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RESUMO
BUCCI OKUMURA, Daniela. Dimensões Jurídicas da Proteção da Vida e o Aborto do
Feto Anencéfalo. 2012. 314 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
A constitucionalidade de abortar-se um feto anencéfalo foi, durante vários anos,
controversa no Brasil, e não havia uniformidade nas decisões judiciais a respeito do tema,
até o Supremo Tribunal Federal (STF) responder ao questionamento, quando do
julgamento da Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 54. A solução tomada foi
favorável ao direito de a gestante abortar a gravidez de feto anencáfalo, mas também foi
particularmente difícil em vista dos direitos humanos e fundamentais em conflito no caso.
Neste contexto, a dissertação analisa o que é anencefalia, como a legislação e a doutrina
têm entendido o aborto do feto anencéfalo, o conceito de vida, o direito à vida, e suas
dimensões vertical e horizontal, e objetiva e subjetiva, apontando interpretações aplicáveis
à restrição do direito à vida em face de outros direitos fundamentais, especialmente, do
direito à dignidade da pessoa humana, à saúde, à autonomia individual, à liberdade, à
integridade física e psíquica, e aos direitos reprodutivos da mulher. O Direito Internacional
dos Direitos Humanos é essencial ao se interpretar o direito à vida e outros direitos
fundamentais, e a dissertação aborda também como tratados internacionais de direitos
humanos são incorporados ao ordenamento brasileiro. A dissertação elenca as principais
jurisprudências, doutrinas, e soluções adotadas no plano internacional com relação ao
aborto em geral e à proteção dos direitos fundamentais em conflito. Analisa como
interpretar-se a lei em situações de conflitos de princípios e direitos fundamentais,
destacando limites imanentes, sopesamento e proporcionalidade. Comenta o papel que
cabe ao Judiciário no estado democrático de direito, especialmente com relação à
efetivação dos direitos humanos. Propõe quatro modelos possíveis de interpretação
constitucional sobre o aborto do feto anencéfalo: O modelo da proibição absoluta interpreta
a Constituição como garantindo o direito à vida absolutamente; o modelo da livre
disposição defende que a Constituição garante a liberdade da mulher de dispor do próprio
corpo, também absolutamente; o modelo da liberdade limitada, que parte da premissa da
prevalência da liberdade de escolha da mulher, que só pode ser restringida de modo que
não seja arbitrário; e o modelo da exceção permitida, que parte da premissa da primazia da
vida, que só pode ser limitada em situações razoáveis, após cuidadoso sopesamento e
ponderação dos princípios envolvidos. A dissertação segue com um teste de consistência
dos modelos sugeridos, com base nos argumentos que o STF utilizou no julgamento da
ADPF 54 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510, que versou sobre a lei
que regulamenta pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. Conclui-se pelo
modelo da exceção permitida em vista das evidências apresentadas de que, no Brasil, a
análise constitucional geralmente parte do pressuposto de que o direito à vida deve ter
primazia sobre os demais direitos fundamentais, podendo, apenas excepcionalmente, ser
limitado, e de modo razoável e proporcional às circunstâncias fáticas. Finalmente,
sugerem-se medidas que o Legislativo poderia tomar visando à maior efetivação possível
dos direitos fundamentais em conflito no caso.
Palavras-chave: Aborto. Anencefalia. Constituição. Direitos Fundamentais. Direitos
Humanos.

