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RESUMO 

 O objeto do presente estudo é analisar a legislação proibitiva do aborto no Brasil 

e as propostas atuais de regulamentação. A legislação atual, que proíbe o aborto no 

Brasil, não condiz com a realidade social de tal ato. O aborto é realizado todos os dias 

por milhares de mulheres, independentemente da proibição elencada no Código Penal 

de 1940. Os índices de morte das mulheres que praticam o aborto inseguro e as sequelas 

decorrentes dele são muito altos. A proibição do aborto não impede que ele deixe de ser 

realizado e mata mulheres todos os dias. Nesse cenário, é necessário debater o assunto, 

problematizando a questão do aborto e levando em consideração a mulher como sujeito 

de direitos e sua liberdade de escolha. O método de pesquisa pretendido nesta 

monografia parte da verificação bibliográfica sobre o aborto, com diversos pontos de 

vista e diferentes enfoques para o problema. A estrutura do texto está disposta a partir 

dos seguintes eixos principais: as estatísticas do aborto mundialmente, especialmente no 

Brasil, as legislações vigentes no nosso país, as principais propostas legislativas sobre o 

tema, tanto para regulamentação quanto para punição do aborto e a evolução histórica 

da luta dos movimentos feministas para a regulamentação do aborto no Brasil. Como 

resultado, aponta-se que o problema do aborto no Brasil vai muito mais além do que 

apenas a questão de saúde pública. A legislação vigente no país restringe a liberdade de 

escolhe das mulheres, controla seu corpo e impõe sobre seus ombros o julgamento 

moral da sociedade como um todo. 

  

Palavras Chave: Regulamentação do Aborto. Movimentos Feministas. Saúde Pública. 

Direito Reprodutivo e Sexual. Autonomia Corporal.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 The subject of this study is to analyse Brazils’ forbidding abortion legislation 

and the current regulation proposals. The current legislation, that forbids the abortion in 

Brazil, does not match the social reality of such act. Every day, thousands of women 

perform have an abortion, despite the prohibition listed in 1940 Penal Code. The death 

rates of women that have an unsafe abortion and its resulting side-effects are too high. 

Forbidding the abortion does not stop it from being performed and it kills women every 

day. In this scenario, it is necessary to discuss the subject, questioning the prohibition of 

abortion and taking into account the woman as person of rights and her freedom of 

choices. The research method intended in this paper starts in the abortion bibliography 

verification, with many points of view and different focus of the problem. The structure 

of the text disposed on the following main axes: the worldwide abortion statistics, 

especially in Brazil, the present legislation in our country, the most important legislative 

proposals, both for regulation and for punishment of abortion and the historical 

evolution of the feminist movement to the regulation of abortion in Brazil. As result, it 

is clear that the abortion problem goes beyond only public health issues. The present 

legislation restrict the womens freedom of choice, controls her body and impose moral 

judgement of the society as a whole. 

Keywords: Abortion Regulation. Feminists Movements. Public Health. Reproductive 

and Sexual Rights. Body Autonomy. 
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Introdução 
 

 A presente dissertação faz uma análise dos argumentos em prol e contra da 

regulamentação do aborto no Brasil, debatendo até que ponto a proibição dessa prática 

corresponde a uma questão religiosa, moral e controladora sobre os corpos das 

mulheres. Nesse sentido, analisa-se criticamente a atual legislação do nosso país, a qual 

proíbe o aborto, observando as justificativas políticas e sociais para a manutenção dessa 

proibição, pautadas sempre em argumentos religiosos e morais, sem, contudo, haver 

uma justificativa racional para tanto.  

 Para demonstrar o quão retrógrada é a nossa lei, no que diz respeito à questão do 

aborto, o estudo seguiu uma linha de raciocínio onde, primeiramente, mostra-se o aborto 

ilegal em números. O primeiro capítulo da presente dissertação trata das estatísticas 

gerais do aborto clandestino mundialmente e especificamente no Brasil, demonstrando, 

com diversas pesquisas realizadas, o alto índice de realização do aborto inseguro e as 

consequências de tal prática, como morte da gestante e sequelas deixadas pela falta de 

higiene para realizar tal procedimento.  

 As pesquisas, inclusive, constatam que a proibição do aborto afeta 

predominantemente determinados grupos de mulheres, entre os quais, as negras, que 

possuem 3 vezes mais chances de morrer, quando realizam um aborto inseguro e as 

mulheres de classe econômica mais baixa, que não possuem dinheiro para realizar um 

aborto em condições higiênicas e seguras, realizando-o de maneira arcaica, 

introduzindo, por exemplo, objetos perfurantes dentro de seus úteros. Dessa maneira, é 

possível perceber que a lei vigente hoje no Brasil é seletiva e que o aborto não deixa de 

ser feito porque é proibido legalmente. Pelo contrário, as mulheres continuam 

realizando abortos, contudo, as com maior poder financeiro, podem realiza-los de 

maneira segura, enquanto que as com menor poder econômico, sofrem as duras 

punições da lei e estão sujeitas à morte ou sequelas advindas do aborto inseguro.  

 O segundo capítulo faz um levantamento sobre os aspectos normativos do 

Direito, observando analiticamente os seus valores jurídicos. Neste capítulo, pretende-se 

questionar a respeito da atual legislação brasileira. Fez-se uma retrospectiva histórica a 

respeito da proibição do aborto no Brasil, analisando desde a primeira vez em que o 

aborto foi tipificado como crime. Nesse sentido, o aborto vem sendo tipificado como 

crime desde o Código Criminal do Império do Brasil que durou de 1830 até 1890. 

Desde essa época tivemos três Códigos Penais, o do Império do Brasil (1830-1890), o 
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Código Penal dos Estados Unidos do Brazil que durou de 1890 até 1940 e o Código 

Penal brasileiro de 1940 que ainda esta em vigor atualmente. Observou-se as 

modificações em cada um dos códigos do crime de aborto.  

 A Constituição de 88 trouxe significativas mudanças para o tema no que diz 

respeito às discussões políticas e sociais. Com a redemocratização do país, surgiram 

novos sujeitos políticos que se juntaram às forças de esquerda, organizando-se em torno 

das problemáticas de gênero e da sexualidade. Assim, além dos direitos sociais também 

foram trazidos à tona os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e os direitos de 

diferentes minorias sexuais. A atuação do movimento feminista aumentou, no sentido 

de enfrentar politicamente o problema do aborto no Brasil. O momento pelo qual o país 

estava passando foi uma oportunidade para tornar a questão do aborto mais visível, 

criando condições para ampliação do debate e a elaboração de novas normas e políticas 

públicas, além de novas decisões pelo judiciário.  

 Portanto, a partir de 88 o aborto começou a ser mais amplamente discutido nas 

três esferas do Estado, legislativo, executivo e judiciário, possuindo sempre duas frentes 

de combate: de um lado, os movimentos feministas lutando para regulamentação do 

aborto e do outro, a Igreja Católica e os demais grupos religiosos, lutando para a 

manutenção da proibição do aborto e por penas mais severas do que aquelas que já estão 

elencadas no Código Penal de 1940.  

 Além disso, ainda no 2º capítulo, destacou-se a regulamentação dos serviços 

públicos para os abortos legais. Nosso código penal só admite duas exceções em relação 

à proibição do aborto: caso não houver outro meio de salvar a vida da gestante (“aborto 

necessário”) e caso a gravidez seja resultante de um estupro. Nestes dois casos o 

abortamento deve ser praticado por médicos. Contudo, apesar do Código Penal 

disciplinar essas duas exceções, durante 50 anos as mulheres que se enquadravam 

nesses casos não dispuseram de atendimento público gratuito nos serviços de saúde, que 

só começou a ser implantando a partir de 1989.  

 Por fim, destacou-se, também, a nova modalidade de aborto legal, decidida pelo 

STF na votação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para 

que fosse permitido o aborto nos casos de gravidez de feto anencefálico. Depois de 8 

anos de espera, em abril de 2012, o STF proferiu sua decisão final e, por maioria dos 

votos (8 contra 2), julgou procedente o pedido da ADPF, descriminalizando a conduta 

de abortamento de fetos anencéfalos. Dessa maneira, criou-se uma nova modalidade de 

aborto legal, sendo o aborto permitido no Brasil atualmente em três casos: no caso de 
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risco de vida da mãe, em caso de gravidez resultante de estupro e no caso de feto 

anencefálico.  

 O terceiro capítulo traz um panorama geral sobre as principais propostas 

legislativas relacionadas ao tema aborto no Brasil, desde 1949 até os dias atuais. Até a 

década de 1990, a maior parte refletia uma posição contrária à permissão da prática do 

aborto. Contudo, a partir de 1990, cresce consideravelmente o número de proposições 

interpostas, revelando um aumento de interesse no debate sobre esse tema. Nesse 

capítulo, faz-se uma análise dos projetos de lei dos deputados Eduardo Cunha e Jean 

Wyllys, Projetos de Lei nº 5069/2013 e 882/2015, respetivamente. O PL do Eduardo 

Cunha torna ainda mais rígida à legislação do aborto no Brasil, estabelecendo, por 

exemplo, a obrigatoriedade de apresentação do Boletim de Ocorrência (BO), nos casos 

de aborto resultante de estupro. Em contramão ao projeto de Eduardo Cunha, o PL do 

Jean Wyllys, regulamenta o aborto, em qualquer caso e, em sua justificativa, afirma que 

tal regulamentação é um direito das mulheres decidirem livremente sobre seus próprios 

corpos.  

 Por fim, mas não menos importante, o 4º capítulo traça a trajetória dos 

movimentos feministas na luta pela regulamentação do aborto no Brasil. O grande 

impulso para que o debate da regulamentação do aborto se tornasse mais visível foi o 

surgimento dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, a partir de 1980. Dessa 

maneira, o tema aborto foi relacionado não só como saúde pública, mas também como 

direito reprodutivo e sexual e de autonomia corporal da mulher. É certo que ainda hoje o 

aborto no Brasil é considerado crime, com duas exceções apenas, conforme analisado 

no decorrer de todo esse texto. Contudo, os tímidos avanços que tivemos ao longo 

desses anos foram graças à luta dos movimentos feministas. O debate em torno do tema, 

a partir de 1980 nunca mais deixou de ser pauta nos diversos setores da nossa 

sociedade. A luta pela regulamentação do aborto continua até hoje no Brasil e o tema, 

recentemente, tem sido muito debatido, tanto na esfera política, como na social.   
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1 - Panorama geral das estatísticas sobre aborto 

 

 O aborto é um tema que ainda hoje apresenta dificuldades para ser discutido. O 

assunto é polêmico e carrega em si uma série de questões morais e éticas, dificultando, 

com isso, a abordagem deste tema sobre várias perspectivas: de estudos, jurídica e 

social. Neste capítulo, vamos nos concentrar nos estudos estatísticos realizados ao longo 

dos últimos anos, especialmente no Brasil, começando, brevemente, com um panorama 

geral dos abortos inseguros realizados mundialmente.  

1.1 Alguns números sobre aborto no mundo 

 

 Como a prática do aborto não é legalizada tanto no Brasil quanto em outros 

países, são poucos os que possuem dados confiáveis sobre estimativas de tal ato. Por 

isso, quantificar o número de abortos provocados que ocorrem todo ano no Brasil e no 

mundo não é uma tarefa fácil. Calcula-se
1
 que 22 milhões de abortos inseguros foram 

realizados em 2008, sendo que quase todos ocorreram em países em desenvolvimento 

(98%). Em 2003 essa taxa era de aproximadamente 20 milhões, ou seja, em 2008 o 

número de abortamentos inseguros no mundo aumentou em aproximadamente 2 

milhões quando comparado à 2003. Esse aumento é consequência do crescimento do 

grupo de mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 44 anos, que passou de 1.465.354.000 

em 2003 para 1.553.217.000 em 2008.  

 As consequências sobre a saúde advindas de um aborto inseguro dependem de 

diversos fatores: do local onde é realizado o aborto, da capacidade do profissional que o 

realiza, do método empregado, da saúde da mulher e da idade gestacional da gravidez. 

Para que seja realizado o aborto inseguro, pode-se inserir uma substância ou objeto 

(galho, cateter, etc) no útero, ingerir preparados caseiros (chás) nocivos à saúde, aplicar 

a força externa, fazer a curetagem de maneira incorreta ou ingerir medicamentos, como 

o misoprostol, em uma dosagem incorreta. A OMS (2013) estima que 47.000 mortes 

relacionadas com a gravidez são provocadas por complicações advindas de um 

abortamento inseguro. Aproximadamente 5 milhões de mulheres passam a sofrer de 

disfunções físicas ou mentais como resultado das complicações decorrentes do aborto 

inseguro. O aborto inseguro pode trazer complicações como: hemorragia, septicemia, 

traumatismo do colo do útero e dos órgãos abdominais, entre tantas outras coisas. 

                                                           
1
 De acordo com o estudo Aborto Induzido: incidências e tendências mundiais de 1995 a 2008 realizado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Instituto Guttmacher nos Estados Unidos. 



13 
 

Aproximadamente 20% a 30% dos abortos inseguros provocam infecções do trato 

reprodutivo e entre 20% a 40% das mulheres acabam com uma infecção do trato genital 

superior. Uma em cada quatro mulheres que realizam o aborto inseguro desenvolvem 

sequelas temporais ou permanentes que precisem de atenção médica.  

 Ainda, de acordo com o estudo da OMS (2013), apesar de se verificar uma 

diminuição da taxa de abortos induzidos - 35 a cada 1.000 mulheres em idade 

reprodutiva (15 a 44 anos) em 1995 para 26 a cada 1.000 mulheres também entre 15 a 

44 anos em 2008 – esta taxa diz respeito tão somente aos abortamentos seguros, 

enquanto que os abortamentos inseguros se mantiveram relativamente constantes desde 

2.000, com aproximadamente 14 de cada 1.000 mulheres em idade reprodutiva (15 a 44 

anos).  

 Vale ressaltar que essas taxas também variam de acordo com as regiões 

pesquisadas, visto que existem diferenças no tamanho da população e no crescimento 

populacional de cada região. A África, por exemplo, em 2008, apresentou uma taxa 

desproporcionalmente maior em relação aos outros países com 29% dos abortamentos 

inseguros globais e 62% de todas as mortes maternas decorrentes do aborto inseguro. Já 

na América Latina e no Caribe houve 4,2 milhões de abortos inseguros em 2008. Na 

América Central a taxa foi de 29 para cada 1.000 mulheres entre 15 a 44 anos, em 2008. 

No Caribe a taxa foi mais baixa, 18 para cada 1.000 mulheres. Frisa-se que a região 

caribenha inclui Cuba, onde o aborto é acessível quando solicitado e os serviços de 

saúde são mais facilmente disponíveis (OMS, 2013).  

 Após analisar essas estatísticas globais coletadas pelo estudo da Organização 

Mundial de Saúde juntamente com Instituto Guttmacher, passa-se a analisar agora os 

casos de abortos inseguros e ilegais no âmbito do Estado brasileiro.  

1.2 Panorama geral das estatísticas do aborto no Brasil  

 Primeiramente, cabe ressaltar que as pesquisas feitas sobre o aborto, tanto em 

hospitais como em residências, apresentam resultados que, muitas vezes, não condizem 

fielmente com a realidade, uma vez que as pesquisas não dão direito ao sigilo no Brasil. 

O aborto induzido é considerado crime em nosso país e sem o direito ao sigilo as 

mulheres se sentem desprotegidas e correm o risco de serem denunciadas. Dessa 

maneira, o resultado das pesquisas é diretamente influenciado por essa questão, 

indicando, muitas vezes, números menores de aborto induzido do que os que realmente 

foram feitos (DINIZ e MEDEIROS, 2010). 
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 A maioria das pesquisas sobre o aborto no Brasil se utilizam de três principais 

técnicas de abordagem: dados referentes a internações hospitalares para procedimentos 

médicos referentes a aborto, sendo os principais cálculos baseados em registros do 

Sistema Único de Saúde. Neste caso, podemos citar como exemplo a técnica de 

curetagem; a coleta de dados feita à beira do leito, com mulheres internadas por 

complicações do aborto. Esse tipo de pesquisa geralmente é feita pelo profissional de 

saúde que atende essas mulheres no momento das internações e apresenta dados de 

localidades específicas; e, finalmente, o terceiro tipo de pesquisa é através de coleta de 

informação fora do ambiente hospitalar, como, por exemplo, a técnica de resposta ao 

azar e a técnica de urna
2
. Esse tipo de pesquisa domiciliar também apresenta dados de 

localidades específicas (DINIZ e MEDEIROS, 2010).   

 É importante frisar que os resultados das pesquisas divergem, conforme a 

técnica e fontes utilizadas. Os diferentes métodos e localidades das pesquisas fazem 

com que os resultados sejam diferentes para cada uma delas. Dessa maneira, não se 

pode comparar uma pesquisa com a outra, uma vez que foram feitas, conforme dito, 

com técnicas diferentes e com um número específico de mulheres. Os estudos 

geralmente se utilizam de parâmetros como: idade, classe social, raça, localidade, 

escolaridade, religião, tempo gestacional, procedimento abortivo e complicações de 

saúde.  

 Em se tratando de pesquisa fora do ambiente hospitalar, nota-se uma grande 

discrepância nos resultados quando as pesquisas são feitas de maneira direta, entrevistas 

face a face, por exemplo, ou, de maneira indireta, como a técnica de resposta ao azar ou 

a técnica de urna. Uma pesquisa domiciliar sobre aborto provocado, publicada na 

Revista Feminista, realizada pela Rebeca Souza e Silva (1993), com mulheres em idade 

reprodutiva (15 e 49 anos), utilizou-se pela primeira vez da Técnica de Resposta ao 

Azar no Brasil. A pesquisa foi realizada com mulheres de Vila Madalena, São Paulo e 

permitiu a detecção de omissões de aproximadamente 80% dos relatos de aborto 

provocados. Vale dizer, quando entrevistadas diretamente apenas 8 em cada 1.004 

mulheres admitiram ter provocado um aborto no ano de 1987. Enquanto na abordagem 

pela Técnica de Resposta ao Azar, aproximadamente 40 a cada 1.000 mulheres em 

idade fértil, moradoras de Vila Madalena, provocaram um aborto naquele ano. Portanto, 

                                                           
2
 A técnica de resposta ao azar consiste na possibilidade que a entrevistada tem de responder uma de duas 

questões sem que o entrevistador saiba qual das questões esta sendo respondida. Já a técnica de urna 

consiste em um questionário sigiloso respondido pelas entrevistadas e depositado em uma urna. 
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32 mulheres teriam omitido a provocação do aborto. O mesmo aconteceu com a 

pesquisa realizada em domicílios na cidade de Pelotas/RS. A pesquisa usou como 

método a técnica de urna e identificou a indução de aborto em 7,2% das mulheres de 

todas as idades entrevistadas. Já quando a técnica foi a das questões indiretas esse valor 

foi reduzido a quase metade. Entre as mulheres de 45 a 49 anos a estimativa é de que 

12% delas induziram o aborto ao longo da vida reprodutiva.  

 Os valores discrepantes entre as pesquisas feitas de maneira direta e as pesquisas 

feitas de maneira indireta se devem ao fato de que as pesquisas indiretas asseguram as 

mulheres entrevistadas o direito ao sigilo, enquanto que as pesquisas face a face não 

possuem esse anonimato. Dessa maneira, como o aborto ainda é uma questão de cunho 

moral, ético, político e ilegal no Brasil, as mulheres se sentem amedrontadas quando 

questionadas frente a frente sobre tal ato e, muitas vezes, omitem o feito para evitar 

situações que, posteriormente, possam a vir prejudicá-las, como uma denúncia, por 

exemplo.  

  Em 1990 uma pesquisa publicada pelo Instituto Alan Guttmacher (AGI), Aborto 

clandestino: uma realidade latino-americana, realizada no Brasil, Chile, México, Peru, 

Colômbia e República Dominicana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), com base nos 

registros de curetagens feitas nos serviços públicos e em entrevistas com os 

profissionais de saúde, estimou-se, para 1991, a ocorrência de 1.443.350 abortos no 

Brasil. Isso significava uma taxa de 3,69 abortos para cada 100 mulheres entre 15 a 49 

anos, com 31% das gravidezes terminando em aborto.  

 Comparando-se esses dados com a pesquisa Magnitude do aborto no Brasil: 

Aspectos Epidemiológicos e Sócio-Cultural
3
 (ADESS, 2007), de 2007, o aborto sofreu 

uma diminuição ao longo desses anos. Contudo, os dados continuam sendo alarmantes. 

Constatou-se que ocorreu uma redução no número de internações por abortamentos 

registrados pelo SUS entre 1992 e 2005, respectivamente, 344.956 e 250.447 

internações, entre mulheres de 15 a 49 anos. Como as fontes de dados para o cálculo da 

estimativa de abortos inseguros anuais foram às internações por abortamentos 

registradas no SUS e, essas internações diminuíram, consequentemente a taxa anual de 

abortos inseguros também diminuiu, sendo estimado que em 2005, 1.056.573 abortos 

inseguros foram feitos no Brasil. A taxa de 3,69 abortos para cada 100 mulheres entre 

                                                           
3
 Pesquisa realizada no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Não Governamental – 

Ações Afirmativas em Direitos e Saúde (IPAS/Brasil). 
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15 a 49 anos em 1990, passou a ser em 2005 de 2,07 para 100 mulheres. Para se chegar 

a esses números foi aplicado um multiplicador ao número total de internações, 

assumindo a hipótese de que 20% das mulheres que provocam aborto são internadas.  

