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“Não acredito que existam qualidades, 
valores, modos de vida especificamente 

femininos: seria admitir a existência de uma 
natureza feminina, quer dizer, aderir a um 

mito inventado pelos homens para prender 
as mulheres na sua condição de oprimidas. 

Não se trata para a mulher de se afirmar 
como mulher, mas de tornarem-se seres 

humanos na sua integridade.” 
 

(Simone de Beauvoir) 
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RESUMO 

 

A descriminalização do aborto é um tema atual que gera muita controvérsia, uma 

vez que pode ser analisado por diferentes pontos de vista. A presente pesquisa 

pretende analisar, a possível descriminalização do aborto no Brasil como um direito 

de escolha da mulher, observado sob a ótica política, social e jurídica, expondo o 

aborto clandestino como um problema de saúde pública, em que sua criminalização 

deve ser revista pelo Estado diante da violação de direitos fundamentais das 

mulheres. A pesquisa pretende também mostrar os impactos negativos que a 

criminalização do aborto traz para a vida e a saúde da mulher. Para referenciar o 

trabalho foi necessário realizar pesquisas bibliográficas em legislações, artigos 

científicos, jurisprudência, dentre outros materiais bibliográficos. Sabendo que o 

aborto clandestino é uma realidade social, cabe ao Estado prezar pela sua 

diminuição de modo que venha tutela e garantir os direitos fundamentais das 

mulheres assegurados pela Constituição Federal. 

 

Palavras-chave: Aborto. Descriminalização. Saúde da mulher. 
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RJAILI, Samira Mathilde Abou. The decriminalization of abortion in Brazil: A 
reflection on voluntary abortion as a woman's right to choose Graduation Work 
(Graduation in Law). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 

 
ABSTRACT 

 

The decriminalization of abortion is a current topic that generates much controversy, 

since it can be analyzed by different points of view. The present study intends to 

analyze the possible decriminalization of abortion in Brazil as a right of women's 

choice, viewed from a political, social and legal perspective, exposing clandestine 

abortion as a public health problem, in which its criminalization must be reviewed by 

the violation of women's fundamental rights. The research also aims to show the 

negative impacts that the criminalization of abortion brings to the life and women’s 

health. In order to refer the work it was necessary to carry out bibliographic research 

in legislation, scientific articles, jurisprudence, among other bibliographic materials. 

As far as the clandestine abortion is a social reality it is the State's responsibility to 

reduce clandestine interruptions so as to protect and guarantee the fundamental 

rights of women guaranteed by the Federal Constitution. 

 
Keywords: Abortion. Decriminalization. Women's Health. 
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INTRODUÇÃO  
 

 O presente trabalho tem como tema central a análise da descriminalização do 

aborto no Brasil como direito da mulher, sob a ótica política, social e jurídica, pois é 

um tema de suma importância para a vida da mulher. No atual momento está em 

voga, pois recentemente foi protocolada uma Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental perante o STF, demostrando à inconstitucionalidade da 

criminalização do aborto em face dos direitos das mulheres, trazendo a tona a 

possibilidade de debates sobre o assunto na sociedade, porque a possível 

descriminalização do aborto mudaria completamente a vida de muitas mulheres. 

 A descriminalização do aborto é um tema que gera muita polêmica, uma vez 

que pode ser analisado por diferentes pontos de vista de caráter, social, religioso, 

moral, jurídico, político, dentre outros. Contudo, vale ressaltar que o aborto 

clandestino é uma constante no Brasil e a motivação de grande número de mortes 

de mulheres. Assim sendo, o Estado deve reconhecer que o aborto é um problema 

de saúde pública, merecendo desse modo uma melhor atenção à discussão de 

descriminalizar e legalizar o aborto. Nesse sentido, os direitos fundamentais das 

mulheres garantidos pela Constituição Federal devem ser elevados perante a do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

O objetivo geral deste trabalho é expor como o tema do aborto é relevante, 

não só para o direito das mulheres, mas para a evolução da sociedade em geral. Os 

objetivos específicos são: mostrar o quanto a sua criminalização faz mal a vida e a 

saúde dessas mulheres, tendo em vista as milhares de mortes anualmente em 

função de abortos clandestinos; demostrar também que o aborto é uma realidade 

social enfrentada no Brasil, devendo o Estado encarar como um problema de saúde 

pública, de ordem social e econômica.   

Na elaboração deste trabalho foi utilizado a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, traçando um panorama qualitativo com a utilização de referenciais 

históricos, documentais, artigos científicos publicados em sítios eletrônicos, 

doutrinas jurídicas, tratados internacionais, jurisprudências e legislações com foco 

na Constituição Federal de 1988 e no Código Penal de 1940. 
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O trabalho se inicia na exposição do conceito de aborto no âmbito médico e 

jurídico, mostrando sua trajetória histórica até chegar na sua criminalização, 

expressa como o aborto foi recepcionado pelo Código Penal em 1890, e também 

como é previsto na legislação atual analisando as suas proibições e hipóteses em 

que a legislação autoriza o procedimento.   

Uma das maiores discussões do aborto se concentra nas teorias do início da 

vida, humana, por isso a presente pesquisa aduz em seu segundo capítulo quais as 

principais teorias abordadas quando o debate é a origem da vida.  

No terceiro capítulo, o trabalho consiste em expor alguns dos direitos 

individuais das mulheres previstos na Constituição Federal de 1988, que são 

violados com a criminalização do aborto, tendo como foco o princípio da dignidade 

humana. Apresenta também alguns dos tratados internacionais em que o Brasil é 

signatário, que tratam diretamente dos direitos das mulheres, e como se referem ao 

aborto.  

O movimento feminista é fundamental quando o assunto é a luta para 

descriminalizar o aborto, pois, desde 1789 vem buscando conquistas de direitos 

para as mulheres, e tem como um de seus principais temas o aborto, por isso o 

quarto capítulo apresenta a história do movimento feminista, sua luta pela 

descriminalização do aborto como direito da mulher. Mostra também a violação da 

autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo.  

No quinto capítulo, a presente pesquisa também aborda alguns dos 

precedentes legais relevantes para a história de descriminalização do aborto, 

expondo um pouco do julgamento da ADPF/54 que possibilitou o aborto de fetos 

com anencefalia. Em seguida, relata a história reproduzida pelo documentário “ Uma 

História Severina”, que retrata o drama de uma mulher em busca de uma 

autorização para o aborto de feto anencéfalo, na mesma época em que se discutia a 

referida ADPF. Outro precedente relevante abordado é o julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal do Habeas Corpus  nº 124.306, em que, no caso analisado, houve 

o entendimento da possibilidade de realização do aborto até o 3º mês de gestação. 

O trabalho também cita a ADPF/442 recentemente recepcionada pela Ministra Rosa 

Weber, pleiteando a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.  

Por fim, no sexto capítulo, a pesquisa evidencia alguns dos principais 

argumentos favoráveis a descriminalização do aborto, bem como quais seriam os 



  12 

prováveis impactos na sociedade e na vida das mulheres caso o aborto deixe de ser 

considerado um tipo penal.  

 

 

CAPÍTULO 1 – ABORTO  
 

O aborto consiste em interromper uma gravidez, seja de forma natural ou 

voluntária. Existem diversas circunstâncias que ocasionam o aborto, podendo ou 

não ser alheias a vontade da mãe. No entanto, o aborto induzido no Brasil é 

considerado crime, mas, mesmo assim muitas mulheres o fazem, tornando-o um 

assunto delicado diante de sua ilicitude. 

 
1- CONCEITO 
   

A palavra aborto tem sua gênese no latim na palavra abortus, onde ab tem 

como significado privar e ortus nascimento, porém são muitas as definições de 

aborto. No Dicionário de língua portuguesa1, por exemplo, a definição de aborto é a 

interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez, é o próprio feto expelido ou 

retirado antes do tempo normal da gestação. ( PACHECO, 2007, p. 01) 

No que se refere ao âmbito médico, seu sentido traz o aborto como o ato que 

causa o abortamento. A Organização Mundial da Saúde2 entende por abortamento 

"a extração ou a expulsão do concepto3 pesando menos que 500gr que equivale 

entre 20-22 semanas completas”.4 

No sentido jurídico, o jurista Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 521) 

esclarece que o aborto é quando a mulher cessa o estado gravídico antes do seu 

término natural, e tem como consequência a morte do feto ou embrião. 

Bitencourt (2015, p. 169) traz o conceito de aborto como "a interrupção da 

gravidez antes de atingir o limite fisiológico, isto é, durante o período compreendido 

entre a concepção e o início do parto, que é o marco final da vida intrauterina". 

Salienta-se então que, desde o momento em que o óvulo é fecundado pelo 

                                                 
1 Significado da palavra aborto. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/aborto/> Acesso em: 01 de 
jun de 2017 
2A OMS é uma agência das nações unidas especializada e destinada em assuntos referentes a 
saúde.  
3 Concepto: é o feto e tudo que o envolve. 
4  Conceito de aborto para OMS. Disponível em < 
http://www.cremec.com.br/pareceres/2008/par0608.htm> Acesso em: 11 de jun. 2017. 
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espermatozóide até antes do parto, e que havendo a interrupção entre esses 

períodos é o que se conceitua aborto na esfera jurídica.  

Vitor Eduardo Gonçalves (2011, p.150) entende que:  

 
Aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte do 
produto da concepção. Este passa por várias fases durante a 
gravidez, sendo chamado de ovo nos dois primeiros meses, de 
embrião nos dois meses seguintes e, finalmente, de feto no período 
restante. 

 

Desse modo evidência-se a existência de várias formas de aborto: o 

realizado pela genitora, ou em centros cirúrgicos por médicos especializados e 

também pode ser provocado por terceiros com intenção da morte do feto, com 

anuência da mãe ou não, ou por acidente.5 

Observa-se que o aborto ocorre com a morte do feto de forma provocada, 

acidental, natural ou criminosa. Entretanto, não é só no Brasil que acontece tal 

prática, é de caráter mundial, e gera muita discussão de natureza política, religiosa, 

social, moral e cultural. Embora haja no Brasil grande número de abortos 

anualmente, essa prática é criminalizada, sendo imposta dessa forma sanções a 

quem venha praticar o ato do aborto. (SOARES E DONATO, 2012, p. 10) 

 

1.2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 
 

O aborto é uma técnica milenar, no entanto sua verdadeira origem é 

desconhecida. O Código de Hamurabi, escrito no século V a.C., apontava como 

crime o aborto praticado por terceiros. Há relatos de casos de aborto na China do 

século XXVIII a.C. e na Antiguidade os povos teciam discussões sobre tal instituto. 

(PACHECO, 2007, p. 01)  

Hipócrates, grande clinico da medicina da Grécia Antiga, estudou a técnica 

da interrupção de gravidez, preocupou-se então com o grande risco de morte das 

mulheres que praticavam o aborto, ensejando assim a escrita no seu famoso 

juramento que até hoje vem sendo usado pelos formandos do curso de medicina 

onde expressa que "A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um 

                                                 
5 Código Penal Brasileiro arts.124 a 128 
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conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma 

substância abortiva”6. (BODIOU, 2017, p. 1). 

Contrario ao pensamento de Hipócrates, Bodiou (2017, p. 01) explica que o 

renomado filósofo Aristoteles em seus debates sobre sociedade, política, educação, 

externou o seguinte pensamento: “se deve fixar o número máximo de procriações e, 

se alguns casais forem férteis para além do limite, é necessário recorrer ao aborto”. 

Platão também defendia o aborto como um metodo contraceptivo para limitação 

populacional, visando diminuir problemas sociais. Era isso o que acontecia na grécia 

antiga o aborto era utilizado como forma de limitação populacional, trazendo assim 

um sentido político e econômico para a técnica. Ocorre que o aborto nunca foi tema 

no qual as opiniões se encontram, pelo contrário, sempre houve muitas divergências 

e debates calorosos sobre o referido assunto.  

De Sá (2016, p.02) menciona que Santo Agostinho, com base nas ideias de 

Aristoteles, entendia que o aborto era crime quando realizado depois de 40 a 80 dias 

da concepção, pois acreditava que após essa fase da gravidez os fetos passariam 

ser adeptos de alma. O aborto começou a ser abominado quando instaurado o 

cristianismo e, com isso, a Igreja Católica começou a condenar o ato de abortar, 

empregando assim o Direito Canônico com sanções severas às mulheres que 

praticavam o aborto, que se pautavam no famoso fundamento “Não matarás”. 

Schor e Alvarenga (1994, p.20) expõem que: 

 
No Século XIX, o aborto expandiu-se consideravelmente entre as 
classes mais populares, em função do êxodo crescente do campo 
para a cidade e da deterioração de seu nível de vida. Isso 
certamente constituía uma ameaça para a classe dominante já que 
representava um decréscimo na oferta de mão-de-obra barata, tão 
necessária para a expansão das indústrias. Na classe alta o controle 
da natalidade era obtida através de uma forte repressão sexual sobre 
seus próprios membros e a prática do aborto, embora comum, era 
severamente condenada. 

 
 

Com o exposto acima, nota-se que o aborto por diversas vezes era tolerado 

do ponto de vista de interesses econômicos, políticos, legais, culturais, quando 

conveniente para a sociedade. 

