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ABORTO DE ANENCÉFALO É CRIME?
INTRODUÇÃO

A anencefalia é uma má-formação do cérebro durante a formação embrionária, que acontece entre o 16° e o 26° dia de gestação, caracterizada pela ausência total do
encéfalo e da caixa craniana do feto. As causas da anencefalia são variadas, mas a carência de ácido fólico durante a gestação é umas das mais comuns. Não há
cura ou tratamento para a anencefalia e estima-se que mais da metade dos fetos não sobrevivem à gestação. Porém, mesmo com a falta de desenvolvimento
cerebral adequado, é comum encontrar fetos anencefálicos que apresentam o desenvolvimento de sistema cardiovascular, pulmão, fígado etc., que permanecem em
funcionamento enquanto durar a gestação, em regra por alguns minutos ou dias após o parto. Por outro lado, não é somente a má formação fetal que está em jogo
quando se fala em anencefalia. O desenvolvimento anormal do feto também causa prejuízos à saúde da gestante e, ocasionalmente, diante da gravidade do caso,
poderá até mesmo levar ao falecimento da mulher durante o desenvolvimento gestacional ou, ainda, no decorrer ou após o parto.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento tecnológico e científico da
medicina oferece, atualmente, exames que
possibilitam o diagnóstico pré-natal de anomalias
fetais como a anencefalia. trazendo à tona a
questão do aborto por anomalia fetal como medida
terapêutica, tendente a preservar a higidez física e
psicológica da gestante. A Constituição Federal em
seu artigo 5°, caput assegura o direito à vida. A
anencefalia tem como consequência a certeza da
inviabilidade da vida extrauterina da criança
acometida por tal anomalia, sendo esta
incompatibilidade com a vida justificativa para
aqueles que defendem a prática abortiva
terapêutica. O debate sobre o aborto terapêutico de
feto anencefálico suscita grandes debates na
literatura jurídica sobre os direitos do nascituro.
Discute-se sobre a partir de que momento o
nascituro passaria a ter personalidade jurídica para,
então, ser sujeito de direitos e, consequentemente
ser protegido pelo direito a vida e pela dignidade da
pessoa humana. Além disso, muito se discute
também sobre quando se iniciaria a vida,
determinação contextual imprescindível para se
chegar a uma conclusão sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade do aborto terapêutico.
Dentro deste contexto, a discussão pode e deve ser
realizada, pelo ângulo estritamente jurídico. Não
podemos trazer para um tema, que possui
consistência técnica, princípios religiosos ou
fundamentos jusnaturalistas, que brigam com a
realidade e descambam para a irracionalidade.

DESENVOLVIMENTO
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Diante do que foi exposto, podemos concluir que é
dever do aplicador do direito assegurar a liberdade de
escolha da mãe em interromper ou não a gravidez, a
interrupção não é aborto. Então, não se enquadra na
definição de aborto do Código Penal. O feto
anencefálico não terá vida extra-uterina, sendo que o
cérebro sequer começa a funcionar. Então não há vida
em sentido técnico e jurídico.

.

A Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF 54) surgiu no ordenamento
jurídico brasileiro como um instrumento de aferição
subsidiária da compatibilidade vertical de normas em
face da Constituição Federal, tendo cabimento apenas
na impossibilidade do manejo dos demais institutos de
controle concentrado de constitucionalidade. O
Supremo Tribunal Federal decidiu, que a interrupção
da gravidez de feto anencéfalo não pode sequer ser
chamada de aborto, pois a interrupção ou antecipação
terapêutica do parto não constitui crime de aborto,
tipificado nos artigos 124, 126 e 128,
incisos I e II do Código Penal. Caberá a gestante
decidir se leva a gestação adiante ou realiza a
antecipação terapêutica do parto, sem necessidade de
decisão judicial para tanto.


