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ANENCÉFALO: SUJEITO DE LAICIZAÇÃO DA MORTE
Daniel de Oliveira Campos Baptista¹

RESUMO: O presente estudo objetivará demonstrar como a figura de um anencéfalo é
conceituada aos olhos do ordenamento jurídico brasileiro atual tendo como base o significado
de morte escolhido pelo Direito do Brasil. Debateremos também determinados aspectos da
atual decisão do STF sobre a interrupção de gravidez desses fetos. Serão analisadas as
possíveis conseqüências jurídicas dessa intervenção médica agora permitida e seus efeitos na
deliberação da família quanto ao destino a ser pretendido para esses produtos de concepção,
na maioria dos casos, inevitavelmente rechaçados pela gestante. Veremos que essas mulheres
se permeiam numa decisão delicada de se afastar ou não de um momento tão esperado que
seja a gravidez e também de se proceder ou não, após a retirada desse ser anômalo do útero,
as liturgias de sepultamento diante de um fato tão doloroso. Declara-se o óbito ou não?
Enterra-se ou incinera-se? Veremos o que os preceitos médicos nos revelam e o que a lei
manda fazer a respeito. Comentaremos um pouco sobre as feições técnicas e descritivas do
cérebro e da anomalia para posicionar a lei no tema estudado. Por conseguinte,
demonstraremos a laicidade por parte do Estado e também pela família, a qual se vê diante
dessa dura verdade imposta pela natureza. Uma análise atual e sucinta é extremamente
relevante para a ordem jurídica brasileira quando é discutido o fato de se o feto anencéfalo
deve ser considerado um nascituro ou um natimorto cerebral.

PALAVRAS-CHAVE: Anencefalia; natimorto; morte; sepultamento; laicidade.
ABSTRACT: This study will aim to demonstrate how the figure of an anencephaly is
conceptualized in the eyes of the Brazilian legal system now based on the meaning of death
chosen by the law of Brazil. Also will discuss certain aspects of the current Supreme Court
decision in the interruption of pregnancy of fetuses. Will analyze the possible legal
consequences of that now legalized medical intervention and its effects on family decision for
the fate of those products be intended for design, in most cases, inevitably rejected by the
pregnant woman. We will see that these women would permeate a delicate decision to depart
or not a long-awaited moment is that pregnancy and also to proceed or not, after removal of
the uterus to be dysfunctional, the liturgies of burial before a fact as painful . Declares himself
to death or not? Incinerates or buries itself up? We will see what the doctors tell us precepts
and what the law commands do abo1ut it. We will comment a little about the technical and
descriptive features of the brain and the anomaly in the law to place the subject studied.
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Therefore, we demonstrate secularism by the State and also by the family who is facing this
hard truth imposed by nature. To position ourselves on the subject is extremely relevant to the
Brazilian legal system when it is discussed the fact that the anencephalic fetus should be
considered an unborn child or a stillbirth brain.

KEYWORDS: Anencephaly, stillborn, death, burial; secularize.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O conceito de anencefalia no raciocínio científico; 3.
Conceito de morte no ordenamento jurídico brasileiro; 4. Laicidade estatal e familiar diante de
um feto anencéfalo; 5. O fim dos anômalos; 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
Há uma crescente conscientização sobre a significância que a morte de um feto exerce
sobre os pais. Essa crise familiar só não envolve a morte do ser em desenvolvimento, como
também abala os sonhos e as esperanças dos entes. A morte é raramente prevista, exceto no
final do ciclo vital. Durante a gestação, a morte parece uma remota possibilidade, pois
normalmente o que se espera daquela é um nascimento repleto de alegrias. Rituais sociais
uniformemente usados na morte mais tardia são bem reconhecidos, enquanto que na morte
fetal tem poucos rituais sociais aceitos. Não raramente, esta é somente celebrada nas lágrimas
da família.