                                                 
6 Parte retirada do juramento de Hipócrates, realizado pelos formados de medicina. Disponível em: 
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3> 
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No Brasil, o aborto sempre foi praticado pelas mulheres indígenas que aqui 

viviam, e após a colonização continuou sendo vivenciado pelas mulheres da época. 

Não foi de pronto que ocorreu a criminalização do aborto no Brasil, pois o Código 

Criminal do Império de 1830 não via como crime o aborto praticado pela própria 

gestante. ( MENDES, 2011, p.02).   

Segundo Bitencourt (2015, p.167) apenas era visto como crime o aborto 

praticado por terceiro, sendo consentido ou não pela gestante. Sofriam punições 

também, as pessoas que forneciam métodos indutivos para a interrupção do estado 

gravídico e não era necessário que o aborto ocorresse, bastava o fornecimento de 

tais métodos. 

Passou a ser crime o aborto praticado pela própria gestante em 1890 

quando o Decreto nº. 847 – de 11 de outubro de 1890 7  entrou em vigor, 

especificamente o capítulo IV, com uma redação exclusiva para a criminalização do 

aborto em suas diversas formas. Na verdade, somente foi acrescentado a parte do 

aborto praticado pela própria gestante, que até então não era considerado um crime.  

Os artigos in versus traziam as seguintes redações: 

      
Art. 300. Provocar abôrto, haja ou não a expulsão do fructo da 

concepção: 
No primeiro caso: – pena de prisão cellular por dous a seis annos. 
No segundo caso: – pena de prisão cellular por seis mezes a um 

anno. 
§ 1º Si em consequencia do abôrto, ou dos meios empregados para 

provocal-o, seguir-se a morte da mulher: 
Pena – de prisão cellular de seis a vinte e quatro annos. 
§ 2º Si o abôrto for provocado por medico, ou parteira legalmente 
habilitada para o exercicio da medicina: 
Pena – a mesma precedentemente estabelecida, e a de privação do 
exercicio da profissão por tempo igual ao da condemnação. 
Art. 301. Provocar abôrto com annuencia e accordo da gestante: 
Pena – de prissão cellular por um a cinco annos. 
Paragrapho unico. Em igual pena incorrerá a gestante que conseguir 
abortar voluntariamente, empregado para esse fim os meios; e com 
reducção da terça parte, si o crime for commettido para occultar a 
deshonra propria. 
Art. 302. Si o medico, ou parteira, praticando o abôrto legal, ou 
abôrto necessario, para salvar a gestante de morte inevitavel, 
occasionar-lhe a morte por impericia ou negligencia: 
Pena – de prisão cellular por dous mezes a dous annos, e privação 
do exercicio da profisão por igual tempo ao da condemnação.” 

                                                 
7  Código Penal dos Estados Unidos do Brasil vigente em 1890. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm> acesso em ago. 2017 
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A partir desse marco legislativo, as mães que praticavam o aborto cometiam 

um crime, e dessa forma sofriam as penas descritas. Em dezembro de 1940, por 

meio do Decreto nº 2848, foi promulgado um novo Código Penal Brasileiro, que até 

hoje está em vigência, mantendo o aborto como crime. O aborto foi criminalizado no 

Brasil, pois os legisladores acreditavam estar respeitando a Constituição Federal de 

1988, pois nela se encontra o direito à vida, um direito fundamental que não pode de 

forma alguma ser violado. Nesse sentido, explica Rosa (2014, p. 04) que: 

 
Ainda que alguns doutrinadores sustentem que nesse estágio não 
existe a pessoa propriamente dita, uma vez que não possui 
existência autônoma e viável, mas ainda em desenvolvimento, a 
Constituição Federal e a legislação emprestou o mais amplo grau de 
proteção ao bem jurídico vida, protegendo mesmo sua potencialidade 
desde o momento da concepção. 
 

Desse modo, mesmo que as legislações que versam sobre o aborto não 

sejam atualizadas, e atualmente existir muitos debates sobre descriminalizar ou não 

o aborto, pela evolução da sociedade, de usos e costumes, pela liberdade de 

escolha, continua sendo um crime. No entanto, todos os anos há grande números de 

mulheres que arriscam suas vidas (e muitas morrem) por optarem abortar 

clandestinamente. 

 

1.3 TIPIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL ATUAL ( Lei nº 2.840/1940) 
 

Para iniciar este tópico, é importante saber que existe três tipos de aborto 

tipificados no ordenamento jurídico brasileiro: o do aborto provocado, o aborto 

sofrido e o aborto consentido. Começando pelo art. 124 do Código Penal Brasileiro, 

encontra-se nele o autoaborto que é o aborto provocado pela própria gestante. 

Bitencourt (2015, p.170) aponta que: "O art. 124 tipifica duas condutas por meio das 

quais a própria gestante pode interromper sua  gravidez, causando a morte do feto: 

com a primeira, ela mesmo provoca o abortamento […]" 

Existem muitos métodos utilizados para o autoaborto, sendo o mais 

empregado a ingestão de medicamentos abortivos, de fácil acesso como expõe 

Cortêz (2014 p.01): 
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A PNA8 diz que o método mais comum são os medicamentos que 
provocam o abortamento do embrião. A pesquisa não identifica 
quais os utilizados, mas sugere que entre eles o Misoprostol – nome 
do princípio ativo do Cytotec – seja o mais difundido. Acontece que, 
mesmo quando um aborto começa de forma aparentemente 
simples, com a ingestão de comprimidos, o caráter caseiro do 
procedimento não traz garantias pra quem o faz.    

 
 A modalidade de autoaborto só existe na forma dolosa, não sendo possível 

a caracterização na forma culposa, uma vez que haveria uma atipicidade se houver 

negligência, imperícia ou imprudência em alguma conduta da gestante (ROSA, 

2014, p.04). 

Contudo, há possibilidades de participação no aborto provocado pela 

gestante, como por exemplo, pessoas que incentivam verbalmente que a mesma 

tome medicamentos abortivos ou quando o terceiro compra o medicamento. Pode 

também haver a figura de partícipe do médico, quando este disponibiliza através de 

receita o medicamento abortivo, sabendo de sua finalidade, e, também o 

farmacêutico que realiza a venda das medicações,  conhecendo o objetivo da 

gestante (BITENCOURT, 2015, p.171). 

Cunha (2017, p.102) não entende que haja partícipes e sim coautores: 

 
Para nós, o crime é próprio, admitindo o concurso de agentes, 
inclusive na forma de coautoria (por exemplo, gestante e seu marido, 
juntos, realizam manobras abortivas). É especial, no entanto, pois o 
co-executor (marido) será punido em tipo diverso (art. 126) e com 
pena independente, verdadeira exceção pluralista à teoria monista 
(mesmo fenômeno que explica o corrupto responder pelo art. 317 e o 
corruptor pelo art. 333, ambos do CP). 

 

Outra modalidade prevista no art. 124 do CP é o aborto consentido, quando 

a gestante  autoriza o procedimento. No entanto, é praticado por um terceiro e, 

nesse caso, ambos incorrerão no crime de aborto. A gestante responderá pelo 

aborto consentido (art. 124 do CP) no qual a pena cominada é de 2 a 3 anos de 

detenção e quem vier a realizar o procedimento abortivo responderá pelo crime de 

aborto praticado por terceiro com consentimento (art. 126 do CP), cuja pena é de 

reclusão de 1 a 4 anos.  

                                                 
8 PNA - Pesquisa Nacional de Aborto - é uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasilia em 
parceria com ANIS - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, reconhecida pela OMS.   
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O que destaca essa espécie de aborto é a autorização da gestante, ou seja, 

o terceiro tem permissão para realizar o procedimento abortivo. Gonçalves (2011, 

p.153)  sustenta que: 

 
Nessa modalidade, a gestante não pratica em si o ato abortivo, mas 
permite que outra pessoa nela realize a manobra provocadora da 
morte do feto. Muitas vezes a gestante até paga por isso, o que, 
todavia, não é requisito do crime, bastando sua anuência. 

A forma de aborto mais frequente ocorre quando a mulher busca por 

médicos, parteiras, enfermeiras que realizem o procedimento. No entanto, pelos 

valores altíssimos que estes profissionais cobram para realizá-lo, na maioria das 

vezes são pessoas sem formação na área de saúde que acabam realizando o 

aborto. Dessa forma colocam em risco a vida dessas mulheres. 

O art. 125 do CP aborda a espécie de aborto praticado por terceiro, sem o  

consentimento da gestante. É a modalidade mais grave de abordo e independe se a 

gestante tenha ciência do ato ou não. O que classifica esse tipo penal é a não 

autorização da gestante e é importante evidenciar que esta não anuência se 

caracteriza quanto a sua existência, ou quando não existente for presumida  

(quando não maior de 14 anos, alienada ou débil mental ). A pena cominada para 

esse crime é de 3 a 10 anos de reclusão.  

Lopes da Silva (2010, p. 02) explica que: 

 
É a forma mais grave do delito de aborto, que consiste na prática de 
métodos abortivos por terceiro sem o consentimento da vítima. Não 
há a necessidade da gestante saber e não aprovar o ato. Pode 
ocorrer casos da não-ciência da mulher como, por exemplo, misturar 
uma substância abortiva em um alimento e dáa grávida para a sua 
ingestão. 

 
A doutrina coloca que normalmente nesse tipo penal o método utilizado é a 

fraude, indução da gestante ao erro, condutas ardilosas, grave ameaças, uso de 

violência, promessa de mal grave caso não venha cometer o aborto. Contudo 

Bitencourt (2015, p.173) acrescenta que, para que haja a caracterização desse 

crime não é necessariamente só das formas citadas, mas “basta a simulação ou 

mesmo dissimulação, ardil ou qualquer outra forma de burlar a atenção ou vigilância 

da gestante”. De fato, o crime é caracterizado com a gestante, sabendo ou não do 

aborto que está sendo praticado nela.  

Outro método é o aborto praticado por terceiro com consentimento da 

gestante que se encontra tipificado no art. 126 do CP. Como já mencionado, é o 
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método mais comum, utilizado pelas gestantes que optam pelo aborto e acontece 

com grande freqüência no Brasil. Portanto, quem vier a praticar o aborto na gestante 

com a anuência da mesma, incorre nesse tipo penal, com pena de reclusão de 1 a 4 

anos. Assim, Gonçalves (2014, p.155) explana que: 

 
Para a existência do crime de provocação de aborto com o 
consentimento da gestante, é necessário que este perdure até a 
consumação do ato. Caso a gestante que, inicialmente, havia 
prestado consentimento se arrependa — já na sala própria para a 
realização da manobra abortiva — e peça ao agente que não o faça, 
mas este prossiga na execução do crime e pratique o aborto, 
responderá, evidentemente, por crime de aborto sem o 
consentimento, restando atípico o fato em relação à gestante que 
havia retirado o consentimento e foi forçada ao ato. 

 

Nessa modalidade é possível que haja participação de mais pessoas, sendo 

o exemplo mais comum as clínicas que realizam tal procedimento de forma 

clandestina, existindo assim um grupo de médicos e funcionários, com todos 

respondendo pelo crime de aborto, além do crime de formação de quadrilha 

encontrado no art. 288 do CP. 

São essas as modalidades de aborto que a legislação brasileira pune e isso, 

de um certo modo, mostra que as mulheres brasileiras não detém total autonomia, 

ou liberdade do seu próprio corpo, existindo assim um conflito com os direitos 

fundamentais encontrados na Carta Magna brasileira e evidenciando certo controle 

do Estado sobre o corpo dessas mulheres.    

 

1.4 ABORTO PERMITIDO 
  
 

Como já exposto anteriormente, o aborto no Brasil é criminalizado, porém 

existem algumas  situações que o aborto não  será punido, quando praticado por um 

médico, situações estas previstas no art. 128 do Código Penal brasileiro. É 

importante enfatizar que, mesmo nesses casos, o aborto não deixa de ser crime. 

Somente existirá a retirada da ilicitude e, em outras palavras, o aborto é lícito só nas 

hipóteses trazidas pelo artigo apontado.  

A primeira situação expressa no Código Penal é a do aborto necessário ou 

terapêutico. O aborto necessário ocorre quando a vida da gestante está em risco e 

não há outra opção para salvá-la, a não ser a realização do procedimento abortivo. 
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A especificidade desse aborto é salvar a vida da gestante em estado de 

necessidade e deve ser realizado por médico. Diante disso, Bitencourt (2015, p.177) 

expressa que: 

 
O requisito básico e fundamental é o iminente perigo a vida da 
gestante, sendo insuficiente o perigo a saúde, ainda que muito grave. 
O aborto ademais, deve ser o único meio capaz de salvar a vida da 
gestante, caso contrário o médico responderá pelo crime. 

 
 

O risco iminente não precisa ser somente na hora do parto e, se constatado 

antes, por exemplo, no início da gravidez, que tal gestação colocará a vida da mãe 

em risco, e não tiver outro método para salvá-la, também pode vir a ser praticado o 

aborto necessário. Gonçalves (ano, p.163) explica que: 

 
Não é necessário que haja situação de risco atual para a gestante, pois, 
para tal hipótese, já existe a excludente do estado de necessidade. Assim, é 
evidente que, se nos primeiros meses da gestação os exames já 
demonstram que o crescimento do feto poderá provocar a morte da 
gestante por hemorragia nos meses seguintes, não faz sentido aguardar 
que o risco se concretize para só nesse momento realizar o aborto. 