ABSTRACT
BUCCI OKUMURA, Daniela. Legal Dimensions of Protection of Life and Abortion of
Anencephalic Fetus. 2012. 314 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
The constitutionality of aborting an anencephalic fetus in Brazil has been, for many years,
surrounded by controversy, and there was no case law uniformity on the matter until the
Supreme Federal Court (“STF”) ruled the issue in the Claim of Breach of Fundamental
Precept 54 (“ADPF 54”). The solution to the case was favorable to the right of women to
abort anencephalic fetuses, but it was also particularly difficult in view of the conflicting
human and fundamental rights involved. Within this context, this dissertation analyses
what is anencephaly, how the law and jurisprudence have been treating the abortion of the
anencephalic fetus, the definition of life, the right to life and its vertical-horizontal and
objective-subject dimensions, pointing out constructions applicable to the restriction of the
right to life in view of other fundamental rights, in particular, the right to dignity of human
person, the right to health, to the individual autonomy, to liberty, to physical and mental
integrity, and to the reproductive rights of women. As the International Human Rights Law
is essential to construe the right to life and other fundamental rights, this dissertation also
addresses how international human rights treaties are incorporated into the Brazilian legal
system. This dissertation also gathers the most important international case law,
jurisprudence, and solutions regarding abortion in general and the competing protections of
fundamental rights. It reviews how the law should be construed in cases involving
conflicting fundamental rights, with focus on immanent limitations, balancing of
principles, and proportionality analysis. It further comments the role of courts in a
democracy rooted in the rule of law, specially in connection with the implementation of
human rights. Furthermore, it proposes four models of constitutional interpretation on the
abortion of the anencephalic fetus: The model of absolute prohibition of abortion, through
which the Constitution is construed to protect the right to life absolutely; the model of free
control over one’s own body, which asserts that the Constitution protects the right of
women to control their own bodies absolutely; the model of abortion as a limitable
freedom, which starts with the premise of the prevalence of the freedom of choice of
women, but acknowledges that such freedom may be restricted in certain cases, provided it
is not restricted in an arbitrary way; and the model of abortion as a permitted exception,
which starts with the premise of the preeminence of the right to life, which may only be
limited in reasonable circumstances, after a careful balancing and weighing the competing
principles involved. This dissertation progresses with a test of consistency of the suggested
models, based on the arguments the STF used in the rulings of the ADPF 54 and of the
Direct Claim of Unconstitutionality (ADI) 3510, which debated the law regulating human
embryonic stem cells research. The analysis concludes for the model of the abortion as a
permitted exception, by virtue of the evidences that, in Brazil, the constitutional
construction generally starts with the premise that the right to life shall take precedence
over the other fundamental rights, but that it may be exceptionally limited in a way that is
reasonable and proportional to the actual circumstances. Finally, the dissertation suggests
legislative measures that may be taken to protect society through guarantees aiming at the
greatest possible effectiveness of the competing fundamental rights involved in the case.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação visa a analisar o aborto do feto anencéfalo à luz do ordenamento
jurídico brasileiro, levando em consideração a tutela do direito à vida em face do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, elencando as principais jurisprudências, doutrinas, e
soluções adotadas no plano internacional com relação ao tema, analisando a interpretação
da lei em situações de conflitos de princípios e direitos fundamentais, comentando o papel
do Judiciário no estado democrático de direito, especialmente com relação à efetivação dos
direitos humanos, e, finalmente, propondo quatro modelos de interpretação constitucional
aplicáveis ao aborto do feto anencéfalo, tendo como pano de fundo a decisão do Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema na Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 54, cuja
análise servirá como um teste de consistência dos modelos propostos.
Na primeira parte da pesquisa, traçaremos um arcabouço teórico sobre o direito à
vida, abordando o conceito de vida, os diversos sentidos atribuídos ao direito à vida, suas
dimensões vertical e horizontal, e objetiva e subjetiva; apontando possíveis interpretações
que podem ser aplicadas para compreensão de uma restrição ou limitação da vida ou do
direito à vida, especialmente quando se tem em jogo outros direitos, como, por exemplo, a
dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito à autonomia individual, o direito à
liberdade, o direito à integridade física e psíquica da gestante, e os direitos reprodutivos da
mulher, entre outros.
Impossível no mundo atual falar-se em direito à vida e outros direitos fundamentais
sem se levar em conta o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, ainda nesta
primeira parte do trabalho, abordaremos também como se dá a incorporação de tratados
internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, enfatizando os tratados internacionais de
direitos humanos, e seu impacto na compreensão do direito à vida e suas limitações em
nosso direito interno. Ainda alimentando esse arcabouço teórico, trataremos sobre o aborto
no Brasil, analisando como a legislação e a doutrina têm debatido e entendido o tema,
abordando as principais teorias sobre a matéria.
