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RESUMO



A presente monografia de conclusão de curso procura oferecer uma visão geral sobre

o Aborto na legislação brasileira, suas modalidades e evolução. Em seu primeiro capítulo faz uma

análise histórica das diferentes dimensões dos direitos fundamentais. No segundo capítulo aborda

o direito à Vida, demonstrando quando ela se inicia e sua íntima ligação com a dignidade da

pessoa humana. No terceiro capítulo,  trata do Aborto,  traçando sua definição e seu histórico,

explicando suas modalidades. Por fim, no quarto capítulo critica-se o aborto no caso de gravidez

resultante  de  estupro.  A  importância  deste  tema  reside  na  constante  demanda  de  gestantes

buscando autorização judicial para efetuarem o aborto e pelo grave conflito entre o direito à vida

do feto frente ao direito à dignidade da pessoa humana da gestante.

Palavra-chave: Aborto. Dignidade da Pessoa Humana. Direito à Vida. Direitos Fundamentais. 
Estupro.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objeto o estudo do crime de

aborto  no  Brasil,  destacando  suas  classificações  e  origem no  ordenamento  jurídico  pátrio,  e

fazendo uma análise mais crítica quanto ao aborto em caso de gravidez resultante de estupro.

Este tema mostra-se relevante  uma vez que,  ainda que o Código Penal  Brasileiro

autorize tal  prática,  estão colocados frente  a frente  dois direitos  fundamentais,  quais sejam o

direito à vida e o direito à dignidade.

Para uma melhor  compreensão,  será apresentada a evolução histórica dos direitos

fundamentais, classificando as diversas dimensões; desde a primeira, relativa aos direitos civis e

políticos oponíveis ao Estado, até a quinta dimensão, referente ao direito à paz, bem como sua

posição na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Esta monografia buscará explicar, de maneira multidisciplinar, o conceito de vida nos

diversos ramos do conhecimento humano e apontar o momento em que ela se inicia.

O direito fundamental da dignidade da pessoa humana, garantido pela Constituição

Federal de 1988, também será analisado de maneira a responder se tal garantia estende-se ao feto

na barriga da gestante.

Com essas ferramentas, este trabalho pretende analisar o início da vida e a dignidade

da  pessoa  humana,  assim  como  os  direitos  inerentes  a  estes  preceitos,  demonstrando  num

segundo momento a evolução histórica das modalidades  de aborto praticadas  no Brasil,  seus

fundamentos jurídicos e o que deve ser alterado afim de não contrariar as garantias fundamentais.

1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
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Antes  de  tratar  do  Aborto,  é  importante  entender  a  dinâmica  dos  direitos

fundamentais e porquê a vida deve ser preservada. Os direitos fundamentais não surgiram todos

de uma vez, são construções históricas, fundados em ideias religiosas e filosóficas, formados pela

necessidade da proteção do bem da vida frente ao Estado opressor e refletindo as lutas em defesa

da libertação do autoritarismo social e político. 

Até  o  surgimento  das  primeiras  limitações,  o  poder  político  era  exercido

arbitrariamente,  estando os súditos à mercê dos interesses do déspota, que tinha seu domínio

atribuído ao desejo divino.

Embora Aristóteles1 já afirmasse ser o homem por natureza um animal político, ou

seja,  relaciona-se com os demais e é capaz de julgar  o bem e o mal,  o certo e o errado, os

antecedentes  mais  diretos  das  declarações  de  direitos  surgiram  no  bojo  da  Idade  Média.  A

contribuição  da  teoria  do  direito  natural  possibilitou  o  surgimento  do  princípio  das  leis

fundamentais do Reino, que limitavam o poder do monarca, assim como o conjunto de princípios

que se chamou humanismo2. O jusnaturalismo garantiu ao homem direitos básicos como o direito

à vida, à propriedade e à liberdade, entendidos como fundamento de todos os direitos civis, e foi

de extrema importância para o reconhecimento dos direitos fundamentais durante as revoluções

que marcaram a Europa durante o século XVIII.