 
 

Entende-se assim que constatado o risco de morte da gestante nos meses 

seguintes pode ser realizado o procedimento. É importante ressaltar que em caso de 

extrema necessidade, o procedimento abortivo pode ser realizado por outra pessoa, 

que não o médico, não sendo exigido que a gestante autorize. 

Outra hipótese em que o Código Penal traz de "aborto legal”, é o aborto 

humanitário ou sentimental, em que é permitido quando a gestação decorre de um 

crime de estupro e a gestante concorda com o procedimento. Nucci (2014, p.526) 

discorre que a necessidade do consentimento “É imprescindível, pois, cuida-se do 

exercício regular de direito, somente a mãe pode saber o seu grau de rejeição ao 

feto ou embrião”. Nessa tipagem de aborto, é nítido a presença do princípio da 

Dignidade Humana e do direito de escolha da mulher, pois o Estado dá a 

oportunidade para que a mulher escolha se quer ou não levar a gravidez a diante. 

Outra possibilidade de aborto que não há punição, porém não está expressa 

no Código Penal, é o aborto de fetos anencéfalos. O Supremo Tribunal Federal o 

reconheceu recentemente, mais precisamente em 13 de abril de 2012, através da 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54 Distrito Federal9  pelo 

Voto do Ministro Marco Aurélio Mello. 

Os fetos anencéfalos são aqueles que se desenvolvem com ausência total 

ou parcial do encéfalo que é a parte superior do sistema nervoso central que 

controla o organismo. Militão (2013, p.01) traz um conceito mais técnico para a 

anencefalia: 

 

A anencefalia é definida na literatura médica como a má-formação 
fetal congênita por defeito do fechamento do tubo neural durante a 
gestação, de modo que o feto não apresenta os hemisférios 
cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do tronco encefálico. 
Conhecida vulgarmente como "ausência de cérebro", a anomalia 
importa na inexistência de todas as funções superiores do sistema 
nervoso central – responsável pela consciência, cognição, vida 
relacional, comunicação, afetividade e emotividade. Restam apenas 
algumas funções inferiores que controlam parcialmente a respiração, 
as funções vasomotoras e a medula espinhal. Como é intuitiva, a 
anencefalia é incompatível com a vida extra-uterina, sendo fatal em 
100% dos casos. 

 

Baseado nisso, a discussão de autorizar ou não o aborto de fetos 

anencéfalos perdurou por oito anos, pois havia forte resistência a essa possibilidade, 

uma vez que, apesar do feto não possuir sistema neural, o mesmo se desenvolve 

normalmente como qualquer bebê, se pautando no princípio do direito a vida, e o 

fundamento da dignidade da pessoa humana, muitos entendiam que não era certo o 

aborto desses fetos. 

Contudo, através da ADPF/54, o Ministro Marco Aurélio, entendeu que 

perante a impossibilidade de vida extra-uterina a mãe pode optar pelo procedimento 

abortivo ou não, mais uma vez efetivando os direitos fundamentais para as 

mulheres, pois as mães eram obrigadas a seguir com a gravidez mesmo sabendo 

que seu filho não iria sobreviver, ocasionando muitos transtornos em suas vidas. 

Nesse capítulo abordamos os conceito, a história da criminalização e o que 

o Código Penal brasileiro traz no que diz respeito ao aborto, suas formas puníveis, e 

as possibilidades de se realizar esse tipo penal sem que incorra no crime 

mencionado. Essas possibilidades foram uma conquista em se tratar do direito da 

                                                 
9  ADPF/54 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54.pdf> 
acesso em ago. 2017. 
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mulher. Todavia, o Brasil tem muito o que evoluir no que diz respeito a legislação do 

aborto, colocando em prol da mulher o direito sobre o seu corpo sem que o Estado 

intervenha, consequentemente trazendo mais direitos e proteções à saúde da 

mulher, deixando de lado a essência de sociedade patriarcal, e enxergar o aborto 

como questão de saúde pública.  

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal lida com ações que buscam 

legitimar o aborto para além dos casos permitidos, por isso, recentemente foi 

recepcionada pela Ministra Rosa Weber a ADPF/442 pleiteando a liberação do 

aborto até a 12ª semana de gestação, esta ação ainda aguarda o julgamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - A VIDA E A SUA ORIGEM  
 

Quando se refere ao aborto, faz-se a relação com vida e isso é natural, pois 

uma das grandes discussões referentes a esse assunto é onde se dá o início da vida 

humana. Muitas são as teorias e a ciência nos traz no mínimo cinco correntes 

diferentes: a corrente da genética, a embriológica, a neurológica, a natalista e a 

ecológica. Além da ciência, não se pode deixar de mencionar as correntes filosóficas 

e religiosas, pois apesar de o Brasil ser um estado laico, há uma diversidade 

religiosa na qual acaba influenciando seus praticantes e de certa forma a 

sociedade.(BARCHIFONTAINE, 2010 p. 43) 

 

2.1 TEORIA DA GENÉTICA 
 

Acredita-se que a vida dá início a partir da concepção, ou seja quando o 

espermatozóide do homem fecunda o óvulo da mulher. Segundo essa teoria é nesse 

momento que se inicia a vida humana. Barchifontaine (2010, p.43) esclarece que na 

Visão genética, 

 
a vida humana começa na fertilização, quando espermatozoide e 
óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um 
indivíduo com um conjunto genético único. Assim é criado um novo 
indivíduo, um ser humano com direitos iguais aos de qualquer outro. 
É também a opinião oficial da Igreja Católica. 
 

Há doutrinadores que entendem que foi essa a teoria adotada pelo Código 

Civil no seu art. 2º que expressa: “A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”. No entanto, há muita divergência nos entendimentos relacionados a esse 

artigo, pois a doutrina mais conservadora acredita e apoia essa corrente. A outra 

corrente segue com a posição de que a teoria usada como base para o artigo em 

questão é a teoria natalista, corrente esta  majoritária quanto ao Direito Civil, pois 
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pregam que o nascituro não poderia ser considerado pessoa humana por se tratar 

de mera expectativa de uma vida. (ASFOR, p. 02 2013).  

Para os que defendem essa corrente, a Lei n.º 11804/2008 dos alimentos 

gravÍcos veio para sustentar ainda mais a tese de que a vida se inicia desde a 

concepção, pois essa lei traz direitos fundamentais para o embrião desde a 

fecundação. (GONTIJO, 2012 p. 08).  

Costa e Giolo Júnior (2015, p. 301) expõe que a crítica a essa teoria seria 

pelo fato de que nela não distingue a vida biológica da vida humana, portanto se 

analisarmos por essa corrente, tudo que tiver vida biológica deveria ser protegido e 

reconhecido como vida humana. Outro ponto criticado é que no ordenamento 

jurídico brasileiro há muita insegurança jurídica com relação a esse assunto, pois 

alguns artigos acabam adotando essa teoria e outros indo contra essa corrente, 

observando dessa forma o quanto é importante a uniformização de uma das teorias 

do início da vida.  

 

2.2 TEORIA EMBRIOLÓGICA   
 

Essa corrente prega que a vida só vai se iniciar na terceira semana posterior 

a concepção, quando já passa a existir o embrião, pois antes disso é considerado 

apenas um conjunto de células. Como ainda há a possibilidade de ocorrer uma 

divisão celular até a terceira semana, após essa fase extingue-se esse processo 

havendo o marco do início da vida humana (SCHINESTSCK, 2008 p. 11).   

É com base nessa corrente que foi admitido o uso de anticoncepcionais, 

bem como a pílula do dia seguinte, pois esses hormônios não deixam o óvulo 

fecundado aderir a parede do útero, consequentemente não desenvolvendo um 

embrião, afastando assim a ocorrência de um crime de aborto. 

Nesse sentido expressa Costa e Giolo Júnior ( 2015, p. 307): 

 
Para os defensores dessa teoria, esta é a justificativa para a livre 
comercialização das chamadas “pílulas do dia seguinte”, pois essas 
atuam, como já foi explicado, de várias maneiras para impedir a 
fecundação, mas caso ela ocorra, também evitam que o produto da 
concepção se fixe na parede do útero, ou seja, impedem que se 
conclua a nidação e, como já foi dito, antes desta etapa se concluir, 
para o Código Penal, não há o que se falar em aborto.  
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Diante desse contexto, os que defendem essa teoria afirmam que só existirá 

a vida a partir do momento em que o zigoto se liga ao útero da mulher, deixando 

então de ser uma mera expectativa e passando a ser considerado ser humano. 

(COSTA e GIOLO JÚNIOR:, 2015, p. 306 ). 

Expõe inda que a rejeição a essa corrente se encontra na fundamentação de 

que essa teoria se concentra muito no ambiente em que é gerado embrião, ou seja, 

no útero materno. Porém, há possibilidades de o óvulo se fixar na parede de outro 

órgão que não o útero, assim para essa corrente não seria considerado o início da 

vida.  

 

2.3 TEORIA NEUROLÓGICA 
 

Para os que defendem essa corrente, a vida só irá se iniciar a partir do 

momento em que houver indícios de sistema neural no feto. Entretanto, a discussão 

nessa corrente está em saber qual é o  exato momento da formação do cérebro do 

feto. Alguns estudiosos da área da saúde dizem que podem ser encontrados indícios 

de sistema nervoso já na 8ª semana de gestação e outra parte dos que defendem a 

teoria neurológica entende que o sistema nervoso só se forma a partir da 20ª 

semana da gravidez. (BARCHIFONTAINE, 2010 p. 44) 

O maior fundamento desta teoria está na Lei que regulamenta o transplante 

de órgão (art. 3º, da Lei n. 9.434/97)10 que diz: 

 
Art. 3º 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, constatada e registrada por dois 
médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 
mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 
resolução do Conselho Federal de Medicina. 

 

Uma vez que o dispositivo entende que a morte do ser humano acontece 

quando cessada a atividade cerebral, então nada mais inequívoco que partir da 

premissa de que a vida se inicia com o nascimento do sistema neutral. ( 

SCHINESTSCK, 2008, p. 11)  

O relator da ADPF-54 e Ministro Marco Aurelio expressa em seu voto: 

 

                                                 
10 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9434.htm > . Acesso em???? 
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“ Tal consideração pode ser buscada no que se tem chamado de 
Biodireito, que trata da relação do Direito com aspectos da vida 
biológica e da ética a respeito do ser humano. Para esse fim, é 
importantíssimo destacar que a Lei de Transplantes de Órgãos (Lei 
n. 9.434/97) determina como morte a chamada morte encefálica, 
quando não há mais atividade cerebral no indivíduo, e remete os 
critérios clínicos do diagnóstico da morte ao Conselho Federal de 
Medicina (art. 3o da Lei n. 9.434/97). A contrario sensu, portanto, 
vida é a existência de atividade cerebral. " 

 

Embora haja divergências quanto ao momento em que o sistema nervoso 

central se desenvolve, o seu fundamento é bastante plausível, consubstanciado na 

própria legislação citada acima (ainda vigente). Ela serviu também como base para 

ADPF-5411, em que o Supremo Tribunal Federal julgou e autorizou o aborto de fetos 

anencéfalos, concluindo assim que, antes da vida humana existe a vida biológica. 

O que é questionado nessa teoria é o fato de estar confundindo dois 

conceitos totalmente diferentes: a vida e a morte. Os que vão contra essa corrente 

entendem que não se pode contrapor esses dois conceitos colocando um como o 

oposto do outro, se baseando somente no conceito de morte. ( DE SOUZA, 2010, 

p.07) 

 

2.4 TEORIA NATALISTA 
 

Perea (2015, p. 03) mostra que a teoria natalista é diferente de todas as 

outras citadas, pois defender que a vida irá se iniciar  fora do ventre materno, isto é, 

com o nascimento, haja vista que o feto no útero é apenas um ser com expectativa 

de vida. 

Como já mencionado anteriormente, a doutrina majoritária inclina-se para 

essa teoria, pois acreditam que é o fundamento encontrado na primeira parte do art. 

2º do Código Civil, tendo em vista que o dispositivo confere a personalidade civil 

quando do nascimento com vida do feto.   

Nesse sentido Rios (2015 p. 02) aborda que: 

 
A personalidade civil é uma criação do Direito para que o indivíduo 
seja considerado pessoa e, portanto, tenha direitos e obrigações. Tal 
atributo tem início diante do nascimento com vida, fato que pode ser 
comprovado, dentre outros meios, através da respiração. A 

                                                 
11 Disponível em : < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54.pdf> . Acesso em 
ago. 2017. 
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personalidade civil perdura por toda a vida e somente se extingue 
com a morte. Até o nascimento com vida, o nascituro é detentor de o 
que se chama expectativa de direitos. 

 

O autor ainda mostra que, ao falar que a personalidade civil se dá com o 

nascimento com vida do feto, não quer dizer que a vida intra-uterina não será 

protegida, pois como vimos na segunda parte do artigo “ mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro ” (2015, 02), pode-se notar claramente  

a teoria concepcionista, diferenciando assim o início da personalidade civil, do 

princípio da vida. 