Em se tratando da morte, o ordenamento jurídico brasileiro preceitua, em diversos
textos normativos, a sua definição; quando os médicos devem emitir a declaração de óbito ou
não; a obrigatoriedade da certidão de óbito e seus fins. Nesse contexto, veremos que o
Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 54, de 17 de junho de 2004 (ADPF-54), e declarou a constitucionalidade da
antecipação terapêutica do parto nos casos de gestação de feto anencéfalo, sendo estes, a
partir de então, considerados natimortos cerebrais.
O acórdão dos Ministros foi embasado também em princípios garantidores do direito à
saúde. Nesse contexto, conforme nos ensina o professor Bernardo Augusto Ferreira Duarte
em sua investigação à legitimidade dos discursos jurisdicionais relativos ao Direito
Fundamental à saúde à luz da reviravolta hermenêutico-linguístico-pragmática, o mestre
demonstrou claramente que essa legitimidade “há de ser buscada nos argumentos que
permeiam a fundamentação da decisão”, o que se consolidou, ao nosso olhar, nos votos dos
magistrados do STF. Estes, pois, objetivaram proteger a saúde física e mental das gestantes
.
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(ou daquelas mulheres que venham engravidar) de anencéfalos ao interpretarem a norma
determinando o seu sentido e concretizando o preceito abstrato dela ao caso concreto de
maneira valorativa, dentro da variedade significativa de um estado de sistema atual à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana referindo-se à mulher nessa situação.
A partir disso, percebe-se que o direito brasileiro lança no seio social aquilo que se
deve ser feito com esses produtos de concepção após serem extraídos do ventre materno. Ao
longo do presente trabalho, citaremos variados trechos dos argumentos utilizados pelos
ministros para garantirmos nosso entendimento sobre o caso.
Cumpre esclarecer, a priori, que o presente artigo versará somente sobre a interrupção
da gravidez em um caso específico de deformação fetal incompatível com a vida: a
anencefalia. Não será um trabalho acerca da legalidade ou não do aborto, nem sobre propostas
de alteração da legislação penal que veda a prática de abortamento, tão pouco sobre uma
busca da definição da vida. Se a morte, cujo conceito já foi positivado no direito, causa
polêmicas a seu respeito, imagine então a vida, cuja definição é legal e filosoficamente difícil
de compreender. Com os auxílios da Medicina, buscar-se-á compreender em que consiste a
anencefalia analisando seus efeitos sobre o corpo e a mente da gestante.
Finalmente, apresentaremos o real fim dos anencéfalos, um assunto não muito
comentado pela mídia e pela sociedade cotidianamente. Por um estado psicológico confuso,
escuro e silencioso sofrido pela gestante, na maioria das vezes, estas se desvinculam daqueles,
o que culmina no descarte dos anômalos como resíduos pelos hospitais. Preliminarmente, será
observada a premissa sobre a qual se fundamentará o debate a que se pretende o trabalho: a da
laicidade do Estado e, na maioria desses casos, concomitante ao da família.

2. O CONCEITO DE ANENCEFALIA NO RACIOCÍNIO CIENTÍFICO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quarto país do mundo
em partos de anencéfalos, atrás de México, Chile e Paraguai. No ano de 2008, a Febrasgo
(Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) informou a existência de
20 casos para cada 10 mil nascidos vivos no País, enquanto que na França o número é 50
vezes menor.
A anencefalia é caracterizada quando o cérebro e o cerebelo estão ausentes no
encéfalo (conjunto de órgãos do sistema nervoso central) contidos na caixa craniana. Na
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maioria dos casos da anomalia, apenas o tronco cerebral se desenvolve e também há um
definitivo impedimento do fechamento total do tubo neural.
Para expormos um entendimento mais profundo sobre o processo de formação do
tubo neural, é válido que apresentemos a explicação do fenômeno nas palavras do médico
Ernesto Beruti:
Até o final da terceira semana de desenvolvimento, o
embrião tem a forma de um disco plano. No meio de sua
parte dorsal se origina a placa neural, conjunto celular que,
no período ao qual aludimos, inicia um processo de
formação de pregas, de invaginação, que continua com a
elevação progressiva de suas bordas, até que se juntem,
transformando-se em um canal que, após sucessivas
etapas, vai se fechando até formar um tubo totalmente
fechado, longitudinal de acordo com a forma do embrião.
