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ABORTO DE ANENCÉFALO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 
 

FRANCISCO ELENILSON MELO DE SOUSA 
FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASÍLIA 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO ICESP 

 

RESUMO:  
 

O trabalho fruto deste projeto de pesquisa busca analisar o 

aborto de feto anencéfalo no sistema jurídico brasileiro, mediante a 

ponderação dos valores e argumentos presentes na sociedade 

brasileira, observados a legislação, as teorias jurídicas e os 

pronunciamentos judiciais a respeito do assunto. 

Como o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre 

o assunto, através de uma ação de descumprimento de preceito 

fundamental, têm-se em lume um rico referencial teórico sobre o tema. 

Por isso mesmo, o acórdão resultante dessa ação servirá de base para 

compreensão tanto histórica, quanto jurisprudencial e doutrinária sobre 

aborto de anencéfalo, antes tido como conduta típica dos arts. 124, 126 

e 128, incisos I e II do Código Penal. 
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ABSTRACT:  
 

The fruit of this research work is to analyze the abortion of anencephalic 
fetus in the Brazilian legal system, by considering the values and 
arguments present in Brazilian society, observed the law, legal theory 
and judicial pronouncements on the subject.  
As the Supreme Court itself has already ruled on the matter, through an 
action for breach of a fundamental precept, have been on fire a rich 
theoretical background on the subject. Therefore, the judgment resulting 
from this action will serve as a basis for understanding both historical, 
doctrinal and jurisprudential as abortion of anencephalic before 
considered typical conduct of the arts. 124, 126 and 128, sections I and 
II of the Penal Code.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

O direito à vida recebe proteção e tratamento especiais por parte 

da sociedade, da legislação e da jurisprudência dos tribunais. Trata-se 

de valor consagrado como princípio constitucional, de tal modo que o 

direito à vida não pode ser mitigado, desprezado ou colocado em 

segundo plano.  

É nessa ordem de ideias que, mesmo o feto, considerado como 

expectativa de vida, também recebe a proteção no modelo jurídico 

brasileiro, de tal modo que o dever de preservar sua viabilidade, como 

ser humano, é dirigido à gestante e à própria sociedade, como regra 

geral de conduta. 

Apenas por razões humanitárias a legislação brasileira autoriza a 

prática de aborto. Na ponderação de valores entre proteger a vida (ou a 

sua expectativa), a sociedade, o poder político e, por via de 

consequência, a legislação, a prática de aborto somente foi excetuada, 

isto é, permitida juridicamente, quando não houver outro meio de salvar 

a vida da gestante (aborto necessário1) ou se a gravidez resultar de 

estupro e se, nesse caso, o aborto for consentido pela própria gestante 

ou, se incapaz, de seu representante legal (abordo no caso de gravidez 

resultante de estupro2). Em ambas as hipóteses, o aborto, para não ser 

punido como crime, deve ser instrumentalizado por médico. Tais 

circunstâncias excepcionais não representam antijuridicidade, isto é, não 

estão definidas como crime. 

                                                           
1
  Art. 128, I, do Código Penal. 

2
  Art. 128, I, do Código Penal. 
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Contudo, ante o princípio da legalidade de que decorre o 

positivismo jurídico, uma nova circunstância não punitiva do aborto 

surgiu na sociedade: o aborto de feto anencéfalo. Sem previsão legal 

(no Código Penal) excludente de punição ou autorizadora desse 

procedimento abortivo, a sociedade, o poder político e o direito foram 

inseridos no debate a respeito do assunto, cujos argumentos dos mais 

variados matizes foram levados à apreciação do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que se manifestou favoravelmente à possibilidade de 

aborto de feto anencéfalo, na forma da Ação Direta de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) 54.  

O trabalho fruto deste projeto de pesquisa busca analisar o 

aborto no sistema jurídico brasileiro, mediante a ponderação dos valores 

e argumentos presentes na sociedade, observados os parâmetros a 

legislação, as teorias jurídicas e os pronunciamentos judiciais a respeito 

do assunto. 

A pesquisa utilizará uma das três linhas de pesquisa do Curso de 

Direito das Faculdades Integradas Promove de Brasília: “Constituição e 

Democracia - Direitos Fundamentais e Constituição”.  