Flávio Tartuce (2007, p.09) faz uma crítica a tal teoria, dizendo que: 

 
Do ponto de vista prático, a teoria natalista nega ao nascituro mesmo 
os seus direitos fundamentais, relacionados com a sua 
personalidade, caso do direito à vida, à investigação de paternidade, 
aos alimentos, ao nome e até à imagem. Com essa negativa, a teoria 
natalista esbarra em dispositivos do Código Civil que consagram 
direitos àquele que foi concebido e não nasceu. Essa negativa de 
direitos é mais um argumento forte para sustentar a total superação 
dessa corrente doutrinária. 

 
O autor demostra ainda que essa teoria acaba não garantindo os direitos 

constitucionais ao nascituro, contradizendo dessa forma o aludido na segunda parte 

do art. 2º do Código Civil, e tratando-o como coisa. 

Pelo exposto, acredita-se que a teoria natalista opta pelo conceito de que há 

vida a partir do nascimento e antes disso há somente uma expectativa de vida, 

reconhecendo então que essa teoria, na verdade, expõe o início da personalidade 

civil, e não o da vida. (PEREA, 2015, p. 2-3) 

 

2.5 TEORIA ECOLÓGICA  
 

Para essa teoria a vida irá se iniciar quando houver possibilidade de vida do 

nascituro extra-uterina.  Barchifontaine (2010, p. 44) explica que a: 

 
Visão ecológica: a capacidade de sobreviver fora do útero é que faz 
do feto um ser independente e determina o início da vida. Médicos 
consideram que um bebê prematuro só se mantém vivo se tiver 
pulmões prontos, o que acontece entre a 20a e a 24a semana de 
gravidez. Foi o critério adotado pela Suprema Corte dos EUA na 
decisão que autorizou o direito ao aborto.  
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Ainda demonstra o autor ( 2010, p. 44) que essa teoria não é muito aceita no 

Brasil, no entanto ela tem uma grande importância  quando se fala em aborto, pois 

foi essa corrente que ensejou a descriminalização do aborto nos Estados Unidos em 

1973.  

O importante para essa teoria é a possibilidade de sobrevivência fora do 

útero materno, o que segundo os estudiosos isso não aconteceria antes de formar 

os pulmões do nascituro. 
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CAPÍTULO 3 - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
  

 A existência dos direitos individuais, recepcionados pela Constituição Federal 

em 1988 é um retrato importante do antigo cenário político e filosófico que ensejou 

sua inclusão, passou a existir com intuito de que o Estado garanta o mínimo de 

condições para que o ínvido viva dignamente, são direitos inerentes a pessoa 

humana que não podem ser violados por ninguém, devendo o Estado tutelar cada 

um deles. 

 

3.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

No artigo 5º da Constituição Federal12 brasileira promulgada em 1988, são 

encontrados os, direitos fundamentais inerentes a toda pessoa humana,  são 

princípios mínimos que o Estado deve garantir para que a pessoa possa viver com 

dignidade, como por exemplo o direito a vida, saúde, moradia, vestuário, 

alimentação, estudos, etc. Todos os direitos fundamentais devem respeitar além do 

Estado Democrático de Direito, os princípios em que a Carta Magna se embasou e 

estão previstos em seu art. 1º: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

 

                                                 
12  Constituição Federal. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>  
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O inciso terceiro supracitado apresenta o princípio da dignidade da pessoa 

humana, um princípio muito difícil de ser conceituado por ser subjetivo e inerente a 

pessoa humana e que não pode ser violado, a doutrina elenca inúmeros conceitos, 

Silva (1998, p.92) explica que "a dignidade da pessoa humana é um valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à 

vida.” Isto é a dignidade é um direito que faz parte do homem, não podendo ser 

tirado uma vez que ja nasce com ele, esse principio é peculiar pois nele compreende 

todos os direitos fundamentais mínimos para que o mesmo seja efetivado.  

No mesmo sentido LEMISZ (2010), expõe: 

 
A dignidade é um atributo humano sentido e criado pelo homem; por 
ele desenvolvido e estudado, existindo desde os primórdios da 
humanidade, mas só nos últimos dois séculos percebido plenamente. 
Contudo, apesar de que quando o ser humano começou a viver em 
sociedades rudimentares organizadas a honra, a honradez e a 
nobreza já eram respeitadas por todos do grupo, o que não era 
percebido e entendido concretamente, mas geravam destaque a 
alguns membros.  

 

A ideia da dignidade da pessoa humana passou a ser evidenciada após a 

Segunda Guerra Mundial, e foi na Assembleia Geral das Nações Unidas realizada 

no ano de 1948, que aprovaram o documento intitulado como Declarações 

Universais dos Direitos Humanos, cuja finalidade era de acabar com a violência ao 

próximo frente a vários cenários de massacres recentemente vividos, foi a partir dai 

que iniciou a proteção à dignidade humana.( DIÓGINES JÚNIOR, p. 03) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos13, expressa em seu preambulo 

a importânciado principio da Dignidade da Pessoa Humana, onde diz:  

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo (…). Considerando que as Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e 
valor da pessoa humana (…). 

                                                 
13 DUHU. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-
dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social > acesso em out. 2017 
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Outro documento tão importante quanto a DUDH, é a Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos14 que foi convencionada em 1969, e no seu artigo 11, § 

1º diz : “ toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra a ao reconhecimento da 

sua dignidade”. Contudo o Brasil somente ratificou tal convenção em 1992, 

reforçando assim a garantia do principio da dignidade da pessoa humana, já prevista 

na Constituição Federal promulgada em 1988. ( GOMES, SCHMIDT, 2014, p.10) 

Conforme Garcia (2013, p. 03) a dignidade da pessoa humana, um dos 

princípios máximos que a Lei Maior garante, junto com o fundamento do Estado 

Democrático de Direito, tem o objetivo de tutelar tanto os direitos fundamentais 

coletivos como os individuais, possibilitando o funcionamento de todos os outros 

direitos garantidos pela Constituição Federal.  

A Ministra do Supremo Tribunal Federal Carmem Lúcia em seu voto na 

ADF/54, onde discutiu e legalizou o aborto em fetos anencéfalos expôs: 

 

O constitucionalismo contemporâneo afirma a dignidade da pessoa 
humana não apenas como fundamento dos direitos fundamentais, 
mas realiza que dela se deduzem outros direitos fundamentais, 
alguns dos quais não expressos na Constituição, mas tidos como 
próprios e obrigatórios do sistema.  

 
 

Carmem Lúcia entendeu ainda que a criminalização do aborto de fetos 

anencéfalos era uma afronta ao principio da dignidade da pessoa humana dessa 

forma violava também os outros princípios como o da liberdade de escolha, do 

direito sob o próprio corpo, já que o primeiro é fundamento para os outros.   

Santos, Canciani e Silva (2015, p. 04) no que diz respeito ao aborto em geral, 

entendem que é violada a Dignidade da mulher, bem como o direito à liberdade, 

quando a mulher não pode optar se quer ou não ser mãe, criminalizando uma 

escolha, que deveria caber somente ela.   

                                                 
14  Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos. Disponível em : < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf> acesso em out. 2017. 
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3.2 DIREITO À SAÚDE 
 

A Constituição Federal impõe que deve sempre ser respeitado o principio da 

dignidade da pessoa humana, dessa forma o Estado tem o dever de garantir o 

mínimo de estrutura para que a pessoa viva dignamente, por isso a Carta Magna 

trouxe alguns direitos fundamentais inerentes a pessoa e que não podem ser 

violados. Um direito fundamental muito importante é o direito a saúde, regulado pela 

Lei Maior nos arts. 196 a 200. O art. 196 descreve:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos 
riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

Diante disso, em 1990 foi promulgada a Lei 8.080 que instituiu o Sistema 

Único de Saúde (SUS) para que houvesse a efetivação da Garantia Fundamental 

determinada pela Constituição. O SUS é um sistema de saúde que o Estado criou 

para garantir assistência médica integral e gratuita para a população. (MARQUE, 

2015, p. 02) 

Os serviços realizados pelo SUS é direcionado a qualquer pessoa, nesse 

sentindo explica Moura (2013, p.03): 

 

No tocante ao direito à saúde, qualquer pessoa tem direito a obter os 
serviços do SUS, tenha ou não condições econômicas para arcar 
com os gastos da saúde de forma privada. Há quem contrate um 
plano privado de saúde, pagando-o com muito esforço por entendê-lo 
prioritário e quem possua contrato de assistência médica adquirida 
com incentivo financeiro do empregador, não sendo razoável negar a 
essas pessoas a assistência farmacêutica do SUS punindo-as por ter 
assistência médica privada, até porque a distinção não tem 
fundamento legal, sequer constitucional. 

 

Por ser direito de todos e um dever do Estado a garantia do direito a saúde, o 

SUS tem como obrigação atender as necessidades de seus usuários, com serviços 



  33 

de qualidade e infraestrutura adequada, devendo o Estado instituir políticas publicas   

para que haja a diminuição de malefícios que atingem a todos, afim de proteger a 

vida e a saúde da sociedade.  

O aborto é uma questão de saúde pública, pois atinge diretamente a vida e 

saúde da mulher, no brasil mulheres não deixam de praticar o aborto por ser 

criminalizado, desse modo se arriscam procurando métodos alternativos para a 

realização do procedimento, na maioria das vezes realizados em situações 

precárias, colocando em risco sua vida. O aborto clandestino esta em 5º lugar 

quando se fala em morte de gestante, o Ministério da Saúde divulgou que o numero 

de abortos clandestinos realizados por ano é de 1 milhão15.  

Entretanto não chega ser um dado preciso e sim uma estimativa, o Ministério 

da Saúde explica: 

 

O maior desafio para o cálculo da magnitude do aborto no Brasil é 
a dificuldade de acesso a dados fidedignos, além do alto número de 
mulheres que omitem ter induzido aborto em questionários com 
perguntas diretas. Em finais dos anos 1980, foi testada a técnica de 
resposta ao azar para estimar a indução do aborto em uma ampla 
amostra populacional de mulheres. Por meio da abordagem direta, 
encontrou-se a incidência de oito abortos a cada 1.000 mulheres, ao 
passo que, com a técnica de resposta ao azar, chegou-se a 42 a 
cada 1.000, ou seja, uma incidência cinco vezes superior.” (Aborto e 
Saúde Pública – 20 anos. Ministério da Saúde, 2009. Fl. 16) 

 

 Estima-se que este número de aborto clandestino seja muito maior, visto que 

os dados referente ao aborto fornecidos pelo Ministério da Saúde refere-se a 

atendimentos no SUS, em procedimentos que não foram bem sucedidos. No entanto 

não estão computados as clinicas de aborto clandestinas, nem os casos que não 

houveram complicações. (GUERRA, SOUSA , MENEZES, 2010, p.10). 

 

3.3 ACESSO AO ABORTO LEGAL  
 

                                                 
15 Governo afirma à ONU que aborto clandestino no país é problema de saúde pública. Disponível em 
< https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-afirma-onu-que-aborto-clandestino-no-pais-problema-
de-saude-publica-15550664#ixzz4vLGfMobtstest> acesso out. 2017. 
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 A legislação penal brasileira permite três possibilidades para a realização de 

aborto, quando a vida da mãe estiver em risco iminente, gravidez decorrente de 

estupro ou quando o feto desenvolve a má formação de anencefalia. Assim, a 

mulher que se encontra em uma dessas três situações sem a necessidade de 

autorização judicial e amparada pela lei, deve procurar a unidade de saúde para a 

realização do procedimento. 

 Conforme Cardia (2017, p.01), quando essas mulheres procuram o Serviço de 

Aborto Legal se deparam com diversos obstáculos burocráticos e falta de 

infraestrutura, dificultando o exercício do seu direito, principalmente na gravidez que 

decorre de violência sexual. A Lei permite que o aborto das mulheres que foram 

estupradas sejam realizados sem qualquer impedimento. Entretanto, as mulheres 

que procuram esse serviço enfrentam discriminação por profissionais da saúde, sem 

contar as exigências de diversas documentações, inclusive boletim de ocorrência, 

contrariando as normas legislativas. 

 Muitas vezes, os médicos se recusam de realizar o aborto legal, por 

entenderem que as práticas abortivas são contrárias a sua moral. Em outros casos, 

fica visível o descontentamento dos médicos por atingirem diretamente as suas 

convicções  religiosas. Nesse dois casos, a negligência médica deixa amostra as 

causas da sua falta de profissionalismo. Nesse sentido, Azenha ( 2017, p.02 ) 

retrata: 

 

Sobram dificuldades para complicar a vida da mulher que precisa se 
submeter ao aborto legal. Uma delas é a negativa de alguns médicos 
em realizar o procedimento. Eles estão amparados pelo código de 
ética médica e por uma norma técnica que permite rejeitar a tarefa 
por “objeção de consciência”. A mesma norma, porém, determina 
aos serviços públicos credenciados que garantam o atendimento em 
tempo hábil por outro profissional da instituição ou de outro serviço. E 
mais: a objeção de consciência não é reconhecida na falta de outro 
médico para atender a mulher, se houver risco de morte ou a 
omissão do atendimento puder causar danos. 

