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Exmos (as) Senhores (as)  

Membros da Comissão de Reforma do Código Penal 

 

  A Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção do Estado do Rio de Janeiro (CBB/OABRJ) vem, à presença de V.Exas., 

respeitosamente, apresentar suas contribuições acerca das Propostas de Alteração da Parte 

Especial do Código Penal, no que tange aos crimes contra a vida.   

 

1. Homicídio Qualificado – proposto artigo 121, parágrafo 1º, inciso II.  

  

 Entendeu, acertadamente, esta Comissão, no artigo 121, parágrafo 1º, inciso II, 

que deveria atribuir pena maior do que a do caput se o homicídio for cometido: 

II – por preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual, deficiência física ou 
mental, condição de vulnerabilidade social, religião, origem, procedência 
nacional ou em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. 

 

Parabenizamos esta d. Comissão pela iniciativa e sugerimos inserir, além da 

orientação sexual, a “identidade de gênero”, para que o artigo possa incluir, também, os 

transgêneros, travestis e intersexos. Nesse sentido, esclarecemos que a expressão 

“identidade de gênero” está hoje sedimentada na jurisprudência nacional e internacional 

internacional. Um documento referencial são os Princípios de Yogyakarta para Aplicação 

da Lei Internacional de Direitos Humanos à Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

(http://www.sxpolitics.org/pt/wp-content/uploads/2009/05/principios-de-yogyakarta-

final.pdf ) 

Diante do exposto, a redação poderia ser: 
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II – por preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de 
gênero, deficiência física ou mental, condição de vulnerabilidade social, 
religião, origem, procedência nacional ou em contexto de violência doméstica 
ou familiar contra a mulher. 

 

 

 

2. Eutanásia – proposto artigo 122.  

 

 De forma inovadora, esta Comissão propõe inserir no artigo 122 do Código 

Penal a previsão do crime de Eutanásia. Trata-se de caso que, a bem da verdade, sequer 

deveria receber a punição penal, em respeito à dignidade do paciente terminal que não 

deseja prolongar os sofrimentos físicos e psíquicos insuportáveis causados pela doença 

grave e irreversível. De toda forma, louvando a iniciativa da Comissão de suscitar o 

debate, sugerimos que a pena atribuída a tal crime seja de detenção de um a dois anos (e 

não de dois a quatro anos, como proposto). 

No campo da Bioética e do Biodireito, entende-se que deve ser respeitada a 

autonomia do paciente em estado terminal, em atenção à sua autodeterminação e aos 

direitos Constitucionalmente e legalmente assegurados, dentre os quais: i) a “dignidade da 

pessoa humana”, fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, 

da Constituição Federal); ii) “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante” (art. 5º, III, também da Constituição da República); iii) 

“ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de morte, a tratamento médico 

ou a intervenção cirúrgica” (art. 15 do Código Civil) e, ainda, iv) o art. 7º, III, da Lei 

Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080/90), que reconhece a “preservação da autonomia das 

pessoas na defesa de sua integridade física e moral”. 

Nesse sentido, sendo impossível excluir-se de todo a ilicitude da conduta, 

sugerimos a esta Comissão que seja diminuída a pena atribuída no caput do artigo 122 ora 

proposto, passando à seguinte previsão: 
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Eutanásia 

Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, 
imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico 
insuportável em razão de doença grave: 

Pena – Detenção, de um a dois anos. 

  

 Ainda no que diz respeito ao crime de Eutanásia, sugerimos nova redação ao 

parágrafo 2º, que dispõe sobre exclusão de ilicitude, passando a constar o seguinte: 

Exclusão de ilicitude 

§ 2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para 
manter a vida do paciente, quando a doença grave for irreversível, e desde que 
essa circunstância esteja previamente atestada por dois médicos e haja 
consentimento prévio ou atual do paciente, ou, na sua impossibilidade, de 
representante legal ou constituído.  

 

Consideramos importante frisar que o consentimento do paciente pode ser 

prévio ou atual. No consentimento prévio, pode haver, inclusive, diretrizes de conduta. 