Dessa forma, a pesquisa também considerará os estudos 

desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais e 

Políticas Públicas, do mesmo Curso. 
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MÉTODO 

 

 A metodologia aplicada será a análise teórica, legal e 

jurisprudencial em comparação com políticas governamentais, 

formulando-se argumentos necessários à consecução dos objetivos 

estabelecidos para a pesquisa. 

 Pretende-se, ainda, verificar os efeitos práticos da decisão do 

Supremo Tribunal Federal em casos concretos, observando-se os 

critérios éticos autorizadores para tal procedimento de amostragem. 

 Consideradas as premissas que orientam a presente pesquisa, as 

atividades levarão em conta o atendimento dos seguintes objetivos: 

Geral 

- Conhecer e analisar os argumentos jurídicos que dizem respeito 

à exclusão punitiva da prática de aborto no sistema jurídico brasileiro. 

Específicos 

 - Analisar o conteúdo da decisão do STF na ADPF 54; 

 - Estudar os estudos teóricos a respeito do aborto; 

         - Verificar o conteúdo valorativo do tema no âmbito da sociedade. 
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RESULTADOS 

 

O problema central do presente trabalho reside na ponderação 

de valores ético-morais e jurídicos que dizem respeito aos debates 

sobre o direito à vida (ou à sua expectativa), como princípio absoluto ou 

relativo em determinados casos concretos, com base em características 

especiais, observando-se, por via de consequência, as recentes 

discussões a respeito do tema nos cenários nacional e internacional, 

dentre os quais as prerrogativas das mulheres em dispor, 

irrestritamente, sobre o seu organismo, o seu corpo humano. 

O presente trabalho pretende explorou a discussão teórica e 

jurisprudencial concernente aos argumentos da dignidade da pessoa 

humana, comparando-os com as possibilidades legais, de caráter 

excepcional, que excluem a natureza punitiva da prática de aborto, em 

especial a que diz respeito a feto anencéfalo, analisando-se, em 

especial, a ADPF 54. 

A temática tem sido motivo de diversas discussões no âmbito 

jurídico e social, com reflexos nas transformações da sociedade 

brasileira, em especial. Se no princípio da dignidade da pessoa reside a 

proteção do direito à vida (ou de sua expectativa), revela-se pertinente 

estudar os argumentos com base nos quais o STF decidiu pela 

possibilidade não punitiva da prática de aborto de feto anencéfalo, cujos 

argumentos jurídicos poderão refletir em futuras inovações jurídicas. 

Há, também, convergência de temas afetos ao Direito 

Constitucional, ao Direito Penal, ao Direito Civil e ao Direito de Família, 

além, por certo, das abordagens filosóficas e sociológicas que envolvem 

o tema. 
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DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa levará em consideração os aspectos legais e 

teóricos afetos ao tema e presentes no Direito Constitucional, no Direito 

Penal, no Direito Civil e no Direito de Família, além dos precedentes 

judiciais e, em especial, dos argumentos contidos na manifestação do 

STF na ADPF 54. 

Em 17 de junho de 2004, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde – CNTS formalizou a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental ora em exame parcial. Sob o 

ângulo da admissibilidade, apontou, como envolvidos, os preceitos dos 

artigos 1º, IV (dignidade da pessoa humana), 5º, II (princípio da 

legalidade, liberdade e autonomia da vontade), 6º, caput, e 196 (direito à 

saúde), todos da Constituição e, como ato do Poder Público, causador 

da lesão, o conjunto normativo ensejado pelos artigos 124, 126, caput, e 

128, incisos I e II, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940). Afirmou, ainda, que diversos órgãos investidos do 

ofício judicante (juízes e tribunais) vêm extraindo do Código Penal, em 

detrimento da Constituição Federal, dos princípios contidos nos textos 

mencionados, a proibição de se efetuar a antecipação terapêutica do 

parto nos casos de fetos anencéfalos. Alegou ser a patologia daquelas 

que tornam inviável a vida extra-uterina, o que permitiria a prática do 

aborto. 