 

 Nesse viés, observa-se que o sistema de aborto legal é constantemente 

negligenciado, pelos próprios profissionais da saúde por diversos motivos, ora 

particulares, morais e religiosos, ora por falta de infraestrutura física ou técnica, 

mostrando a omissão do Estado na proteção da efetivação do direito da mulher. 



  35 

Diante da ausência de fiscalização, não garante a essas mulheres um atendimento 

digno quando na busca pelo aborto legal se depara com obstáculos e até mesmo a 

negativa de realização do procedimento  pelo sistema, violando assim o que prevê o 

Código Penal bem como todos os direitos fundamentais das mulheres garantidos 

pela Constituição Federal. (MADEIRO, DINIZ,  2016, p. 566 -770) 

 

3.4 PLANEJAMENTO FAMILIAR  
  

 Previsto na Constituição Federal o direito ao livre planejamento familiar 

também se relaciona diretamente com o aborto clandestino, pois uma vez que falta 

incentivos ou acessibilidade as políticas publicas relacionadas ao planejamento 

familiar consequentemente aumentam os números de gravidez indesejada, diante 

desse quadro aumenta a procura de métodos abortivos ilegais, é o que narra 

Pelissari (2006, p. 1-19).  

 O planejamento familiar é o direito de todos diante de informações e 

recursos acessíveis garantidos pelo Estado, para que livremente possam optar por 

terem ou não filhos bem como  quantos e quando terão filhos. Dessa forma descreve 

a Constituição Federal art. 226§ 7º: 

 
art. 226 […] § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas 
 
 

Por ser um direito fundamental, para Quaranta ( 2010 p. 03) o planejamento 

familiar deve ser interpretado de uma forma mais abrangente, observado também 

pela ótica da garantia de saúde sexual, dessa forma cabe o Estado garantir através 

de política publicas de planejamento familiar a possibilidade de executar as escolhas 

do indivíduo ao que se  refere a vontade de ter filhos.  

Entretanto a realidade do direito fundamental de acesso ao planejamento 

familiar não tem eficácia no sistema jurídico brasileiro explica o Dr. Drauzio Varella 

no video Aborto e Planejamento Familiar (2011), que a escassez de políticas 

publicas de planejamento familiar gera como ja mencionado gravidez indesejada e a 

procura por aborto, que ao mesmo tempo é também negado  a mulher pelo Estado, 
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dessa forma as mulheres acabam optando por métodos de aborto clandestino que 

para a maioria da população que não tem acesso buscam métodos sem 

acompanhamento de profissionais da saúde e geralmente são realizados de forma 

precária, que como mostram os indicias a quinta maior causa de mortes materna.  

O Dr. Thomaz Gollop, ginecologista, no video Aborto e Planejamento 

Familiar (2011) explica que com base nos países ricos o planejamento familiar reduz  

bastante o numero de gravidez indesejada, no entanto não resolve o problema por 

isso então os Estados adotam leis permissivas ao aborto para acolher as mulheres 

que o desejarem pratica-lo, garantido dessa forma segurança no procedimento.  

 

3.5 LIBERDADE 
 

 O Brasil por ser um Estado Democrático de Direito tem com um de seus 

princípios fundamentais a liberdade. O direito a liberdade é inerente ao homem 

desta forma o Estado deve tutelar esse direito segundo Ruiz ( 2006 , p.144) coloca 

que a doutrina demostra dois tipos de liberdade a interna que uma liberdade 

subjetiva se refere a vontade do homem, e a liberdade externa esse deriva do querer 

fazer. Complementa ainda: 

Enquanto a liberdade interna é ampla e abstrata, a liberdade externa 
é restrita e objetiva. Por isso, esta vem sempre ligada a uma 
limitação legal, visualizando não só o bem de um, mas de todos; não 
o bem do indivíduo, isoladamente, mas do indivíduo dentro de um 
contexto social." (2006 p.144). 

  

 O direito a liberdade é totalmente associado ao principio da dignidade da 

pessoa humana e como direito fundamental é dever do Estado regular de modo que 

seja garantido a todos os indivíduos, explica Mattos Junior (2009, p. 20-26) que o 

direito a liberdade é um gênero que deriva varias espécies.  

 

3.5.1 LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA  
 

 Como mencionado acima a Carta Magna é responsável por garantir a 

liberdade em observância com o principio da dignidade da pessoa humana, um 
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direito, muito importante principalmente para a mulher foi conquistado diante da sua 

vulnerabilidade, é o direito a liberdade sexual e reprodutiva, uma vitória consagrada 

da luta pela dignidade da mulher explicam Corrêa, Alves e Jannuzzi. (2015, p.51). 

 A liberdade sexual segundo Dias (2002, p. 02) integra a conduta humana 

diante disso deve ser  respeitado o exercício do direito relacionado a sexualidade do 

indivíduo, tal direito prega que o indivíduo não será obrigado a se relacionar com 

alguém que não seja de sua vontade, a liberdade sexual garante a pessoa a 

faculdade de escolher com quer se relacionar, quando, bem como o local de sua 

escolha, respeitando os princípios e costumes sociais, morais. 

 Almeida (2013, p.03) explica que a liberdade sexual também é um direito 

fundamental prevista pela DUDH, desse modo cabe ao Estado a tutela desse direito, 

bem como a criação de políticas públicas para torna-lo mais efetivo. 

 O maior progresso da direito a liberdade sexual foi o reconhecimento dos 

direitos sexuais e reprodutivos onde seu marco foi com o surgimento do 

anticoncepcional nos anos de 1950. De la para cá os avanços foram muitos nesse 

campo de direitos sexuais, entretanto quando o assunto é a descriminalização do 

aborto é notável o retrocesso, pois os direitos sexuais e reprodutivos são 

reconhecidos em diversos tratados e convenções internacionais, a maioria 

ratificadas pelo Brasil. Em 1994 e 1995 foram realizadas duas conferencias muito 

importante para os direitos reprodutivos a Conferencia Sobre População e 

Desenvolvimento, no Cairo e outra realizada na China, a IV Conferencia Mundial da 

Mulher, foi reconhecido que para se efetivar a dignidade da mulher devem ser 

respeitados os direitos sexuais e reprodutivos dela. ( DICK 2016, p. 35). 

 Cavalcante e Buglione (2008, p.134) explanam:  

 
Os direitos reprodutivos, além de nos remeter à floresta das relações 
interpessoais, que é absolutamente marcada pela subjetividade, 
implicam questões de mentalidades, de matrizes culturais e de 
relações de gênero. Por essa razão, tais direitos estarão sempre 
presentes no jogo democrático e, se prescindido da razão pública, 
ameaçados. Cabe, então, à sociedade civil organizada, norteada 
pelos princípios humanistas, de eqüidade de gênero e de uma cultura 
da laicidade, encarregar-se de defendê-los. 
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 A partir disso cumpre ressaltar que a falar em liberdade sexual não é somente 

protegida pela Carta Magna, o Código Penal guarda um Titulo exclusivo para os 

Crimes Contra a Dignidade Sexual, titulo esse que a pouco sofreu alteração 

significativa dentre elas a união dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 

bem como reconheceu que tanto as mulheres quantos os homens podem ser 

vítimas desse tipo penal, dentre outras modificações, que foram realizadas em 

detrimento a proteção a liberdade sexual. ( SAMPAIO, 2015, p. 06).  

 Embora tenham sido reconhecidos muitos direitos das mulheres, quando o 

foco é liberdade sexual e reprodutiva como direito, é observado que o Brasil ainda 

esta caminhando a passos lentos, pois esses direitos se relacionam com todas as 

outras garantias constitucionais, que pode servir de argumento para o direito da 

mulher de escolher se quer ou não seguir uma gravidez, a criminalização do aborto 

como visto viola a maioria dos direitos constitucionais e direitos humanos das 

mulheres, diante disso fica claro que as mulheres precisam ter autonomia sobre sua 

sexualidade consequentemente sobre sua reprodução para que seja efetivado seu 

direito a democracia, cidadania, liberdade, igualdade, bem como uma vida digna 

como prevê a Constituição Federal. ( ANJOS, et. al. 2013, 4-6).   
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CAPÍTULO 4 - O MOVIMENTO FEMINISTA 
 

Durante a Revolução Francesa em 1789, o movimento feminista se mostrou 

pela primeira vez como um movimento social político, buscando a igualdade entre 

homens e mulheres com a intenção de desconstruir uma sociedade de cultura 

patriarcal onde a mulher era vista como propriedade do homem, Gurgel (2010, p.10) 

mostra que uma das grandes vitórias do movimento feminista foi a conquista pelo 

direito ao voto. Com o passar dos anos o movimento começou a ganhar força, 

passaram então a reivindicar outros direitos, além dos políticos, como o direito ao 

trabalho, a educação, bem como igualdade salarial. O foco do movimento feminista 

foram as lutas pelos direitos políticos e civis, no entanto, o tema central sempre foi a 

igualdade de gênero. 

Quando foi consagrado o capitalismo, o movimento feminista tomou mais 

força se espalhando pelo mundo. No Brasil as primeiras influências feministas foram 

em 1960 com algumas pequenas mudança no que diz respeito ao direito das 

mulheres. Todavia, a   chegada do movimento feminista se deu nos anos 70 em 

meio a ditadura militar, um momento histórico muito difícil, especialmente para as 

mulheres, Sarti (2001, p. 02) “[…] o feminismo militante no Brasil surge como 

conseqüência da resistência das mulheres à ditadura[…]“. Muitas mulheres, durante 

a ditadura militar, sofreram com torturas físicas e psicológicas, estupros, maus 

tratos, principalmente as militantes que iam contra a ditadura e lutavam por seus 

direitos. 

No ano de 1980 o movimento feminista começou a discutir o papel da 

mulher na sociedade e na família, as pautas para discussão começaram a surgir no 

tocante a igualdade de sexo, trabalho digno, aborto, igualdade salarial, 

contraceptivos, a liberdade sexual e reprodutiva. Houve o início também de uma 

forte luta ao combate a violência contra às mulheres. (SCHMIDT, 2000, p. 05).  

Diniz (2006 p. 19) explica que 1985 foi também um ano muito importante no 

tocante ao direito da mulher, porque foi nesse ano a criação da primeira Delegacia 

Policial de Defesa da Mulher. 

A chegada da Constituição Federal brasileira em 1988 e a instituição do 

Estado Democrático de Direito foi um marco jurídico muito importante na trajetória da 

mulher, porque trouxe consigo muitos direitos reivindicados pelo movimento 
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feminista, como a garantia do direito a igualdade entre homens e mulheres. Além 

disso, trouxe também no âmbito de proteção às mulheres, tratados e convenções 

internacionais que impedem a violação dos direitos conquistados. (BARRETO, 2010, 

p. 23) 

Outro triunfo importante que marcou a trajetória em busca de direitos das 

mulheres foi em 2006 com a promulgação da Lei Maria da Penha, um dispositivo 

legal que veio para coibir a violência contra a mulher, principalmente no ambiente 

doméstico e familiar. Morato, Santoucy e Cotta ( 2013, p. 285) explanam que: 

 
Uma lei avançada, corajosa e ambiciosa. Ambiciosa na medida em 
que visa disciplinar justamente esferas que estiveram, por séculos, 
imunes à atuação do Estado: o espaço doméstico, a conjugalidade, a 
parentalidade, as relações hierárquicas estabelecidas entre pais e 
filhos, maridos e esposas, sogras, noras, genros, netos, avós, enfim, 
homens, mulheres, crianças e idosos ligados por relações de afeto e 
convivência íntima – afeto aqui compreendido em sua acepção mais 
ampla, para abranger toda gama de emoções que são despertadas 
pela interação de indivíduos, tais como amor, raiva, mágoa, ciúmes, 
paixão, desejo, lealdade.  
A lei visa disciplinar, coibir, regrar as interações entre os indivíduos, 
mas é sempre caro aos homens estabelecer limites, nomear espaços 
onde essa mesma lei não possa entrar. Lugares e situações onde 
eles possam, ainda que mínima e temporariamente, exercer sua 
vontade de potência.  

 
Do início do movimento até hoje as mulheres foram ganhando espaço na 

sociedade, na política, na família, no mercado de trabalho, entretanto a 

desigualdade e discriminação ainda é vivenciado por muitas delas, é por isso que as 

lutas não param, o feminismo ainda tem por objetivo a efetivação da isonomia de 

direitos prevista na Lei Maior. Nesse sentido R.Silva e Freitas( 2014, p. 01) expõe 

que: 

 
A discriminação e a desigualdade entre homens e mulheres, no 
entanto, ainda atinge milhões de mulheres em todos os continentes. 
As mulheres conquistaram mais anos de estudo do que os homens, 
porém, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior e a 
desigualdade salarial continua. Sem falar que a maioria sobrevive da 
economia informal. 

 

Contudo, não é só no mercado de trabalho que se encontra a desigualdade 

de gênero, na vida política e pública ainda há uma forte resistência ao ingresso da 

mulher nesse mundo. A desigualdade pode ser visualizada também quando ocorre 

impunidade da violência e a descriminação contra as mulheres. Dentre outros 
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aspectos se vê a desigualdade quando estereotipamos o papel da mulher na 

sociedade, ou seja, quando é imposto a ela cumprir seu papel idealizado pela 

sociedade de cultura patriarcal. (GONZAGA , 2005, p.1). 