 Ainda, foi observado nesse estudo uma diferença regional marcante, onde os 

riscos de abortos inseguros foram bem maiores nas Regiões Norte (com exceção de 

Rondônia) e Nordeste (com exceção do Rio Grande do Norte e Paraíba) do que nas 

Regiões Sul, Sudeste (com exceção do Rio de Janeiro) e Centro Oeste  (com exceção do 

Distrito Federal). No Sul, Sudeste e Centro-Oeste as taxas encontradas foram inferiores 

a 20,4 abortamentos para cada 1.000 mulheres entre 10 a 49 anos. Já nos Estados do 

Norte e Nordeste estas taxas são superiores a 21,1 abortamentos para cada 1.000 

mulheres entre 10 a 49 anos. Nos Estados do Acre e Amapá esses valores superam a 

taxa de 40 abortamentos por 1.000 mulheres de 10 a 49 anos. Acredita-se que uma 

porcentagem dessas diferenças podem estar ligadas a uma utilização maior e mais eficaz 

de métodos anticoncepcionais pelas mulheres na Região Sul, com a consequente 

diminuição da ocorrência de gestações indesejadas e, com isso, a diminuição da 

necessidade de recorrer ao aborto. As adolescentes entre 15 e 19 anos nas Regiões Norte 

e Nordeste também se apresentam com sendo o grupo de maior risco de realização do 

aborto induzido, juntamente com o Distrito Federal e os Estados do Mato Grosso do Sul 

e Rio de Janeiro.  

 O aborto inseguro é uma das principais causas de mortes maternas. Nas regiões 

mais desprovidas, como o Norte e o Nordeste do país, o índice de mortes consequentes 

do aborto inseguro é grande. Além disso, a curetagem pós-abortamento, é apontada 

pelos registros de saúde pública como sendo o segundo procedimento obstétrico mais 

realizado nas internações.  O alto índice de aborto inseguro resulta em complicações 

para a saúde da mulher, como infecções, infertilidade, complicações físicas e até a 

morte. Em Salvador, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde (SHAH; ǺHMAN, 

2010), desde 1990 a cidade tem registrado o aborto inseguro como primeira causa de 

mortalidade materna.  

 Quando se trata de diferenças raciais, a pesquisa de Adess (2007) constatou que 

as mulheres negras estão submetidas a um risco de mortalidade em consequência do 

aborto inseguro três vezes maior do que as mulheres brancas, acreditando que esta 

estatística esteja associada a desigualdade de condições socioeconômicas. Segundo a 

mesma pesquisa: 
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 Entre as causas de mortalidade materna, as mulheres pretas e pardas 

estão submetidas a uma proporção maior de óbitos por dois grupos 

que deveriam ser mais facilmente preveníveis: 1 - Edema, proteinúria 

e transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e no puerpério, e 2 - 

Gravidez que termina em aborto. Quando examinamos as taxas de 

mortalidade materna se evidencia o risco adicional a que estão 

submetidas as mulheres pretas, que apresentam para todas as causas 

uma taxa de 77,9 óbitos/100.000 Nascidos Vivos, enquanto para as 

brancas esta taxa é de 38,2 óbitos/100.000 Nascidos Vivos. A 

gravidez que termina em aborto, como causa de mortalidade materna, 

apresenta um diferencial de taxas bem evidente: 9,4 óbitos/100.000 

Nascidos Vivos entre as pretas e 3,2 óbitos/100.000 entre as brancas 

(ADESS, 2007, p.2).  

 

 Uma pesquisa realizada por Debora Diniz (2010) juntamente com Marcelo 

Medeiros, conduzida pela Universidade de Brasília – UnB e pelo Instituto de Bioética, 

Direitos Humanos e Gênero – ANIS, apresenta os primeiros resultados da Pesquisa 

Nacional de Aborto (PNA). A PNA fez um levantamento por domicílio, cuja cobertura 

abrangeu, em todo o Brasil urbano, 2.002 mulheres entre 18 e 39 anos. Todas as 

mulheres eram alfabetizadas. A pesquisa se utilizou de dois métodos para a coleta das 

informações: a técnica de urna e questionários preenchidos por entrevistadoras.  

 Os questionários auto-preenchidos pelas mulheres eram depositados em urnas, 

com perguntas fechadas sobre o aborto (técnica de urna). O objetivo da urna foi 

enfatizar, no momento da entrevista, o sigilo da resposta, para que as respostas fossem 

verdadeiras, uma vez que o objeto da pesquisa gera controvérsias. Essa técnica, 

conforme já dito anteriormente e comprovado por estudos, reduz a incidência de 

omissões a certas questões. Já na entrevista face a face, as entrevistadoras preenchiam 

os questionários, os quais perguntavam sobre informações sociais e demográficas, 

sempre lembrando as entrevistadas da confidencialidade da pesquisa.   

 A amostragem e as entrevistas foram realizadas pela Agência Ibope Inteligência, 

com o trabalho de campo ocorrendo entre 13 e 21 de janeiro de 2010. As perguntas 

foram feitas em três etapas: primeiro o questionário das entrevistadoras, segundo o 

questionário da urna e terceiro o retorno para o questionário das entrevistadoras. As 

primeiras questões das entrevistadoras tinham caráter eliminatório, uma vez que 

perguntavam sobre alfabetização, faixa etária, escolaridade e condição laboral, 

determinando assim a seleção para participação nas pesquisas. Após, perguntava-se 

sobre a frequência ao posto de saúde e a ginecologista. Depois disso foi feito o 

questionário de urna e, por último, concluía-se a entrevista com questões sobre situação 
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conjugal, fecundidade, tamanho da família, religião e renda familiar apresentada pelas 

entrevistadoras (DINIZ e MEDEIROS, 2010).  

 O questionário da urna continha a seguinte pergunta para as entrevistadas: “Você 

já fez aborto alguma vez?”. Continham também mais três perguntas adicionais: com que 

idade foi feito o último aborto, se usou medicamento para fazê-lo e se teve que ser 

internada em função deste aborto. Essas perguntas adicionais tinham como objetivo a 

sondagem do aborto induzido. Isso não descarta a possibilidade do questionário ter 

captado também abortos espontâneos. Ressalta-se que os resultados se referem a abortos 

feitos em qualquer período da vida das mulheres e não apenas os ocorridos em 2010 

(DINIZ e MEDEIROS, 2010).  

 Antes de adentrarmos no resultado da referente pesquisa (técnica de urna e 

entrevista) é necessário entender o porquê não se devem fazer comparações com outros 

tipos de pesquisa. A pesquisa realizada pelo PNA é caracterizada por estudos de 

natureza local, sendo, por exemplo, os estudos de natureza nacional escassos. Os 

estudos a nível nacional estimam indiretamente a ocorrência de abortos em um período 

determinado, já a PNA estima diretamente mulheres que já fizeram aborto em algum 

momento da vida. Dessa maneira, as diferenças nos períodos de referência e nos objetos 

abortos e mulheres que fizeram um ou mais abortos) tornam a comparação entre os 

resultados impossível.  

 Falando sobre o resultado em si, constatou-se que 60% das mulheres 

entrevistadas fizeram seu último ou único aborto no centro do período reprodutivo, ou 

seja, entre 18 e 29 anos, sendo o ápice de incidência entre 20 e 24 anos (24% nesta faixa 

etária). A taxa de aborto é de 23% entre as mulheres com até o quarto ano do ensino 

fundamental e 12% entre as mulheres com o ensino médio concluído, sendo, portanto, 

mais frequente entre mulheres de um nível de escolaridade muito baixa. Em se tratando 

de religião a incidência entre mulheres de diferentes religiões é praticamente a mesma. 

Menos de dois terços das mulheres que fizeram aborto são católicas; um quarto, 

protestantes ou evangélicas; menos de um vigésimo de outras religiões; e 

aproximadamente um décimo não possui religião.   

 Além disso, estima-se que metade das mulheres que realizaram aborto fizeram 

uso de algum tipo de medicamento para induzi-lo. Conforme Diniz (2010 p. 963-964):  

Os abortos ilegais realizados com medicamentos tendem a ser mais 

seguros que os que utilizam outros meios, em particular quando o 

medicamento usado é o misoprostol, popularizado no Brasil na década 
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de noventa
26

. A PNA não identifica quais os medicamentos utilizados 

pelas mulheres, mas é possível que entre eles o misoprostol ocupe 

uma posição importante. Se isso for verdade, os níveis de segurança 

do aborto não hospitalar no Brasil devem ser hoje superiores aos 

observados em décadas passadas, uma hipótese que se fortalece com a 

queda da morbimortalidade por aborto inseguro no país.  

 

Ainda, existe a outra metade das mulheres que aborta sem fazer uso de 

medicamentos. Neste caso, geralmente os abortos são realizados em condições precárias 

de saúde, uma vez que a maioria das mulheres tem baixo nível de educação.  

 Os níveis de internação pós-aborto são elevados no Brasil, aproximadamente 

metade das mulheres que fizeram aborto recorreram ao sistema de saúde e foram 

internadas por complicações relacionadas a tal prática, o que corresponde a 8% das 

mulheres entrevistadas. Por fim, é possível concluir com a pesquisa que, no Brasil, ao 

completar 40 anos, mais de uma em cada cinco mulheres já fez aborto. Sendo tão 

frequente e com consequências de saúde tão graves o aborto deveria ser considerado 

prioridade na agenda de saúde pública nacional.  

 O Ministério da Saúde (2009) publicou o relatório Aborto e Saúde Pública no 

Brasil: 20 anos, onde sintetizou 20 anos de publicações sobre o tema aborto no Brasil. 

Foram recuperadas 2.109 fontes em língua portuguesa, publicadas por autores, 

periódicos e editoras nacionais ou estrangeiras, sendo que grande parte das informações 

foram coletadas em serviços públicos de saúde. O relatório foi organizado por temas 

correspondentes às principais questões levantadas nas pesquisas sobre o aborto no 

Brasil. Para cada tema se apresentou um panorama geral dos resultados, o que não 

significa que dados diferentes ou conflitantes não tenham aparecido nos estudos. As 

variáveis são: idade, classe social, religião, tempo gestacional, tipo de aborto, 

procedimento abortivo, tempo de internação e complicações de saúde. As variáveis 

médicas são mais constantes nas pesquisas e permitem uma melhor comparação e 

síntese dos resultados; já as variáveis sociais, apresentam diferentes sistemas 

classificatórios, o que dificulta a síntese dos resultados.  

1.3 Dados de aborto no Brasil conforme determinadas variáveis  

 

 Com relação à variável idade, constatou-se que a maior parte dos estudos inclui 

mulheres entre 10 e 49 anos. A maior concentração de abortos é entre 20 a 29 anos, 

variando entre 51% a 82% do total de mulheres de cada estudo. Com relação às 

adolescentes, houve um crescimento na quantidade de estudos sobre o aborto entre elas 
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a partir dos anos 2.000, incluindo meninas entre 10 a 14 anos. A porcentagem de 

abortos provocados é de 72,5% a 78% entre as adolescentes mais velhas, meninas de 17 

a 19 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

 Em se tratando de religião, o relatório do Ministério da Saúde (2009) constatou 

que o tema é pouco explorado nos estudos, tanto nos de base populacional quanto nos 

qualitativos com números reduzidos de mulheres. A deficiência deste tema nas 

pesquisas pode ser pelo fato de os estudos com base populacional terem sido realizados 

com dados de prontuários ou outras fontes documentais, onde não haveria informação 

sobre a religião. Dos estudos coletados pelo Ministério da Saúde que continham 

informações sobre religião mostram que 44,9% a 91,6% do total das mulheres que 

abortaram se declaram católicas. Entre 4,5% e 19,2% se dizem espíritas, e entre 2,6% e 

12,2% se dizem protestantes. Constatou-se que na Região Nordeste as mulheres são em 

sua maioria católicas e na Região Sul são em sua maioria espíritas.  

 Quando a questão é a conjugalidade das mulheres existe uma controversa sobre 

os resultados. Quando a pergunta feita na pesquisa é sobre o estado civil, constata-se 

que a maioria das mulheres não são casadas. Contudo, quando a pergunta é feita 

questionando a situação conjugal e não o estado civil o quadro de resultados muda 

completamente, indicando que a grande maioria das mulheres se encontra em relação 

conjugal estabelecida. Os estudos que questionam sobre o quadro conjugal constatam 

que mais de 70% de todas as mulheres que decidem abortar possuem uma relação 

considerada estável ou segura.  

 Em relação à educação e ao trabalho das mulheres que já realizaram um aborto, 

existem as mesmas dificuldades que o tema religião teve. Os estudos de base 

populacional geralmente não possuem estas informações, talvez alguns raros possuam. 

Já os qualitativos, com número limitado de mulheres, possuem informações sobre 

educação e trabalho. As pesquisas constatam que a grande maioria das mulheres esta 

inserida no mercado de trabalho, uma grande mudança se comparado aos estudos feitos 

no final dos anos 1980, onde os registros indicam que mais da metade das mulheres que 

fizeram um aborto induzido estavam fora do mercado de trabalho. Durante este período 

de 20 anos houve um crescimento no número de anos na escola e uma consequente 

diminuição do número de mulheres analfabetas. Houve uma redução de até 50% no 

número de mulheres sem escolaridade que realizaram o aborto entre os anos de 1980 a 

1990 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  
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 Essas duas variáveis (educação e trabalho) não possuem um resultado certo, uma 

vez que são bem diversificadas. Em relação à educação, algumas pesquisas reúnem 

mulheres analfabetas, outras que cursaram o ensino fundamental e outras que 

concluíram o ensino médio, por exemplo. Com essa diversidade de segmentos é difícil 

se chegar a um resultado exato para este tema. Contudo, os registros apresentam mais da 

metade das mulheres com experiência de aborto induzido com até oito anos de estudo. 

Um estudo feito nos anos 2.000, com meninas entre 18 a 24 anos, constatou que quanto 

maior a renda familiar e a escolaridade, maior a chance de a primeira gravidez resultar 

em um aborto. 

1.4 O citotec como um método abortivo e sua influência nas questões de aborto 

 Tratando-se de métodos abortivos podemos considerar os anos 90 como anos de 

grande mudança nos métodos utilizados pelas mulheres para induzir o aborto. Isto 

porque os métodos utilizados antes (venenos, injeções, objetos perfurantes, etc) 

passaram a ser substituídos pelo Citotec (misoprostol)
4
. O remédio se tornou o método 

preferencial para realização do aborto em casa ou para iniciá-lo em casa e terminá-lo no 

hospital. Os estudos indicam que 50,4% a 84,6% das mulheres que induziram o aborto 

utilizaram Citotec, sendo o seu maior uso na Região Nordeste e Sudeste. O misoprostol 

passou a ser o método abortivo preferencial entre as mulheres, porque reduz muito os 

riscos à saúde e do custo de internação hospitalar, pós-finalização do aborto. Os estudos 

não possuem informações sobre como se aborta nas clínicas privadas, com leigas ou 

parteiras. Também não se sabe como as mulheres conseguiram acesso aos instrumentos 

abortivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

                                                           
4 Lançado no Brasil em 1984 para prevenção e tratamento de úlceras gástricas e duodenais, o misoprostol, 

conforme informações disponibilizadas pela ANVISA, é um análogo sintético da prostaglandina E1. 

Diferencia-se estruturalmente desta, de ocorrência natural, devido à presença do metil-éster em C-1, do 

grupo metil em C-16, em vez de C- 15. O metil-éster em C-1 é responsável pelo aumento da potência 

antissecretória e duração de ação do misoprostol. O misoprostol, no fígado, sofre desesterificação, 

transformando-se no principal metabólito ativo - ácido misoprostol. Este exerce ação direta nos receptores 

das prostaglandinas e, atuando no colágeno cervical, provoca mudanças na sua estrutura físicoquímica, 

acarretando, como consequência, amolecimento, apagamento e maturação do colo uterino, favorecendo a 

sua dilatação, além de promover e estimular a contração miometrial. O Misoprostol é disponível em 

comprimidos de 25, 100 e 200mcg e pode ser usado por via oral, vaginal, sublingual e retal. É indicado 

nos casos de necessidade da interrupção da gravidez em gestações a termo (ou próximas ao termo) e na 

indução de parto com feto morto antes das 30 semanas, em caso de aborto legal. Informações disponíveis 

em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=10359822014&pIdA

nexo=2312986  
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 O livro publicado pelo Ministério Público (2009), Aborto e saúde pública no 

Brasil: 20 anos, ainda faz uma síntese das complicações e sequelas que o aborto 

induzido, feito de maneira insegura, trás para as mulheres. O aborto induzido estava 

entre a terceira e a quarta causa de mortalidade materna em várias capitais brasileiras 

nos anos de 1990. A estimativa oficial era de 76 mortes maternas para cada 100.000 

mulheres. As pesquisas feitas nessa época (1990) mostraram a existência de 

desigualdades regionais na morte de mulheres por aborto induzido. Em Recife e 

Salvador, em 1990, por exemplo, o aborto estava em primeiro e segundo lugar no grupo 

das causas isoladas de morte materna. Conforme já mencionado, em 1990 houve uma 

mudança no método abortivo, ocorrendo uma redução no número de casos de mortes 

maternas derivadas de aborto induzido. Os estudos correlacionam esta redução de 

mortalidade por aborto induzido ao uso do Citotec em detrimento de métodos 

perfurantes, por exemplo. Entre 1970 e 1980 os estudos registram índices altíssimos de 

histerectomias por aborto séptico. O uso do misoprostol modificou esse cenário no 

Brasil, garantindo o uso do remédio em casa e o acesso imediato ao hospital para 

curetagem por aborto incompleto, permitindo que as mulheres recebessem ajuda 

rapidamente, reduzindo, com isso, a gravidade das hemorragias e infecções.  

 Contudo, o Citotec não eliminou todos os riscos à saúde consequentes de abortos 

inseguros. Não são todas as mulheres que possuem acesso ao remédio e, com a sua 

descoberta, passou-se a existir um mercado ilegal lucrativo, onde os relatos de 

medicamentos adulterados cresceram. Os riscos foram para uma outra dimensão. Como 

o Citotec é um medicamento que no Brasil se precisa de receita e é proibido para fins 

abortivos, sua comercialização, segundo demonstram os estudos, é feita conjuntamente 

ao tráfico de drogas ilícitas e de anabolizantes. As mulheres e seus companheiros 

acabaram por ficar mais expostos ao tráfico ilegal de drogas para adquirir o Citotec. 

Além disso, apesar de reduzir as sequelas e complicações dos abortos inseguros, muitas 

mulheres que fazem uso do misoprostol para abortar necessitam de atendimento 

hospitalar imediato para que possam finalizar o aborto. Uma pesquisa feita com 11 

mulheres, processadas judicialmente por aborto induzido em 2.000, apontou que 80% 

delas usaram o Citotec para abortar e quase a metade foi denunciada à polícia pelos 

médicos que as atenderam nos hospitais (DINIZ e MADEIRO, 2012). Infelizmente, as 

mulheres não possuem garantia do sigilo durante a fase de internação.  
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 Por fim, o livro do Ministério Público (2009) também fez uma síntese de quem 

são os pesquisadores do tema sobre o aborto induzido no Brasil. A maioria são 

pesquisadoras mulheres, locadas em universidades públicas e organizações não 

governamentais da Região Sudeste, com formação em ciências da saúde. Das pesquisas: 

47% são periódicos científicos, 18% livros e 14% teses acadêmicas. Em 2004 e 2005 

houve um crescimento de 50% no número de publicações das pesquisas referentes a 

aborto, havendo um aumento na quantidade de estudos no âmbito jurídico, sobretudo no 

caso de aborto por anencefalia.   

 Para cada estudo com evidência, existem 5 sem evidência, portanto grande parte 

das fontes são de análises de argumentos ou teses teóricas, sem apresentações de dados 

empíricos. Os estudos com evidências geralmente são realizados na área da saúde 

pública; já os estudos sem evidências são realizados nas áreas do direito, da teologia e 

da filosofia. Aproximadamente 75% dos estudos empíricos foram feitos na Região 

Sudeste, sendo que 58% deste total corresponde somente ao estado de São Paulo. As 

pesquisas de base populacional foram realizadas em sua grande maioria em hospitais 

públicos e universitários localizados em capitais, sendo maior nos estados da Bahia, 

Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Não existe 

pesquisas com evidências na Região Norte, somente 14% foram realizadas no Nordeste 

e um número bastante reduzido foi feito no Centro-Oeste (4% apenas).  

 Apesar de o Citotec já ter sido brevemente mencionado, é importante dedicar um 

pouco mais de atenção ao remédio que é utilizado como método abortivo por uma 

quantidade absurda de mulheres que realizam o aborto induzido. Debora Diniz (2012) 

trata do tema do aborto o relacionando com diversos acontecimentos entre o período de 

1960 até os dias atuais, especificamente tratando do tema a partir do surgimento dos 

contraceptivos orais (as famosas pílulas) e a pílula abortiva Citotec (misoprostol), 

focando nos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Desde 1960 três gerações de 

mulheres já viveram as consequências da chamada “revolução da pílula”. Além da 

pílula, as mulheres conheceram também outros métodos contraceptivos que evitam a 

gravidez, como o DIU, o condom ou a laqueadura tubária, por exemplo.  

 A terceira "geração pílula" (mulheres nascidas ente 1980 e 1999) vive sob uma 

cultura que valoriza os medicamentos para o exercício da sexualidade e da reprodução. 