Uma semana após, o tubo neural apresenta uma região
caudal mais fina, que dá origem à medula espinhal e a três
vesículas cerebrais, maiores, localizadas na parte anterior,
e que darão origem ao encéfalo ou cérebro (sic). A partir
da quarta semana, se algum destes grupos celulares
sofrerem danos por agentes patológicos, podem ser
produzidos dois efeitos opostos: ou o embrião morre ou, se
sobreviver, o dano deverá ser definitivo, impedindo o
fechamento total do tubo neural local e fator anatômico
desencadeante do processo de anencefalia.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) considera o anencéfalo um natimorto
cerebral, por não possuir os hemisférios cerebrais e o córtex cerebral, mas somente o tronco.
Como causas de tal problema podem ser apontadas anormalidades genéticas, fatores
ambientais, entorpecentes, enfermidades metabólicas, interação de fatores genéticos e
ambientais e deficiências nutricionais e vitamínicas, especialmente a baixa ingestão de ácido
fólico. A incidência pode ser maior também em mulheres muito jovens ou de idade avançada.
A exposição da gestante no início da gravidez a produtos químicos, solventes e irradiações, e
o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas também são apontados como elementos capazes de
influenciar na má-formação fetal.
Vejamos uma parte do texto de um artigo, sem autoria declarada, postado no site do
Ministério da Saúde: “[...] que é este ser vivo anencefálico? Parece honesto afirmar que não é
um ser da espécie animal, pois as características básicas do animal são sentir dor e prazer,
impossível num feto anencefálico. Também é difícil classificá-lo como ser da espécie
humana, cuja característica essencial é a possibilidade de pensar, perguntar e tomar decisões.
Poderia ser classificado como realidade vegetativa? É coerente deduzir que se trata de
.
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realidade inespecífica. Pode ser entendido como ato falho da natureza, que previa produzir um
ser humano, mas gerou uma realidade indecifrável: um erro”. Em nossa opinião, uma análise
muito polêmica e fria, pois não podemos esquecer que esses fetos anômalos são oriundos do
ser humano!

3. CONCEITO DE MORTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Sabe-se pelas pesquisas históricas que o fim da vida sempre foi considerado um
inexplicável fato aos olhos dos homens. Estes, desde a antiguidade, combinavam morte e
religião. Podemos perceber isso nas palavras de Fustel de Coulanges em sua sublime obra “A
Cidade Antiga”:
Foi, talvez, à vista da morte que o homem teve pela
primeira vez a ideia do sobrenatural, e quis confiar em
coisas que ultrapassavam a visão dos olhos. A morte foi o
primeiro mistério; ela colocou o homem no caminho de
outros mistérios. Elevou seu pensamento do visível para o
invisível, do passageiro para o eterno, do humano para o
divino (Coulanges, 1961, p. 32)

Ao longo da história, podemos afirmar que a morte nunca foi algo fácil para se definir
ou lhe dar com ela, uma vez que ela está sempre entrelaçada às diversas religiões existentes.
Anteriormente, para a medicina, ela era definida como parada cardíaca e respiratória, mas,
com o desenvolvimento da ressuscitação cardiopulmonar e da desfibrilação, surgia um
dilema: ou a definição de morte estava errada, ou técnicas que realmente ressuscitavam uma
pessoa foram descobertas (em vários casos, respiração e pulso cardíaco podem ser
restabelecidos). A primeira explicação foi aceita, e atualmente, a definição médica de morte é
conhecida como morte encefálica ou cerebral.
O ordenamento jurídico brasileiro recepcionou este conceito na lei 9.434 de 04 de
fevereiro de 1997, em seu artigo 3°, onde é previsto que “[...] a retirada post mortem de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser
precedida de diagnóstico de morte encefálica [...]”. Assim, foi criada pelo Conselho Federal
de Medicina a Resolução n° 1.480/97 para, além de outros fins, definir os critérios para
diagnóstico de morte encefálica. Verifica-se no texto dessa resolução que “a parada total e
irreversível das funções encefálicas equivale à morte, conforme critérios já bem estabelecidos
pela comunidade científica mundial”.