Por outro lado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

Católicas pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-vida e Pró-

família e Associação de Desenvolvimento da Família, como também as 

seguintes entidades: Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 

Sociedade Brasileira de Genética Clínica, Sociedade Brasileira de 
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Medicina Fetal, Conselho Federal de Medicina, Rede Nacional Feminista 

de Saúde, Direitos Sociais e Direitos Representativos, Escola de Gente, 

Igreja Universal, Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero 

bem como o deputado federal José Aristodemo Pinotti, pediam pela 

proteção jurídica ao feto anencéfalo ante o direito à vida elencado na 

Constituição Federal de 1988. 

Determinados fatos interessam ao mundo jurídico, e nesse 

momento, as ciências da Saúde, como um saber especializado, irão 

auxiliar o Direito na busca pela melhor compreensão da dimensão 

biológica do ser humano. Como o interesse jurídico é a tutela das 

capacidades de convivência, emoção, inter-relação, cognição e 

consciência, às áreas científicas biológicas cumpre demonstrar em quais 

circunstâncias essas capacidades são verificáveis, o modo de sua perda 

e o seu funcionamento. De certo que o Direito vai assumir estes dados 

de acordo com o conhecimento científico atual. Por isso, é que a Lei dos 

Transplantes de Órgãos remete a regulação dos critérios de diagnóstico 

de morte encefálica à resolução do Conselho Federal de Medicina 

(Resolução nº 1480/97). 

Em caso de morte encefálica, a resolução do CFM determina que 

o diagnóstico deve ser consequência de processo irreversível e causa 

conhecida, e que clinicamente o paciente deve apresentar coma 

aperceptivo com ausência de atividade motora supraespinal e apnéia. 

Além disso, exames complementares devem demonstrar, 

inequivocamente, ausência de atividade elétrica cerebral ou ausência de 

atividade metabólica cerebral, ou ainda, ausência de perfusão 

sanguínea cerebral. Com um desses requisitos presentes, a falência do 

cérebro é irreversível. 



11 

 

  

Diante dessas características, o direito positivo reputa suficiente a 

declaração de morte encefálica para o indivíduo ser considerado morto, 

não sendo mais necessário aguardar a falência cardiorrespiratória. 

Tais argumentos demonstram os debates ético-morais e jurídicos 

no âmbito da sociedade brasileira. 

Não obstante esse conjunto de argumentos, a própria 

Constituição Federal de 1988 deverá ser sempre o ponto de partida, 

tendo em vista sua força normativa e a demarcação coercitiva sobre 

todo ordenamento jurídico, cujo limite se presta à observância 

obrigatória dos seus princípios e mandamentos, sob pena de extinção 

legal por inconstitucionalidade da norma. Porém, no caso de aborto de 

feto anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

inconstitucionalidade da interpretação (e não da lei) segundo a qual a 

interrupção da gravidez seria fato típico dos arts. 124, 126 e 128 do 

Código Penal. Se isso quer dizer que a norma penal continua válida pelo 

prisma constitucional, contudo sua nova interpretação pelo Supremo 

mudou a maneira da própria lei enxergar no aborto de anencéfalo um 

fato típico penal. 

Dessa forma, como parte da construção do referencial teórico 

sobre o tema, serão considerados, dentre outras contribuições teóricas, 

os estudos de Dworkin (2002) e Novais (2006). 

Dworkin (2002, p. 128), com a sua teoria dos casos difíceis 

demonstra que “as leis e regras do Direito são quase sempre vagas e 

devem ser interpretadas antes de se decidir casos novos”. Esse 

entendimento nos leva a indagar sobre os parâmetros de se julgar casos 

novos e difíceis, em que a lei não tratou especificamente do aborto de 

feto anencéfalo, levando necessariamente à discrepâncias das decisões 

judiciais. 
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Por sua vez, Novais (2006, p. 212) alerta para “a 

inadmissibilidade de ficarmos prisioneiros da concepção anacrônica dos 

direitos fundamentais à medida da lei, ao invés de uma lei em função 

dos direitos fundamentais”. E é justamente isso que o Supremo faz 

quando decide pela interpretação conforme a Constituição, isto é, 

permitindo a realização de aborto de feto anencéfalo. 

A temática tem sido motivo de diversas discussões no âmbito 

jurídico e social, com reflexos nas transformações da sociedade 

brasileira. Se no princípio da dignidade da pessoa reside a proteção do 

direito à vida (ou de sua expectativa), revela-se pertinente estudar os 

argumentos com base nos quais o STF decidiu pela possibilidade de 

não punitiva da prática de aborto de feto anencéfalo, cujos reflexos 

podem repercutir em outros cenários normativos3. 