As mulheres desta geração são conhecedoras e usuárias da pílula anticoncepcional, da 

pílula do dia seguinte e também da pílula abortiva chamada Citotec. O Citotec foi 

introduzido no Brasil em 1986 e é usado para tratamento de úlcera gástrica, 
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popularizando-se para prática do aborto em 1990. Em 1991 ele chegou a ser livremente 

comercializado nas farmácias, até a proibição pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária que regulou sua proibição para o aborto. O Citotec foi considerado o principal 

método abortivo no Brasil, sendo isto descoberto através de dois fatos. O primeiro, em 

1990, quando se constatou uma queda da mortalidade materna por aborto inseguro: os 

métodos perfurantes haviam sido substituídos pelo Citotec e as mulheres iam para o 

hospital apenas para finalizar o aborto, sem risco de morte. E o segundo, foi através da 

Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2010, já mencionada no início deste 

capítulo, que entrevistou mulheres com o intuito de registrar os abortos no Brasil. A 

pesquisa mostrou que aos 40 anos uma em cada cinco mulheres já havia feito aborto e 

que o principal método abortivo usado por elas foi o Citotec (DINIZ, 2012).  

 A popularização do Citotec não significou que as clínicas clandestinas saíssem 

de cena. Na verdade clínica e Citotec se aproximaram: em algumas clínicas o Citotec 

era o método abortivo usado nas mulheres mais pobres, que não tinham grana para 

pagar o aborto cirúrgico. De acordo com o Ministério Público (2009), um estudo feito 

em 1990 mostrou que o preço do Citotec era de US$6 enquanto o preço de um aborto 

numa clínica privada era de US$144 e o uso de sonda por leiga era de US$42.   

1.5 Os dados do IBGE 

 A pesquisa mais recente, dando um panorama geral sobre o aborto provocado no 

Brasil, é a do IBGE realizada em 2013 e publicada em 2015
5
. De acordo com os dados 

do IBGE mais de 8,7 milhões de brasileiras entre 18 e 49 anos fizeram pelo menos um 

aborto na vida. Destes abortos, 1,1 milhão foram provocados. Os valores variam de 

região para região. Na Região Norte foram realizados 108.185 abortos provocados, na 

Região Nordeste 418.922, na Região Centro-Oeste 54.129, na Região Sudeste 412.328 e 

na Região Sul 74.332. Com estes números é possível perceber que o Nordeste e Sudeste 

lideram os números dos casos de aborto provocados.  

 Das mulheres que fizeram um aborto provocado 93% moram em zonas urbanas 

e apenas 7% moram em zonas rurais. Em termos de escolaridade, 32% não possuem 

instrução ou fizeram o fundamental incompleto, 24% possuem o ensino médio 

incompleto, 33% possuem ensino superior incompleto e apenas 9% possuem ensino 

superior completo. A porcentagem de mulheres sem instrução que induziram o aborto 

                                                           
5
 Os dados encontram-se disponíveis na página oficial do IBGE espalhados em vários links: 

www.ibge.gov.br 
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no Nordeste (37% do total de abortos) é sete vezes maior que o das mulheres com 

ensino superior completo (5%). Tratando-se de raça, as mulheres negras possuem o 

dobro do índice das mulheres brancas na indução do aborto, sendo respectivamente 

3,5% e 1,7%.  

 Feito todos esses levantamentos de dados estatísticos sobre o aborto provocado é 

possível perceber que os índices são alarmantes tanto no Brasil quanto no mundo. 

Conforme dito anteriormente, no Brasil, somente em 2013, 1,1 milhão de abortos foram 

provocados. As pesquisas também nos mostram que as porcentagens de abortos 

induzidos mudam de estado para estado e que a maioria das mulheres moram em zonas 

urbanas. As mulheres negras possuem risco de mortalidade, consequente do aborto 

inseguro, três vezes maior que as mulheres brancas. Este fato pode se associar à 

desigualdade de condições econômicas das mulheres negras. A maioria das mulheres 

são católicas e quase todas possuem alguma religião. O fato de terem religião não 

impede que realizem o aborto.  

 Constatou-se também que predominantemente as mulheres que realizam aborto 

estão no ápice da vida reprodutiva, entre 20 e 29 anos e que quase todas estão inseridas 

no mercado de trabalho. Os métodos abortivos utilizados pelas mulheres tiveram uma 

significativa mudança em 1990 com a entrada do Citotec no Brasil. A maioria dos 

abortos é realizado com o Citotec e alguns estudos demonstram que a utilização desse 

remédio reduziu o índice de mortalidade materna  em consequência do aborto inseguro. 

Contudo, a maioria delas ainda precisa terminar o aborto feito com misoprostol em 

hospitais.  

 A Pesquisa Nacional de Aborto, constatou que ao completar 40 anos mais de 1 

em cada 5 mulheres já fizeram algum aborto. O aborto continua sendo uma das 

principais causas de morte materna no país. Em 1990, no estado de Recife e Salvador, 

por exemplo, o aborto estava em primeiro e segundo lugar no grupo das causas isoladas 

de morte materna. Além das mortes, as mulheres podem ficar com sequelas graves. O 

aborto é um fenômeno comum que acontece no mundo todo e com graves 

consequências para a saúde da mulher, estes fatos colocam o aborto como um problema 

de saúde pública e que deve ser pauta prioritária na agenda de saúde pública nacional.  
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2 - Aspectos normativos do Direito e seus valores jurídicos 

 O crime de aborto no Brasil vem sendo tipificado desde o Código Criminal do 

Império do Brasil
6
 que durou de 1830 até 1890. Desde essa época tivemos três Códigos 

Penais, o do Império do Brasil (1830-1890), o Código Penal dos Estados Unidos do 

Brazil
7
 que durou de 1890 até 1940 e o Código Penal

8
 brasileiro de 1940 que ainda está 

em vigor atualmente. Neste capítulo vamos fazer um levantamento sobre os aspectos 

normativos do Direito, observando analiticamente seus valores jurídicos. Dessa 

maneira, se fez necessário realizar uma breve retrospectiva histórica sobre os três 

códigos penais brasileiros em relação ao aborto e suas diferenças. Pretende-se, com isso, 

questionar a respeito da atual legislação brasileira sobre o aborto.  

2.1 Código Penal do Império do Brasil, Código Penal dos Estados Unidos do Brazil 

e a principal diferença entre eles: a condenação das mulheres que realizam o 

aborto 

 A dissertação de Isabel Cristina Henz, A honra e a vida: Debates Jurídicos 

sobre o Aborto e Infanticídio nas primeiras décadas do Brasil Republicano (1890-

1940), apresentada no Programa de Pós-Graduação de História da UFSC, observa as 

diferenças existentes entre o Código Penal do Império em 1830 e o Código Penal dos 

Estados Unidos do Brazil até a promulgação do nosso atual Código Penal (1940) 
9
. No 

Código Penal do Império o aborto era tipificado na secção chamada “Infanticídio” e 

embora estivesse elencado neste capítulo o crime de infanticídio e de aborto eram 

tratados separadamente. Já o Código Penal da República tratava dos dois temas 

(infanticídio e aborto) separadamente, estando cada um em um capítulo diferente. Além 

disso, o Código da República aumentou a pena prevista para o aborto e descreveu mais 

cuidadosamente sobre esse crime. Contudo, a principal diferença entre eles, em se 

tratando do tema aborto, foi à criminalização da mulher que realizasse o aborto no 

                                                           
6
 Lei de 16 de dezembro de 1830. Código Criminal do Império do Brazil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.html  
7
  Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-

publicacaooriginal-1-pe.html  
8
 Decreto nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.html  
9
 HENZ, Isabel Cristina. A honra e a vida: Debates Jurídicos sobre o Aborto e Infanticídio nas primeiras 

décadas do Brasil Republicano (1890-1940). 2013. 261 f. Dissertação (Mestrado em História) - Programa 

de Pós-Graduação em Historia – PPGH, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106848/318380.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Código da República. Analisando os artigos, nota-se que a legislação imperial não punia 

a mulher que realizasse o aborto em si mesma, o crime era tipificado no caso de aborto 

realizado por terceiros. Já a legislação republicana, além de punir o aborto provocado 

por terceiros, punia também a mulher que cometesse ou consentisse com a tal prática 

(HENZ, 2013).  

 O Código Penal do Império assim tipificava o crime de aborto: 

 

SECÇÃO II 

Infanticidio 

Art. 197. Matar algum recemnascido.  

Penas - de prisão por tres a doze annos, e de multa correspondente á 

metade do tempo.  

Art. 198. Se a propria mãi matar o filho recem-nascido para occultar a 

sua deshonra.  

Penas - de prisão com trabalho por um a tres annos.  

Art. 199. Occasionar aborto por qualquer meio empregado interior, ou 

exteriormente com consentimento da mulher pejada.  

Penas - de prisão com trabalho por um a cinco annos.  

Se este crime fôr commettido sem consentimento da mulher pejada.  

Penas - dobradas.  

Art. 200. Fornecer com conhecimento de causa drogas, ou quaesquer 

meios para produzir o aborto, ainda que este se não verifique.  

Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos.  

Se este crime fôr commettido por medico, boticario, cirurgião, ou 

praticante de taes artes.  

Penas - dobradas. 
 

 Já o Código Penal da República assim prescrevia: 

 

CAPITULO IV 

DO ABÔRTO 

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.  
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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 profissão 

 
 

 Essas mudanças de uma legislação para outra influenciaram fortemente na vida 

das pessoas que eram acusadas deste crime, além de aumentar as penas para as pessoas 

já consideradas criminosas, ainda ampliou o rol de pessoas, incluindo na tipificação as 

mulheres que realizassem ou consentissem que alguém realizasse o aborto nelas. É 

importante destacar que mesmo que a prática do aborto não fosse criminalizada 

juridicamente, ela era mal vista perante a sociedade como um todo (Igreja, Estado e 

grupos sociais), tanto no Império, quanto na República e até nos dias atuais (HENZ, 

2013). Dessa maneira, fica o seguinte questionamento que ronda nossos pensamentos 

até hoje: foi a visão negativa da sociedade sobre a prática do aborto que fez a lei mudar 

ou foi a lei que mudou a sociedade? É a legislação que muda a sociedade ou as 

mudanças da sociedade que fazem com que a lei mude? Será que elas são 

complementares? A lei possui relação direta com a realidade social, política e cultural 

de um povo. A criação de uma lei esta ligada à tradição jurídica e aos valores daquele 

período histórico.  

 É importante lembrar que as leis nem sempre mudam para melhorar, mas sim 

para dar conta de novas questões, novas necessidades de controle social, que surgem 

com as mudanças de uma sociedade e que a antiga lei não consegue mais solucionar. O 

Código do Império foi a primeira lei criminal do Brasil independente. Na análise de 

Isabel Henz (2013) foi considerado um código bastante moderno, se comparado às 

Ordenações Filipinas (lei que vigora anteriormente ao Código do Império), pois 

refletiam os ideais liberais da Revolução Francesa, como os direitos de igualdade e 

liberdade individual. No início do século XIX existia uma mobilização mundial de 

reforma do sistema judiciário e penal, principalmente nos países europeus e, o Código 

do Império também participou desta mudança.  

 O crime de aborto foi tipificado pela primeira vez no Código Penal de 1830 e, 

conforme dito anteriormente, o aborto só era considerado crime se fosse realizado por 

terceiros. Isso se deve ao fato de o Código do Império ter sido influenciado pelas ideais 

liberais de autonomia do indivíduo. Para Matthieu de Castelbajac (Nov. 

2009/Fev.2010), o código é claramente liberal, uma vez que a mulher que realiza o 
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aborto em si mesma não é criminalizada juridicamente, representando a fronteira entre o 

público e o privado. Ou seja, a mulher que realiza o aborto em si mesma se encontra 

numa esfera privada, onde o Estado não pode interferir. Contudo, ela não deixa de se 

sujeitar aos julgamentos morais e religiosos da época. Já o aborto realizado por terceiros 

estaria em uma esfera pública na qual o Estado deveria interferir para proteger o físico  

da mulher, visto que muitas as consequências do aborto era a morte.  

 Conjuntamente a instituição da República veio o Código dos Estados Unidos do 

Brazil de 1890. Este código foi o primeiro código brasileiro a criminalizar a mulher que 

aborta, conforme já dito anteriormente. Existia somente um caso neste código em que o 

aborto era permitido, o chamado “aborto legal ou aborto necessário”, para salvar a vida 

da gestante em caso de morte inevitável, neste caso o aborto só poderia ser realizado por 

médico ou parteira legalmente habilitada. O Código de 1890 possui uma maior 

preocupação e interesse em relação à prática do aborto e tenta controlar tal prática 

(HENZ, 2013). A prática do aborto é tipificada em um capítulo específico para ela no 

código (‘Do Aborto’), onde é mais cuidadosamente descrita e medicalizada. Dessa 

maneira, o código restringiu a prática do aborto aos profissionais de saúde.  

 O código de 1890 foi redigido numa tentativa de marcar o início de um novo 

momento da história do Brasil, tentando se distanciar da forma como o Império 

organizava a Justiça (HENZ, 2013). Se o Código do Império, influenciado pela doutrina 

liberal, não interferia na esfera privada das pessoas, o Código dos Estados Unidos do 

Brasil, foi além dessa questão, aumentando a interferência do Estado na esfera privada, 

legislando sobre os corpos das mulheres. Apesar de severas críticas feito pelos juristas e 

de muitas tentativas de se reformular, o Código dos Estados Unidos do Brasil 

sobreviveu por toda a Primeira República.  

2.2 O Código de 1940 e seus permissivos legais para o aborto 

 Conforme já dito anteriormente, a lei possui relação direta com a realidade 

social, política e cultural de um povo. A criação de uma lei está ligada à tradição 

jurídica e aos valores daquele período histórico. Nesse sentido, é importante saber qual 

foi o contexto histórico em que o Código Penal de 1940 foi criado. Conforme Zaffaroni  

e Pierangeli (2011):  

O panorama geral da legislação penal do século XIX reflete momentos 

políticos sumamente diferenciados, e inaugura o claro paralelismo que 

se estabelece entre a política criminal e a política em geral, que se 
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caracteriza a história legislativa penal do Brasil até o momento. O 

século inicia-se com uma legislação de cunho liberal pragmático que 

corresponde a um despotismo ilustrado, e culmina com uma 

orientação liberal clássica, que foi atacada pelo positivismo 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 198). 

O Código Penal de 1940 foi estabelecido na vigência do Estado Novo, sendo um 

código rígido e autoritário no seu cunho ideológico, impregnado de “medidas de 

segurança”, pós-delituosas, que operavam através do sistema “duplo-binário” 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011). O Estado Novo, instituído em 10 de Novembro 

de 1937 por Getúlio Vargas, caracterizava-se pela extrema centralização política e 

fortalecimento da presença do Estado em todas as esferas da vida nacional. 

Nesse contexto, em relação à tipificação do aborto como crime, podemos 

perceber que o Estado continuou a se meter nas decisões das mulheres sobre realizar ou 

não o aborto. O crime de aborto esta tipificado na parte especial do Código Penal de 

1940 no Capítulo intitulado “DOS CRIMES CONTRA A VIDA”. Assim tipifica o 

Código Penal de 1940: 

 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA 

CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA A VIDA 

 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
        Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem 

lho provoque:  

        Pena - detenção, de um a três anos. 

        Aborto provocado por terceiro 
        Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

        Pena - reclusão, de três a dez anos. 

        Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:   

        Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

        Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante 

não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o 

consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência 

        Forma qualificada 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são 

aumentadas de um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios 

empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 

natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe 

sobrevém a morte. 
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  Só existem duas exceções onde o aborto é considero legal: no caso de “aborto 

necessário”, caso não exista outro meio de salvar a vida da gestante; e no caso de 

“aborto sentimental”, onde a gravidez é resultante de um estupro, precedidos do 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Assim:  

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  

        Aborto necessário 
        I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

        Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
       II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 

legal. 

 
 

 Nota-se que nos dois casos de aborto legal, o abortamento deve ser praticado por 

médicos. Ou seja, o aborto legal é de competência exclusiva do médico. Nem nos 

permissivos legais a mulher esta livre para realizar o abortamento, ela depende do aval 

de toda uma equipe médica especializada, conforme detalharemos no decorrer do texto. 

Contudo, apesar de previsto em lei, a regulamentação dos casos de aborto legal só foi 

feita quase 50 anos após a promulgação do Código Penal, em 1989. Antes disso, as 

mulheres não contavam com um serviço público de segurança para realizar os abortos 

legais.  

 Em 1969 foi sancionado um novo Código Penal pelo governo militar, também 

caracterizado como repressivo e mantendo as penas extraordinariamente graves. 

Contudo, o novo Código não entrou em vigor e teve seu desdobramento até 1978. Em 

1980, com a reabertura política do país, no período de transição democrática, foi 

institucionalizada uma comissão de reforma da parte geral do Código Penal. Os 

anteprojetos do Código Penal (parte geral) e da Lei de Execução Penal se converteram 

em leis, devidamente aprovadas no Congresso. Lei 7.209 e 7.210, respectivamente, de 

1984 (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011). Apesar de o Código apresentar uma nova 

linha de política criminal, estando em maior conformidade com os Direitos Humanos do 

que o Código Penal de 1940, esta reforma diz respeito somente à parte geral do Código, 

permanecendo a parte especial intacta, com as características da época em que foi criado 

(1940), não havendo, portanto, nenhuma evolução no que diz respeito ao tema do 

aborto.  

2.3 A Constituição de 88 e as mudanças trazidas por ela 
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 Após o longo período de ditadura militar, desde o golpe de 1964, a Constituição 

de 88 espelha o processo de redemocratização que teve início em finais dos anos 1970. 

A luta pelo reestabelecimento de direitos políticos clássicos (voto, livre expressão 

política, liberdade de associação, etc), foi feita conjuntamente com uma agenda mais 

ampla de direitos humanos. Novos sujeitos políticos se juntaram às forças de esquerda, 

organizando-se em torno das problemáticas de gênero e da sexualidade. Assim, além 

dos direitos sociais também foram trazidos à tona os direitos reprodutivos de mulheres e 

os direitos de diferentes minorias sexuais. Um exemplo dessas transformações, em 

consequência da força dos grupos feministas, foi à formulação da equidade de gênero 

como direito constitucional e o reconhecimento legal da existência de diversas formas 

de família. Apesar de algumas “derrotas” a estrutura geral da Constituição é 

comprometida com respeito aos direitos humanos e a implantação de compromissos 

firmados por tratados internacionais. Essas novas transformações e o comprometimento 

com os direitos humanos da CF/88 permitem que os juízes e tribunais, desdobrem 

princípios fundamentais com o fim de garantir, de fato, certos direitos e contribuir para 

a criação de novas leis (CARRARA; VIANNA, 2010).  

 Com a redemocratização do país, em meados dos anos 80, a atuação do 

movimento feminista aumentou, no sentido de enfrentar politicamente o problema do 

aborto no Brasil. O momento pelo qual o país estava passando foi uma oportunidade 

para tornar a questão do aborto mais visível, criando condições para ampliação do 

debate e a elaboração de novas normas e políticas públicas, além de novas decisões pelo 

judiciário (ROCHA, 2006). Convém lembrar, conforme analisado no tópico anterior, 

que as normas legais sobre o aborto e sua criminalização, com apenas 2 exceções, foram 

redigidas em 1940 (período ditatorial do Estado Novo), sendo a principal o Código 

Penal, vigente até hoje no país.  

 Um estudo realizado por Maria Isabel Baltar Rocha (2006) faz uma síntese sobre 

a discussão política do aborto no Brasil. O estudo delimita dois períodos da história 

política do Brasil: o primeiro de 1964 a 1985, momento do Estado autoritário, 

subdividida em duas fases; e a partir de 1985, momento do Estado democrático, também 

com uma subdivisão.  

 Na etapa do governo autoritário, entre 1964 a 1979, anos mais rigorosos do 

regime, as discussões públicas sobre o aborto eram raras. O Poder Executivo, por 

exemplo, decretou um novo Código Penal em 1969, contudo, não entrou em vigor e 

teve desdobramento até 1978. O Código mantinha o aborto como crime, com as mesmas 
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exceções do Código de 40, introduzindo o controle do Estado para o aborto legal e 

aumentando a pena para mulheres que provocassem o aborto ou que permitisse que 

alguém o fizesse. Não havia, portanto, debate democrático sobre o tema. Já no 

Legislativo, 13 projetos de lei foram apresentados, contudo a maioria deles se tratava da 

liberação da divulgação dos meios anticoncepcionais na Lei das Contravenções Penais, 

não estando no centro do debate à questão sobre o aborto. Porém, 4 projetos deste época 

foram pioneiros: um sobre a descriminalização do aborto e os outros três acerca da 

ampliação das possibilidades legais para o aborto, sendo dois deles discutidos e 

rejeitados pelas comissões técnicas. No âmbito da sociedade civil, a discussão era 

restrita, não havendo discussões diretas ou públicas sobre este tema. A Igreja Católica, 

por exemplo, tinha um comportamento mais defensivo do que propositivo na sua 

influência no Congresso Nacional. As entidades privativas de planejamento 

familiar/controle de natalidade não tinham a questão do aborto como tema central, mas 

apenas indiretamente, defendendo a anticoncepção para evitar o “aborto-criminoso” 

(ROCHA, 2006). 

 Entre 1979 a 1985, ampliação da abertura democrática, não houve nenhuma 

medida específica diretamente relacionada ao aborto no Poder Executivo. O Ministério 

da Saúde, em 1983, ao formular o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) tratou brevemente sobre a questão, embora o ponto central fosse o 

planejamento familiar/controle da natalidade no país. No âmbito do Poder Legislativo 

foram apresentadas 7 propostas: 5 voltadas diretamente para a questão do aborto e 2 

onde o tema era vinculado a projetos de lei sobre anticoncepção. Nas propostas diretas 

sobre o aborto, haviam 3 projetos de lei: um propondo a descriminalização do aborto e 

os outros dois a ampliação dos permissivos legais, já aparecendo em dois destes a 

influência do movimento feminista no debate no Congresso Nacional mesmo que 

indiretamente. Já no âmbito da sociedade civil, a questão era bem menos restrita com o 

movimento feminista autônomo e em atuação pública.  