O movimento feminista surgiu lutando para que fosse instaurada a igualdade 

de gênero na sociedade, mas com o passar dos anos as mulheres foram vendo que 

a desigualdade se instaurava em todos os pontos, principalmente por causa do 

machismo, e a cada conquista, a força das mulheres iam aumentando. Atualmente, 

a mulher tem mais voz, tem um espaço maior na sociedade por consequência da 

evolução dos direitos das mulheres cujo movimento feminista sempre brigou. Costa 

e Androsio (2014, p. 3-12) explicam que no mercado de trabalho atual as mulheres 

já exercem cargos de chefia, presidência, gerência, na política existem muitas 

mulheres de influência. Com a atual modificação que deu abrangência ao conceito 

de família na Constituição, a mulher já não tem mais a obrigação de cumprir um 

papel que a sociedade sempre impôs que era o de casar, engravidar, cuidar do lar, 

marido e família. Hoje em dia ela pode escolher qual o melhor papel para ela na 

família e na sociedade, graças ao empenho das mulheres em busca de seus 

direitos. 

Apesar das consagradas vitórias na trajetória pela incessante busca por 

direitos, atualmente a problemática maior é a efetivação dos direitos das mulheres 

brasileiras, pois o índice de desigualdade, violência  e preconceito contra gênero 

principalmente feminino é alarmante (SOUZA, 2008, p. 01).  Nesse mesmo sentido, 

S.G. Silva (2010, p. 01) explica:  

 
Do nosso ponto de vista, não compreendemos a violência contra as 
mulheres apenas como um ou vários atos sistematizados de 
agressão contra o seu corpo, seja da ordem do abuso sexual, seja do 
espancamento, da tortura física ou psicológica. No nosso entender, a 
violência que a mulher sofre está no seu dia a dia, incorporada e 
enraizada no imaginário social coletivo da nossa sociedade, de 
homens, mas também de mulheres, que legitimam a subordinação 
do sujeito feminino ao domínio do poder masculino. A violência 
contra as mulheres está velada no mascaramento e na subordinação 
da nossa linguagem cotidiana, no uso de expressões e de 
diversos jogos de linguagem, nas palavras de duplo sentido, na 
criação de referenciais para dar conta de uma realidade que não é a 
mais condizente com o seu papel na sociedade, também na criação 
de estereótipos que moldam formas singulares de preconceito e 
discriminação através de personagens da vida cotidiana, tais como a 
doméstica, a dona de casa, a professorinha, a mãe e a garota de 
programa estilo exportação, entre tantos outros tipos, cuja imagem 
se transformou em um objeto tão vendável quanto qualquer outro 
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produto de consumo, com o corpo explorado através da mídia, além 
de servir às leis imperativas do comércio e do turismo sexual.  

 

Diante desse quadro critico, a engajada luta feminina por espaço e igualdade 

social não para e vem tomando mais força atualmente principalmente quando os 

assuntos são os direitos das mulheres à autonomia sobre seu corpo, a liberdade 

sexual e reprodutiva e o direito de escolha pela maternidade, pois são campos que 

ainda há uma grande resistência social, moral e religiosa. Apesar de direitos 

reconhecidos, há uma notável resistência, principalmente quando a pauta é ampliar 

a legalidade do aborto, uma briga que embora antiga, sempre está em evidência, 

pois o desejo das feministas é que haja uma legislação onde o aborto seja 

reconhecido como um direito de liberdade de escolha da mulher, bem como a 

autonomia sobre seu corpo. (BRUM; DA SILVA; DOS SANTOS, 2017, p. 2-3)  

 

4.1 MOVIMENTO FEMINISTA E A  DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO  
 

Foi ainda nos anos 70 que se iniciou a discussão sobre aborto, no entanto, 

foi nos anos 80 que a luta tomou força para a mudança da legislação brasileira em 

relação a interrupção da gravidez. Depois da igualdade de gênero, a legalização do 

aborto era a pauta mais debatida entre as mulheres. O movimento feminista pregava 

que, para que houvesse a efetivação da democracia e dos direitos fundamentais, o 

aborto deveria ser visto como uma faculdade da mulher de querer ou não entrar no 

mundo materno. Todavia a Igreja Católica ofereceu grande resistência ao tema, 

usando o direito a vida como fundamento contrário ao aborto, mas as feministas 

responderam através de pesquisas realizadas na época que o aborto, além de ser 

uma realidade social, era questão de saúde da mulher, pois muitas morriam em 

função da prática do aborto clandestino.( PIMENTEL e VILLELA, 2012, p.01) 

Com o tempo a luta pela discriminalização do aborto foi tomando espaço 

diante dos tratados e convenções ratificados pelo Brasil em relação aos direitos das 

mulheres, e o aborto, além de ser enxergado como uma questão de saúde pública, 

ligou-se também aos direitos e liberdades sexuais e reprodutivas da mulher, bem 

como pela ótica do direito de escolha da maternidade e autonomia sobre o próprio 

corpo. É o que narra Martins e Goulart (2016, p.06): 

 
Ainda que esteja dentro dos limites da tradição liberal, a propriedade 
de si mesmo é base indispensável para o acesso à cidadania e a 
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criminalização do aborto gera grave assimetria, impondo às mulheres 
limitações no manejo do próprio com as quais os homens não 
sofrem. 

 

Assim sendo, o aborto mostra-se estar totalmente ligado a direitos 

individuais das mulheres, e também ao exercício de cidadania e democracia, 

conforme previsto na Constituição Federal. Para os pró-aborto, a criminalização é 

uma afronta aos direitos e de princípios fundamentais garantidos a mulher. 

(NASCIMENTO FILHO, 2011, p.1388). 

 

4.2 AUTONOMIA DA MULHER SOBRE O PRÓPRIO CORPO 
 

No Brasil, o aborto voluntário, como já mencionado anteriormente neste 

trabalho, é crime. Bensusan (2012, p. 02) explica que, diante desse fato, se a mulher 

engravidar e não se enquadrar nas hipóteses previstas em lei autorizadoras do 

aborto, não poderá optar em dar continuidade ou não à gestação. É uma imposição 

do Estado diante de uma cultura sustentada a partir da premissa de que a 

maternidade é um desejo de todas as mulheres. 

Domingues (2008, p. 68) explica que no debate sobre aborto os dois lados, 

ou seja, quem defende a legalização do aborto e os que são contra, para 

fundamentarem suas teses baseiam-se sempre nos mesmos princípios 

constitucionais com interpretações diferentes. No entanto, o autor frisa que os 

princípios deveriam ser analisados diante de cada caso e enxergar o aborto sob uma 

ótica de problema social e de saúde pública. 

No mesmo sentido J.B.N FILHO ( 2011, p.1388) explica que não oferecer a 

mulher a chance de escolher interromper ou não gravidez é uma afronta direta aos 

princípios fundamentais previstos na Constituição, principalmente no que se refere a 

dignidade e liberdade da mulher. Descreve ainda que “Uma mulher a quem é 

negado o direito de interrupção de uma gravidez que não deseja não pode ser 

considerada sujeito de direitos, por viver subjugada a um sistema que não a 

reconhece como tal.” (2011, p.1388). 

O fundamento baseado no direito de escolha da mulher é utilizado pelas 

feministas desde o início da busca pela descriminalização do aborto. Assim mostra 

Scavone ( 2001, p. 01) : 
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[…]a luta política das mulheres francesas, nos anos 1970, para obter 
a pílula contraceptiva e o aborto como direito político, possibilitou a 
efetivação desta recusa. A máxima deste movimento era " un enfant, 
si je veux, quand je veux" ["uma criança se eu quiser, quando eu 
quiser"], que reivindicava o direito à livre escolha da maternidade. 
Por outro lado, nesta mesma década nos Estados Unidos, uma outra 
corrente feminista mais radical condicionava a libertação das 
mulheres à chegada dos bebês de proveta, supondo que, nesse 
momento, a maternidade não se passaria mais no corpo das 
mulheres. 
 

 As feministas acrescentam ainda que oferecer a mulher o direito de escolha 

pela maternidade, além de garantir os direitos previstos na Constituição, bem como 

fazer valer os direitos previstos em tratados e convenções internacionais, é uma 

forma também de se concretizar a democracia e o exercício da cidadania, pois 

segundo Martins e Goulart (2016, p. 08) a criminalização do aborto é uma forma de 

controle do Estado na autonomia da mulheres no que refere  as decisões do seu 

próprio corpo. 

 
A emancipação feminina e o direito de decidir sobre si mesma é uma 
relação tão conexa que a compreensão da própria liberdade como 
direito fundamental garantido pela Constituição Federal perpassa a 
ideia de legalização do aborto. O direito de decidir está vinculado a 
todas as demandas reivindicadas pelos movimentos feministas, haja 
vista, a constituição do que é ser livre estar fundamentado 
diretamente na possibilidade de ser livre quanto às suas próprias 
escolhas e ao seu próprio corpo. Somente assim, a mulher terá a 
oportunidade de se libertar da perspectiva de “objeto”, como o direito 
recorrentemente a trata, para ser considerada “sujeito” dotado de 
todas as capacidades e garantias fundamentais, libertando-se, por 
fim, da ampla tutela resguardada à mulher – essa tão incapaz de 
decidir-se e defender-se por si só.  

 

 Partindo da premissa de que a autonomia é uma escolha sem nenhum tipo 

de intervenção ou coação, quando existe uma imposição na qual não há o direito de 

facultar uma determinada coisa, não existe a efetivação da liberdade e, diante disso, 

não pode ser chamado de autonomia. Nesse sentindo ressalta Apolinário e Arnoni 

(2007, p.12) :  

 
Autonomia do corpo significa decidir sobre como e quando dispor 
dele, auto-governar, reger a própria vida, com liberdade e 
independência, o que é assegurado pelo ordenamento jurídico 
positivado, levando em consideração o princípio da vida humana 
como um valor em si mesmo. 
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 Portanto, nota-se, que a criminalizaçãodo aborto pode ser visto como uma 

grave violação aos direitos humanos fundamentais das mulheres, pois quando ela 

não tem a liberdade de escolher se quer ou não prosseguir com uma gravidez, 

passa a existir uma ofensa a sua autonomia. 
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CAPÍTOLO 5 - PRECEDENTES DO ABORTO NO BRASIL  
  

 Por ser crime, o aborto traz como consequência para o judiciário todos os 

anos, diversas ações relacionadas a interrupções de gravidez, seja porque a mãe 

realizou o procedimento, seja por flagrantes em clinicas de aborto clandestino ou por 

solicitação de autorização para a realização do procedimento, ocorre que algumas 

dessas ações perante o STF acabaram se tornando precedentes favoráveis 

importantes para a evolução da legislação do aborto no Brasil.  

  

5.1 DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO DE FETOS ANENCÉFALOS  
  

 Em 16 Junho de 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Saúde, compostas por profissionais da saúde de diferente setores, observando um 

crescimento de solicitações perante o judiciário por autorização para a realização do 

procedimento  de aborto de fetos anencéfalos, através do advogado Dr. Luiz 

Roberto Barroso, ajuizou perante o STF a Arguição de Descumprimento de 

Preceitos Fundamentais nº 54. Nela, demonstrou a razão do aborto de fetos 

anencéfalos, diante da impossibilidade de vida extra-uterina. Além disso, explanou 

quais os preceitos ofendidos, sendo eles, o princípio da dignidade da pessoa 

humana; o direito a liberdade e a autonomia da vontade; o princípio da legalidade; 

bem como o direito a saúde16. (SANTOS, 2013 p. 07) 

 Aceita a Petição Inicial e reconhecidos todos os pressupostos de 

admissibilidade, Melo (2013, p.10) explica que o STF, em julho de 2004, concedeu 

uma liminar em que permitia os médicos a realizarem a intervenção sem que a 

mulher precisasse de autorização judicial. No entanto, a liminar foi revogada em 

outubro do mesmo ano, durando apenas 3 meses. 

 Barroso (2010, p. 58- 59) resume os votos dos Ministros: 

 
O ministro Eros Grau votou pela cassação. Segundo este ministro, a 
liminar teria possibilitado uma terceira modalidade de aborto, agindo 
como legislador positivo. Ponderou, ainda que a vida era defendida 
pela legislação brasileira desde a concepção (art. 2o do Código 
Civil).  