Ademais, sugerimos alterar “ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão” 

por representante legal ou constituído, para abarcar as situações em que o paciente, não 

tendo parente algum, opte por constituir um procurador para responder por seu tratamento 

nos casos acima expostos (doença grave e irreversível), ou, ainda, dentre uma gama de 

familiares, escolha depositar sua confiança e poder decisório em apenas um deles. Não são 

raros os casos de pessoas idosas que são assistidas, ao fim da vida, por velhos amigos, 

vizinhos, médicos ou empregados de longa data sem que haja qualquer laço parental ou 

conjugal. Frise-se que, pela redação ora sugerida, se houver parentes, cônjuge ou 

companheiro, serão estes os representantes legais do paciente, nos termos da legislação 

civil em vigor. Ademais, se não houver consenso entre os representantes, poderá ser 

procedido o julgamento de substituição, com base no histórico de vida do paciente.  

Por oportuno, deve ser observada, com merecidos elogios, a forma com que 

explicitamente foi reconhecida por esta Comissão a distinção entre os institutos da 
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eutanásia (meio de abreviar a vida, adiantando-se a morte do paciente terminal, por 

compaixão, a qual permaneceu tipificada, com redução de pena), e da ortotanásia (aqui 

entendida como excludente de ilicitude, em virtude de possibilidade de limitação ou 

suspensão de medidas terapêuticas, em favor do paciente terminal, segundo a melhor 

técnica médica, diante de uma doença incurável). 

Merece destaque ainda o fato de que, ao sugerir a exclusão de ilicitude da 

ortotanásia, esta Comissão segue entendimento já robustamente fundamentado pelo 

Conselho Federal de Medicina, sob o ponto de vista técnico, à luz da Resolução CFM 

1805/2006 e sob ponto de vista ético, à luz do disposto no princípio fundamental XXII e no 

artigo 41 caput e parágrafo único, ambos do Código de Ética Médica. De fato, quando 

reconhecidas situações clínicas, para as quais a Medicina, no seu atual estágio científico, 

não oferece meios de cura, cumpre ao médico possibilitar ao paciente “morrer ao tempo 

certo” (significado simples da ortotanásia), evitando-se o prolongamento artificial de um 

paciente terminal, realizado muitas vezes de forma não tão digna, com demasiado 

sofrimento, mediante a prática da obstinação terapêutica. 

 

3. Infanticídio – proposto artigo 124. 

 

Propõe esta Comissão a seguinte redação para o crime de infanticídio: 

Art. 124. Matar a mãe o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob a 
influência perturbadora deste. 

Pena – detenção, de dois anos a quatro anos. 

Parágrafo único. Ao coautor ou partícipe aplica-se a pena de 6 a 20 anos. 

 

Com todas as vênias, a expressão “logo após o parto”, já existente no Código 

em vigor, parece-nos um tanto quanto vaga, capaz de gerar problemas de interpretação. 
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É fato que a gestação e o parto ensejam mudanças significativas na saúde 

feminina. Há possibilidade de decorrências bastante negativas no estado mental após o 

parto e no período que a ele se segue. São os quadros de disforia, depressão pós-parto e, 

mais raramente, psicose puerperal, oriundos de franca influência hormonal, que se reflete 

no sistema de neurohormônios. Sugerimos que, de acordo com perícia médico-psiquiátrica, 

seja avaliado o patamar dos elementos de cognoscibilidade do injusto e de vontade. Vale 

registrar que não há certezas quanto ao término do puerpério que pode ser dividido, em 

síntese, em três fases: puerpério imediato (até dez dias após o parto), tardio (até 45 dias 

após o parto) ou puerpério remoto (do 45º dia após o parto em diante). Nesse sentido, não 

sendo possível precisar se o estado mental se manifestará de imediato ou tardiamente, 

parece-nos mais adequado retirar a expressão “logo”, deixando apenas: 

Art. 124. Matar a mãe o próprio filho, durante ou após o parto, sob a 

influência perturbadora deste. 

  

 Ademais, sugerimos, ainda, a inclusão de um parágrafo com a seguinte redação: 

§1º: O juiz poderá deixar de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do 
caso, o estado de saúde mental da mulher, analisado por psiquiatra ou 
constatado em exame médico-pericial, bem como as conseqüências da infração 
para a própria agente. 

 

4. Aborto – proposto Artigo 128.  

 

Saudamos esta Comissão pela iniciativa de propor importante revisão da 

legislação punitiva do aborto, mais adequada à realidade brasileira, na qual o aborto 

representa um grave problema de saúde pública.  