 Com o fim da ditadura militar e o começo da transição democrática, 1985 a 

1989, iniciou-se uma transformação nas características do Estado brasileiro e se 

intensificou a atuação na sociedade civil. Segundo a pesquisa de Maria Isabel Baltar da 

Rocha (2006):  

Em relação aos direitos das mulheres, estes entraram na agenda 

política dos poderes Executivo e Legislativo e novos direitos foram 

assegurados na Constituição de 1988. Nesse contexto, o debate sobre 
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aborto começou a assumir uma nova dimensão e, inclusive, a refletir 

enfrentamentos mais acentuados entre as feministas e as entidades 

religiosas, sobretudo a hierarquia da Igreja Católica. (ROCHA,2006, 

p. 371).  

 Neste contexto, na esfera do Poder Executivo, com as mulheres ampliando suas 

lutas para ocupar espaços políticos, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM), exercendo um importante papel de mobilização dos grupos 

feministas, inclusive o movimento feminista, em relação à Assembleia Nacional 

Constituinte. A articulação feminista se fortaleceu com o início da Assembleia Nacional 

Constituinte, fazendo constar a “Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes”, 

elaborada em 1986, com a garantia da mulher de decidir sobre o seu corpo e o direito à 

livre opção pela maternidade, tanto em assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, 

quanto em interrupção da gravidez. Em oposição aos movimentos feministas, 

parlamentares contrários ao aborto, defendiam que deveria constar no texto 

constitucional o direito à vida desde a concepção, o que não se realizou no final 

(CARRARA; VIANNA, 2010). 

 No âmbito do Legislativo, a discussão sobre o aborto entrou na Constituinte por 

meio da Igreja Católica, para proibi-lo em todas as circunstâncias, recebendo apoio dos 

parlamentares evangélicos, contudo, não adentrou na nova Constituição. Foram 

apresentados 4 projetos de lei, dois em 1986 e 2 em 1988, todos com um visão mais 

restritiva sobre o aborto. Tais projetos foram uma reação conservadora à discussão 

sobre o aborto tanto na sociedade quanto no Congresso. No âmbito da sociedade civil, 

essa fase foi marcada pela preparação da Constituinte, tendo como seus principais atores 

políticos envolvidos na discussão sobre o aborto a Igreja Católica e o Movimento 

Feminista, atuando diretamente ou indiretamente em todas as etapas da Constituinte 

sobre este e demais assuntos. As mulheres se articularam com o CNDM e com a 

participação de grupos autônomos, enquanto a Igreja Católica se preparou por meio da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. (ROCHA, 2006).  

  De acordo com Maria Isabel Baltar Rocha (2006), a partir de 1989, iniciou-se 

uma nova fase na configuração do Estado e da sociedade brasileira. Houve uma 

intensificação do debate no Congresso Nacional interagindo com as esferas do 

Executivo e do Judiciário e, sobretudo, com segmentos da sociedade civil. Dessa 

maneira, houve um aumento tanto na busca pela mudança da legislação com o intuito de 

descriminalizar o aborto, como por parte dos conservadores, requerendo um retrocesso 
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em relação à lei. Após a Constituinte foram apresentados 6 projetos de lei, a maioria 

com o objetivo de ampliar os permissivos legais ou mesmo descriminalizar o aborto. 

Nos anos 90, 23 propostas foram apresentadas sendo também, em sua maioria, 

favoráveis a permissão do aborto. Mas, em 1999 e 2003, foram enviadas 34 proposições 

e a reação conservadora aumentou. 

 A década de 90 foi marcada pela tentativa de descriminalização do aborto, com 

o Projeto de Lei 1135/91 e pela regulamentação das hipóteses do aborto legal, Projeto 

de Lei 20/91, previstas no Código Penal Brasileiro. A preocupação com o aborto legal 

passou a ser não só mais apenas dos movimentos feministas, mas também dos 

organismos ligados à saúde, como, por exemplo, os Conselhos Regionais de Medicina, 

devido à problemática do aborto clandestino.  No Congresso Nacional, houve uma 

grande discussão acerca da PEC 25, que se tratava de uma proposta da Igreja Católica 

para emendar a Constituição, no capítulo dos Direitos Individuais, no item sobre a 

“inviolabilidade da vida humana”, adicionando “desde o momento da concepção”. 

Contudo esta proposta não foi aprovada e foi arquivada. Em junho de 2008, o Projeto de 

Lei 1135/91 foi rejeitado, após 17 anos de tramitação (ALDANA; WINCKLER, 2009). 

 Em 2005, a Comissão Tripartite (criada pela Secretaria Especial de Políticas 

Públicas para as Mulheres) representada pelo governo brasileiro, a sociedade civil e o 

legislativo apresentou um projeto de lei onde a mulher teria o direito de interromper a 

gravidez com até 12 semanas, em qualquer caso. Foi entregue pela Secretária Especial 

de Política para as Mulheres, ministra Nilcéia Freire, ao presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministro Nelson Jobim. O anteprojeto foi apresentado ao 

Congresso pela Deputada Jandira Feghali (PcdoB/RJ). Contudo, o projeto teve muita 

represália pelos representantes da Igreja Católica e não foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados. Para que o projeto não fosse rejeitado, a Comissão de Seguridade Social e 

Família decidiu retirá-lo da pauta a fim de modificá-lo e reapresentá-lo. (ALDANA; 

WINCKLER, 2009). 

 Em relação ao poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal de Justiça, 

também houve disputa em relação aos debates sobre o aborto. O STF, ao julgar a Ação 

Direta de Constitucionalidade nº 3510, se manifestou dizendo que somente cabe ao 

Direito proteger à vida dos já nascidos, tendo em vista que é o nascimento com vida que 

dá início à personalidade civil. Além disso, decidiu também pela Constitucionalidade da 

Lei de Biossegurança, autorizando a pesquisa com células-tronco embrionárias e, 

consequentemente, com isto, abriu espaço para a discussão sobre a descriminalização d 
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aborto. Como uma forma de reação a estas duas decisões, veio o Estatuto do Nascituro, 

que teve sua tramitação iniciada no Congresso Nacional. Ademais, o STF também 

julgou procedente a interrupção da gravidez no caso de anencefalia do feto, por ser este 

um agravo à saúde incompatível com a vida fora do útero materno.  

 A redemocratização do país trouxe maior visibilidade à questão do aborto, 

mudanças na participação de atores políticos e sociais e na ampliação do debate. Não 

houve mudanças significativas na legislação, mas, no âmbito do Poder Executivo se 

estabeleceram normas técnicas e se criou serviços para garantir o acesso ao aborto 

previsto em lei e o atendimento das mulheres em situação de abortamento. A tensão 

existente no Parlamento faz com que o debate fique paralisado, não se avança na 

legislação. Ressalta-se que apesar de haver um fortalecimento da sociedade civil, muitos 

dos direitos de cidadania ainda não foram conquistados. A questão da desigualdade de 

gênero, por exemplo, é uma das principais causas que faz com que o tema sobre o 

aborto seja restrito.   

2.4 Regulamentação dos serviços públicos para os abortos legais 

 Nosso atual Código Penal possui apenas 2 exceções em que o aborto não é 

considerado crime: caso não houver outro meio de salvar a vida da gestante (“aborto 

necessário”) e caso a gravidez seja resultante de um estupro, precedidos do 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Nestes dois 

casos o abortamento deve ser praticado por médicos. Contudo, apesar do Código Penal 

disciplinar essas duas exceções, durante 50 anos as mulheres que se enquadravam 

nesses casos não dispuseram de atendimento público gratuito nos serviços de saúde, que 

só começou a ser implantado a partir de 1989.  

  São Paulo foi à primeira cidade a regulamentar, em 1989, o atendimento no 

serviço público de saúde nos casos de aborto permitido por lei, no Hospital Municipal 

Artur Ribeiro de Saboya, conhecido como Hospital do Jabaquara. O serviço foi 

considerado pioneiro no Brasil e em toda a América do Sul. O atendimento foi 

regulamentado pela Portaria nº 692, publicada em 26/04/1989, dispondo sobre a 

obrigatoriedade da rede hospitalar do município prestar “atendimento médico para o 

procedimento de abortamento, nos casos de exclusão de antijuridicidade, previstos no 

Código Penal” (TALIB; CITELI, 2005).  

 Contudo, a portaria estava cercada de “precauções”. Para se ter acesso ao 

abortamento, a mulher deveria apresentar cópia do Boletim de Ocorrência Policial (BO) 
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registrando a agressão sofrida com data de até 15 dias da mesma e do laudo pericial do 

Instituto Médico-Legal, além de outras coisas. A decisão final sobre a realização do 

procedimento era da Comissão Multiprofissional do Hospital, formada por médico, 

enfermeiro, psicólogo, advogado e assistente social, pela qual a mulher deveria ser 

atendida. O serviço foi inaugurado em 12 de agosto de 1989 no Hospital do Jabaquara, 

enfrentando resistências internas e externas. Esse hospital foi escolhido, pelo fato de 

conter as melhores condições e por contar com profissionais sensibilizados e dispostos a 

fazer cumprir a lei.  

 Conforme bem discorre o texto, Rosângela Aparecida Talib e Maria Teresa 

Citeli (2005), Serviços de aborto legal em hospitais públicos brasileiros (1989-2004) 

DOSSIÊ, os serviços existentes dependiam de uma regulamentação estabelecida 

especificamente para o funcionamento de cada unidade (hospital, maternidade), uma 

vez que não existia norma federal que regulamentasse o tema. Isso estava acontecendo 

por meio de portarias municipais, estaduais ou universitárias, de acordo com o vínculo 

do serviço.  

 Somente em 1996, a normatização dos serviços, em caso de aborto legal, entrou 

na pauta do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após 2 anos de discussão, o CNS 

aprovou, com base na proposta da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher 

(CISMU), a Resolução 258 de 06/11/97, dispondo que o Ministério da Saúde 

regulamentasse o atendimento no SUS. Em 1998, quando já estavam em funcionamento 

no país 8 serviços de aborto legal, o Ministério da Saúde formulou a Norma Técnica 

para “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra 

mulheres e adolescentes”, que orientava os serviços de atendimento a vítimas de 

violência e ao aborto legal, estabelecendo as condições mediante as quais tal 

atendimento deve se processar (TALIB; CITELI, 2005).  

 A Norma Técnica não se limitava somente ao aborto, mas abrangia a violência 

em geral, sendo o atendimento prestado por uma equipe multidisciplinar treinada com 

ênfase no atendimento psicológico e social. A Norma Técnica prevê: apoio laboratorial 

para diagnóstico de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e Aids; prevenção 

profilática de DST; garantia de atendimento psicológico; coleta e guarda de material 

para futura identificação do agressor por exame de DNA; administração de 

anticoncepção de emergência (até 72 horas da agressão); interrupção da gravidez até 20 

semanas de idade gestacional; acompanhamento pré-natal, quando a mulher decidir pela 

não interrupção. 
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 Na primeira edição da Norma Técnica, em caso de mulheres que sofreram 

violência sexual, engravidaram e solicitaram a interrupção da gravidez, os seguintes 

documentos e procedimentos eram obrigatórios: cópia do Boletim de Ocorrência 

Policial (BO) que a mulher deve ter registrado; autorização da gestante, ou de seu 

representante legal, em caso de incapacidade; informação à mulher de que ela poderia 

ser responsabilizada criminalmente se as declarações constantes no BO forem falsas; 

registro no prontuário médico das consultas realizadas, da decisão adotada pela equipe 

multidisciplinar e dos resultados dos exames clínicos e laboratoriais (TALIB; CITELI, 

2005).  

 Logo depois de emitida a Norma Técnica passou a ser discutida por grupos à 

favor e contra ao cumprimento dos permissivos legais para o aborto. Uma das coisas 

mais  discutidas foi a exigência do Boletim de Ocorrência para que fosse realizado o 

procedimento no serviço público. Isto porque, além do art. 128 do Código Penal, que 

prevê os permissivos legais para o abortos, não estabelecer nenhuma condição para que 

seja realizado o aborto, ainda, muitas mulheres se sentem constrangidas e com medo e, 

não fazem o Boletim de Ocorrência. Em 2005 o Ministério Público reeditou a Norma 

Técnica trazendo como principal novidade a não exigência da apresentação do Boletim 

de Ocorrência (BO) pelas vítimas de estupro para realização do aborto legal
10

.  

2.5 O STF e a nova modalidade de aborto legal em caso de fetos anencefálicos 

 Em abril de 2004 a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 

juntamente com o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – Anis propôs 

perante o Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) para que fosse permitido o aborto nos casos de gravidez de feto 

anencefálico. O Ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar autorizando as mulheres 

a interromper a gestação em caso de anencefalia do feto. Contudo, a liminar durou 

apenas quatro meses, sendo cassada pelo Ministro Cezar Peluso, em outubro de 2004, 

na sessão plenária da Suprema Corte. A liminar foi cassada por ter sido considerado 

                                                           
10 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Norma Técnica para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes. Brasília/DF: 2005. P. 15-21. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-

reprodutivos/combate-a-violencia-contra-a-mulher/Manual%20violencia%202005.pdf  
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necessário o julgamento prévio do instrumento jurídico, no caso a ADPF, utilizado para 

a apresentação da ação. A ADPF é uma ação pouco utilizada no Brasil e, segundo 

alguns juízes, era necessário julgar primeiro o seu cabimento antes da concessão da 

liminar. Em abril de 2005 os juízes deliberaram pelo cabimento da ADPF. 

 Ao analisar os argumentos dos Juízes, Débora Diniz e Ana Cristina Gonzalez 

Vélez (2008) destacam que a principal discussão na sessão plenária girou em torno 

sobre o início e o sentido da vida humana, um tema provocativo e ameaçador para as 

fronteiras da razão pública em um Estado laico. Segundo a autora:  

O argumento jurídico e ético proposto na ação era de que, por ser a 

anencefalia uma má-formação incompatível com a sobrevida do feto 

fora do útero, a interrupção da gestação neste caso não deveria ser 

tipificada como crime, mas como um procedimento médico amparado 

em princípios constitucionais como o direito à saúde, à dignidade, á 

liberdade e a estar livre da tortura. A estratégia argumentativa da ação 

foi a de demonstrar que outros princípios constitucionais devem fazer 

parte do debate público e político sobre o aborto. A anencefalia foi um 

recurso metodológico para a imposição de uma nova argumentação, 

ao permitir suplantar a retórica cristã tradicional do aborto como um 

atentado a uma vida humana em potencial (DINIZ; VÉLEZ, 2008, p. 

648). 

  De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva a anencefalia consiste 

em uma má-formação fetal em que o bebê não possui cérebro, calota craniana, cerebelo 

e meninges, estruturas estas indispensáveis ao regular funcionamento do sistema 

nervoso central, de modo que tal ausência causa a morte da criança logo após o seu 

nascimento ou, em casos raros, após algumas horas ou dias de vida. O principal 

argumento jurídico e ético da ação apresentada à Suprema Corte baseou-se na certeza 

científica da impossibilidade da vida extra-uterina do feto. Cientificamente 

comprovado, não há tratamento, cura ou qualquer possibilidade de sobrevida de um feto 

com anencefalia. Em mais da metade dos casos os fetos não resistem à gestação e os 

poucos que conseguem chegar ao parto, sobrevivem apenas minutos ou horas fora do 

útero. O Brasil era o 4º país do mundo em número de partos de fetos com anencefalia, 

isto se devia ao fato de que as mulheres brasileiras, em detrimento à legislação 

restritiva, eram obrigadas a manterem a gestação mesmo depois do diagnóstico de 

anencefalia (DINIZ; VÉLEZ, 2008).  

 A legislação brasileira, em se tratando do tema aborto, é bem conservadora e o 

caso de anencefalia propôs uma nova configuração nos argumentos utilizados nas 
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discussões sobre o aborto em países, que como o Brasil, possuem uma forte tradição 

religiosa. Os principais argumentos morais contrários à legalização do aborto no Brasil 

se baseiam em valores religiosos sobre o sentido da existência ou início da vida. Assim, 

o caso da anencefalia superou a retórica tradicional da imoralidade do aborto sob o 

pressuposto de que seria um ato contra uma vida em potencial, permitindo com isso que 

novos argumentos fossem colocados em pauta nas discussões políticas (DINIZ; 

VÉLEZ, 2008). 

 Após 8 anos de espera, em abril de 2012, o STF proferiu sua decisão final e, por 

maioria dos votos (8 contra 2), julgou procedente o pedido da ADPF, descriminalizando 

a conduta de abortamento de fetos anencéfalos. O STF adotou a linha seguida pela 

medicina, a qual considera o feto anencéfalo um “natimorto cerebral” (ALMEIDA, 

2014). Dessa maneira, criou-se uma nova modalidade de aborto legal, sendo o aborto 

permitido no Brasil atualmente em três casos: no caso de risco de vida da mãe, em caso 

de gravidez resultante de estupro e no caso de feto anencefálico. Apesar de os 

argumentos jurídicos utilizados pelos Ministros serem de fundamento médico e não 

como um direito e autonomia da mulher, a decisão representou um marco no debate 

acerca do tema sobre o aborto no Brasil.  
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3 - Propostas Legislativas sobre o aborto: um panorama geral, desde 1949 até os 

dias atuais 

 O aborto, conforme demonstrado no capítulo anterior e enfatizado durante todo 

o texto até agora, ainda é considerado crime no Brasil, sendo tipificado pelo Código 

Penal de 1940. A parte especial do Código Penal já transitou por 3 regimes diferentes 

no Brasil, mas, permanece inalterada nesses 75 anos, desde a sua criação, embora a 

sociedade brasileira tenha passado por diversas transformações, modificando sua 

maneira de pensar. É nessa conjuntura que tem sido, introduzido ao campo das 

discussões políticas o tema sobre o aborto. Neste capítulo, iremos apresentar as 

principais propostas que tiveram como pauta esse tema no Congresso Nacional, desde 

1949 até os dias atuais.  

 Tomamos como base os trabalhos da socióloga Maria Isabel Baltar da Rocha 

que publicou diversos artigos sobre esse tema, dos quais nos amparamos em quatro 

especificamente (ROCHA, 1996; 2005; 2006 e 2008). Nesses trabalhos, as pesquisas da 

autora foram realizadas sobre projetos de lei; projetos de decreto legislativo; emendas 

constitucionais; indicação, requerimento e pronunciamentos dos parlamentares; 

documentos parlamentares da Câmara e do Senado. Os quatro artigos juntos cobrem um 

período no âmbito Legislativo de 1949 a 2008.  

 O levantamento da autora indica 105 proposições, 31 delas até a década de 1990, 

a maior parte refletia uma posição contrária à permissão da prática do aborto. A partir 

de 1990, cresce consideravelmente o número de proposições, foram 74 ao todo, 

revelando um aumento de interesse no debate sobre esse tema. Na trilha da autora 

citada, tomamos como base seus quatro textos, traçamos um levantamento em seis 

tópicos, propondo uma retomada histórica desde 1949 até o período atual. Em cada um 

deles iremos destacar somente as propostas consideradas aqui mais relevantes.  

3.1 Etapa inicial de discussão: 1949-1980 

 Entre os anos de 1949 e 1970, segundo Rocha (1996), foram apresentadas três 

proposições referentes ao tema aborto, representando o início da discussão, com a 

reabertura do Congresso depois do Estado Novo. O primeiro projeto de lei sobre o tema 

foi apresentado em 1949 pelo deputado Arruda Câmara, representante da Igreja 

Católica, e buscava eliminar do Código Penal as duas possibilidades legais referentes à 

prática do aborto (situação de risco de vida da gestante e de gravidez resultante de 
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estupro). A Igreja Católica ao longo de todo o período estudado vai se constituir como 

um dos principais atores políticos envolvidos na discussão sobre o aborto.  

 A partir da segunda metade dos anos 60, os segmentos relativos às categorias 

médicas começaram a influenciar na discussão sobre o tema no Congresso. Um 

exemplo disso foi o projeto de lei apresentado pelo senador Vasconcelos Torres, 

favorável à permissão do aborto em algumas circunstâncias, justificado em documento 

apresentado na XIX Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Alguns 

parlamentares, para legitimarem suas posições a favor ou, não, do aborto, citavam em 

seus pronunciamentos documentos divulgados por médicos do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 O período correspondente a 1971-1983 representou o aquecimento do debate. 

Contudo, a participação dos atores políticos e sociais ainda era escassa. Em todo esse 

período apenas uma única proposta foi aprovada em 1979. Entretanto, não se situava no 

centro do debate sobre a questão do aborto especificamente. A proposta foi iniciada no 

Senado Federal pelo então senador Aloysio Chaves e modificava o artigo 20 da Lei das 

Contravenções Penais, retirando desse artigo a proibição de se anunciar processo, 

substância ou objeto referente à anticoncepção, permitindo, com isso, a divulgação dos 

meios anticoncepcionais. Todavia, a proposta manteve a proibição no que se refere ao 

aborto, ou seja, continuava proibindo o anúncio de processo, substância ou objeto 

destinado a provocar o aborto. Dessa maneira, a proposta apenas reiterou uma proibição 

já existente na lei (ROCHA, 1996 e 2005).  