                                                 
16  Petição Inicial ADPF nº 54 Disponível em : 
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=TP&docID=339091.> Acesso em: 18 de agosto 
de 2017.  
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De sua parte o ministro Joaquim Barbosa fundamentou a cassação 
da liminar apenas por motivos técnicos. É que como havia questão 
de ordem sobre o cabimento da ação, não se poderia manter a 
liminar. A liminar poderia ser concedida, em sua opinião, após a 
apreciação pela corte do cabimento da ADPF.  
O ministro Cezar Peluzo questionou a possibilidade de conceder a 
liminar porque apenas se concede liminar para o que tem alta 
probabilidade que venha a ser confirmado, ou seja, possibilito o 
aborto por liminar pois sei que provavelmente no julgamento 
definitivo será este permitido.  
Continuando seu raciocínio, diz que apesar de sólidas as razões 
dadas a conceder a liminar, esta vai contra um bem jurídico tutelado 
pelo ordenamento brasileiro, o direito à vida, e que esta vida se tutela 
para que se preserve a dignidade daquele ser intrauterino, 
independentemente de quaisquer anormalidades que possa ter. 
Portanto, conclui que há mais de um direito envolvidos na questão e 
que o fato da existência do direito à vida do feto (na sua opinião) faria 
com que esta probabilidade não mais existisse.  
A ministra Ellen Grace se assomou ao ministro Cezar Peluso, apenas 
ressalvando que a corte deveria arcar com a responsabilidade de 
não ter cassado a liminar em um primeiro momento, alem disso, 
disse que o Código Penal é de 1940 e a ADPF de 1999, se a ação 
somente foi proposta em 2004 é porque não há também o segundo 
requisito para concessão da liminar, qual seja, o perigo na demora.  
O presidente do supremo, ministro Gilmar Mendes considera que a 
decisão neste processo trará uma mudança muito grande no sistema 
penal, e que, portanto, necessita maior discussão, não sendo 
possível conceder-se em medida cautelar.  
O ministro Carlos Velloso, argumentou que estava votando por 
cassar a liminar “apenas e tão somente” porque, em notando dúvida 
no pleno quando à procedência da matéria, a eficácia erga omnes os 
deixaria em “situação desconfortável” caso julgue a ação 
improcedente.  
O ministro Nelson Jobim apenas acompanhou aos outros.  
 

  

 Ainda a autora explana que a revogação da liminar causou um impacto muito 

grande na vida das mulheres que esperavam para realizar o procedimento.    

 Depois de caçada a liminar, em novembro de 2004, o Ministro Relator Marco 

Aurélio determinou que fossem realizadas audiências públicas, pois entendeu que o 

assunto era relevante para a sociedade. Por intermédio de amicus curiae 17 as 

audiências públicas se iniciaram somente em agosto de 2008. Segundo Camargo 

(2014, p. 10), com o intuito de escutar a sociedade de modo geral, foram 

convocados entidades religiosas, médicos, movimentos feministas, dentre outros, 

                                                 
17 Amicus curiae é uma pessoa, entidade ou órgão, com profundo interesse em uma questão jurídica, 
na qual se envolve como um terceiro, que não os litigantes, movido por um interesse maior que o das 
partes envolvidas no processo. 
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para que pudessem, diante de um diálogo com outras áreas que não fossem do 

Direito, montar o livre convencimento dos Ministros. 

 Mesmo evidenciado que a discussão sobre descriminalizar o aborto de fetos 

anencéfalos, era, sem dúvida nenhuma, um assunto de grande importância para o 

futuro de muitas mulheres, ainda assim o julgamento definitivo da Arguição ocorreu 

somente em 2012. Para Melo ( 2013, p.12) havia a necessidade de audiência 

pública, entretanto, não deveria ter demorado tanto para o julgamento de uma ação 

na qual estava em jogo a dignidade e direitos fundamentais de muitas mulheres. 

 Santos (2013, p. 08) explica que após anos de processo parado e diversas 

audiências públicas, no dia 12 de abril de 2012, o STF, através de 8 votos favoráveis 

e 2 contra dos Ministros, reconheceu o direito de escolha da mulher de realizar o 

abortamento frente a uma gravidez de feto anencéfalo, sem a necessidade de 

autorização judicial. A maioria dos votos favoráveis, foram pautados no princípio da 

dignidade humana da mulher, perante o sofrimento de carregar um feto que não 

teria condições de sobreviver depois do parto, as consequências físicas e 

psicológicas que, com o aborto realizado, poderiam ser evitados.  

  

5.2 CASO SEVERINA  ( DOCUMENTÁRIO ) 
  

 Quando se fala em descriminalização do aborto de fetos anencéfalos no 

Brasil, pode-se usar como referência o drama vivido por uma mulher que se chama 

Severina e seu marido Rosivaldo, pessoas extremamente pobres, ambos trabalham 

na lavoura, moradores do interior do Pernambuco em num pequeno município cuja 

distância é de 82 km de Recife. Eles protagonizaram uma difícil história que se 

tornou um documentário dirigido por Débora Diniz e Eliane Brum intitulado "Uma 

História Severina” de 2005.  

 Essa história se inicia em 20 de outubro de 2004, quando Severina, grávida 

de 4 meses, já devidamente ciente de que sua gravidez se tratava de uma gravidez 

de um feto anencéfalo, diagnosticada através de um ultrassom. Nesse exame, 

constatou que o feto não possuía a parte superior do crânio de modo que não 

desenvolveu um sistema neural, impossibilitando qualquer vida extra-uterina. Diante 

desse prognóstico Severina, respaldada por uma liminar concedida pelo STF em 

julho de 2004, foi internada, três meses depois, em um hospital de Recife para 

realizar o procedimento do aborto. O médico que  atendeu Severina explica no 
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documentário que, por ela ter sido internada no final da tarde, optou por realizar a 

interrupção no dia seguinte. 

No entanto, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de outubro, o STF revogou 

a liminar que permitia o procedimento de aborto, e, através de notícia de jornal, , 

Severina foi informada, que não poderia realizar a intervenção, pois não era mais 

permitido aquele tipo de procedimento, sendo obrigada a voltar para casa, sem a 

realização do procedimento, o médico que atendeu Severina a orientou que 

procurasse por um advogado. Assim sendo, junto com seu advogado, eles 

enfrentaram uma burocracia tamanha em busca de algum juiz que pudesse autorizar 

o procedimento. Depois de muitas idas e vindas de casa para o hospital, na 4ª 

tentativa em 3 meses, conseguiu a devida autorização judicial para efetivar a 

técnica. 

 Superada todas essas fases, o documentário ainda mostra que, com 

autorização em mãos e já no 7 º mês da gestação, Severina foi ao hospital solicitar 

que fosse feita a intervenção, porém se deparou com a negativas dos anestesistas 

que estavam de plantão, pois ambos eram contra o aborto. Apesar disso, foram 

administrados remédios para a indução do parto de Severina, contudo, somente 

depois de mais de 30 horas de indução, com forte dores de contração, realizaram o 

procedimento cujo feto não nasceu com vida.   

 O documentário analisado, retratou a realidade de uma mulher, cujo 

sofrimento  era estampado, em busca de um direito no qual era impedida pelo 

Estado de exercê-lo, e diante de muita burocracia e indiferença dos organismos 

Estatais, não desistiu até que obtivesse a autorização judicial para a realização do 

procedimento de aborto do seu feto diagnosticado com anencefalia. (LUNA, 2014, 

p.11).  

 

5.3 POSSIBILIDADE DE ABORTO ATÉ O 3º MÊS DE GESTAÇÃO 
  

No dia 29 de novembro de 2016, a 1ª Turma do STF em julgamento ao 

Habeas Corpus 124.306, entendeu que não há configuração de crime de aborto até 

o 3º mês da gestação quando consentido pela mãe. Entretanto, ressalta-se que tal 

decisão refere-se somente ao caso julgado, porém é evidente a abertura de um novo 

precedente, visto que os votos dos ministros, bem como a decisão, poderão ser 
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usados como fundamentação frente a outros casos semelhantes  (FRANCESCO, 

2016, p. 01).  

 O remédio constitucional objetivava revogar a prisão de cinco profissionais da 

área da saúde, presos em flagrante em clínica de aborto clandestina, na cidade do 

Rio de Janeiro. Diante disso, o voto do Ministro Luiz Roberto Barro expressa: 

 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA 
DECRETAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO 
TIPO PENAL DO ABORTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO 
VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de 
concessão da ordem de ofício, para o fim de desconstituir a prisão 
preventiva, com base em duas ordens de fundamentos. 
2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que 
legitimam a prisão cautelar, a saber: risco para a ordem pública, a 
ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal 
(CPP, art. 312). Os acusados são primários e com bons 
antecedentes, têm trabalho e residência fixa, têm comparecido aos 
atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto, na hipótese de 
condenação.  
3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a 
Constituição aos próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que 
tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência 
a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. 
A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos 
fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade.  
4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos 
fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não 
pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a 
autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas 
escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que 
é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da 
gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, 
portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a 
vontade da mulher nessa matéria.  
5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as 
mulheres pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal 
brasileira, impede que estas mulheres, que não têm acesso a 
médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde 
para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como 
consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões 
graves e óbitos.  
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade 
por motivos que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa 
adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do 
nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o número de 
abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de 
modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de 
abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a 
criminalização, tais como educação sexual, distribuição de 
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contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se 
encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em 
sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde pública 
e mortes) superiores aos seus benefícios.  
7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país 
democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da 
gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos 
Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, 
Espanha, Portugal, Holanda e Austrália.  
8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva 
dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus." 

 

 Seu principal fundamento de que aborto praticado por terceiro com o 

consentimento da gestante e o aborto voluntário são inconstitucionais até pelo 

menos o terceiro mês de gestação, pois violar direitos da mulher serviu de 

embasamento também para os votos dos Ministros Edison Fachin e Rosa Weber em 

favor da liberdade dos envolvidos. (RICHTER, 2016, p. 01). 

 

5.4 ADPF Nº 442 
  

 O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), juntamente com o Instituto de 

Bioética Anis, ingressaram perante o STF em março de 2017 com a ADPF nº 442, 

buscando que não seja reconhecido como crime os tipos penais previstos no art. 

124 e 126 do Código Penal, o aborto praticado por terceiro com o consentimento da 

gestante e o aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. (GUIMARÃES E 

MACHADO, 2017, p. 01). 

 O movimento feminista e suas lutas foi uma das inspirações para as 

advogadas que assinaram a petição pleiteando a descriminalização do aborto. 

Desse modo, intercedendo pelos direitos das mulheres, cobram uma posição do 

STF, já que como guardião da Constituição Federal devem garantir os direitos 

fundamentais ali previstos, e visto que a criminalização do aborto fere os principais 

direitos humanos e fundamentais das mulheres principalmente a dignidade e 

autonomia, pleiteiam sua descriminalização. O aborto é uma realidade no Brasil, 

principalmente para mulheres “pobres, negras, indígenas e nordestinas" que, sem o 

amparo do Estado e diante de uma realidade social mais desfavorável, optam pelo 

aborto clandestino colocando suas vidas e saúde em risco.( BOITEUX, et. al., 2017, 

p. 01). 

 Nesse sentido, a ADPF nº 442 (2017, p.3) expõe que: 



  52 

 
A longa permanência da criminalização do aborto é um caso de uso 
do poder coercitivo do Estado para impedir o pluralismo razoável. Em 
um contexto de descriminalização do aborto, nenhuma mulher será 
obrigada a realizá-lo contra sua vontade. Porém, hoje, o Estado 
brasileiro torna a gravidez um dever, impondo-a às mulheres, em 
particular às mulheres negras e indígenas, nordestinas e pobres, o 
que muitas vezes traz graves consequências ao projeto de vida 
delas. A Pesquisa Nacional do Aborto 2016 mostra que, somente em 
2015, 417 mil mulheres realizaram aborto no Brasil urbano e 503 mil 
mulheres em extrapolação para todo o país.7 Isso significa que cerca 
de uma mulher a cada minuto faz aborto no Brasil. O aborto é, 
portanto, um fato da vida reprodutiva das mulheres brasileiras." 
 

 

 Diante desses dados, Guimarães e Machado (2017, p.01) mostram que o 

aborto é um assunto pertinente a sociedade, já que fere diretamente os direitos 

fundamentais das mulheres impactando principalmente na população mais humilde.  

 Boiteux, et. al. ( 2017, p.01) ainda coloca que: 

 
Sabemos que o tempo do Judiciário não corresponde ao tempo real 
da vida das pessoas. As urgências das mulheres que decidem 
abortar são inadiáveis. Mas alguém precisa dar o primeiro passo 
para que as instituições sejam forçadas a se movimentar pela 
garantia de direitos. O PSOL, enquanto partido político comprometido 
com a luta das mulheres, e a Anis, enquanto instituto que sempre 
defendeu os direitos sexuais e reprodutivos, unem a competência 
jurídica com a ousadia política necessária para dar este passo. A 
vida das mulheres não pode mais esperar. 

  
 Vê-se, pois, que é preciso aguardar o julgamento da Arguição, a Ministra 

Rosa Weber, relatora da ADPF em questão, já entendeu em 2016 no julgamento do 

HC. 124.306, pela inconstitucionalidade da criminalização do aborto até a 12ª 

semana de gestação. (GUIMARÃES E MACHADO, 2017, p.01). 
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CAPÍTULO 6 - A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 
  

 O assunto descriminalização do aborto gera infinitos debates, uma vez que se 

trata de um tema extremamente polêmico, pois pode ser visto em diversos pontos de 

vista, seja ele, jurídico, social, político, moral, religioso. Entretanto, é um assunto que 

deve ir além de apenas discussão, pois é uma realidade na sociedade Brasileira, 

apesar de ser considerado crime. Nesse quadro, há milhares de mulheres morrendo 

todos os anos em decorrência de aborto realizados clandestinamente e em 

situações precárias. Com base nisso Fernandes (2016, p. 01) explica que: 

A criminalização do aborto NÃO REDUZ o número de abortos. Se o 
aborto é descriminalizado, ou mesmo legalizado, o número de 
abortos NÃO AUMENTA.  
Sabe aqueles abortos feitos no banheiro, com agulha de tricô, 
cabide, e galhos? Eles causam a morte de pessoas, tanto da criança, 
quanto da mãe. Abortos com médicos incapacitados e mal 
equipados, em condições extremas, matam pessoas. Rasgos 
uterinos e perfuração de órgãos causados pelas agulhas de tricô e 
cabides usados provocam hemorragia interna, infecções, 
esterilização e mortes de pessoas. 