Nessa visão, certamente, a morte encefálica simplesmente atesta a total
impossibilidade de vida como indivíduo. Se assim não fosse, não seria lícito retirar um
.
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coração pulsante de um indivíduo com encéfalo para transplante. Os critérios fixados pela
Resolução CFM nº 1.480/97 aplicados consideram, para que se tenha a efetiva certeza da
irreversibilidade, que todo o encéfalo esteja sem vida.
Vejamos o que o ginecologista e obstetra Thomaz Rafael Gollop afirmou em
audiência pública sobre a anencefalia realizada pelo STF: “a morte cerebral é rigorosamente
igual ao que acontece no caso de bebês anencéfalos. O anencéfalo é um morto cerebral que
tem batimento cardíaco e tem respiração”. Se partirmos desse raciocínio, aceitaremos a
assertiva de que um anencéfalo pode ser considerado como morto.
Nesse certame, concordamos com a advogada Maíra Costa Fernandes quando ela
afirma que “a anencefalia é uma anomalia fetal grave, incompatível com a vida extra-uterina.
Considera-se o feto um “natimorto cerebral” em virtude da sua deficiente formação do
cérebro, que não apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, mas só o tronco cerebral.
Associa-se, comumente, tal patologia à morte encefálica, prevista na Lei de Transplantes de
Órgãos e Tecidos (Lei n.º 9.434/97), já que em ambos os casos não há funcionamento do
cérebro capaz de manter as funções vitais básicas”.
Em seu voto, a Ministra Rosa Weber confirmou o que a advogada raciocinou. A
magistrada analisou a Resolução CFM nº 1480/97 do Conselho Federal de Medicina e
afirmou que a previsão dela é “um critério claro, seguro e garantido” que pode ser aplicado,
por analogia, ao feto anencefálico. O relator da ação, ministro Marco Aurélio Melo
argumentou que “no caso do anencéfalo não existe vida possível. O feto é biologicamente
vivo, por ser formado por células vivas, e juridicamente morto, não gozando de proteção
estatal”.

4. LAICIDADE ESTATAL E FAMILIAR DIANTE DE UM FETO
ANENCÉFALO
Antes de expormos nossos pensamentos acerca da permissividade ou não da
interrupção da gravidez de feto anencefálico, é importante ressaltar que adentraremos no
debate em tela fazendo-se uso de argumentos jurídicos e sociais, mas não de objeções
religiosas. Nosso empenho não se esquece do fato de que o tema produz emblemática repulsa
de grande parte das religiões, que vêem a vida desde a fase embrionária como um valor
divino. Contudo, o Estado é e deve ser laico.
A base de sustentação para essa afirmativa está na própria Constituição de 1988. A
começar pelo seu art. 1º, que expressa vivermos em uma República, e, como se irá
.
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demonstrar, em uma república laica. Sobre o assunto, convêm ressaltar as palavras de
Canotilho sobre os três princípios em que se assenta o laicismo republicano: “secularização do
poder político; neutralidade do Estado perante as igrejas; liberdade de consciência, religião e
culto”. Em seu art. 19, I, a Constituição Cidadã traz a necessidade de neutralidade do Estado,
já que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles
ou seus representantes relações de dependência”.
Durante o julgamento do STF sobre o tema trabalhado, ao proferir seu voto, o ministro
Marco Aurélio reforçou a idéia de laicidade do Estado brasileiro, previsto desde a Carta
Magna de 1891, quando da transição do Império à República. “A questão posta nesse
processo – inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual configura crime a
interrupção de gravidez de feto anencéfalo - não pode ser examinada sob os influxos de
orientações morais religiosas”, afirmou.
Em relação aos princípios oriundos de Canotilho anteriormente citados, conclui-se,
portanto, que o Brasil é uma república laica e, por isso, todas as pessoas deverão ser
respeitadas, individualmente, em suas mais diversas manifestações religiosas e, ainda, em sua
opção de, voluntariamente, serem ateias ou seguirem o agnosticismo.