Além disso, previu acertadamente esta Comissão, como hipótese de exclusão do 

crime, o caso de gravidez resultante do emprego não consentido de técnica de reprodução 

assistida. Há, todavia, além disso, os casos de gravidez desejada, em que há troca de 
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material genético sem o consentimento da mulher. Nesse caso, a mulher consentiu o 

emprego de técnica de reprodução assistida, mas não a fraude.  

Diante do exposto, sugerimos esta pequena alteração na redação do inciso II: 

II – a gravidez resulta de violação da dignidade sexual, ou do emprego de 
técnica de reprodução assistida não consentido ou mediante fraude;  

 

Ademais, louvamos a iniciativa de prever a exclusão do crime de aborto quando 

realizado por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, mas consideramos que a 

necessidade de constatação médica acerca da ausência de “condições psicológicas de arcar 

com a maternidade” pode configurar um enorme dificultador para o acesso das mulheres 

ao aborto legal e seguro, sobretudo as mais pobres que só contam com o Sistema Único de 

Saúde. Nesse sentido, sugerimos que a redação do inciso IV seja, tão somente, a seguinte: 

IV – por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação. 

 

  Por fim, vimos apoiar integralmente as demais propostas de exclusão do crime 

de aborto desenvolvidas por esta Comissão, como a que abrange os casos de risco à saúde 

da gestante e os casos de anomalias fetais incompatíveis com a vida extra-uterina.   

  De fato, a permanência da atual legislação punitiva do aborto empurra 

incontáveis mulheres à clandestinidade e aos mais inseguros procedimentos quando 

decidem interromper a gestação. Estima-se que, anualmente, cerca de 1,5 milhões de 

gestantes induzem o abortamento. Milhares delas acabam procurando o Sistema Único de 

Saúde, vítimas de complicações decorrentes de abortos ilegais e mal-sucedidos. Não à toa, 

o aborto inseguro é a 4ª causa de mortalidade materna brasileira, o que faz dele um grave 

problema de saúde pública e um enorme empecilho para o Brasil atingir, até 2015, a quinta 

meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (melhorar 

a saúde materna), com os quais se comprometeu.  

  As mulheres morrem, ficam estéreis, perdem seus úteros em razão de 

preconceito, tabus e de uma lei antiquada, segundo a qual elas deveriam ser presas. 
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Mulheres como outras quaisquer, como tantas que conhecemos e não julgamos que 

deveriam ir para a cadeia: são católicas, casadas ou unidas estavelmente, usuárias de 

método contraceptivo, possuem entre 20 e 29 anos, trabalham e são mães de pelo menos 

um filho. Esse é o perfil atual das brasileiras que abortam, segundo pesquisa realizada em 

2008 pela UNB e UERJ, financiada pelo Ministério da Saúde.  

 

Somente com a revisão do Código Penal, descriminalizando-se o aborto ou ao 

menos inserindo novas causas de exclusão da ilicitude, as interrupções voluntárias da 

gravidez deixarão de ser um caso de polícia e passarão a ser tratadas, verdadeiramente, 

como casos de saúde pública, prestando-se à mulher toda a assistência que ela necessita.  

Esse foi o caminho trilhado por quase a unanimidade dos países europeus, pelos 

Estados Unidos, Canadá, África do Sul e, mais recentemente, pela Cidade do México. Em 

todos os lugares em que o aborto foi descriminalizado, houve uma redução significativa de 

sua prática.  

O Brasil precisava de uma proposta de reformulação do Código Penal como a 

apresentada por esta respeitável Comissão a qual, esperamos, seja de fato acolhida por 

nossos Parlamentares e sancionada pela Presidência da República.  

Ficaremos na torcida.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2012. 

 
 

  
MAÍRA COSTA FERNANDES 

Presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB/RJ1 

 

                                                 
1 Participaram da elaboração deste documento: Jose Luis Pimenta, Vice-Presidente da CBB-OAB/RJ; 
Bernardo Campinho, Secretário-Geral da CBB-OAB/RJ; Carolina Altoé Velasco, membro da CBB-OAB/RJ; 
Fernanda Bianco, Sonia Correa e Letícia de Campos Velho Martel, colaboradoras da CBB-OAB/RJ.  