 A referida proposta teve sua aprovação ocorrida em um clima de preocupação do 

Poder Executivo com a taxa de crescimento demográfico. A Sociedade Civil Bem-Estar 

Familiar – BEMFAM teve uma forte atuação no projeto e trabalhou pela aprovação do 

mesmo durante 12 anos, no Congresso Nacional. Durante esse período várias propostas, 

contendo este mesmo teor, foram apresentadas inúmeras vezes ao Congresso Nacional 

até esta (de 1979) ter sido aprovada. A maioria dessas propostas foram influenciadas 

pela BEMFAM, entidade que tinha como objetivo de suas atividades no âmbito do 

Parlamento eliminar os obstáculos legais as ações de controle da natalidade e 

planejamento familiar (ROCHA, 2005).  

 

3.2  Intensificação do debate e transição: a década de 1980 
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 No período de 1983 a 1991 o debate sobre o tema aborto se intensificou. Essa 

intensificação está relacionada ao contexto de redemocratização do país e da influência 

do movimento das mulheres no debate no Congresso Nacional. 

 O tema aborto foi considerado uma das principais questões polêmicas da 

Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988) e por conta disso acabou não constando 

na nova Constituição. Inclusive, foi objeto de emendas populares, propostas pela 

sociedade, apresentadas aos parlamentares. É nítida, nesse contexto da Constituinte, a 

divergência existente entre o tema, podendo ser representada por dois polos diferentes. 

Num polo se encontra a defesa da vida desde o momento da concepção, influenciado 

pelos segmentos religiosos em geral e pela Igreja Católica especificamente; do outro 

lado se encontra a defesa do direito de decisão da mulher sobre o assunto, influenciado 

pelo movimento feminista. A Igreja Católica e os movimentos feministas são uns dos 

principais atores políticos sobre a discussão do tema e a partir da Constituinte tiveram 

uma maior participação no debate, principalmente nos anos 90 e na década atual 

(ROCHA, 2005).  

 Foram apresentados 2 projetos em 1986 e 2 em 1988 que possuíam uma visão 

restritiva do aborto. Foi o início da reação conservadora à discussão no âmbito da 

sociedade e no âmbito do Congresso Nacional. Imediatamente após a Constituinte, 

foram apresentados seis projetos de lei, a maioria deles visando ampliar os permissivos 

legais ou visando à descriminalização total do aborto (ROCHA, 2006).   

 Conforme já falado anteriormente, o movimento feminista passou a participar 

mais intensamente das discussões sobre o tema aborto no Congresso a partir do início 

dos anos 80. Dessa maneira, influenciou em diversos projetos de lei a favor da 

legalização do aborto, promoveu debates públicos no Congresso, aliou-se a 

parlamentares feministas e se aproximou de congressistas, principalmente à Câmara dos 

Deputados com perfil político progressista (ROCHA, 1996).  

 Conforme a pesquisa de Rocha (1996), a parlamentar Cristina Tavares 

apresentou 2 projetos de lei sobre o aborto. O projeto de 1983, de sua autoria, foi 

influenciado pelo movimento feminista e foi o primeiro a tramitar no Congresso 

Nacional. Os deputados José Genoíno e Luiz Salomão, identificaram-se com as 

reivindicações do movimento feminista e apresentaram, respectivamente, duas e uma 

proposição sobre o tema. Três dos projetos apresentados por Cristina Tavares, José 

Genoíno e Luiz Salomão foram oferecidos à Câmara depois da Constituição de 1988 

(ROCHA, 1996). 
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3.3 Consolidação do debate: década de 1990 

 O debate que se iniciou em 1980 foi ainda mais árduo nos anos 90. O 

movimento feminista passou a exercer uma influência ainda maior a partir dessa década.  

A maioria das propostas apresentadas foram de certa forma favorável à permissão do 

aborto. 

 Os projetos favoráveis apresentavam diversas reivindicações, entre elas estavam: 

a descriminalização do aborto, a ampliação dos permissivos legais em relação às 

situações de risco da gestante, de malformação fetal e de gestantes com o vírus HIV. 

Além disso, existiram propostas que visavam o atendimento no Sistema Único de Saúde 

(SUS) do aborto previsto em lei e asseguravam a ampliação de direitos trabalhistas em 

relação à mulher no caso de abortamento.  

 Já os projetos contrários ao aborto possuíam as seguintes reivindicações: 

alterações na lei para que constasse a defesa da vida desde a concepção, a tipificação do 

aborto como crime hediondo e o aumento das penalidades previstas no Código Penal. 

Alguns visavam vedar a participação do governo brasileiro em acordos internacionais 

que fizessem alguma alteração na lei sobre aborto; cancelar a Norma Técnica do 

Ministério da Saúde sobre violência sexual, que inclui o atendimento ao aborto na 

situação de estupro; e autorizar a recusa do médico à prática do aborto, 

independentemente de qualquer justificativa, em entidades oficiais ou não (ROCHA, 

2008). 

 Nessa fase, como bem destacou Maria Isabel Baltar da Rocha (2008), 4 projetos 

merecem ser comentados, uma vez que avançaram mais nas discussões e decisões no 

Congresso: Projeto de Lei 20/91, de Eduardo Jorge (PT/SP) e Sandra Starling (PT/MG); 

Projeto de Lei 1104/91, dos mesmos autores citados no projeto anterior; Emenda 

Constitucional 25/95, de Severino Cavalcanti (PFL/PE); Projeto de Decreto Legislativo 

da Câmara 737/98, também de Severino Cavalcanti, contudo estava no PPB/PE. Além 

desses, o Projeto de Lei 1135/91 também merece ser comentado, contudo, trataremos 

dele no próximo tópico. Isto porque apesar de ter sido proposto em 1991, só foi objeto 

de discussão em 2005 e em outro contexto, em 2007 e 2008. De autoria de Eduardo 

Jorge e Sandra Starling, o Projeto de Lei 1135/91 teve como relatora Jandira Feghali, 

que incorporou em seu relatório substitutivo o anteprojeto da Comissão Tripartite de 

Revisão da Legislação Punitiva do Aborto (ROCHA, 2008). 
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 O PL 20/91 tratava sobre a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde (SUS) 

atender os casos de aborto previsto em lei, inclusive já foi objeto de análise no capítulo 

anterior dessa dissertação.  

 O PL 1104/91 foi o único aprovado e transformado na Lei 8921/94. A lei alterou 

o inciso II do artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho garantindo o abono para 

as faltas que acontecem em decorrência de abortamento, independentemente das 

circunstâncias em que ele ocorra. Dessa maneira, possibilitou o referido abono de faltas, 

mesmo quando o aborto for ilegal, diferentemente da legislação anterior que somente o 

concedia no caso do aborto "não criminoso".  

 A PEC 25/95 foi apresentada por um parlamentar vinculado à Igreja Católica e 

visava acrescentar ao cabeçalho do artigo 5ª da Constituição Federal o preceito da 

inviolabilidade do direito à vida “desde a sua concepção”. Caso essa proposta fosse 

aprovada, a consequência seria a retirada dos dois permissivos legais previstos no 

Código Penal. E, se tratando de matéria constitucional dificultaria a discussão e as 

mudanças na legislação sobre o aborto. A referida emenda foi objeto de uma grande 

discussão na Comissão Especial, criada para discuti-la. Aqui, mais uma vez o 

movimento feminista e a Igreja Católica se enfrentaram. Felizmente, a proposta foi 

rejeitada na Comissão e posteriormente no Plenário da Câmara.  

 Finalmente, o PDC 737/98, visava suspender a Norma Técnica de 1998 do 

Ministério da Saúde, sobre Prevenção e Tratamento dos agravos resultantes da violência 

sexual contra mulheres e adolescentes, que inclui o atendimento ao aborto previsto em 

lei. Contudo, foi rejeitado tanto na Comissão de Seguridade Social e Família, como na 

de Constituição e Justiça e de Redação. Houve recurso e o projeto se manteve no 

Congresso até 2007, quando foi arquivado ao final da última legislatura.  

3.4 A primeira década dos anos 2000 

 A pesquisa feita por Maria Isabel Baltar da Rocha (2008) concluiu que nos anos 

2000 a grande maioria das propostas era contrária à permissão do aborto, ao contrário 

da fase anterior. Além das antigas reivindicações, também foram apresentadas propostas 

no campo policial, de informação e de assistência.  

 Nessa fase, em oposição à regulamentação do aborto, buscou-se instituir o 

Estatuto do Nascituro, revogar o artigo 128 do Código Penal (prevê o aborto legal) e 

tornar “criminoso” o aborto em caso de anencefalia fetal. Já as propostas favoráveis ao 

tema visavam: revogar o artigo 124 do Código Penal, ou seja, retirar a incriminação da 
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mulher quando ela fizer ou deixar que alguém lhe faça o aborto; e buscavam novos 

permissivos para o aborto legal, como a má formação fetal e a gestante com vírus HIV.   

 Também nessa mesma fase, surgiu um conjunto de propostas objetivando a 

realização de um plebiscito sobre a questão do aborto. Uma dessas propostas foi 

colocada no contexto da apresentação da Comissão Tripartite e se tratava de uma 

consulta popular para a questão do abortamento até 12 semanas de gestação, sendo 

iniciada por um parlamentar que representava a Igreja Católica. A proposta movimentou 

um grande número de deputados, mas foi arquivada (ROCHA, 2008). 

 A discussão que gerou mais embate foi a do PL 1135/91 que apesar de ter sido 

proposto na década de 90, foi debatido nessa fase. Tratava-se da retirada do artigo 124 

do Código Penal, referente à incriminação da mulher que provoca o aborto ou que 

permite que alguém lhe provoque. Diversos outros projetos foram a ele anexados 

durante um período de 15 anos, inclusive, o de sua relatora Jandira Feghali, que 

ampliava substancialmente as permissões para realizar o aborto. Em seu parecer, foi 

anexado o anteprojeto da Comissão Tripartite (ROCHA, 2008).  

 Em 2005, foi acordado politicamente que a relatora Jandira Feghali incorporaria 

em seu projeto substitutivo o anteprojeto da Comissão Tripartite para que ele pudesse 

ser apreciado pelo Congresso Nacional ainda naquele ano. Contudo, apesar de o PL 

1135/91 ter sido bastante discutido, principalmente no que se refere à incorporação do 

anteprojeto da Tripartite, não chegou a ser votado na Comissão de Seguridade Social e 

Família. Foi arquivado e depois desarquivado. Em 2007, as atenções se voltaram para 

ele novamente, dessa vez com outro relator, o deputado Jorge Tadeu Mudalen, que 

possuía opinião contrária ao aborto (ROCHA, 2008).  

 Conforme previa a ementa do projeto da Comissão Tripartite (projeto 

substitutivo): “Estabelece o direito à interrupção da gravidez, assegura a realização do 

procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde, determina sua cobertura pelos 

planos privados de assistência à saúde e dá outras providências”. O projeto assegurava o 

direito da gestante, com até 12 semanas de gestação, em qualquer circunstância, a 

realizar o aborto. O procedimento seria realizado por um médico e com o livre 

consentimento da gestante. Em caso de estupro, o projeto aumentava para até 20 

semanas de gestação a realização do aborto. E, por fim, também permitia o aborto nos 

casos de risco de saúde da gestante e de má formação fetal, incompatível com a vida 

fora do útero ou grave e incurável enfermidade no feto(ROCHA, 2008).  
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 O projeto também regulamentava o aborto em caso de gestante com capacidade 

relativa ou absolutamente incapaz. Além disso, falava sobre os planos privados de 

saúde, sobre as normas complementares a serem definidas pelo Ministério de Saúde 

para a implementação da lei no SUS e sobre a notificação compulsória à autoridade 

sanitária. Dessa maneira, criar-se-ia uma nova lei para o assunto. 

 Na época, ainda como relatora, Jandira Feghali, em sua justificativa, frisou que o 

aborto é um problema de saúde pública, responsável por inúmeras mortes de mulheres e 

sequelas a sua saúde. Ressaltou, ainda, que a ilegalidade da prática do aborto atinge 

principalmente mulheres pobres e para fundamentar seus argumentos ela lançou mão do 

relatório da CPI sobre Mortalidade Materna, aos compromissos assumidos pelo 

Governo Brasileiro nas conferências das Nações Unidas sobre População e 

Desenvolvimento e sobre a Mulher e, às conclusões da reunião do IX Fórum Inter-

profissional Aborto Inseguro. Lançou mão também do projeto de lei da Comissão 

Tripartite, conforme dito anteriormente, como o incorporou ao projeto substitutivo de 

sua autoria (ROCHA, 2008). Infelizmente, depois de 10 anos de luta, o PL foi 

arquivado em janeiro de 2012.  

 Além do PL 1135/91, Rocha (2008) destacou em seu trabalho 10 propostas 

apresentadas nessa fase dos anos 2000. Nessa dissertação, achei pertinente falar sobre 5 

delas: o Projeto de Lei 605/99, do Professor Luizinho (PT/SP); o Projeto de Lei 

3035/00, de Alexandre Santos (PSDB/RJ); o Projeto de Lei 4305/01, de Nair Xavier 

Lobo (PMDB/GO); o Projeto de Lei 4403/04, de Jandira Feghali (PCdo B/RJ), tendo 

como co-autoras oito parlamentares mulheres; e o Projeto de Decreto Legislativo do 

Senado 1494/04, de Gerson Camata (PMDB/ES). 

 O PL 605/99, versava sobre a obrigatoriedade dos servidores das delegacias de 

polícia de informarem às vítimas de estupro sobre o direito ao aborto legal, orientando 

sobre quais hospitais públicos faziam esse procedimento. Foi aprovado pela Comissão 

de Seguridade Social e Família, com um adendo que informava sobre a necessidade das 

Delegacias de Polícia e de Defesa da Mulher manterem em local visível informação 

sobre esse direito, nas situações de estupro ou de risco de vida da gestante. O projeto foi 

aprovado no Plenário da Câmara, com a referida emenda. Remetido ao Senado em 

março de 2001, foi arquivado em janeiro de 2007(ROCHA, 2008). 

 O PL 3035/00, versava sobre atividades hemoterápicas e definia a 

responsabilidade dos órgãos e agentes que as executam, no interesse da segurança 

nacional, conforme sua ementa. O PL permitiria a prática do aborto para mulheres com 
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vírus HIV. Foi rejeitado na Comissão de Seguridade Social e Família e posteriormente 

enviado para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação que não chegou a 

apreciá-lo. Foi arquivado em janeiro de 2003. O relator do PL, Ivan Paixão, considerou 

inadequado aglomerar em um único projeto temas como: responsabilidade civil, aborto, 

educação, regime prisional, exame de sangue e notificação compulsória. Ressaltou 

ainda que existia legislação específica sobre exame de sangue e notificação 

compulsória(ROCHA, 2008).  

 O PL 4305/01, versava sobre a assistência integral à mulher grávida que sofreu o 

estupro, estimulando para que a mesma não fizesse o aborto. Previa a prioridade na 

assistência à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e a concedia o benefício de um 

salário mínimo mensal, sobre responsabilidade da Assistência Social. O projeto foi 

aprovado, por unanimidade, na Comissão de Seguridade Social e Família e 

posteriormente enviado para a Comissão de Finanças e Tributação, mas não chegou a 

ser apreciado.  Foi arquivado em janeiro de 2003. A relatora do projeto, Tetê Bezerra, 

afirmou que a gravidez indesejada é um drama, sendo ainda mais difícil quando se 

resulta de um crime como o estupro. Para ela o Estado deve proteger a mulher, uma vez 

que são as mulheres pobres quem mais sofrem com isso. Contudo, não houve menção 

em seu parecer da realização do aborto previsto em lei (ROCHA, 2008).  

 O PL 4403/04, acrescentava ao artigo 128 do Código Penal um terceiro 

permissivo legal, sobre o aborto terapêutico, nas situações em que o nascituro 

apresentasse grave e incurável anamolia que inviabilizasse a vida fora do útero. De 

autoria principal da deputada Jandira Feghali, possuía 8 parlamentares mulheres de 

diferentes partidos como co-autoras, de centro esquerda à esquerda e de diferentes 

regiões do país. Pela ordem de adesão: de Alice Portugal (PCdoB/BA), Iara Bernardi 

(PT/SP), Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO), Maria do Rosário (PT/RS), Vanessa 

Grazziotin (PCdo B/AM), Luiza Erundina (PSB/SP), Perpétua Almeida (PCdo B/AC) e 

Juíza Denise Frossard, na ocasião sem partido/RJ.  Foi aprovado na Comissão de 

Seguridade Social e Família com um adendo do seu relator, Rafael Guerra, presidente 

da Frente Parlamentar de Saúde, que autorizava o aborto especificamente no caso de 

anencefalia. Arquivado em janeiro de 2007, o projeto foi desarquivado em agosto do 

mesmo ano, a partir de requerimento da deputada Luiza Erundina (ROCHA, 2008). 

 O PDS 1494/04, estabelecia a realização de um plebiscito sobre diversos temas, 

sendo o primeiro da lista a legalização do aborto. A consulta popular englobaria também 

as seguintes questões: “adoção do financiamento público das campanhas eleitorais, 
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união civil entre pessoas do mesmo gênero, fim do serviço militar obrigatório, fim do 

voto eleitoral obrigatório, redução da maioridade penal, reeleição de chefes de Poder 

Executivo”. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, contudo o 

relator Jefferson Péres retirou a questão da maioridade penal e estabeleceu que a 

consulta popular sobre os diversos temas poderia ser realizada na mesma data ou em 

datas diferentes, a critério do Superior Tribunal Eleitoral, no prazo de um ano. A pedido 

da senadora Serys Slhessarenko, a proposta foi enviada à Comissão de Direitos 

Humanos de Legislação Participativa. O projeto foi arquivado em janeiro de 

2011(ROCHA, 2008). 

   

3.5 O debate atual: Projeto de Lei nº 5069/2013  

 

 Atualmente existem dois principais projetos de lei relacionados ao tema aborto 

os quais não podemos deixar de frisar. O Projeto de Lei 5.069/2013 de autoria do 

deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), assinado por mais 12 deputados e o Projeto de 

Lei 882/2014 de autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ). Vamos analisar os dois 

projetos fazendo uma comparação com a legislação atual e as mudanças que irão 

ocasionar, caso algum deles entre em vigor. Importante salientar, antes de tudo, que os 

projetos são bem atuais e a análise feita aqui toma como base teórica os próprios 

projetos, retirados diretamente do site da Câmara dos Deputados, a legislação vigente e 

reportagens de jornais renomados, como o BBC-Brasil e El País.  

 O PL 5.069/2013 do Eduardo Cunha torna ainda mais rígida à legislação do 

aborto no Brasil. O referido Projeto de Lei foi aprovado, em 21/10/2015, pela Comissão 

de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, sendo o seu 

texto original alterado. Atualmente aguarda a votação do Plenário.  

 Em sua versão final o projeto “Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – , revoga o art. 20 do Decreto-Lei nº 

3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais – , e altera os arts. 1º, 2º 

e 3º da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013”
11

. O projeto acrescenta o artigo 126-A 

no Código Penal brasileiro, o qual pune com detenção de seis meses a dois anos a 

                                                           

11
 Projeto Substitutivo, aprovado pela CCJ, que teve como relator o deputado Evandro Gussi (PV/SP). 

Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1402444&filename=Parecer-

CCJC-21-10-2015  
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pessoa que induzir, instigar ou auxiliar a gestante a praticar o aborto. Além disso, 

também se sujeita a mesma punibilidade a pessoa que vender ou entregar, ainda que de 

forma gratuita, substância ou objeto destinado a provocar o aborto, conforme §1º do art. 

126-A. Ainda, em seu §3º o novo artigo pune com detenção de 3 anos os agentes de 

serviço público de saúde, os médicos, os farmacêuticos ou os enfermeiros que 

auxiliarem no aborto.  

 O projeto também modifica o inciso II do artigo 128 do Código Penal, tornando 

obrigatória a comprovação prévia de abuso sexual por meio do boletim de ocorrência e 

do exame de corpo de delito antes da realização do aborto, nos casos de gravidez 

resultante de estupro. De acordo com o texto do projeto substitutivo: 

 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro  

II - se a gravidez resulta de estupro, constatado em exame de corpo de 

delito e comunicado à autoridade policial, e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 

legal. 

 

 

 Desde 2005, a Norma Técnica do Ministério Público para prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes
12

, 

não exige apresentação do Boletim de Ocorrência pelas vítimas de estupro para 

realização do aborto legal. Dessa maneira, o PL 5.069/13, ao tornar obrigatório o 

Boletim de Ocorrência e o Exame de Corpo Delito, dificulta a realização do aborto nos 

casos de estupro, representando um retrocesso na legislação atual, a qual por si só já é 

retrograda e reguladora.  

 Ademais, o projeto acrescenta o artigo 278-A ao Código Penal, o qual pune com 

detenção de seis meses a dois anos quem anunciar processo, substância ou objeto 

destinado a provocar o aborto. Ao acrescentar tal artigo o projeto revoga o então artigo 

20 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais. O 

art. 20 do referido decreto prevê apenas como contravenção, penalizando quem anunciar 

processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto com uma multa. Mais uma 

                                                           
12 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Norma Técnica para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes. Brasília/DF: 2005. P. 15-21. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-

reprodutivos/combate-a-violencia-contra-a-mulher/Manual%20violencia%202005.pdf  
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vez o projeto se apresenta um tanto quanto retrogrado, tipificando mais um crime em 

meios de tantos outro no Código Penal.  

 Como se não bastasse, o PL modifica a redação dos artigos 1º, 2º e 3º, incisos III 

e IV da Lei 12.845/13
13

, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de 

pessoas em situação de violência sexual. A referida lei, em seu artigo 2º, considera 

violência sexual qualquer forma de atividade sexual não consentida. Com a nova 

redação dada pelo PL, considera-se violência sexual as práticas descritas como típicas 

no Título VI da Parte Especial do Código Penal (Crimes contra a Liberdade Sexual). A 

nova redação restringe absurdamente o conceito de violência sexual, desprotegendo e 

desfavorecendo a mulher brasileira, regredindo o pouco que foi conquistado pela Lei 

12.845/13.  