Quando falamos de laicidade familiar diante de um fato anencéfalo queremos
expressar a idéia de que a mãe ou a família, ao decidir interromper a gravidez desse tipo de
anômalo, espera-se que eles, na maioria dos casos, não pensem em enterrá-lo, o que
entendemos por ser uma falta de ânimo dos familiares em movimentar um processo de
sepultamento desse feto, regado a liturgias e cerimoniais de flagelação psicológica.
Isso pode ser explicado por diversas linhas de raciocínio, entre as quais destacamos
que a mãe, após passar por um processo de interrupção de gravidez, ela pode permanecer em
um estado profundo dos mais variados tipos de tristeza. Segundo as médicas Elizabeth Gilbert
e Judith Harmon, “num processo de expulsão de um feto ou embrião por morte fetal, antes do
tempo e sem condições de vitalidade fora do útero materno, alguns pais poderão ter sua
tristeza agravada por fortes sentimentos de culpa” (2006, p. 139). Ainda segundo as doutoras,
“alguns desses sentimentos expressados descrevem como tendo sido decidida a hora da morte
para o bebê” (2006, p.140).
Nesse momento difícil, mãe e família se encontram numa situação muito peculiar, pois
decidirão qual o futuro a dar para o feto retirado das entranhas da gestante. Enterrá-lo a moda
.
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de liturgias ou simplesmente esquecê-las nos corredores dos hospitais? É nessas
circunstâncias que compreendemos que essas pessoas passam por diversas emoções
lânguidas.
A Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia)
publicou uma pesquisa em 2009, realizada com 1.814 médicos da instituição, relatando que
das 9.730 mulheres atendidas nos últimos 20 anos com o diagnóstico de gravidez de
anencéfalo, 85% decidiram por interromper a gestação.
Nesse fato, particularmente, percebemos que, pelos relatos vistos nos diversos canais
de informação, é gerado na mãe, exceto quando esta se apega à religião, uma vontade de
finalizar a agonia de se esperar meses de gravidez, viver um parto doloroso e, depois de pouco
tempo de nascimento, ver seu filho num caixão. É o que vemos num artigo feito pela
socióloga Maria José Rosado, postado pelo Jornal O Globo, onde uma mulher relata sua
experiência:
“O que eu quero dizer ao Supremo Tribunal Federal é que
nunca, enquanto eu viver, vou esquecer do caixão com a
filha que me obrigaram a enterrar. E o que eu quero
respeitosamente pedir é que a ministra e os ministros
pensem nisso quando forem decidir sobre o destino de
todas as mulheres deste país que tiveram a infelicidade de
ter dentro do útero um feto condenado à morte. Não
escolhemos essa tragédia, mas gostaríamos de ter o direito
de não prolongá-la”. (Jornal O Globo)

A nosso ver, constitucionalmente, nossa Suprema Corte deu ouvido a essas mulheres.
A ministra Carmen Lúcia frisou em seu voto que “nada fragiliza mais o ser humano do que o
medo e a vergonha”. Segundo ela, em um das cartas enviadas aos ministros, uma mulher
contou que durante cinco meses de gravidez, após ter descoberto a anencefalia do seu feto,
não saía mais de casa porque em toda fila, até mesmo na do banco, perguntavam quando o
bebê ia nascer, ou qual o nome da criança e/ou o que a mãe pensava para o filho, mas ela não
podia responder. “Portanto, ela passou cinco meses dentro de casa se escondendo por
vergonha de não ter escolhas numa sociedade que se diz democrática, com possibilidade de
garantir liberdade para todos”, observou a ministra.
Para o ministro Ayres Britto, a gravidez se destina à vida, e não à morte. Ele disse que
é “até lógica” a opção da mulher no sentido de interromper a gestação de um feto anencéfalo.
.