  

 A Pesquisa nacional de aborto de 2016 (PNA 2016) revela que o aborto é 

habitual entre as mulheres no Brasil e independe de crença, classe social e etnia. 

Em 2015 foram cerca de 417 mil mulheres que realizaram a interrupção na gravidez, 

estima-se que de 1 a cada 5 mulheres que completou 40 anos realizou ao menos 

um aborto. Diniz (2016, p. 5-6) explica que apesar de o aborto fazer parte da vida de 

mulheres em geral, a incidência maior de realização de aborto concentra-se em 

mulheres de baixa escolaridade. Ele coloca também que por ser freqüente a 

realização de abortos, deve ser colocado como uma prioridade da saúde pública.  

 Varella (2011, p. 01) afirma que o aborto no Brasil é permitido, uma vez que a 

mulher tenha dinheiro, caso contrário, para a realização do procedimento, deve se 

enquadrar nas hipóteses legais trazidas pela Lei. Assim sendo, muitas mulheres 

optam em abortar clandestinamente, na maioria das vezes realizados sem nenhuma 

condição médica, ocasionando muitas dores e expondo a mulher a incontáveis 

riscos. A clandestinidade torna-se um grande obstáculo na procura por atendimento 

médico especializado, consequentemente causando diversas complicações no 
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estado de saúde dessas mulheres, que, na maioria das vezes chegam ao óbito, 

como já mencionado nesse trabalho. 

 Os principais argumentos dos defensores da descriminalização do aborto é a 

efetivação dos direitos fundamentais da mulher, sem que o Estado intervenha 

impondo que a mesma deva levar uma gestação mesmo sem querer, de ser livre 

diante dos seus direitos sexuais e reprodutivos, ter livre disposição sobre seu corpo, 

dando autonomia de escolha diante de sua vontade de ter ou não filhos. Também 

deve-se dar principalmente condições dignas para um abortamento seguro, evitando 

uma grande quantidade de mortes, visto que o Estado, garantindo todos esses 

direitos, dentre outros, está efetivando o fundamento constitucional do princípio da 

dignidade humana. (PEREIRA, 2015, p.31) 

 José Henrique Torres (2016, p.01) em concordância, expressa que: 

 
As mulheres têm sido vitimizadas por uma terrível história de 
violência, dominação e exclusão, especialmente no âmbito da 
expressão de sua sexualidade, construída sob a égide de uma 
ideologia patriarcal e sob o enfoque de uma concepção moral 
ultrapassada, fundada na submissão carnal de gênero e na 
subordinação entre os sexos, que tem impedido que as mulheres 
exerçam plenamente os seus direitos e desfrutem de sua dignidade. 
Inspirada pela publicidade enganosa que sustenta o sistema penal, 
forte em um discurso de proteção da vida, que oculta preconceitos e 
fomenta desigualdades, encobrindo o seu caráter puramente político 
e ideológico, que alimenta o controle da sexualidade feminina, a 
criminalização do aborto esconde a realidade de que a intervenção 
do sistema penal é mera manifestação de poder. 

 

 O já citado autor manifesta também que o aborto enquanto crime fere a 

democracia quando "embasados nos valores do pluralismo e da tolerância à 

diversidade,” (2016, p. 01) e  também contraria o que foi pactuado na proteção dos 

Direitos Humanos das Mulheres, uma vez que não impede que ocorra inúmeras 

mortes anualmente. 

 O direito a vida do feto é um dos argumentos usados por quem é contra a 

descriminalização do aborto. É certo que o direito a vida encontra-se estabelecido na 

Carta Magna como um direito fundamental inerente ao homem e o Estado como 

garantidor desses direitos deve tutelar a vida do indivíduo. Entretanto, é importante 

salientar que o direito a vida não é, assim como todos os outros, um direito absoluto. 
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A relativização da vida inicia-se quando a própria Constituição Federal permite, em 

caso de guerra, a pena de morte, mas em relação ao aborto, o direito a vida também 

é relativizado quando se permite realizar a interrupção da gravidez no momento em 

que a vida da mãe corre risco iminente ou diante de uma gravidez resultante de 

estupro. Nesse último caso, o Estado garante a mulher a autonomia de escolher 

continuar ou não com a gestação, assim como na gravidez de fetos anencéfalos.( 

LANGER, 2013, p. 39) 

 Visivelmente o aborto clandestino é um problema social, de grande dimensão, 

e cabe ao Estado estabelecer políticas públicas para diminuir o índice de 

consequentes  morte de mulheres que realizam o procedimento sem nenhuma 

estrutura. Assim mostra Morais (2008, p. 08) ao explanar que: 

 

O Estado deve ser capaz de propiciar às mulheres condições de 
saúde adequadas, direito que está dentro do mínimo existencial e 
não lhe pode ser negado. A eficácia das políticas públicas depende 
do planejamento estatal e da participação popular e os gastos devem 
ser direcionados para as áreas prioritárias. Sendo o aborto a quarta 
causa de mortalidade materna, deve ser reavaliada a atenção que 
está voltada para a saúde da mulher, sem o comodismo da solução 
simplista de afirmar que o aborto é crime. 

 

 Outra realidade vivenciada é a diversidade religiosa brasileira. Nesse sentido, 

a influência da religião na sociedade é visível, a liberdade religiosa também vem 

sendo garantida como direito na Constituição Federal. Entretanto, ela também 

confere que o Brasil é um país laico, pois a religião não deve interferir em decisões 

dos poderes Estatais (MATTOS,  2012, p. 06).  

 Contudo, Cristina (2015, p. 04) explica que atualmente a bancada religiosa no 

Congresso Nacional toma um grande espaço, e, como consequência, quando 

projetos de leis referentes ao aborto chegam para discussão, observados pela ótica 

do conservadorismo religioso, logo são barrados, visto que estão preservando a vida 

do embrião. É nítido como o Estado e a religião ainda detém o poder sobre o corpo 

da mulher, expõem também que o ativismo religioso é um dos principais motivos do 

aborto ainda ser criminalizado.  

 O Ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto no H.C. 124.306/206 expressa 

que: 
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A criminalização é incompatível com os seguintes direitos 
fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não 
pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a 
autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas 
escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que 
é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da 
gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, 
portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a 
vontade da mulher nessa matéria.  

 

 Considerando que os artigos que criminalizam o aborto no Código Penal é de 

1940, conclui-se que tais dispositivos já estão obsoletos pois, de lá pra cá a 

sociedade já evoluiu muito, em direitos, usos e costumes, principalmente a luz dos 

direitos das mulheres. Dessa forma o Estado deve repensar quando o assunto for 

aborto, pois a criminalização do mesmo afeta e viola quase todos os direitos 

fundamentais da mulher e vale ressaltar que viola especialmente sua dignidade e 

coloca em risco sua vida e saúde. (GOMES, 2011, p. 04). 

 Desse modo, usando como exemplo a legislação do aborto nos Estados 

Unidos, que em 1973 legalizou o aborto até a 12ª semana em alguns estados, 

baseando-se fundamentalmente no sofrimento da mulher, seria cabível no Brasil 

também, em razão a vida e aos direitos das mulheres, bem como a efetivação da 

cidadania e democracia (VICENTE,  2017, p. 05). 

 Segundo Ferreira Filho, Muller e Ribeiro (2017, p. 26), partindo da visão 
econômica com relação ao aborto, expressam que: 

 

Como externalidades positivas, podem ser destacadas algumas: 
diminuição da mortalidade materna; redução dos custos com 
internações resultantes de complicações pós-aborto; número menor 
de crianças abandonadas; diminuição dos índices de criminalidade; 
mitigação do impacto desproporcional suportado pelas camadas 
mais pobres da população; diminuição dos custos nos procedimentos 
de abortamento, inclusive clandestinos; queda do número de 
abortamentos tardios, entre outras. Já como externalidades 
negativas, ganham destaque as seguintes: elevação dos custos a 
cargo do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão do financiamento 
estatal da prática abortiva; possibilidade de atividades e 
manifestações violentas contra o aborto; diminuição da população 
economicamente ativa no médio e longo prazo, entre outras. 

  

 Por fim, vale ressaltar que a prática regulamentada do aborto pode acarretar 

efeitos positivos não só no que tange ao direito das mulheres. O aborto deixando de 



  57 

ser crime, impacta também na sociedade, pois, além de ser um problema de saúde 

pública é também um problema socioeconômico, que deve ser analisado e debatido 

seriamente pelo Estado, visando, por meio de políticas públicas, a diminuição de 

incidência de gravidez indesejada, bem como gravidez na adolescência, o que 

certamente cairia o número de abortos praticados clandestinamente. 

 Para a mulher, é uma difícil decisão optar pelo aborto, não só por ser um 

procedimento extremamente invasivo e doloroso, mas também pelos julgamentos 

morais e religiosos que enfrenta perante a sociedade. Por isso a criminalização do 

aborto fere tantos direitos das mulheres.  

 Desse modo, a responsabilidade do Estado fica além do fornecimento de 

informações e educação sexual para a efetivação do planejamento familiar. É dever 

desse, o amparo físico e psicológicos as mulheres que optarem pela realizaçãodo 

aborto, principalmente porque é função do Estado tutelar a vida e a saúde, 

proporcionando a elas a autonomia e a liberdade de escolha de querer ou não ser 

mãe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Tendo em vista os aspectos apresentados, a preocupação do presente 

trabalho está em apontar a violação de diversos direitos fundamentais das mulheres 

com a criminalização do aborto, tema esse sempre muito pertinente para a vida 

delas. A possibilidade de descriminalizar o aborto vem como uma esperança de um 

futuro melhor para a saúde de todas aquelas que optarem pela realização do 

procedimento.  

 O aborto é um método de interrupção de gravidez praticado pelas mulheres 

há milhares de anos, mas sempre foi um assunto muito delicado devido às diversas 

opiniões que se formam com o passar dos anos diante da evolução da sociedade. 

No entanto, a recepção do aborto como crime na legislação brasileira completa 77 

anos,  e ainda em plena vigência, observando-se assim a desatualização perante a 

sociedade moderna. 

 Nesse sentido, atualmente a compreensão do aborto como crime acarreta 

inúmeras consequências para a vida e a saúde da mulher, pois a sua criminalização 

não impede que o número de aborto clandestinos cresça a cada ano. Vale ressaltar 

que as maiores causas de aborto são de gravidez indesejada e gravidez na 

adolescência. Diante disso, Varella (2011) expõe que o aborto clandestino é a quinta 

maior causa de morte de mulheres no Brasil, concluíndo desse modo que o aborto 

se trata de um problema de saúde pública que deve ter uma maior consideração por 

parte do Estado.  

 Fica evidente diante desse quadro que o Estado precisa inserir políticas 

públicas para evitar o índice das causas de aborto, entretanto, deve também dar a 

opção a mulher como forma de garantia ao direito a liberdade de escolha de querer 

ou não dar continuidade a uma gravidez. Com isso, ele deve tutelar mais os direitos 

das mulheres, preocupando-se com suas integridades físicas e psicológicas.  

 É importante salientar que ninguém é a favor do aborto, e sim a favor dos 

direitos da mulher de decidir, pela sua liberdade de escolha, sua autonomia, sua 

saúde e sua dignidade. No entanto, é preciso que se estabeleça um limite para isso, 

usando como base a legislação americana que descriminalizou o aborto até a 12ª 

semana em qualquer caso.  

 Outro ponto muito importante é o de que a descriminalização do aborto não 

pode ser visto como um incentivo, pois não obriga ninguém a realizar o 
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procedimento. A mulher que não quiser fazê-lo permanecerá com o seu direito de 

manter a gravidez, assim como ocorre nas hipótese de fetos anencéfalos e gravidez 

decorrente de estupro. 

 O que importa, portanto, é que a modificação da legislação sobre aborto é 

necessária, pois a ampliação do direito da mulher nas hipóteses permissivas, seria 

uma conquista a sua liberdade sexual e reprodutiva. Além disso, haveria a 

efetivação de seus direitos fundamentais, principalmente em razão da sua dignidade 

e saúde, uma vez que a descriminalização do aborto evitaria milhares de mortes 

anualmente de mulheres. Acima de tudo garantiriam a elas o seu direito à vida e seu 

exercício a democracia e cidadania que a Constituição Federal tanto preza, portanto, 

limitaria também a intervenção do Estado em seus direitos individuais e, diante 

disso, exigiria mais proteção a tais direitos. 
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