Entre os séculos XVII e XVIII, as teorias contratualistas ressaltam a submissão da

autoridade política, destacando a primazia do indivíduo frente ao Estado, devendo Este servir aos

cidadãos garantindo-lhes direitos básicos, preexistentes ao próprio Estado3. 

Tais ideias tiveram forte influência sobre a  Declaração de Direitos de Virgínia, de

1776, declaração esta que consolidava as bases dos direitos do homem, alguns enumerados por

José Afonso da Silva4: 

1 ARISTÓTELES, Política. Brasília: Universidade de Brasília. 1985. p. 15.

2 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p.
151 p.

3 MENDES, Gilmar, Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 171.

4 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p.
153-154.
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(1) todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes;  (2)
todo poder está investido no povo e, portanto, dele deriva, e os magistrados são
seus depositários e servos, e a todo tempo por ele responsáveis; (3) o governo é,
ou deve ser, instituído para o comum benefício, proteção e segurança do povo,
nação ou comunidade; (4) ninguém tem privilégios exclusivos nem os cargos ou
serviços públicos serão hereditários; (5) os Poderes Executivo e Legislativo do
Estado deverão ser separados e distintos do Judiciário e, para garantia contra a
opressão, os membros dos dois primeiros teriam que ter investidura temporária e
as vagas seriam preenchidas por eleições frequentes, certas e regulares; (6) as
eleições dos representantes do povo devem ser livres; (7) é ilegítimo todo poder
de suspensão da lei ou de sua execução, sem consentimento dos representantes
do povo; (8) assegurado o direito de defesa nos processos criminais, bem como
julgamento rápido por júri imparcial, e que ninguém seja privado da liberdade,
exceto pela lei da terra ou por julgamento de seus pares; (9) vedadas fianças e
multas excessivas e castigos cruéis extraordinários; (10) vedada a expedição de
mandados gerais de busca ou de detenção, sem especificação exata e prova do
crime; (11) a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade;
(12) “que a milícia bem regulada, composta de elementos do povo, com prática
das armas, constitui a defesa própria, natural e segura de um Estado livre; que os
exércitos permanentes, em tempo de paz, devem ser evitados, como perigosos
para a liberdade; e que, em todos os casos, o militar deve ficar sob rigorosa
subordinação ao poder civil e por ele governado”; (13) todos os homens têm
igual direito ao livre exercício da religião com os ditames da consciência.

A Constituição dos Estados Unidos da América, originalmente não apresentava uma

declaração de direitos fundamentais, contudo algumas das ex-colônias exigiram a introdução da

Carta  dos  Direitos  dos  Estados  Unidos  para  aderirem  ao  pacto  federativo.  Essa  Carta,  que

representa as dez primeiras emendas à constituição norte-americana, assegurava direitos como o

da liberdade religiosa e de culto, liberdade de imprensa, de reunião pacífica e direito de petição,

inviolabilidade da pessoa, da casa e de papéis, direito de defesa e de um julgamento por um juiz

natural, o devido processo legal, proibição da escravidão, igualdade perante a lei, entre outros.

Em 1789, surge na França revolucionária a Declaração dos Direitos do Homem e

do Cidadão, que junto das declarações norte-americanas, representaram a emancipação histórica

do indivíduo perante os grupos sociais  aos quais ele sempre se submeteu: a família,  o clã,  o

estamento,  as organizações religiosas.5 José Afonso da Silva,6 comparando os textos dos dois

países  coloca  que  as  Declarações  americanas  são  mais  concretas,  preocupadas  mais  com  a

5 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2003. p. 33.

6 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p.
157.
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situação particular que afligia as comunidades locais, por outro lado, a Declaração francesa de

1789 é mais abstrata, universalizante.