Na segunda parte do trabalho, direcionaremos o foco de nosso estudo ao caso do
aborto do anencéfalo. Explicaremos exatamente o que é a anencefalia, para ter uma base
sólida factual sobre a qual refletir a respeito do problema, e traçaremos e analisaremos,

então, as mais relevantes controvérsias sobre a proteção do direito à vida no caso de aborto
do feto anencéfalo, aplicando o arcabouço teórico anteriormente analisado, e debatendo
como serão tratados os direitos fundamentais, em especial o direito à vida, no caso prático
em tela, lembrando também que o aborto, inclusive, envolve relações entre particulares, o
que traz importantes implicações a um estado democrático de direito.
Levaremos em conta discussões éticas e filosóficas que servirão como pano de
fundo para nossa análise, e buscaremos construir – a partir desses debates éticos,
filosóficos, e jurídicos – uma teoria capaz de auxiliar o intérprete quando houver conflito
entre a proteção do direito à vida de um lado, e a liberdade, a dignidade, e outros princípios
e direitos fundamentais conflitantes, de outro. Analisaremos como tem sido tratada a
situação do aborto do feto anencéfalo no Brasil, abordando especialmente as decisões e a
jurisprudência a respeito, destacando, a ADPF 54, que versa especificamente sobre a
matéria, e que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 11 e 12 abril de 2012, depois
de tramitar por quase 8 anos, tendo sido originalmente proposta em 2004.
Em um segundo momento, ainda nesta parte do trabalho, buscaremos elencar as
principais doutrinas e soluções adotadas no plano internacional com relação ao aborto, que
possam ajudar a embasar o estudo deste tema no nosso direito interno. Além disso,
destacaremos as normas estrangeiras e internacionais que têm sido invocadas e estudadas
com relação à proteção dos direitos em conflito no caso, especialmente o direito à vida, à
dignidade, à vida digna, à liberdade, à saúde, à autonomia, à igualdade, e aos direitos
reprodutivos e sexuais, através de um estudo de direito comparado das legislações de
alguns países onde a discussão está particularmente desenvolvida, e da interpretação dos
tribunais internacionais de direitos humanos sobre a matéria, confrontando as referidas
legislações, doutrinas e jurisprudências em face do nosso ordenamento jurídico,
procurando analisar as soluções encontradas e propostas, com especial ênfase no Sistema
Interamericano de proteção aos Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte, levantando
as mais importantes teorias e argumentos sobre o tema.
No final desta parte do trabalho, trataremos das principais teorias aplicadas com
relação às restrições ao direito à vida, analisando os critérios e circunstâncias em que o
direito à vida poderia ser restringido ou limitado, demonstrando a possibilidade e a
existência de gradações dessa proteção quando se tem outros direitos fundamentais
envolvidos, com destaque aos limites imanentes, sopesamento e proporcionalidade, cuja
compreensão será essencial para uma conclusão final sobre como o tema do aborto do feto
anencéfalo é tratado no Brasil.

Por fim, na terceira parte deste trabalho, apresentaremos um teste de consistência,
ou seja, munidos das análises teóricas e estudos jurisprudenciais desenvolvidos nas duas
partes anteriores do texto, passaremos a aplicá-las efetivamente ao caso concreto julgado
na ADPF 54.
Tendo em vista que a decisão final sobre a constitucionalidade do aborto do
anencéfalo coube ao nosso Supremo Tribunal Federal, e que a lei é silente sobre a matéria
(ainda que não o seja sobre o aborto em geral), em primeiro lugar, brevemente,
comentaremos o papel que cabe ao Judiciário em um estado democrático de direito,
especialmente com relação à efetivação dos direitos humanos.
Passaremos, a seguir, à proposição de quatro modelos cabíveis de interpretação
constitucional sobre o caso do feto anencéfalo, explicando as diferenças e consequências
da adoção de cada um desses modelos por nossa corte suprema. O teste de consistência
proposto concretizar-se-á com uma análise final detalhada dos principais argumentos
aplicáveis ao caso que o Supremo Tribunal Federal efetivamente utilizou no julgamento da
liminar e do mérito da ADPF 54, levando-se em conta também o julgamento do STF da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510, que tratou da constitucionalidade de se
realizar pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. Em vista dessa análise,
poderemos então verificar se algum dos modelos de interpretação constitucional propostos
poderia se aplicar de fato ao caso, e qual seria esse modelo.