11

“É preferível arrancar essa plantinha ainda tenra do chão do útero do que vê-la precipitar no
abismo da sepultura. No caso da gestação que estamos a falar, a mulher já sabe, por
antecipação, que o produto da sua gravidez, longe de, pelo parto, cair nos braços
aconchegantes da vida, vai se precipitar no mais terrível dos colapsos”, ponderou.
Então, impõe-se uma conclusão fundamental: um feto anencéfalo pode ser
considerado, juridicamente, como morto. Inevitavelmente, a ética sugere liberar a gestante de
uma gravidez penosa, o que poupará também os familiares de provimentos litúrgicos de
sepultamento. Se essa liturgia ocorrer, certamente haverá uma dilação do sofrimento dos
envolvidos na situação.
Contudo, não queremos nos esquecer daquelas mães que, pela fé ou por motivos
filosóficos, morais, de costume..., queiram dar prosseguimento à gravidez. A decisão do STF
não excluiu o direito das pessoas de encarar tal situação e de tratar o anencéfalo como um
filho que irá nascer e dar algum tipo de alegria a essa família que o aceitar como ele se
apresenta. Tal julgamento não quis vendar os olhos das crenças ou acorrentar o direito de
família, mas dar oportunidade a todos para escolher seus caminhos.

5. O FIM DOS ANÔMALOS
De acordo com a Lei 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos, para lavratura
da Certidão de Óbito pelos Cartórios de Registro Civil, a Declaração de Óbito (DO) é
indispensável. Essa Certidão, para as formalidades legais do sepultamento, é requisito
obrigatório. A referida Lei determina, no seu art. 77, que “[...] nenhum enterramento será feito
sem certidão do Oficial do Registro do lugar do falecimento [...]”.
Nesse contexto, a Resolução 1.779/2005 do Conselho Nacional de Medicina
estabelece que os médicos, quando do preenchimento da Declaração de Óbito, obedecerão
algumas normas. “Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam
obrigados a fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior
a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou
estatura igual ou superior a 25 cm”.
Assim, percebe-se que não há a necessidade de emitir a DO em caso de morte fetal
oriunda de gestação com menos de 20 semanas, ou feto com peso menor que 500 gramas, ou
estatura menor que 25 centímetros. De acordo com o documento elaborado pelas entidades
.
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supracitadas, em tais situações, a legislação atualmente existente permite que, na prática, a
emissão da DO seja facultativa para os casos em que a família queira realizar o sepultamento
do produto de concepção.
Por força normativa, surgiu a Resolução CFM N° 1.989/2012, onde o Conselho
Federal de Medicina definiu os critérios para o diagnóstico de anencefalia. Nela é previsto
que, se diagnosticado o caso, a gestante tem o direito de manter a gravidez ou interrompê-la
imediatamente, independente do tempo de gestação, ou adiar essa decisão para outro
momento. A questão é a de que o resultado só pode ser adquirido por exame ultrassonográfico
realizado a partir da 12ª (décima segunda) semana de gestação, o que possibilitará às mulheres
que optarem pela interrupção, se detectada a anomalia fetal nessa fase inicial até a 20°
(vigésima) semana incompleta de gravidez, um efeito legal que será, a priori, muito bem
recepcionado por elas. Consideramos esse efeito como a quebra da obrigatoriedade oriunda do
Estado de, compulsoriamente, prolongar o sofrimento delas sepultando o feto, cujas
características físicas ainda não alcançaram as numéricas previstas na Resolução 1.779/05
anteriormente citadas.
Essa questão é muito delicada, pois, esse tipo de decisão nos leva a pensar numa
mórbida realidade. Esses produtos de concepção, amplamente rejeitados por essas gestantes,
terão um fim não muito aceitável para os religiosos fervorosos. A Resolução da Diretoria
Colegida-RDC n° 306/2004 que regulamenta o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde
prevê que esses tipos de “produtos de fecundação sem sinais vitais”, caso não tenham valor
científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares, devem ser
enterrados (de maneira diferenciada), incinerados ou cremados e também podem ser
encaminhados para sistemas de tratamento específicos.