Nesse sentido, Paulo Bonavides explica:

[...]  Constatou-se  então  com  irrecusável  veracidade  que  as  declarações
antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em concretude, mas
perdiam em espaço de abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social
privilegiada (os barões feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade
que  se  libertava  politicamente,  conforme  era  o  caso  das  antigas  colônias
americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o
gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata
de todas as formulações solenes já feitas acerca da liberdade.  7

Norberto  Bobbio,  em sua  obra  A  Era  dos  Direitos,  destaca  a  importância  da

Revolução Francesa para os direitos humanos, segundo o ilustre filósofo:

A Declaração  de  1789 foi  precedida  pela  norte-americana.  Uma indiscutível
verdade. Mas foram os princípios de 1789 que constituíram, durante um século
ou mais, a fonte ininterrupta de inspiração ideal para os povos que lutavam por
sua liberdade e, ao mesmo tempo, o principal objeto de irrisão e desprezo por
parte dos reacionários de todos os credos e facções, que escarneciam “a apologia
das  retumbantes  blagues  da  Revolução  Francesa:  Justiça,  Fraternidade,
Igualdade, Liberdade”. 8

A Declaração Francesa de 1789 proclama como direitos fundamentais a liberdade,

a  propriedade,  a  segurança,  o  direito  de  resistência  à  opressão,  o  direito  de  concorrer,

pessoalmente  ou  por  representantes,  para  a  formação  da  lei,  o  direito  de  acesso  aos  cargos

públicos.

O sentido universalizante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, citado

acima, inspirou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral

das Nações Unidas em 1948, visando o reconhecimento supra-estatal de maneira a estender a

defesa dos direitos humanos a todos os países. Sobre 

Sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Norberto Bobbio destaca:

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica
de que a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e

7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 562.

8 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. p. 118.
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podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em
que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal
significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo
universo dos homens. 9

É notável  que os direitos  fundamentais  passaram por vários momentos  históricos,

cada  qual  com  suas  particularidades,  e  continuam  se  transformando  de  acordo  com  o

desenvolvimento  da  sociedade.  Cada  período  exige  novos  dispositivos  capazes  de  suprir

determinada  deficiência  existente,  dando  origem,  assim,  às  diversas  dimensões  dos  direitos

fundamentais.

1.1 – Dimensões dos Direitos Fundamentais

Previamente,  é  importante  destacar  a  preferência  do  termo  dimensões  e  não

“gerações”, ainda usado amplamente por diversos autores. Na doutrina de Paulo Bonavides10, o

termo  geração  parece  indicar  a  ideia  de  sucessão  cronológica  dos  direitos  fundamentais  e,

portanto,  significando  uma  caducidade  dos  direitos  das  gerações  antecedentes,  fato  que  não

ocorre.  Ao contrário,  os direitos  fundamentais  se complementam. Destaca-se que o vocábulo

“gerações”  será  introduzido  neste  texto  quando  da  transcrição  de  autores,  contudo  deve  ser

entendido como “dimensões”.

1.1.1 – Direitos Fundamentais da Primeira Dimensão

Os  direitos  humanos  de  primeira  dimensão  surgiram com  maior  evidência  ao

longo dos séculos XVIII e XIX e marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado

de Direito, tendo como titular o indivíduo. São direitos civis e políticos oponíveis ao Estado,

apresentando como maior característica a subjetividade, emergentes do contexto de formação do

constitucionalismo ocidental, que agregam as ideias do Estado Democrático de Direito, soberania

popular e universalidade de direitos.

9 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. p. 28.

10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 572.
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Fruto do pensamento liberal-burguês, esses direitos têm como principal fonte de

inspiração  os  ideais  jusnaturalistas  e  contemplam  liberdades  públicas,  como  liberdade  de

expressão,  de imprensa e  de reunião,  e  direitos  políticos,  como direito  ao voto e capacidade

eleitoral passiva.

Embora, como dito anteriormente, tenham maior destaque a partir do século XVIII,

os  direitos  fundamentais  de  primeira  geração  são  marcantes  em alguns  documentos  datados

anteriormente a esse período, destacando-se a Magna Carta de 1215, assinada pelo rei João Sem

Terra, a Paz de Westfália, de 1648, o Habeas Corpus Act, de 1679 e o Bill of Rights, de 1688.