 No que tange ao inciso III do artigo 3º da Lei 12.845/13, a nova redação reforça 

a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência em casos de estupro, sendo a vítima 

encaminhada para registrar a ocorrência na delegacia especializada, objetivando a coleta 

de informações e provas que identifiquem o agressor e à comprovação da violência 

sexual. Em sua redação vigente o inciso III prevê a facilitação do registro de ocorrência 

e o encaminhamento da vítima para o órgão de medicina legal e delegacias 

especializadas com informações que possam ser a identificação do agressor e à 

comprovação da violência sexual.  

 Já em relação à nova redação do inciso IV do artigo 3º da mesma lei, o PL prevê 

procedimentos ou medicamentos não abortivos para prevenir a gravidez resultante de 

estupro. A redação atual do inciso IV estabelece a profilaxia da gravidez resultante de 

estupro, ou seja, medidas para prevenir a gravidez, podendo fazer uso de qualquer 

medicamento, uma vez que não existe, nesta lei, um rol taxativo dos medicamentos a 

serem utilizados ou uma proibição quanto ao uso de medicamentos abortivos. Por fim, 

mas não menos retrógrado do que todos os artigos acrescentados e as redações 

modificadas do PL, este ainda estabelece que nenhum profissional de saúde ou 

instituição esta obrigado a aconselhar, receitar ou administrar procedimento ou 

medicamento que considere abortivo. Com isso, os profissionais de saúde podem alegar 

motivos irracionais, como, por exemplo, a religião ou a violação da sua consciência, 

para não atenderem corretamente as mulheres vítimas de estupro e realizarem um 
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procedimento obrigatório, qual seja, o aborto previsto em lei nos casos de estupro. 

 Ainda, a justificativa apresentada pelo deputado Eduardo Cunha para imposição 

de tal PL em nenhum momento comprova a realidade da tese por ele apresentada. Tal 

justificativa, além do próprio Projeto de Lei, evidentemente, gerou polêmica entre 

vários setores da sociedade. A BBC-Brasil
14

, em 26 de outubro de 2015, publicou uma 

reportagem na qual debate a tese de Eduardo Cunha e explicita críticas e argumentos 

contras de determinadas pessoas com conhecimento aprofundado sobre o assunto.  

 Segundo a tese de Cunha, “a legalização do aborto vem sendo imposta a todo o 

mundo por organizações internacionais inspiradas por uma ideologia neo-maltusiana de 

controle populacional, e financiadas por fundações norte-americanas ligadas a interesses 

super-capitalistas”
15

. Ele afirma que a pressão internacional das grandes fundações se 

iniciou em 1952, quando a Population Council decidiu iniciar um trabalho em longo 

prazo para obter o controle demográfico dos países subdesenvolvidos. Afirma, ainda, 

que o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, tornou-se uma verdadeira 

“paranoia” para o governo americano. Dessa maneira, em 1970, os Estados Unidos 

passou a liberar uma quantidade absurda de verbas – 1 bilhão de dólares durante 

aproximadamente 10 anos – para USAID (Agência de Desenvolvimento Internacional 

dos Estados Unidos) colocar em prática o “mais arrojado” plano de controle 

populacional “já concebido na História”. O objetivo era encorajar a prática do aborto em 

todos os países subdesenvolvidos, mesmo os que proibiam tal prática legalmente.  

 Conforme a já citada reportagem da BBC-Brasil (2015), a tese de Cunha é 

criticada por José Eustáquio Alvez, demógrafo referência nos estudos sobre controle de 

natalidade e direitos reprodutivos no Brasil. Segundo ele a taxa de fecundidade – 

quantidade média de filhos por mulher – caiu drasticamente desde 1960 no Brasil. Para 

ele a argumentação de Cunha não tem fundamentos legítimos. O professor da Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE reconhece que os países desenvolvidos 

incentivaram políticas de redução da fecundidade em países subdesenvolvidos, contudo, 

para ele, a queda de natalidade esta diretamente ligada ao desenvolvimento e não a 

campanhas dos países desenvolvidos. Para ele outros fatores explicam a redução da 
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natalidade no Brasil desde 1960, como a urbanização e o maior acesso à educação, por 

exemplo. Desde 1960 a taxa de fecundidade caiu de 6 para 1,7 filhos por mulher. A 

modernização da economia e a redução da mortalidade também foram fatores que 

influenciaram na diminuição da taxa de fecundidade.  

 Cunha afirma, ainda, que a partir da década de 70, com o surgimento dos 

movimentos de resistências à política de controle demográfico dos Estados Unidos, 

tanto internamente quando por parte dos países subdesenvolvidos, a roupagem da 

política de controle populacional mundial passou a ser outra. As novas estratégias, entre 

as quais o aborto, passaram a ser apresentadas na perspectiva da emancipação da 

mulher, por movimentos feministas organizados em redes internacionais, como, por 

exemplo, as ONG’s feministas sob o “rótulo” de direitos reprodutivos. Cunha chega ao 

ponto de afirmar que “as grandes fundações enganaram também as feministas, que se 

prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente 

preocupadas com a condição da mulher”. Por fim, Cunha constata que o sistema 

brasileiro se encontra mal equipado para enfrentar tal política ofensiva internacional e 

ressalta que a maioria esmagadora do povo brasileiro repudia a prática do aborto, 

conforme verificado pelas mais diversas pesquisas de opinião.  

 Nesse sentido, ainda sobre reportagem de 26 de out. de 2015 da BBC-Brasil, 

Débora Diniz, professora da UnB e pesquisadora da ANIS – Instituto de Bioética, 

critica o Projeto de Lei, destacando que 1 em cada 5 mulheres de até 40 anos de idade já 

fez um aborto ilegal. Diniz afirma ainda que Cunha usa como argumento um 

nacionalismo tolo, como se as mulheres fossem fantoches de uma ordem internacional 

de manipulação de seus corpos, para tentar confundir as pessoas.  

 Certo é que o Projeto de Lei 5.069/13 de Eduardo Cunha representa um 

retrocesso ao pouco já conquistado pelas mulheres no Brasil, tornando ainda mais rígida 

a legislação do aborto no país, regulando ainda mais os corpos das mulheres e punindo-

as mais severamente por uma escolha que deveria ser feita livremente por nós mulheres. 

O Estado, ao invés de nos regular moralmente como sempre fez e ainda o faz, prova 

disso é esse projeto de Cunha, deveria nos oferecer aparatos de segurança para que 

pudéssemos realizar um aborto seguro, tendo em vista que milhares de mulheres 

morrem todo o ano, conforme demonstrado por dados estatísticos no 1º capítulo dessa 

dissertação.  

 

3.6 Projetos de Lei 882/2015 
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 Em contramão ao projeto repressor de Eduardo Cunha temos o Projeto de Lei 

882/2015 de autoria do deputado Jean Wyllys. Conforme a ementa, o projeto 

“estabelece as políticas públicas no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos e 

dá outras providências”
16

. O projeto atualmente se encontra na Comissão de Seguridade 

Social e Família para ser apreciado. Em seu artigo 1º preceitua que a lei em questão, 

caso aprovada, visa garantir os direitos fundamentais no âmbito da saúde sexual e dos 

direitos reprodutivos, regulando as condições de interrupção voluntária da gravidez e 

estabelecendo as correspondentes obrigações dos poderes públicos. Trás o conceito de 

saúde sexual e de saúde reprodutiva, respectivamente, nos §§ 1º e 2º do artigo 1º. Além 

disso, no que diz respeito às disposições gerais o projeto, assegura em seu artigo 2º que 

todas as pessoas têm direito de decidir livremente, no exercício de suas liberdade, 

intimidade e autonomia sobre sua vida sexual e reprodutiva, conforme direitos e deveres 

elencados na nossa Constituição Federal.  

 Em seu artigo 3º elenca que o Estado garantirá o direito à reprodução consciente 

e responsável, reconhecendo o valor social da maternidade na garantia da vida humana e 

promoverá o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de toda população. 

Assegura, também, que a interrupção voluntária da gravidez não se constitui num 

instrumento de controle de natalidade. O artigo 4º reconhece plenamente o direito à 

maternidade voluntária e livre. Por fim, o artigo 5º estabelece que, na medida de suas 

competências, o Estado garantirá o acesso aos equipamentos e aos profissionais do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede complementar (privado) e, equipamentos, 

materiais e profissionais de educação administrados pelo Ministério da Educação 

(MEC) que incidem no âmbito da aplicação da presente lei. 

 É importante ressaltar, antes de falarmos sobre o capítulo específico da 

interrupção voluntária da gravidez, que o projeto de lei estabelece, em seu artigo 8º, que 

o SUS garantirá uma equipe multidisciplinar composta por, no mínimo, um médico 

ginecologista, um psicólogo, um enfermeiro e um assistente social em todas as unidades 

especializadas para a realização da interrupção voluntária de gravidez. Portanto, a 

mulher que decidir abortar, terá que ter o apoio dessa equipe profissional.  
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 No que diz respeito especificamente ao aborto voluntário, o projeto de lei 

regulamenta tal tema em seu título III, “Título III – Da Interrupção Voluntária da 

Gravidez”, artigo 10 e seguintes. O artigo 10, afirma que “toda a mulher tem o direito a 

realizar a interrupção voluntária da gravidez, realizada por médico e condicionada ao 

consentimento livre e esclarecido da gestante, nos serviços do SUS e na rede privada 

nas condições que determina a presente Lei”. A mulher tem o direito de decidir 

livremente pela interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação, 

conforme prevê o artigo 11º. Depois disso, a interrupção voluntária da gravidez só 

poderá ser realizada, conforme artigo 12º, nos seguintes casos: até a 22ª semana de 

gestação nos casos de estupro, violência sexual ou ato atentatório à liberdade, sem a 

necessidade de apresentar Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Médico-Legal, 

desde que o feto pese menos que quinhentos gramas; a qualquer tempo, nos casos de 

risco de saúde da gestante, comprovado clinicamente e; a qualquer tempo, nos casos de 

inviabilidade do feto com a vida extrauterina, comprovado clinicamente. 

 As gestantes que decidirem pela interrupção da gravidez deverão receber 

informações sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos, os diferentes 

métodos de interrupção da gravidez, as condições previstas na própria lei para tanto, as 

unidades de saúde disponíveis e acessíveis a que deva se dirigir e os trâmites para obter 

a prestação de serviço (artigo 13º do PL). Além disso, a gestante receberá um envelope 

contento as seguintes informações: as políticas públicas disponíveis para as mulheres 

grávidas e os serviços de saúde disponíveis durante a gravidez e o parto; os direitos 

trabalhistas vinculados à gravidez e à maternidade; dados sobre as unidades disponíveis 

para acesso a informação adequada sobre concepção e sexo seguro;  dados sobre as 

unidades em que a mulher possa receber acompanhamento antes e depois da interrupção 

da gravidez. Cabe ao Ministério da Saúde elaborar, através de norma, o conteúdo e o 

formato destas informações (artigo 14º, §1º do PL). Além disso, as informações deverão 

ter caráter público e serão explicadas presencialmente às gestantes. Cumpridas todas as 

formalidades elencadas acima, a interrupção voluntária da gravidez deverá ser realizada 

em até no máximo três dias, conforme preceitua §3º, do artigo 14º do PL.  

 A interrupção voluntária da gravidez, só será realizada mediante consentimento 

expresso e por escrito: da gestante capaz maior de dezoito anos; do seu representante 

legal, no caso das gestantes maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, 

manifestando-se conjuntamente com a gestante; dos pais, representantes ou 

responsáveis legais, no caso de gestantes menores de dezesseis anos e; do representante 
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legal, no caso de gestantes declaradas incapazes em juízo. Caso exista perigo certo e 

fundamento de violência intrafamiliar, ameaças, coações e maus tratos ou situação de 

desamparo total em função da interrupção voluntária da gravidez, as gestantes maiores 

de dezesseis e menores de dezoito anos poderão ser liberadas do consentimento do 

representante legal. No caso da gestante menor de quatorze anos será exigido o 

consentimento de pelo menos um de seus representantes legais. A criança deverá ser 

ouvida e deverá ser priorizada a satisfação do seu interesse, conforme seus direitos e 

garantias respaldados na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). Às gestantes menores de dezoito deverão consentir 

com a escolha da interrupção juntamente com seus representantes legais e, nos casos em 

que não consentir com o abortamento, este não deverá ser praticado, mesmo que os 

representantes legais assim o queiram, sendo respeitada sempre a vontade da gestante. 

Finalmente, o PL prevê que no caso de envolvimento de crianças e adolescentes 

menores de dezoito anos, obrigatoriamente o Ministério Público se manifestará. Além 

disso, as gestantes hipossuficientes serão assistidas pela Defensoria Pública. 

 O PL 882/2015 estabelece em seu título IV os procedimentos prévios e 

posteriores à interrupção voluntária da gravidez. As unidades especializadas para a 

realização da interrupção voluntária da gravidez terão obrigação de cumprir a lei, caso 

aprovada e, assegurarão a confidencialidade dos dados de caráter pessoal das mulheres. 

Caso os dados sejam necessários para que outro profissional de saúde preste assistência 

médica, as informações serão restritas e exclusivas sobre os dados necessários para a 

assistência, não contendo a informação de realização da interrupção voluntária da 

gravidez. Além disso, passados 5 anos, as unidades de saúde que realizaram alguma 

interrupção voluntária de gravidez deverão cancelar de ofício a totalidade dos dados das 

pacientes. Contudo, a documentação clínica poderá ser conservada para fins estatísticos, 

desde que sejam cancelados todos os dados que possam identificar a paciente. 

 Finalmente, o título V regulamenta a objeção de consciência. Os médicos 

possuem o direito de recusar a realização de atos médicos, que embora permitido por 

lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência, devendo informar, de forma 

circunstanciada e individual, às autoridades dos estabelecimentos a que pertençam, que 

por sua vez, deverão registrar a informação nos assentos institucionais. Contudo, não 

caberá objeção de consciência nos seguintes casos: nos casos de necessidade do aborto, 

por risco de vida da gestante; em qualquer situação de aborto juridicamente permitido, 

caso não possua outro médico que o faça no momento e quando a mulher puder sofrer 
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danos ou agravos à saúde em razão da omissão do médico; no atendimento de 

complicações consequentes de abortos inseguros, por se tratarem de casos emergenciais. 

O médico deve informar a mulher suas condições e seus direitos e, em caso de objeção 

de consciência, deverá garantir a atenção ao abortamento por outro médico da 

instituição. Não se pode negar o pronto atendimento à mulher em caso de aborto, 

afastando-se, com isso, situações de negligência, omissão ou postergação de conduta 

que violem os direitos humanos das mulheres. Em todos os casos, as instituições e 

unidades de saúdes responsáveis pela prestação de serviço, deverão garantir a realização 

do procedimento para interrupção voluntária da gravidez.  

 Nas disposições finais, o referente projeto de lei, expressamente revoga os 

artigos 124, 126 e 127 do Código Penal brasileiro, sendo punido apenas o aborto 

provocado na gestante, sem o seu consentimento, conforme artigo 125 do Código Penal. 

O PL também dá nova redação ao artigo 127 do Código Penal, em virtude da revogação 

dos artigos anteriores e mantêm o artigo 128 do mesmo código que trata do aborto 

necessário.  

 A justificativa do deputado Jean Wyllys para interposição do Projeto de Lei 

882/2015 é longa e se baseia, sobretudo, na autonomia da mulher para decidir 

livremente sobre o seu corpo e sua vida. Para garantir esse direito, Jean Wyllys ressalta 

que para a efetiva autodeterminação reprodutiva das mulheres é preciso implantar um 

conjunto de medidas políticas que promovam esses direitos e enfrentem a cultura 

política patriarcal, o racismo e a desigualdade social que pairam sobre nossa sociedade.  

 O deputado lembra também que o direito das mulheres à interrupção voluntária 

da gravidez está fundado no Direito Internacional dos Direitos Humanos e que o Estado 

Brasileiro, como signatário de pactos e convenções de Direitos Humanos e seus 

protocolos, tem obrigação de garantir esse direito às mulheres, uma vez que a proibição 

e criminalização do aborto, com a consequente falta de acesso a procedimentos seguros 

e gratuitos, fazendo com que milhões de mulheres morram todo ano, constituem 

violação aos direitos humanos. Jean Wyllys citou a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, e a 4ª Conferência Mundial 

sobre a Mulher, realizada em Beijing, em 1995, como marcos para a afirmação dos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres como direitos humanos. O programa de 

Ação do Cairo estabeleceu as definições de saúde sexual reprodutiva e direitos 

reprodutivos. Ressaltou que o Brasil assumiu tais compromissos com a garantia dos 
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direitos sexuais e reprodutivos, que devem ser realizados em ações que possibilitem que 

homens e mulheres vivenciarem com plenitude e saúde a sua sexualidade.  

 Para embasar ainda mais seus argumentos, logo no começo de sua justificativa, o 

deputado cita várias pesquisas nacionais e internacionais - algumas inclusive, como a de 

Débora Diniz (2010), utilizadas no primeiro capítulo dessa dissertação – demonstrando 

a dimensão do aborto. Segundo ele, estima-se que, no Brasil, anualmente ocorrem entre 

729 mil a 1 milhão de abortos inseguros, ocasionando à morte de milhares de mulheres. 

Destacou, também, que as mulheres pobres são as que mais sofrem com as sequelas do 

abortamento inseguro, uma vez que não possuem dinheiro para realizar um 

procedimento mais higiênico, apelando para métodos rudimentares e, conclui, que a 

criminalização do aborto é uma questão de classe, já que na prática só vale para as 

mulheres pobres.  

 O PL foi notícia internacional, sendo destaque no jornal britânico The 

Independent
17

, com o seguinte título: “Brazil's only openly gay MP Jean Wyllys de 

Matos Santos leads the fight to legalise abortion”, ou “Jean Wyllys de Matos Santos o 

único deputado abertamente gay do Brasil lidera a luta pela legalização do aborto”. A 

notícia se inicia falando que “Jean Wyllys de Matos Santos não pega as batalhas fáceis, 

nem mesmo as que dão voto”, inicia a reportagem”. O deputado disse ao The 

Independent que o problema do aborto é que ele criminaliza mulheres e que se a 

gravidez não é de responsabilidade apenas das mulheres, o aborto também não é. 

Declarou, ainda, que se a lei criminalizasse o homem, o aborto já teria sido legalizado 

há muito tempo. 

 O deputado argumentou que é preciso entender que independentemente da 

vontade das pessoas ou dogmas da religião, o aborto já esta sendo praticado no Brasil. E 

afirmou que o projeto de lei visa garantir que o aborto esteja disponível no sistema de 

saúde para que as mulheres parem com os abortos clandestinos, sozinhos ou em lugares 

inadequados, onde o risco de vida só aumenta.  

 O jornal ressaltou que no sistema legislativo brasileiro, um projeto de lei deve 

passar por várias leituras da comissão de revisão antes de ser votado. O processo pode 

levar décadas e o projeto depois de longos anos em debate pode ser arquivado. Contudo, 

Jean Wyllys afirmou que o projeto é uma oportunidade para que o tema seja debatido, 
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não apenas dentro da câmara, mas publicamente também. O deputado, declarou, ainda, 

que a ideia do projeto de lei surgiu ainda em seu primeiro mandato, contudo, foi adiada 

até que ele consultasse grupos de direitos das mulheres. Importante destacar que Jean 

Wyllys declarou que é apenas um parceiro nessa luta e que o projeto foi construído por 

mulheres. 
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4 - A luta feminista pela regulamentação do aborto como um direito de autonomia 

corporal, reprodutivo e sexual e de saúde pública 

 Neste último capítulo, analisaremos a luta dos movimentos feministas pelos 

avanços no tema da regulamentação do aborto no Brasil ao longo da história. É certo 

que ainda hoje o aborto no Brasil é considerado crime, com duas exceções apenas 

(estupro e caso de risco de vida da gestante), conforme analisado no decorrer de todo 

esse texto. Contudo, os tímidos avanços que tivemos ao longo desses anos foram graças 

à luta dos movimentos feministas. O debate em torno do tema, a partir de 1980 nunca 

mais deixou de ser pauta nos diversos setores da nossa sociedade.  

 Para que possamos entender melhor todo o debate e a luta em torno do tema é 

necessário saber que o grande impulso para que o debate da regulamentação do aborto 

se tornasse mais visível foi o surgimento dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, a 

partir de 1980. Dessa maneira, o tema aborto foi relacionado não só como saúde 

pública, mas também como direito reprodutivo e de autonomia corporal da mulher. 

 A dissertação a seguir, além de destacar ao longo dos anos os acontecimentos 

mais importantes da luta dos movimentos feministas para tratar do tema, também 

analisa criticamente o assunto em torno do direito e da liberdade das mulheres de 

decidirem sobre seus próprios corpos. O Estado suprime essa liberdade e proíbe esse 

direito, quando na verdade deveria garanti-lo a todas as mulheres. Infelizmente, nós 

ainda estamos submetidas ao crivo do Estado e ao julgamento moral desta nossa 

sociedade machista e patriarcal. A luta por um direito que já nos devia ser garantido 

ainda continua.  

 Tomamos como base os trabalhos da advogada e feminista Leila Linhares que 

publicou diversos artigos sobre a trajetória da luta dos movimentos feministas no Brasil, 

no que tange à questão do aborto, dos quais nos amparamos em dois especificamente 

(LINHARES, 1992; 2009).  