Assim, fecharemos nosso trabalho verificando qual a opção de interpretação
constitucional o Brasil adotou para o caso do aborto do feto anencéfalo, e discutiremos
quais medidas o legislador poderia ainda vir a tomar para contribuir com uma solução
razoavelmente satisfatória ao tema, revestindo a situação com uma carapaça protetora que
visasse a garantir, ao máximo possível, a maior efetivação de todos direitos fundamentais
em jogo, procurando encontrar, assim, o máximo denominador comum desses direitos para
a sempre trágica e difícil situação do feto acometido de anencefalia.

CONCLUSÃO

Neste trabalho, analisamos o aborto do feto anencéfalo à luz do ordenamento
jurídico brasileiro, levando em consideração também a tutela do direito à vida em face do
Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Ao longo do trabalho, traçamos um arcabouço teórico sobre o direito à vida,
abordando o conceito de vida, os diversos sentidos atribuídos ao direito à vida, suas
dimensões vertical e horizontal, e objetiva e subjetiva; apontando possíveis interpretações
que podem ser aplicadas para compreensão de uma restrição ou limitação da vida ou do
direito à vida, especialmente quando se tem em jogo outros direitos fundamentais.
Vimos que o direito à vida tem grande importância e destaque entre os direitos
fundamentais, até mesmo por ser pressuposto de todos outros direitos; mas que, apesar
disso, não é, nem poderia ser, absoluto. Assim, tratamos das principais teorias aplicadas
com relação às restrições ao direito à vida, analisando os critérios e circunstâncias em que
o direito à vida poderia ser restringido ou limitado, demonstrando a possibilidade e a
existência de gradações dessa proteção quando se tem outros direitos fundamentais
envolvidos.
Buscamos uma teoria capaz de auxiliar o intérprete quando houver conflito entre a
proteção do direito à vida de um lado, e a liberdade, a dignidade, e outros princípios e
direitos fundamentais conflitantes, de outro, e lançamos mão, para enfrentar a questão, das
concepções aplicáveis aos direitos fundamentais de limites imanentes, sopesamento e
proporcionalidade.
Como o direito à vida e os direitos humanos e fundamentais têm sido fortemente
definidos e implementados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, nosso estudo
conduziu-nos a ele, e abordamos como se dá a incorporação de tratados internacionais no
ordenamento jurídico brasileiro, com especial atenção aos tratados internacionais de
direitos humanos. Vimos como, a partir da emenda constitucional 45, os tratados
internacionais podem vir a adquirir status constitucional em certas circunstâncias, e que,
acima disso, o Brasil precisa cumprir os tratados internacionais com os que se
compromete.
Analisamos também o tratamento que o aborto em geral recebe no Brasil, estudando
como a legislação e a doutrina têm debatido e entendido o tema. Lembramos que o aborto

envolve relações entre particulares, e refletimos sobre as implicações disso em um estado
democrático de direito. Vimos que, apesar de ser função do estado democrático de direito
garantir, entre outros direitos, a liberdade, em vista da importância do valor que tem a vida,
não só para o indivíduo, mas também para a coletividade, tem o estado a obrigação de
defendê-la, e um verdadeiro e legítimo interesse em regulamentar o aborto, mesmo sendo
este, a priori, um assunto de natureza privada, envolvendo primordialmente interesses
particulares, e, geralmente, relações entre particulares.
Explicamos o que é a anencefalia de um ponto de vista médico-científico, para ter
uma base sólida sobre a qual refletir a respeito do problema, e traçamos e analisamos,
então, as mais relevantes controvérsias sobre a proteção do direito à vida no caso de aborto
do feto anencéfalo. Analisamos como tem sido tratada na prática a situação do aborto do
feto anencéfalo no Brasil, abordando especialmente as decisões e a jurisprudência a
respeito.
Elencamos as principais doutrinas e soluções adotadas no plano internacional com
relação ao aborto, para ajudar a embasar o estudo deste tema em nosso direito interno.