 

Estado. Laicidade. O Brasil é uma República laica, 
absolutamente neutra quanto às religiões. Feto anencéfalo – 
Interrupção da gravidez – Mulher – Liberdade sexual e 
reprodutiva – Saúde       Dignidade – Autodeterminação – 
Direitos fundamentais – Crime – Inexistência. Mostra-se 
inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de 
feto anencéfalo ser conduta tipificada nos art. 124, 126 e 128, 
incisos I e II, do Código Penal. 

 
 

 Os Ministros do STF julgam procedente a ação para declarar a 

inconstitucionalidade da interpretação segunda a qual a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos art. 124, 126 e 128, 

incisos I e II, do Código Penal, nos termos do voto do relator. 

 Em 17 de junho de 2004, a CNTS formalizou a ADPF. Na petição 

inicial, apontou como envolvidos os preceitos dos art. 1º, IV – Dignidade 

da pessoa humana -, 5º, II – Princípio da legalidade, liberdade e 

                                                           
3
  Importante registrar a evolução do pensamento jurídico brasileiro no caso das pesquisas científicas 
e do tratamento terapêutico com base em células-tronco embrionárias, também objeto de validação 
por parte do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3510). 
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autonomia da vontade -, 6º, Caput, e 196 – Direito à saúde – da CF/88. 

Como ato do poder público, causador da lesão o conjunto normativo dos 

art. 124, 126, Caput, e 128, incisos I e II do Código Penal – Decreto-Lei 

nº 2848, de 7 de Dezembro de 1940. 

 A CNTS afirmou que os órgãos judicantes vêm extraindo do CP, 

em detrimento da CF/88, dos princípios contidos nos textos 

mencionados, a proibição de se efetuar a antecipação terapêutica do 

parto nos casos de fetos anencéfalos. Alegou ser a patologia daquelas 

que tornam a vida extra-uterina. Buscou demonstrar, ainda, que a 

antecipação terapêutica do parto não consubstancia aborto, no que este 

envolve a vida extra-uterina em potencial. 

A seguir, algumas considerações do Relator Min. Marco Aurélio 

pela admissibilidade da ação.  

 Em questão está a dimensão humana que obstaculiza a 

possibilidade de se coisificar uma pessoa, usando-a como objeto. 

Conforme ressaltado na inicial, os valores em discussão revestem-se de 

importância única. A um só tempo, cuida-se do direito à saúde, do direito 

à liberdade em seu sentido maior, do direito à preservação da autonomia 

da vontade, da legalidade e, acima de tudo, da dignidade da pessoa 

humana. O determinismo biológico faz com que a mulher seja a 

portadora de uma nova vida, sobressaindo o sentimento maternal. São 

nove meses de acompanhamento, minuto a minuto, de avanços, 

predominando o amor. A alteração física, estética, é suplantada pela 

alegria de ter em seu interior a sublime gestação. As percepções se 

aguçam, elevando a sensibilidade. Este o quadro de uma gestação 

normal, que direciona a desfecho feliz, ao nascimento da criança.  

 A terceira sessão de audiência pública sobre a antecipação 

terapêutica do parto de fetos com anencefalia, em 4 de setembro, foi 
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aberta com a oitiva do então Ministro de Estado da Saúde, José Gomes 

Temporão. Sua Excelência reportou-se brevemente às condições do 

Sistema Único de Saúde para identificar a má-formação fetal 

incompatível com a vida. Descreveu como acontece o atendimento às 

gestantes com o referido diagnóstico. Assegurou estar o Sistema 

totalmente capacitado para reconhecer, com absoluta segurança, a 

disfunção no exame pré-natal, cuja repetição é obrigatória após o 

resultado positivo. Disse haver assistência multidisciplinar às grávidas, 

durante a gestação e depois do parto, ou quando tomada a decisão de 

antecipá-lo. Consoante ressaltou, o procedimento é feito, atualmente, 

apenas mediante autorização judicial. Afirmou ser a posição do 

Ministério da Saúde favorável à antecipação terapêutica do parto. 