4.1 O Surgimento dos direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva feminista 

 A Constituição de 88 reflete o processo de redemocratização que teve início em 

finais dos anos 1970, após o longo período de ditadura militar, desde o golpe de 1964. A 

luta pelo reestabelecimento de direitos políticos clássicos - voto, livre expressão 

política, liberdade de associação, etc -, foi feita conjuntamente com uma agenda mais 

ampla de direitos humanos. Novos sujeitos políticos se juntaram às forças de esquerda, 
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organizando-se em torno das problemáticas de gênero e da sexualidade. Assim, além 

dos direitos sociais foram trazidos para o debate os direitos reprodutivos de mulheres e 

os direitos de diferentes minorias sexuais. Dessa maneira, a Constituição de 88 espelhou 

a configuração de forças existentes entre diferentes movimentos sociais que buscavam 

transportar para a esfera pública questões antes consideradas da vida privada. Por 

exemplo, a formulação da equidade de gênero como direito constitucional e o 

reconhecimento legal da existência de diversas formas de família, reflexos claros da 

força de grupos feministas e de mulheres (CARRARA, VIANNA, 2010).  

 O tema Direito, sexualidade e reprodução, trazido à tona na redemocratização do 

país em 1980, é recente nos debates acadêmicos e políticos, entrando em pauta nas 

discussões somente a partir da segunda metade do século XX, onde os direitos 

reprodutivos possuem mais histórias que os direitos sexuais. No Brasil foram os 

movimentos feministas que legitimaram a noção de direitos relacionados à reprodução 

nos debates de democratização e nos processos relacionados às políticas públicas que 

surgiriam ao longo dos anos 80 (ALDANA, WINCKLER, 2009).    

 Para Corrêa e Petchesky (1996), o termo “direito reprodutivo” além de ser 

recente, provavelmente é de origem norte-americana. Segundo as referidas autoras o 

termo deve ter surgido com a Fundação da Rede Nacional pelos Direitos Reprodutivos, 

nos Estados Unidos, em 1979. Na Europa, no começo dos anos 80 o termo foi adotado 

por ativistas na Campanha Internacional pelo Direito ao Aborto. Em Amsterdã, em 

1984, a campanha ‘Conferência Internacional Sobre a Mulher e a Saúde’ mudou 

oficialmente seu nome para Rede Global de Mulheres por Direitos Reprodutivos. O 

conceito se espalhou pelos movimentos de mulheres do Sul e no Brasil, por exemplo, 

em 1985, sob a influencia de membros que haviam participado da Conferência em 

Amsterdã, o Ministério da Saúde estabeleceu a Comissão sobre os Direitos de 

Reprodução Humana.  

 Ainda para Corrêa e Petchesky (1996), os direitos reprodutivos e sexuais, numa 

concepção feminista, têm os seguintes aspectos:  

Definimos o terreno dos direitos sexuais e reprodutivos em termos de 

poder e recurso: poder de tomar decisões com base em informações 

seguras sobre a própria fecundidade, gravidez, educação dos filhos, 

saúde ginecológica e atividade sexual e recursos para levar a cabo tais 

decisões de forma segura. Este terreno envolve necessariamente as 

noções sobre “integridade corporal” ou controle sobre o próprio corpo. 

No entanto, também estão em questão as relações que se tem com 

filhos, parceiros sexuais, membros da família, a comunidade e a 
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sociedade como um todo. Em outras palavras, o corpo existe em um 

universo socialmente mediado (CORRÊA, PETCHESKY, 1996, p. 

149). 

 Assim, esses direitos são marcados pela participação das mulheres como sujeitos 

da construção de princípios democráticos, pela luta a favor de sua integridade corporal e 

de sua autonomia nas decisões a respeito de si próprias. Os direitos sexuais e 

reprodutivos estão ligados à autodeterminação em matéria de procriação e sexualidade. 

Possuir esses direitos significa ter controle sobre nossos corpos e nossas vidas, ter 

liberdade de nos expressarmos sexualmente. Contudo, referidos direitos somente podem 

se tornar efetivos se forem proporcionadas condições para tanto, vale dizer, os direitos 

reprodutivos e sexuais devem atender às necessidades das demandas sociais existentes, 

permitindo para a maioria das mulheres uma liberdade sexual e reprodutiva.  

 Corrêa e Petchesky (1996) sugerem que “as bases para os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres consistam de quatro princípios éticos: integridade corporal, 

autonomia pessoal, igualdade e diversidade”. A integralidade corporal esta relaciona 

com o corpo individual das mulheres, com o direito à integralidade de sua pessoa física 

e com direito a usufruir inteiramente de seu potencial corporal, para saúde, procriação e 

sexualidade. Significa dizer, nesse viés da integralidade corporal, que os direitos sexuais 

e reprodutivos são irredutivelmente pessoais.  

 A autonomia corporal está relacionada ao direito das mulheres de serem ouvidas 

que, como mulheres, opinam sobre as políticas públicas que dizem respeito a sua saúde 

sexual e reprodutiva. Nesse sentido, deve-se ouvir as organizações de mulheres sempre 

que se debata ou implemente políticas ou garantias em relação aos direitos sexuais e 

reprodutivos. A igualdade está relacionada à igualdade de gênero em relação a 

sexualidade e a reprodução das mulheres. A tomada de decisões na vida sexual e 

reprodutiva deve ser garantida sem discriminação de gênero, classe, raça, origem étnica, 

idade, estado civil, orientação sexual, dentre outros. Por último, a diversidade se pauta 

no respeito às diferentes culturas existentes no mundo. Ao defender a aplicação 

universal dos direitos sexuais e reprodutivos é necessário observar que eles só terão 

validade levando-se em conta os diferentes contextos culturais e sociais existentes no 

cenário mundial. 

 Portanto, quando se fala em direitos reprodutivos e sexuais, significa analisar a 

trajetória do movimento das mulheres, mais especificamente dos movimentos 

feministas a partir dos anos 1970. As demandas pela igualdade de gênero na estrutura 
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jurídico-normativa do Brasil foram promovidas por militantes e organizações feministas 

juntamente com movimentos mais amplos, desempenhando um papel significativo. 

Através dessas articulações foram trazidos à tona o debate em torno da complexidade 

das relações de gênero e a importância do direito sexual e reprodutivo para a construção 

da autonomia das mulheres em relação às decisões que envolvem seus próprios corpos.  

 No Brasil, as décadas de 60 e 70 representaram um marco decisivo no 

feminismo, contudo, somente com o processo de abertura política é que se tornou mais 

evidente a construção de uma pauta específica centrada nos direitos das mulheres. Os 

anos 80 foram marcados pela busca da efetiva equidade de gênero, merecendo destaque 

as temáticas da “violência contra a mulher” e da “saúde pública”. Em 1985 foi criado o 

Conselho Nacional de Direitos da Mulher, além da primeira Delegacia Especial de 

Atendimento à Mulher em São Paulo que, posteriormente, seria implementada em todo 

país. Essas e outras iniciativas foram fundamentais para a introdução do princípio da 

igualdade de gênero, compreendida basicamente pela igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, no processo de elaboração da Constituição de 88 e em leis 

posteriores (CARRARA, VIANNA, 2010).    

4.2 Os movimentos feministas e a reivindicação à regulamentação do aborto  

 No Brasil a questão do aborto surge diante de uma sociedade marcada por uma 

ditadura militar bastante repressora. Nas sociedades capitalistas modernas e 

desenvolvidas, onde o feminismo pretendia alargar os horizontes democráticos, 

incorporando o ideal da igualdade de gênero na vida das mulheres, o direito ao aborto 

foi debatido e, em alguns casos conquistados, como reconhecimento do direito à 

autonomia corporal e como resposta ao Estado que legislava sobre questões relativas à 

intimidade individual de cada um.  

 Contudo, no Brasil, na década de 70, a democracia ainda necessitava ser 

conquistada e não ampliada. Diversos movimentos sociais, juntamente com os 

movimentos feministas lutavam por igualdade, liberdade, autonomia do individuo e 

cidadania. As reivindicações requeridas por esses segmentos e pelos movimentos 

feministas surgem como uma reação à política repressora da ditadura militar. Dessa 

maneira, o feminismo e outros movimentos sociais surgem e se fortalecem no período 

autoritário, trazendo à tona novas demandas sociais e questionando relações de sexo e 

raça, por exemplo, dentre outras que até então não tinham sido reivindicadas 

(LINHARES, 1992).  
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 Como bem preceitua Leila Linhares (1992) a luta pelo direito ao aborto no Brasil 

se centraliza na oposição contra a interferência do Estado no corpo feminino, contra a 

regularização moral e religiosa sobre nossos corpos e contra o moralismo da sociedade 

como um todo e dos setores de esquerda, que viam a questão do aborto como 

divisionista e pouco importante para ser reivindicada. Assim, podemos analisar a 

trajetória da luta pelo direito ao aborto no nosso país e frisar alguns acontecimentos 

importantes.  

 A trajetória histórica dos debates e das ações políticas dos movimentos 

feministas na luta pela regulamentação do aborto no país foi marcada por avanços, 

recuos e muitas negociações políticas. Na década de 70, por exemplo, as feministas 

omitiram a palavra aborto da pauta de reivindicações para que pudessem se aliar 

politicamente aos setores de esquerda e à Igreja Católica progressista na luta contra a 

ditadura. Além disso, em certo período desse percurso histórico, as feministas optaram 

politicamente pela luta para a regulamentação do aborto nos casos já previstos em lei. 

Essas e outras estratégicas dos movimentos feministas na história do nosso país 

mostram o poder das forças conservadoras e a tendência política do feminismo 

brasileiro para negociação. Contudo, conforme já mencionado no começo desse tópico, 

na década de 70, o feminismo brasileiro já possuía uma posição política sobre o aborto 

fundamentada no princípio do direito individual. Ressalta-se que as negociações eram 

feitas também entre as próprias feministas, isto porque, como é de conhecimento de 

todos, existem várias vertentes feministas e, por exemplo, haviam aquelas ligadas aos 

partidos de esquerda ortodoxos, que não aceitavam enfatizar a questão do aborto 

(SCAVONE, 2008).  

 Ao longo das décadas as discussões sobre o aborto foram articuladas com 

diversas outras questões, a partir de diferentes discursos, que lhe deram legitimidade. 

Primeiramente, como já falado, frisa-se sempre, uma vez que o presente trabalho 

procura problematizar a questão do aborto no Brasil por um viés feminista, o direito ao 

aborto foi defendido como um direito inerente à autonomia corporal da mulher, à 

liberdade de decidir quanto às questões que dizem respeito aos nossos próprios corpos. 

Um exemplo dessa posição foram os slogans ‘Nosso Corpo Nos Pertence’ e ‘Esse corpo 

é nosso’ usados pelas feministas a partir dos anos 90, demonstrando que caberia às 

próprias mulheres controlarem seus corpos e sua reprodução. Além disso, o discurso do 

direito ao aborto como uma questão de saúde da mulher também foi um argumento 

utilizado na luta para regulamentar o tema. Como o aborto é um dado real, indicava-se a 
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necessidade de fazer com que, por meio da legalização, as sequelas do aborto 

clandestino fossem eliminadas e a proteção da saúde da mulher tivesse uma valorização 

maior do que a proteção de uma vida em potencial. O discurso da regulamentação do 

aborto como uma questão de saúde destacava um problema social, a grande maioria das 

vítimas de abortos clandestinos são as mulheres pobres, conforme já demostrado no 

primeiro capítulo desse texto, expondo os dados estatísticos sobre o assunto 

(LINHARES, 1992).  

 A questão das anomalias fetais, com o avanço da ciência e a detecção das 

anomalias ainda na gestação, foi outro argumento em defesa do direito ao aborto. Houve 

a implementação de um sistema de assistência integral à saúde da mulher, onde as 

mulheres podem receber orientações e ter acesso a serviços e métodos contraceptivos 

que diminuam a incidência do aborto. Além disso, outro argumento foi a desvinculação 

da questão do aborto com a questão religiosa, tendo o Estado que assumir uma posição 

laica sobre esse respeito. Contudo, sabemos que ainda hoje as pressões de forças 

religiosas, como a Igreja Católica e os parlamentares fervorosos, na posição Estatal 

ainda se reflete, sendo um empecilho na luta contra a legalização do aborto. Esses e 

outros discursos em prol da regulamentação do aborto foram elencados na trajetória 

histórica do Brasil. Legalização ampla, legalização restrita ou regulamentação dos 

permissivos legais foram às posições tomadas por grupos em favor do direito ao aborto 

no país, em oposição a posição da Igreja Católica que criminaliza qualquer 

circunstância em que seja realizado o aborto, inclusive as já previstas em lei.  

4.3 Os movimentos feministas e as estratégias políticas da década de 70  

 O debate sobre o aborto no Brasil não se iniciou por ação dos movimentos 

feministas, mas sim com a realização de alguns estudos acadêmicos na área da saúde 

pública. Alguns desses estudos relacionavam a incidência do aborto provocado com a 

hospitalização por sequelas decorrentes de práticas inseguras. Outros, com um viés de 

planejamento familiar, constataram que a prática do aborto era praticamente a única 

opção contraceptiva para as mulheres de baixa renda. Frisa-se que os estudos revelarem 

pela primeira vez dados estatísticos sobre a incidência do aborto entre as mulheres de 

camadas mais pobres e, apesar das pesquisas terem sido divulgadas apenas para o 

público médico e acadêmico, foram considerados pelas feministas, em virtude de seu 

pioneirismo (LINHARES, 1992). 
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 Em 1975, o Seminário sobre o Papel e o Comportamento da Mulher na 

Sociedade Brasileira, realizado na ABI – Associação Brasileira de Imprensa, organizado 

por mulheres do Rio de Janeiro, com o apoio das Nações Unidas, foi o primeiro ato 

público que propiciou o movimento feminista ser visível no país. O Seminário 

apresentou uma análise da condição da mulher brasileira, frisando questões relativas ao 

trabalho, à saúde física e mental, à discriminação racial e à homossexualidade feminina. 

Contudo, não incluiu o tema sobre o aborto. Podemos dizer que essa não inclusão se 

deve ao fato do contexto em que se estava o país naquele momento, no período 

ditatorial, e os grupos de esquerda, com quem as feministas mantinham relação, 

possuíam ligação com a Igreja Católica. O Centro da Mulher Brasileira, no Rio de 

Janeiro, surgiu através desse seminário, mas não se posicionou abertamente sobre a 

questão do aborto (LINHARES, 2009).  

 É importante ressaltar que na década de 70 o movimento feminista se deparou 

com alguns problemas que diziam a respeito a sua identidade. Isto porque, conforme já 

comentado, o movimento se associava a grupos de esquerdas e até a alguns segmentos 

da Igreja Católica na luta contra a ditadura militar. Esse fato fez com que as questões 

relacionadas à sexualidade, à contracepção, ao aborto e à violência contra mulher 

ficassem em segundo plano, tendo como plano principal questões relativas ao trabalho, 

direito a creche e igualdade legal.  

 Em 1980, com o processo de redemocratização do país, houve uma 

democratização interna nos movimentos sociais, permitindo, com isso, que os 

movimentos feministas pudessem privilegiar questões antes tidas em segundo plano nas 

suas pautas. Dessa maneira, na década de 80, os diversos grupos feministas colocaram e 

falaram sobre o aborto como uma das principais reivindicações sociais das mulheres, 

debatendo o tema no parlamento, publicando artigos em jornais e revistas, participando 

de conferências e seminários e levando a discussão até as ruas. 

4.4 Os movimentos feministas e as estratégias mais ofensivas da década de 80 

 Na década de 80, com a abertura política gradativa que acontecia no país, os 

movimentos feministas tiverem uma atitude mais ofensiva sobre o tema. Durante toda 

essa década as feministas buscaram estabelecer alianças, contudo, reconheciam que, no 

início da década de 80, estavam sozinhas no que diz respeito ao debate sobre o aborto e 

as discussões relativas à sexualidade, difícil de serem debatidas pela sociedade. Ao levar 

o tema para as ruas e para a impressa os grupos feministas romperam conscientemente 
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com antigos aliados para o fim da ditadura, dentre eles a Igreja Católica. A Igreja 

publicou diversos artigos na imprensa contra o aborto, como uma forma de reação aos 

grupos feministas. Nessa década os movimentos feministas reivindicavam a 

descriminalização do aborto por uma questão de saúde pública, direito à intimidade e a 

autodeterminação reprodutiva.  Ao protestarem nas ruas com o slogan “nosso corpo nos 

pertence”, expressaram a radicalidade dos movimentos feministas no que diz respeito à 

falta de apoio dos outros movimentos sociais.  (LINHARES, 1992, 2009).  

 Em 1980, foi muito noticiado na imprensa do Rio de Janeiro (Jornal do Brasil, O 

Dia, O Fluminense e O Globo), o caso do um estupro de uma adolescente, menor de 

idade, pelo seu padastro. A menina ficou grávida e sua mãe tentou de tudo para 

interromper a gravidez, contudo, a interrupção foi negada pelos médicos. Apesar de ser 

um caso de aborto previsto em lei, nenhum médico quis fazê-lo. Esse fato instaurou 

mais uma vez o debate dentro dos movimentos feministas: devemos lutar pela 

descriminalização ou pela ampliação dos permissivos legais e pela garantia do 

atendimento nos hospitais públicos dos casos já previstos em lei e dos que vieram a ser 

ampliados?  

 Como bem destaca Linhares (1992), apesar de a questão do aborto ser um tema 

prioritário para todo o conjunto do movimento feminista, é importante destacar que essa 

dupla estratégia (descriminalização ou ampliação) refletia posições ideológicas 

diferentes entre os movimentos. Enquanto algumas feministas defendiam a 

descriminalização do aborto, propondo a retida dos artigos incriminadores do Código 

Penal (deixando o art. 125, aborto provocado sem o consentimento da gestante), outras 

defendiam uma posição mais gradual, propondo a ampliação dos permissivos legais, 

para além dos já previstos no Código Penal. As feministas que propunham uma luta 

mais gradual do tema estavam receosas de assumir politicamente uma posição mais 

radical, pela descriminalização total, considerando o clima político e a falta de 

oportunidade para conquistas maiores.  

 Independentemente de posições distintas entre as próprias feministas com 

relação à qual estratégia adotar sobre o tema, nessa década de 80 o movimento se 

espalhou e se diversificou por todo o país, recebendo apoio de grupos de lésbicas, 

mulheres negras e mulheres das camadas mais pobres, como trabalhadoras urbanas e 

rurais e empregadas domésticas. Esses grupos introduziram suas demandas específicas 

dentro do movimento das mulheres (LINHARES, 2009).  
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 Em 1980, a Frente de Mulheres de São Paulo publicou o livro O que é o aborto, 

onde tratou o tema por diversos ângulos: social, moral, legal e demográfico. Além de 

colocar o aborto no conjunto de questões relacionadas ao campo da sexualidade e 

reprodução, sobretudo no que diz respeito ao direito das mulheres terem uma condição 

digna e informações sobre métodos anticoncepcionais, também expunha depoimentos 

de mulheres que abortaram. Dessa maneira, o livro finalizava que a legalização do 

aborto poderia contribuir para a melhoria das condições de saúde das mulheres, 

principalmente as mais pobres.  

 Em 1982, buscando apoio de grandes instituições, a feminista e advogada Romy 

Medeiros da Fonseca apresentou na Conferencia Nacional da OAB uma tese 

defendendo a descriminalização do aborto. Contudo, o presidente do Conselho Federal 

da OAB da época, prevendo uma rejeição de tal tese aconselhou que a autora e as 

demais advogadas feministas retirassem a tese e a apresentasse em outra ocasião. O 

conselho foi ouvido, mas a tese teve repercussão na instituição e na imprensa feminista 

(as repercussões do caso foram publicadas pelo jornal Mulherio, em entrevista com a 

advogada Romy Medeiros). No início da década de 80, os aliados das feministas eram 

apenas indivíduos (advogados, médicos, parlamentares) e não as instituições  

(LINHARES, 2009).  

 Além disso, também em 1982, o movimento feminista iniciou um diálogo com 

os partidos políticos, principalmente com as candidatas feministas que faziam parte das 

eleições daquele ano. O jornal Mulherio entrevistou algumas candidatas feministas dos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia e pediu a todas um posicionamento em 

relação ao aborto. Todas foram favoráveis à legalização, com algumas modificações de 

pensamento, alegando a preocupação com a saúde das mulheres, principalmente as 

pobres.  

 Em 1983, foi realizado, no Rio de Janeiro, o Encontro sobre Saúde, Sexualidade, 

Contracepção e Aborto, organizado por diversos grupos feministas. O Encontro expôs 

diversos painéis com diferentes áreas. O objetivo era trazer ou levar o debate do 

planejamento familiar e do aborto, por múltiplos enfoques e opiniões. O encontro de 

caráter nacional reuniu 300 representes de 57 grupos de mulheres de todo país, além de 

parlamentares, representando um marco no debate público sobre o aborto. Nesse 

encontro foi definido o dia 28 de setembro como o Dia Nacional de Luta pelo Direito ao 

Aborto (LINHARES, 1992).  
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 Ainda, em 1983, foi elaborado pelo governo federal, sendo de autoria dos 

movimentos das mulheres e profissionais de saúde, o PAISM – Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher, que previa o direito à concepção e à contracepção, 

colocando a especificidade da saúde da mulher na agenda política nacional. O programa 

tornou-se política do INAMPS em 1986 e tinha como um dos seus objetivos “evitar o 

aborto provocado mediante prevenção da gravidez indesejada”.  