Além disso, destacamos as normas estrangeiras e internacionais que têm sido invocadas e
estudadas com relação à proteção dos direitos em conflito no caso, especialmente o direito
à vida, à dignidade, à vida digna, à liberdade, à saúde, à autonomia, à igualdade, e aos
direitos reprodutivos e sexuais, através de um estudo de direito comparado das legislações
de alguns países onde a discussão está particularmente desenvolvida, e da interpretação dos
tribunais internacionais de direitos humanos sobre a matéria, com especial ênfase no
Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte,
confrontando as referidas legislações, doutrinas e jurisprudências com o ordenamento
jurídico brasileiro. Também lançamos mão do estudo de grandes pensadores do direito
contemporâneo para nos auxiliar em nossas análises, notadamente, André de Carvalho
Ramos, Fernando Rey Martínez, Jürgen Habermas, Robert Alexy, e Ronald Dworkin.
Por fim, aplicamos as análises teóricas e estudos doutrinários e jurisprudenciais
desenvolvidos ao caso concreto de aborto do anencéfalo, conforme julgado pelo Supremo
Tribunal Federal na Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 54. Vimos em detalhes
todos argumentos apresentados, a favor e contra o aborto do anencéfalo, no escopo da
ADPF 54. Analisamos e refletimos sobre todos argumentos apresentados em audiência
sobre o caso. Notamos, de modo muito vívido, as dificuldades que a situação envolve, os
impactos da decisão na sociedade, e o quanto o debate desperta verdadeira comoção social
em função dos valores que implica. Tendo em vista que a decisão final sobre a

constitucionalidade do aborto do anencéfalo coube ao nosso Supremo Tribunal Federal, e a
importância da decisão sobre a sociedade, discutimos o papel que cabe ao Judiciário em
um estado democrático de direito, especialmente com relação à efetivação dos direitos
humanos.
Propusemos, então, quatro modelos de interpretação constitucional sobre o caso do
aborto do feto anencéfalo, explicando as diferenças e consequências de uma eventual
adoção de cada um desses modelos pelo Supremo Tribunal Federal.
Cada um dos modelos de interpretação constitucional propostos se alicerça na
prevalência de premissas e valores diversos: Os dois primeiros modelos, de interpretações
absolutas, “radicais”, foram propostos, analisados, e descartados. O modelo da proibição
absoluta interpreta a Constituição Federal como garantindo o direito à vida absolutamente;
e, por outro lado, o modelo da livre disposição defende que a Constituição garante a
liberdade da mãe de dispor do próprio corpo mais do que vida do feto, também de modo
absoluto. Em razão da análise desenvolvida no trabalho, tais modelos de interpretação
foram descartados, servindo, no entanto, como tipos ideais extremos de um continuum em
meio ao qual está o modelo intepretativo mais possível.
Neste continuum, analisamos o modelo da liberdade limitada, e o modelo da
exceção permitida. Ainda que ambos modelos interpretativos da Constituição Federal
levem à mesma conclusão, especialmente no caso do anencéfalo – a saber, uma
autorização do aborto – eles partem de premissas diversas: Aquele, da liberdade da mãe;
este, da primazia da vida. No modelo da liberdade limitada, a Constituição garante um
direito geral de liberdade, que só pode ser restringido de modo que não seja arbitrário. No
modelo da exceção permitida, a Constituição garante em geral a vida, e é esse direito à
vida que só pode ser limitado em situações razoáveis.
Realizamos um teste de consistência da aplicabilidade desses modelos, com vistas a
selecionar qual seria provavelmente o adotado pelo Supremo Tribunal Federal na
interpretação constitucional brasileira, através de uma análise detalhada dos principais
argumentos aplicáveis ao caso, que o próprio Supremo Tribunal Federal efetivamente
utilizou no julgamento da ADPF 54 e de sua liminar, e no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3510, que versou sobre a constitucionalidade de se realizar
pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. Concluímos pelo modelo da exceção
permitida, em vista das evidências apresentadas de que, no Brasil, a análise constitucional
parte do pressuposto de que o direito à vida em geral deve ter primazia sobre os demais,

podendo, apenas excepcionalmente, ser limitado, e de modo que seja razoável e
proporcional em vista das circunstâncias fáticas.