Apontou, entre outras razões, a “dolorosa experiência de manejo de 

situações em que mães são obrigadas a levar sua gestação a termo, 

mesmo sabendo que o feto não sobreviverá após o parto”. 

As informações e os dados revelados na audiência pública em 

muito contribuíram para esclarecer o que é anencefalia, inclusive com a 

apresentação de imagens que facilitaram a compreensão do tema. A 

anomalia consiste em malformação do tubo neural, caracterizando-se 

pela ausência parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito no 

fechamento do tubo neural durante a formação embrionária. Como 

esclareceu o Dr. Heverton Neves Pettersen, representante da Sociedade 

Brasileira de Medicina Fetal, o encéfalo é formado pelos hemisférios 

cerebrais, pelo cerebelo e pelo tronco cerebral. Para o diagnóstico de 

anencefalia, consoante afirmou o especialista, “precisamos ter ausência 

dos hemisférios cerebrais, do cerebelo e um tronco cerebral rudimentar. 

É claro que, durante essa formação, não tendo cobertura da calota 

craniana, também vai fazer parte do diagnóstico a ausência parcial ou 

total do crânio”. 
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Faz-se necessário perquirir sobre como o Direito regula a vida, 

para, depois, tentar-se extrair uma prática que possa ser razoavelmente 

coerente sobre o uso do conceito. Como a discussão posta está 

relacionada com o problema da interpretação conforme à constituição de 

normas do direito penal, faz mais sentido começar por ele. 

No Direito Penal, os crimes contra a vida estão regulados nos 

arts. 121 a 128 do Código Penal. No que concerne aos tipos específicos, 

sem levar em consideração as suas formas qualificadas ou causas de 

aumento ou diminuição da pena e causas agravantes e atenuantes, há 

uma gradação na importância da vida protegida como bem jurídico: no 

homicídio, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão; no induzimento, auxílio 

ou instigação ao suicídio, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos; no 

infanticídio, que só pode ser praticado pela mãe e se estiver em estado 

puerperal, pena de detenção de 2 a 6 anos; no aborto provocado pela 

gestante ou com seu consentimento, a gestante pode ser punida com 

detenção de 1 a 3 anos e o indivíduo que provoca o aborto é punido 

com reclusão de 1 a 4 anos. Vê-se, claramente, que os graus de 

reprovabilidade são diferentes e que a situação da mãe ou gestante é 

levada em consideração. Praticar o infanticídio não gera penas tão 

graves quanto cometer um homicídio, que, por sua vez, é punível de 

forma mais exasperada do que a prática de um aborto. Ainda, é de se 

considerar que a lesão corporal grave tem uma pena máxima maior do 

que a do aborto. Também é importante frisar que o aborto provocado 

sem o consentimento da gestante tem pena de 3 a 10 anos, bem inferior 

à de homicídio. Assim, para fins de valoração da reprovabilidade, 

espera-se menos da relação da gestante e da sociedade com o feto do 

que na relação entre dois indivíduos já totalmente formados 

organicamente no que tange à proteção da vida e do direito à plenitude 

da integridade física como bens jurídicos. Lembre-se, ademais, que o 
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estupro é causa de excludente de ilicitude do crime de aborto (art.128, II, 

do Código Penal), mesmo que o feto seja plenamente viável. Ou seja, 

no caso de estupro não há interesse em proteger o feto contra a 

gestante. Fica evidente que, para o direito penal, vida não é, em 

hipótese alguma, um valor único e absoluto. 

A essa altura da leitura do Acórdão do Supremo, o critério de vida 

foi analisado sob um ângulo diferente, para indicar, no próprio Direito, 

como usar o conceito de vida e quais são seus limites na atividade 

jurídica. E, neste caso, podemos encontrar tal consideração no 

Biodireito, que trata da relação do Direito com os aspectos da vida 

biológica e da ética a respeito do ser humano. Com isso, é importante 

destacar que a Lei de Transplantes de Órgãos (Lei n. 9.434/97) assinala 

como morte a chamada morte encefálica, quando não há mais atividade 

cerebral no indivíduo (art. 3° da Lei n. 9.343/97) e remete os critérios 

clínicos do diagnóstico da morte ao Conselho Federal de Medicina 

(Cartilha “A Declaração de Óbito”, Ministério da Saúde). A lei esclarece, 

portanto, que a vida é a existência da atividade cerebral. 