 Em 1985, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, a luta dos 

movimentos feministas foi para obrigar os hospitais públicos a prestar atendimento à 

mulher nos casos de aborto legal. O projeto de lei estadual apresentado pela deputada 

Lucia Arruda fez surgir um grande debate público entre as feministas e a Igreja 

Católica.  

 Em 1987, no estado de São Paulo, foi realizado o seminário nacional dos 

Direitos Reprodutivos, organizado pelo Coletivo de Mulheres Negras, Coletivo 

Feminista Sexualidade e Saúde, Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo 

e pela Dra. Elza Berquó, do CEBRAP (LINHARES, 1992). 

 Em que pese todos esses acontecimentos, o grande debate dessa época se deu no 

processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, entre os movimentos 

feministas, a Igreja Católica e os grupos evangélicos. O início dos debates sobre a 

elaboração da Constituição entre as feministas se deu ainda em 1987, onde se definia 

qual estratégia iriam usar com relação ao direito ao aborto junto à Assembleia 

Constituinte. Num primeiro momento a pretensão era que o direito ao aborto fosse 

declarado na nova Constituição. Contudo, em contraposição as feministas, a Igreja 

Católica queria incluir no novo texto da Constituição a expressão “direito à vida desde a 

concepção”. Por isso, estrategicamente, as feministas adotaram a posição de deixar de 

lutar pela questão do aborto no que diz respeito à Constituição e colocá-la no momento 

da revisão da legislação penal (LINHARES, 2009). 

 As feministas conseguiram que o texto da Igreja não fosse adotado e 

sintetizaram seus argumentos a favor da legalização do aborto através da Carta das 

Mulheres aos Constituintes, articulada conjuntamente pelos movimentos de mulheres e 

mulheres constituintes e o Conselho Nacional dos Direito da Mulher – CNDM. Devido 

aos grandes embates tidos com a Igreja Católica, a Carta não fez expressa menção a 

palavra aborto, sendo substituída por: “será garantido à mulher o direito de conhecer e 

decidir sobre o seu próprio corpo” (SCAVONE, 2008).  
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 Por fim, em 1989, em Brasília, o CNDM, com apoio dos movimentos feministas, 

organizou o “Encontro Nacional Saúde da Mulher: um direito a ser conquistado”, 

realizado nas dependências do Congresso Nacional. O encontro teve como pauta temas 

relativos à morbidade e mortalidade materna, assistência ao parto, o problema da 

cesariana, as questões da contracepção, da esterilização e do aborto. O tema recebeu 

apoio de diversos médicos e de deputados federais que apresentaram projetos de lei 

favoráveis à descriminalização. O resultado desse encontro foi à elaboração, pela 

CNDM, da Carta das Mulheres em Defesa de seu Direito à Saúde, posicionando-se pelo 

direito da mulher de interromper a gravidez, o direito ao atendimento nos hospitais 

públicos nos casos de interrupção da gravidez e reafirmava a proposta de 1983 de 

considerar o dia 28 de setembro como Dia Nacional de Luta pela Descriminalização do 

Aborto (LINHARES, 2009). 

 A década de 80 foi marcada pela luta dos movimentos das mulheres em defesa 

do direito ao aborto, seja para sua descriminalização total, para ampliar as hipóteses de 

aborto legal ou para regulamentar as hipóteses de abortos permitidos em lei. Embora 

tenham acontecidos diversos debates sobre o tema, a pressão da Igreja Católica e o 

moralismo da sociedade não permitiu que o tema avançasse além das discussões.  

4.5 O enfoque menos persuasivo da década de 90 

 Na década de 90 o movimento feminista continua sua luta apresentando algumas 

ações dos movimentos das mulheres no tocante a questão do aborto. Contudo, nessa 

fase a questão do aborto não fica em primeiro plano nos movimentos feministas. Nessa 

década houve uma divisão interna entre o movimento feminista, algumas feministas, em 

relação a questão do aborto nos casos de anomalia fetal, acreditavam que essa era 

posição racista e eugenística dessa proposta (LINHARES, 1992, 2009). 

 Nesse período o movimento priorizou à luta pela regulamentação dos serviços 

das redes públicas no que diz respeito ao atendimento ao aborto legal. Mesmo previsto 

no Código Penal, esse direito era negado às mulheres e elas continuavam tendo que 

recorrer às clínicas clandestinas, onde realizavam o aborto sem nenhuma garantia de 

segurança e higiene. Dessa maneira, a estratégia das feministas foi criar condições 

legais para efetivação desse direito, influenciando a elaboração de leis estaduais e 

municipais que regulamentassem esse direito, obrigando, com isso, os hospitais 

públicos a atender as mulheres que se enquadravam nesses casos. Essa regulamentação 

foi incorporada em diversas leis estaduais e municipais em 1990, como já falado no 
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capítulo II dessa dissertação. Em contrapartida a tese da legalidade e da exigência desse 

direito pelas feministas, estava a Igreja Católica e os grupos Evangélicos contra essa 

legalidade (LINHARES, 2009). 

 Como bem destaca Scavone (2008), apesar de a Igreja Católica ser uma das 

principais ‘inimigas’ das feministas no que diz respeito ao direito ao aborto, essa 

instituição também possui divisões internas e uma delas se constitui na organização não 

governamental do grupo das Católicas pelo Direito de Decidir (CDD), criada em 1993. 

Esse grupo é favorável ao aborto, posicionando-se contrariamente à própria Igreja e se 

revela como uma força importante na luta pela descriminalização do aborto no Brasil. 

Católicas pelo Direito de Decidir passou a atuar em articulação com a rede latino-

americana Católicas por el Derecho a Decidir e com Catholics for a Free Choice dos 

Estados Unidos. 

 Contudo, nos anos 90 a principal demanda dos grupos feministas era no campo 

da saúde reprodutiva, mais especificadamente à questão da esterilização. Essa questão 

gerou posição diferente entre os movimentos feministas, sendo a denúncia contra 

práticas abusivas feitas, principalmente, pelas feministas do movimento negro, pois as 

mulheres negras eram as que mais estavam sendo afetadas por tal prática. Com isso, 

dentro do próprio grupo das mulheres, surgiram propostas para a criminalização da 

esterilização mesmo que a laqueadura fosse realizada com o consentimento da mulher 

(LINHARES, 2009). 

 Essa questão trouxe polêmica e foi problematizada e criticada por Leila 

Linhares, uma vez que se criminalizada a esterilização, mesmo com o consentimento da 

gestante, isso, consequentemente, trará em seu bojo a permanência da criminalização do 

aborto. Como bem problematiza Leila Linhares (1992): 

Por trás da luta pelo direito ao aborto, está uma questão política e 

filosófica - o direito do cidadão, do indivíduo, à autonomia da vontade 

sobre seu próprio corpo. É em nome desse direito que não se pune, por 

exemplo, a tentativa de suicídio, ou a greve de fome, respeitada, 

inclusive, pelo Código de Ética Médica. É em nome desse direito que 

muitos penalistas defendem a não incriminação do toxicômano. São 

questões polêmicas que precisam ser consideradas.  

Nesse sentido, a criminalização da esterilização com consentimento da 

mulher é uma rejeição desse princípio da autonomia da vontade e 

significará a manutenção da criminalização do aborto em todos os 

casos, exceto, talvez, na situação de risco de vida para a gestante. 

(LINHARES, 1992, p.126-127).  
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 Essa questão foi polêmica dentro do próprio movimento feminista até meados de 

1995/1996, quando houve a aprovação da Lei de Planejamento Familiar e, com isso, 

consequentemente, o consenso no movimento feminista foi refeito, no que tange a 

questão de reprodução.   

 Apesar dessa divisão interna do movimento, nessa década também houve o 

surgimento de ONGs feministas, com recursos da cooperação internacional. Além disso, 

os movimentos feministas se capacitaram, por meio de diversos eventos nacionais, para 

influenciar a posição do Estado Brasileiro. Alguns desses movimentos foram: 

Conferências de Direitos Humanos (1993), de População e Desenvolvimento (1994) e 

IV Conferência Mundial da Mulher (1995). Dessa maneira, o debate sobre a questão do 

aborto passou a ser pauta no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Em 1991, criou-

se a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, atualmente Rede 

Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que favoreceu 

o fortalecimento do movimento das mulheres nessa questão do aborto. Em 1998, por 

exemplo, a Rede elaborou o “Dossiê Aborto Inseguro”, que traçou o panorama das 

diversas consequências desse tema. Além disso, a Rede se fez presente em todas as 

regiões do Brasil, promovendo diversos encontros, debates e seminários sobre a saúde 

da mulher, destacando sempre a questão do aborto (LINHARES, 2009). 

 Portanto, a década de 90, no que diz respeito à questão do aborto, foi marcada 

pelo dialogo entre os movimentos feministas e os governos estaduais e municipais para 

a implementação de serviços de saúde do aborto legal, além da criação de várias ONGs 

com subsídios internacionais para avançar na questão do aborto. O diálogo dos grupos 

feministas também se deu com o Ministério da Saúde, que propiciou a elaboração, em 

1998, de uma norma técnica sobre agravos resultantes da violência sexual. A norma 

tratava da questão da contracepção de emergência, das doenças sexualmente 

transmissíveis e do direito ao acesso ao aborto legal. A elaboração da norma coincidiu 

com a visita do Papa no Brasil, o que estipulou para que a Igreja Católica fortalecesse 

sua campanha contra a política da descriminalização do aborto (LINHARES, 2009).  

4.6 A luta contínua dos movimentos feministas pelo direito ao aborto e os anos 

2000 

 

 Nessa década os movimentos feministas continuaram com as mesmas estratégias 

na luta pela descriminalização do aborto (regulamentação do aborto legal, defesa da 
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interrupção da gestação nos casos de feto com anomalia e proposituras de projetos para 

descriminalização do aborto). Além dessas, uma nova estratégia foi à organização, em 

2004, das Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro, pela Rede 

Feminista de Saúde. As Jornadas tinham como objetivo estimular a mobilização 

nacional pelo direito ao aborto legal e seguro, apoiar projetos de lei que ampliassem os 

permissivos legais do aborto e ir contra aos que representassem retrocesso e promover o 

debate sobre o tema (LINHARES, 2009).  

 As Jornadas foram organizadas em quase todos os estados brasileiros e contaram 

com a ampla participação de diferentes setores, como, por exemplo, associações de 

trabalhadoras rurais e parteiras, além de redes latino-americanas como CLADEM e a 

Rede de Trabalhadoras Rurais da América Latina e do Caribe. Tinham como apoio 

também as instituições médicas, associações de gays, lésbicas e transgêneros, juristas e 

jornalistas. Dessa maneira, as Jornadas reuniram os argumentos para a 

descriminalização do aborto dos movimentos feministas e lançaram o slogan ‘Aborto: 

as mulheres decidem, a sociedade respeita, o Estado garante’.  

 Organizada em 2004, a Primeira Conferência Nacional de Mulheres teve apoio 

da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, do Governo Federal e da 

CNDM. A conferência aprovou por unanimidade a proposta de legalização do aborto e, 

em consequência disso, a SPM incluiu, como prioridade, a revisão da legislação sobre o 

aborto no Plano de Políticas para as Mulheres. Em 2005 a SPM instituiu a Comissão 

Tripartite, com membros do Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil, incluindo 

algumas feministas, para discutir a questão do aborto. A Comissão elaborou um projeto 

de descriminalização e legalização do aborto que foi enviado para o Congresso Nacional 

em 2006. Esse projeto da Comissão foi explicitado no capítulo anterior a esse 

(SCAVONE, 2008).  

 Em 2007, o governo lançou o Programa Especial de Planejamento Familiar, 

objetivando contornar o problema do aborto e recebeu apoio dos grupos feministas. 

Nessa ocasião as feministas aproveitaram para se manifestar em defesa do Estado laico, 

dos direitos reprodutivos e do projeto de descriminalização do aborto (SCAVONE, 

2008). 

 Na Segunda Conferência Nacional de Mulheres a defesa da descriminalização 

do aborto foi ratificada e o debate nacional sobre o tema se intensificou. Nessa 

conferência houve grande adesão dos movimentos feministas, em quase todos os 

estados brasileiros, em defesa da luta pelo direito ao aborto legal e seguro, 
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demonstrando assim, a grande capacidade do movimento de articulação nacional e 

internacional (LINHARES, 2009). 

 Apesar do aborto ainda ser considerado crime e de ainda termos que avançar 

mais na luta para a sua descriminalização, a atuação dos movimentos feministas ao 

longo da história tem sido decisiva para o surgimento de direitos, como o direito ao 

aborto, por exemplo, no campo da reprodução e da sexualidade. Nessa trajetória os 

movimentos encontraram limites e barreiras, como por exemplo, a força da Igreja 

Católica na luta contra a descriminalização do aborto. Contudo, novas estratégias foram 

sendo criadas para que o debate sobre o tema não deixasse de existir. O aborto se tornou 

um tema constante na sociedade e seu debate no Brasil se constituiu no campo político 

específico dos direitos sexuais e reprodutivos. O direito ao aborto é inerente à 

autonomia de vontade da mulher, ao seu direito de reprodução e à sua seguridade física 

e mental. Ao proibir esse direito o Estado esta regulando o corpo da mulher e impondo 

sobre este mesmo corpo o moralismo religioso e social existente até hoje na sociedade 

brasileira.  
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Conclusão 

 

 O trabalho tentou englobar todas as áreas pertinentes ao tema, desde a sociedade 

como um todo, passando pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, indo até a luta 

dos movimentos feministas para a regulamentação do aborto.  

 Mostram-se dados reais sobre o aborto inseguro no Brasil e no mundo, 

apontando quem são as reais vítimas dos abortos clandestinos e da legislação que proíbe 

o aborto, no caso nós mulheres. No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, mais de 

8,7 milhões de brasileiras entre 18 e 49 anos fizeram pelo menos um aborto na vida. 

Destes abortos, 1,1 milhão foram provocados. Ao completarem 40 anos, mais de uma 

em cada cinco mulheres já fizeram aborto. As pesquisas, inclusive, constatam que a 

proibição do aborto afeta predominantemente determinados grupos de mulheres, entre 

os quais, as negras, que possuem 3 vezes mais chances de morrer, quando realizam um 

aborto inseguro e as mulheres de classe econômica mais baixa, que não possuem 

dinheiro para realizar um aborto em condições higiênicas e seguras, realizando-o de 

maneira arcaica, introduzindo, por exemplo, objetos perfurantes dentro de seus úteros. 

Constatou-se também que as mulheres não deixam de fazer o aborto por questões 

relacionadas à sua religião e que independe da sua idade ou de ter ou não ter filhos. 

 Observa-se a legislação atual do Brasil, fazendo uma retrospectiva histórica dos 

aspectos normativos do Direito sobre o tema. O crime de aborto no Brasil vem sendo 

tipificado desde o Código Criminal do Império do Brasil. Desde essa época tivemos três 

Códigos Penais, o do Império do Brasil, o Código Penal dos Estados Unidos do Brazil e 

o Código Penal brasileiro de 1940 que ainda está em vigor atualmente. Nosso atual 

Código Penal possui apenas 2 exceções em que o aborto não é considerado crime: caso 

não houver outro meio de salvar a vida da gestante (“aborto necessário”) e caso a 

gravidez seja resultante de um estupro. Nestes dois casos o abortamento deve ser 

praticado por médicos. Contudo, apesar do Código Penal disciplinar essas duas 

exceções, durante 50 anos as mulheres que se enquadravam nesses casos não 

dispuseram de atendimento público gratuito nos serviços de saúde, que só começou a 

ser implantando a partir de 1989. São Paulo foi a primeira cidade a regulamentar, em 

1989, o atendimento no serviço público de saúde nos casos de aborto permitido por lei. 

Somente em 1998 o Ministério da Saúde formulou a Norma Técnica para “Prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes”, 
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que orientava os serviços de atendimento a vítimas de violência e ao aborto legal, 

estabelecendo as condições mediante as quais tal atendimento deve ser feito.   

 Além disso, em 2004 a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 

juntamente com o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – Anis propôs 

perante o Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) para que fosse permitido o aborto nos casos de gravidez de feto 

anencefálico. Depois de 8 anos de espera, em 2012, o STF proferiu sua decisão final e, 

por maioria dos votos, julgou procedente o pedido da ADPF, descriminalizando a 

conduta de abortamento de fetos anencéfalos. Dessa maneira, criou-se uma nova 

modalidade de aborto legal, sendo o aborto permitido no Brasil atualmente em três 

casos: no caso de risco de vida da mãe, em caso de gravidez resultante de estupro e no 

caso de feto anencefálico. 

 Traça-se um panorama geral das principais propostas legislativas no âmbito do 

Congresso Nacional, desde 1949 até hoje, constatando-se que a partir de 1990 o tema se 

intensificou e nunca mais saiu de pauta. Atualmente existem dois principais projetos de 

lei relacionados ao tema aborto: o Projeto de Lei 5.069/2013, de autoria do deputado 

Eduardo Cunha (PMDB/RJ), assinado por mais 12 deputados e o Projeto de Lei 

882/2014, de autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ).  

 O PL 5.069/2013 do Eduardo Cunha torna ainda mais rígida à legislação do 

aborto no Brasil. O referido Projeto de Lei foi aprovado, em 21/10/2015, pela Comissão 

de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, sendo o seu 

texto original alterado. Atualmente aguarda a votação do Plenário. O projeto, dentre 

outras coisas, modifica o inciso II do artigo 128 do Código Penal, tornando obrigatória a 

comprovação prévia de abuso sexual por meio do boletim de ocorrência e do exame de 

corpo de delito antes da realização do aborto, nos casos de gravidez resultante de 

estupro. Desde 2005, a Norma Técnica do Ministério Público para prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, 

não exige apresentação do Boletim de Ocorrência pelas vítimas de estupro para 

realização do aborto legal. Dessa maneira, o PL 5.069/13, ao tornar obrigatório o 

Boletim de Ocorrência e o Exame de Corpo Delito, dificulta a realização do aborto nos 

casos de estupro, representando um retrocesso na legislação atual, a qual por si só já é 

retrógrada e reguladora. 

 Em contramão ao projeto repressor de Eduardo Cunha, o Projeto de Lei 

882/2015, de autoria do deputado Jean Wyllys, “estabelece as políticas públicas no 
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âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos e dá outras providências”. O projeto 

atualmente se encontra na Comissão de Seguridade Social e Família para ser apreciado. 

Em seu artigo 1º preceitua que a lei em questão, caso aprovada, visa garantir os direitos 

fundamentais no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos, regulando as 

condições de interrupção voluntária da gravidez e estabelecendo as correspondentes 

obrigações dos poderes públicos. Nas disposições finais, o referente projeto de lei, 

expressamente revoga os artigos 124, 126 e 127 do Código Penal brasileiro, sendo 

punido apenas o aborto provocado na gestante, sem o seu consentimento, conforme 

artigo 125 do Código Penal. A justificativa do deputado Jean Wyllys para interposição 

do Projeto de Lei 882/2015 é longa e se baseia, sobretudo, na autonomia da mulher para 

decidir livremente sobre o seu corpo e sua vida. Para garantir esse direito, Jean Wyllys 

ressalta que para a efetiva autodeterminação reprodutiva das mulheres é preciso 

implantar um conjunto de medidas políticas que promovam esses direitos e enfrentem a 

cultura política patriarcal, o racismo e a desigualdade social que pairam sobre nossa 

sociedade. 

 Finalmente, analisa-se a luta dos movimentos feministas ao longo da história, a 

partir de 1980, com o surgimento dos direitos reprodutivos no Brasil. Os movimentos 

feministas, ao longo de toda sua trajetória histórica em prol da regulamentação do 

aborto, sempre tiveram como ‘inimigo’ no embate do tema aborto a Igreja Católica que, 

posteriormente, ganhou como aliada as bancadas evangélicas. A partir de 1980, com a 

redemocratização do país, o surgimento de novos grupos sociais e dos direitos 

reprodutivos e sexuais no Brasil, o debate sobre tal tema nunca mais deixou de ser pauta 

nos diversos setores da nossa sociedade. O tema aborto passou a ser relacionado não só 

apenas com a saúde pública, mas também como direito reprodutivo e sexual e de 

autonomia corporal da mulher. 

 Tais pontos analisados na dissertação permitem perceber que o aborto é um tema 

que ainda hoje é tabu em todas as esferas do Estado, seja ela social ou política. Os 

julgamentos morais e religiosos da sociedade como um todo ainda recaem sobre os 

ombros das mulheres, em pleno século XXI. O Estado insiste em regular nossos corpos, 

nosso direito de escolha e nossa liberdade sexual. Ao invés de suprimir nossa liberdade 

de escolha e proibir esse direito que nos deveria ser inerente, o Estado na verdade 

deveria garanti-lo a todas as mulheres. Infelizmente, nós ainda estamos submetidas ao 

crivo do Estado e ao julgamento moral desta nossa sociedade machista e patriarcal. A 

luta por um direito que já nos devia ser garantido ainda continua. 



78 
 

 Infelizmente, a luta das feministas continua. Lutamos contra tudo e contra todos. 

Lutamos por um direito humano que nos é negado. Lutamos para não mais morrermos, 

pela nossa própria saúde. Lutamos, sobretudo, pela nossa autonomia corporal, para que 

possamos decidir nós mesmas sobre nossos próprios corpos e pela liberdade de escolha 

que nos é negada até hoje. E mesmo com o intenso movimento que tem se mostrado ao 

longo desses anos, insistem em não nos ouvir. Mas, não nos calaremos e continuaremos 

a fazer parte dessa história, seja através de manifestações, ou através da política, nossas 

vozes terão que ser ouvidas.   
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