Finalmente, discutimos ainda quais medidas o Poder Legislativo poderia vir a
tomar para contribuir com uma solução satisfatória ao tema do aborto do anencéfalo,
levantando os principais desafios – normalmente, de natureza factual – que devem ser
enfrentados em razão de uma eventual legalização, e sugerindo meios de se proteger a
sociedade em vista do aborto do anencefálico com instrumentos capazes de garantir a
maior efetivação possível de todos direitos fundamentais em conflito no caso.
Gostaríamos de mencionar também nesta conclusão o quanto é importante
pensarmos sobre o papel que o Supremo Tribunal Federal teve ao decidir sobre a
possibilidade da antecipação da gravidez em caso de feto anencéfalo. Como vimos, o
assunto está longe de ser fácil e exigiu uma grande ponderação do STF sobre relevantes
temas que a análise do direito à vida, especialmente quando em conflito com outros
direitos fundamentais, suscita.
Ao lado e além de temas polêmicos como o do anencéfalo, que envolvem a
percepção da sociedade sobre o que é vida, sobre a “sacralidade” da vida, sobre a
liberdade, a dignidade, a saúde, e até a vida digna, o Supremo enfrentará as inúmeras
reivindicações dos movimentos feministas pela liberdade à autonomia reprodutiva e sexual
da mulher, pela autodeterminação, e pela igualdade de gênero. O Poder Judiciário passa,
assim, a exercer um papel chave na luta pela afirmação dos direitos das mulheres.
Além disso, é mister uma mudança de paradigmas da efetivação de direitos
fundamentais também sob a ótica do direito internacional. A experiência observada em
outros países e as respostas contidas nas decisões proferidas nos tribunais de proteção de
direitos humanos e nos dispositivos normativos de direito internacional assinalam a
necessidade de se buscar a plena autonomia dos direitos sexuais e reprodutivos de ambos
os gêneros, com vistas a diminuir insistentes discriminações e posturas sexistas.
O direito da população à saúde sexual e reprodutiva exige do estado duas condutas:
uma, intervencionista, criando instrumentos de acesso à informação, exames,
acompanhamento médico e psicológico; e outra, não-intervencionista, envolvendo a
liberdade de escolha, garantindo-se o direito à privacidade, autonomia reprodutiva e
autodeterminação, entre outros direitos.
Essa nova perspectiva do direito e da função do Judiciário decorre também do fato
de que os direitos humanos precisam ser repensados com base em sociedades pluralistas,
democráticas e igualitárias, pautadas na convivência harmoniosa dos direitos fundamentais

como imperativo para se fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana e, em
maior medida, de se fazer justiça.
Se, por um lado, a decisão da ADPF 54 foi importante no sentido de responder a
um anseio concreto, urgente e dramático da sociedade; por outro, é necessário lembrar que
os Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram a questão com base em suas posições
individuais e isoladas sobre o tema, sem dialogar uns com os outros, e sem enfrentar
diretamente a indagação do valor do direito à vida em relação aos outros direitos
fundamentais em conflito no caso.
Essa situação gera graves dúvidas com relação à posição de nosso Supremo
Tribunal Federal, não só quanto à possibilidade da relativização do direito à vida em nosso
ordenamento, mas também em relação ao sopesamento do direito à vida com outros
direitos, o que, por sua vez, exacerba a insegurança jurídica sobre qual seria a posição do
Supremo quanto a outras questões importantes de direitos humanos e fundamentais que
devem emergir nos próximos anos, notadamente, quanto à eventual constitucionalidade de
uma lei penal descriminalizadora do aborto, a exemplo do disposto no anteprojeto de novo
Código Penal proposto pela Comissão de Juristas do Senado.
Com relação ao aborto do feto anencéfalo, os argumentos apresentados pelos
Ministros nos levam a crer que foi adotado o quarto modelo de interpretação constitucional
– o da exceção permitida -, em que o direito à vida é a regra, podendo ser relativizado
desde que justificado.
No entanto, acreditamos que, cedo ou tarde, o STF enfrentará a nova questão do
aborto em geral. Como vimos, nosso Supremo Tribunal Federal deve iniciar sua análise a
partir de uma interpretação constitucional baseada na primazia relativa do direito à vida –
mas, além disso, pouco podemos prever sobre qual seria a posição final que o Supremo
teria sobre o caso.
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