Determinados fatos interessam ao mundo jurídico. Nesse 

momento, a Medicina, como um saber especializado, irá auxiliar o 

Direito na busca pela melhor compreensão da dimenão biológica do ser 

humano. Como o interesse jurídico é a tutela das capacidades de 

convivência, emoção, interrelação, cognição e consciência, à Medicina 

cumpre demonstrar em quais circunstâncias essas capacidades estão 

presentes, o modo de sua perda e o seu funcionamento. De certo que o 

Direito vai assumir estes dados de acordo com o conhecimento científico 

atual. Por isso, é que a Lei dos Transplantes de Órgãos remete a 

regulação dos critérios de diagnóstico de morte encefálica à resolução 

do Conselho Federal de Medicina (resolução n. 1480/97). 
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Na ponderação entre os direitos inerentes à gestante e aqueles 

pertencentes ao feto, temos a tese contrária onde ele é colocado pelos 

defensores de que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo 

configura aborto da seguinte maneira: o direito à vida é o primeiro e 

mais importante dos direitos, sendo inclusive condição para o exercício 

dos demais. Para tanto, a vida deve ser protegida, não importando seu 

tempo de duração, com ela só competindo outra vida. 

Contudo, a tese a favor diz que o feto portador de anencefalia, se 

chega a nascer, tem mínima sobrevida, e somente apresenta 

capacidades fisiológicas, enquanto a gestante, mantida a gestação em 

tais circunstâncias, sofre maiores riscos à sua saúde e um grande 

desgaste psíquico, com sério comprometimento de sua integridade física 

e psicológica. Assim, prevalecem os direitos da gestante sobre a vida 

precária do feto. Em resumo, de um lado se afirma que a vida tem mais 

peso que outros direitos, mesmo que somados; de outro, se diz que os 

direitos somados das gestantes não podem ser suprimidos em prol de 

uma vida precária. 

No primeiro ponto do brilhante voto do Min. Cezar Peluzo 

destaca-se com primazia os dois eixos principais até aqui abordados: 

 

(...) da ponderação entre os direitos inerentes à gestante e 
aqueles pertencentes ao feto. Ele é colocado pelos 
defensores da tese de que a interrupção da gravidez de 
feto anencéfalo configura aborto da seguinte forma: o 
direito à vida é o primeiro e mais importante direito, 
inclusive é condição para o exercício dos demais direitos. 
Portanto, a vida deve ser protegida, não importa quanto 
tempo dure, com ela só competindo outra vida. Do outro 
lado, o argumento atua da seguinte maneira: o feto 
anencéfalo, se chega a nascer, tem mínima sobrevida, e 
sequer apresenta capacidades além das fisiológicas, 
enquanto a gestante, mantida a gestação em tais 
circunstâncias, sofre maiores riscos à sua saúde e absurdo 
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desgaste psicológico, com sério comprometimento de sua 
integridade física e psicológica. Assim, prevalecem os 
direitos da gestante sobre a vida precária do feto. Em 
resumo, de um lado se afirma que a vida tem mais peso 
que outros direitos, mesmo que somados; de outro, se diz 
que os direitos somados das gestantes não podem ser 
suprimidos em prol de uma vida precária. 

 

Sobre o princípio da proporcionalidade e a ponderação dos 

valores aprofundou-se mais o ministro, para não incorrer em mera 

liberalidade da consciência, como se não houvesse um grande impacto 

social a decisão tomada pela Corte, da qual pertence. Por isso, trouxe à 

lume a argumentação lógica formal. 

Como bem salientou o Min. Cezar Peluzo, valores absolutos não 

são comportados pelos sistemas ocidentais. A princípio, não se pode 

estabelecer qual valor se reveste de maior peso, diante da atual 

sociedade plural e do reconhecido relativismo contemporâneo. Se os 

valores são relativos, não há como fundamentar um como superior ao 

outro. A implicação disso é que todos devem respeito às percepções 

valorativas dos demais. São inadmissíveis as visões do mundo que, sob 

argumento de superioridade, pretendam eliminar outras visões 

possíveis. 
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