O Supremo Tribunal Federal breve enfrentará problema 

jurídico que não se esgota apenas no âmbito do direito. Aliás, a admissão 

da ação já provocou dissidência na Corte. Em nossa tese Conceito de 

Cônjuge no Código Penal Brasileiro entendemos, antes da Constituição de 
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1988, que estava implícito no conceito de "crime cometido contra 

cônjuge" a companheira, hoje objeto de disposição explicita! Àquela 

época, quando a ex-companheira (recebia adjetivos desabonadores) 

ingressava em juízo para pleitear participação no patrimônio amealhado 

em conjunto com o companheiro, a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de São Paulo argüia dispositivo do então regente Código de Processo Civil 

e proclamava a carência do direito de ação porque o pedido seria imoral! 

Hoje, como se sabe, o tema ganhou outra roupagem. Há até súmula 

amparando o direito antes repelido!  

Não se pode olvidar: a lei pode manter-se literalmente 

inalterada. Entretanto, como é "ponto de partida, e não ponto de chegada' 

para relembrar Tullio Delloggu, precisa ser interpretada consoante o 

quadro axiológico da época do julgamento. 

O Anteprojeto de Reformada Parte Especial do Código Penal 

elaborado por Comissão constituída pelo ministro da Justiça, então 

senador Íris Rezende, tratou especificamente do tema, sob a rubrica 

"Exclusão de Ilicitude" no art. 127: "Não constitui crime o aborto 

provocado por médico quando" há fundada possibilidade, atestada por 

dois outros médicos, de o nascituro apresentar graves e irreversíveis 

anomalias que o tornem inviável". E, cautelarmente, dispõe: "... aborto 

deve se precedido de consentimento da gestante ou, se menor ou incapaz 

ou impossibilitada de consentir, de seu representante legal, do cônjuge ou 

companheiro" (§ 1º). 

O anteprojeto foi extrema-mente cauteloso. Não obriga a 

interrupção da gravidez. Que desejar, poderá levá-la a termo Não se 

pode, entretanto, impor o sacrifício, as agruras, a decepção à gestante! 

A Exposição de Motivos mostra sensibilidade: "Não se deve 

insistir com a gestação que a ciência garante que o fruto da concepção 

não prosperará". O caso não se confunde com o sacrifício de nascituro 
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com defeito físico ou deficiência mental. Não se identifica com o ser 

portador de síndrome de Downn ou que evidencie má formação física. E, 

sim, feto sem cérebro". Ainda o anteprojeto. Reclama "atestado de dois 

médicos", informando o fato! 

O direito, para concluir, elabora normas. Não devem ser 

analisadas somente no aspecto literal. Encerra, isso sim, ordenamentos, 

imposição. De outro lado, tantas vezes, consentimento ou socorro a 

decepções que a inteligência ainda não é capaz de superar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