Mas, infelizmente, pela má administração de alguns hospitais, conforme uma
reportagem postada no site G1 Rio de Janeiro da Rede Globo, o final desses fetos, às vezes,
pode ser o lixo. A notícia nos revela que policiais militares do RJ encontraram, na tarde do dia
17 de abril de 2012, cerca de 25 fetos e algumas placentas no lixo do Hospital da Posse, em
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. “Segundo a polícia, um funcionário da empresa
responsável pela coleta de lixo sentiu fortes odores e abriu um dos sacos. Nele, foram
encontrados os fetos”. O diretor do hospital foi encaminhado à delegacia para prestar
depoimentos sobre o caso. No nosso entender, essas situações acima citadas, sem contar
outras de caráter mais agressivo em que não entraremos em detalhe como, por exemplo,
denúncias feitas por jornalistas de todo o mundo relatando a produção de remédios e
.
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cosméticos tendo como base esses nado-mortos, comprova ainda mais a laicidade da morte
em relação a esses seres ainda não totalmente formados, onde incluímos os anencéfalos.
Segundo Débora Diniz (Antropóloga, professora da Universidade de Brasília e
pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero), “antes do
julgamento do STF, em muitos casos de gravidez de anencéfalos, ocorria uma luta
desesperada contra o tempo, qual seja nos tribunais e na natureza, para que o feto não
atingisse as qualidades ,citadas anteriormente, para a obrigatoriedade de enterramento
imposto pelo Estado. Essa luta tinha o fim de evitar o sofrimento adicional do enterro, o qual
é consideravelmente gravitado de liturgias. Essa é uma das experiências mais dilacerantes
para as mães, pois quase todas não poderão acompanhar o fechar da sepultura, uma vez que
estão internadas na maternidade com outras mulheres que acabaram de dar à luz a seus filhos
lindos e vigorosos, prontos para uma vida sadia. A luta contra o próprio corpo era feita por
elas de maneiras inimagináveis – algumas deixavam de comer, outras, de dormir, e havia
também as que passavam dias na cama à espera da decisão judicial. Tudo isso para que o feto
não crescesse e não precisasse ser sepultado. Era uma resistência solitária às duras leis
positivadas em nosso ordenamento jurídico”.

6. CONCLUSÃO
Ao procurarmos os ensinamentos médicos e jurídicos, assim, chegando à indubitável
informação de que a gestação de feto anencefálico possui a particularidade de consistir na
ausência de vida, verificamos que nele pode ser encontrada a tão temida e contestada morte,
pelo menos em âmbito jurídico e medicinal.
Recorrendo-se às definições médicas de “morte”, tem-se que esta não mais é
verificada somente quando da ausência de todos os sentidos e funções, manifestada
necessariamente com a ocorrência de parada cardiorrespiratória, como outrora se entendia.
Não se questiona, já há algum tempo, o conceito de “morte cerebral”. Daí a verídica analogia
entre esta e a anencefalia, e o fato de o anencéfalo ser considerado um natimorto cerebral.
Vimos durante nosso estudo que esses argumentos são aceitos pela suprema corte brasileira.
Segundo o ministro Marco Aurélio, “o anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em
síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura”. Concordamos
veementemente com a afirmação dele, pois, hoje, entendemos que um concepto não pode ser
considerado morto até que um diagnóstico médico seguro comprove que ele é um anencéfalo.

.
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Fundamentados na laicidade do Estado e em termos técnicos aceitos, juridicamente,
numa interpretação valorativa da norma, coadunamos com a idéia de que, uma vez constatada
essa doença congênita letal, logo esse produto de concepção poderá ser então ser dado como
morto por analogia, como a ministra Rosa Weber bem frisou e também, pelo raciocínio
científico de Gollop, doutor obstetra, de que o “anencéfalo é um morto cerebral que tem
batimento cardíaco e tem respiração rigorosamente igual a alguém com morte cerebral”.
Mesmo que a medicina não faça o diagnóstico da anomalia ainda na fase gestacional,
assim que o feto nascer, e vir a respirar, sendo ele levado a exames e constatada a anencefalia,
mesmo contrariando, para alguns, a moral, logo este deverá ser tratado como morto para o
direito, ou seja, um nascido morto (natimorto). Assim, pelo simples fato de ter nascido morto,
ele não contrairá todos os direitos e obrigações de uma pessoa, mas será garantido a ele, tão
somente, o direito de sua imagem ser preservada e de ser sepultado nos termos da lei.
Como a personalidade começa com o nascimento com vida, ele não terá direito ao
nome, pois esta é uma questão estritamente inerente à personalidade. Lembremo-nos das
palavras do ministro Marco Aurélio: “... o anencéfalo jamais se tornará uma pessoa”, pois ele
já nasce morto para o Direito. Por efeito, isso cessará as manutenções de gravidez de
anencéfalos que meramente visam o nascimento desse bebê como uma ponte de aquisição de
direitos sucessórios pela mãe. A criança nasce, respira, adquire os direitos sucessórios do pai,
pouco tempo depois morre e os transfere à perspicaz genitora, a qual arriscou sua vida durante
todo o tempo desse tipo de gravidez de alto risco visando apenas bens. Nesse enfoque, em
regra, não coadunamos com alimentos gravídicos em se tratando de gravidez de anencéfalo
(natimorto), mas o juiz deve analisar cada caso concreto, o que será possível, através dos
Princípios do Direito, a decisão mais adequada à situação, respeitando a dignidade das
pessoas afetadas (a família), até mesmo verificando a possibilidade de registrar o natimorto
com um nome, às vezes para não estender o sofrimento de uma mãe em enterrar seu
considerado filho sem o apelido da família, por exemplo.
Então, não contrariamos os conceitos formados de que a vida se inicia desde a
concepção (teoria concepcionista), mas defendemos que a morte desses conceptos deve ser
juridicamente aceita a partir da comprovação prevista na Resolução CFM 1.989/12 de existir
a anencefalia. Nesse raciocínio, pensamos que se há um natimorto no ventre de uma mulher,
esta tem o direito constitucional de interromper, caso queira, aquela gestação sem que gere
qualquer efeito penal contra ela sob o manto do princípio da lesividade do mundo penal.
.
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Portanto, afirmamos que os anencéfalos são sujeitos de laicização da morte, pois como
estudado, na maioria dos casos, mulheres e famílias que decidem pela interrupção, além de
não pensarem nos argumentos religiosos, passam por um momento psicológico muito triste, o
que culmina em afastamento e desprezo total desses fetos por parte daqueles. Sepultamento,
liturgias e interferências religiosas para enterramento desses anencéfalos estão condicionados
diretamente a quesitos objetivos, quais sejam o peso de 500 gramas ou mais, ou 20 semanas
ou mais de gestação, e/ou 25cm ou mais de cumprimento, ou ainda as vez es, à manifestação
a favor do sepultamento vindo da família, conforme preconiza a legislação atual (quesito
subjetivo).
Certamente, por opção laica de alguns, se o concepto anômalo não atingir essas
características física e temporal, o destino deles serão os adequados e permitidos
procedimentos hospitalares de desova ou acondicionamento, caso não sejam descartados
ilegalmente como lixo ou usados para outros fins não permitidos por lei. Isso, obviamente,
com o consentimento mesmo que silencioso e sofredor daqueles que estão diretamente
afetados pelo assunto. Se a mãe ou a família deliberarem por interromper a gravidez de um
feto anencéfalo, o que tem sido feito na maioria dos casos como foi demonstrado pela
pesquisa da Febrasgo, espera-se também que a maioria dos familiares não pense em enterrálo. Essa decisão é facultativa, a qual pode ser justificada pelo fato de prevenir a extensão do
pesar da família ou da mulher a frente de um avassalador enterro. Se tomado, esse ato é
inquestionável e predominantemente separado da religião, cujo agente separador recairá sobre
a figura do anômalo. Diante de todo o artigo apresentado, pelos aspectos expostos e pelas
circunstâncias analisadas, consideramos então, na maioria de suas concepções, “o anencéfalo
como um sujeito de laicização da morte”.
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