Sobre a primeira dimensão dos direitos fundamentais, Paulo Bonavides:

Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em verdade
se moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e ascendente,
entrecortado não raro de eventuais recursos, conforme a natureza do respectivo
modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo uma trajetória que
parte  com  frequência  do  mero  reconhecimento  formal  para  concretizações
parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros consensuais
da efetivação democrática do poder.

Essa linha ascensional aponta, por conseguinte, para um espaço sempre aberto a
novos avanços. A história comprovadamente tem ajudado mais a enriquecê-lo
do  que  a  empobrecê-lo:  os  direitos  da  primeira  geração  –  direitos  civis  e
políticos – já se consolidaram em sua projeção de universalidade formal, não
havendo  Constituição  digna  desse  nome  que  os  não  reconheça  em  toda  a
extensão. 11

Importante  salientar  que  a  Constituição  brasileira  de  1824  continha  os  “socorros

públicos”  e  a  “instrução primária”  gratuita,  ambos  direitos  sociais  diretamente  inspirados  na

Declaração francesa.12

1.1.2 – Direitos Fundamentais da Segunda Dimensão

A Revolução Industrial ocorrida no século XIX, bem como seus graves problemas

econômicos e sociais e as péssimas condições de trabalho impulsionaram as manifestações que

11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 563.

12 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo.  Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2009. p. 35.
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deram origem ao surgimento dos direitos fundamentais de segunda geração. Dos movimentos

ocorridos, dois importantes que merecem destaque foram o dos cartistas, ocorrido na Inglaterra e

a Comuna de Paris, de 1848.

A busca por normas de realização da justiça social e as reivindicações trabalhistas,

como  a  liberdade  de  sindicalização,  o  reconhecimento  dos  direitos  fundamentais  dos

trabalhadores  e  o  direito  de  greve  fizeram  com  que  os  direitos  de  segunda  geração

predominassem no século XX, assim como os direitos de primeira  geração predominaram no

século anterior. 

Anota Paulo Bonavides sobre os direitos de segunda geração: 

São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos
ou de coletividades introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de
Estado  social,  depois  que  germinaram  por  obra  da  ideologia  e  da  reflexão
antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual
não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser
que os ampara e estimula. 13

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet,14 tais direitos são chamados de direitos sociais por

terem sua origem vinculada às reivindicações das classes menos favorecidas, principalmente da

classe operária, a título de compensação, em virtude da extrema desigualdade que caracteriza as

relações com o empregador.

Esses direitos de segunda geração foram proclamados nas Constituições marxistas e

também  no  constitucionalismo  da  social-democracia,  além  de  dominarem  por  inteiro  as

Constituições do segundo pós-guerra15. Alguns textos normativos importantes relacionados a esse

período que merecem ser mencionados são a Constituição do México, de 1917, o Tratado de

Versalhes, de 1919 e, sobretudo, a Constituição de Weimar, de 1919.

Contudo, a fim de garantir os direitos exigidos, faz-se mister uma ampla atuação do

Estado. Não basta proteger o indivíduo, são necessárias prestações materiais, que, para serem

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 564.

14 SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais.  11.  ed.  Porto Alegre:  Livraria dos
Advogados. 2012. p. 48.

15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 564.
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oferecidas, exigem uma realidade de recursos que nem sempre pode ser assegurada pelo país, o

que, por vezes, leva as normas a produzirem uma eficácia duvidosa ou não produzirem eficácia

alguma.

Assim, escreve Paulo Bonavides:

De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada esfera
programática,  em  virtude  de  não  conterem  para  sua  concretização  aquelas
garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais de proteção
aos direitos da liberdade. 16

Não  se  pode  perder  de  vista  as  dificuldades  encontradas  pelos  países  em

desenvolvimento para garantir os direitos sociais. Sobre isso comenta Norberto Bobbio:

A efetivação  de  uma  maior  proteção  dos  direitos  do  homem está  ligada  ao
desenvolvimento global da civilização humana. É um problema que não pode ser
isolado, sob pena, não digo de não resolvê-lo, mas de sequer compreendê-lo em
sua real dimensão. Quem o isola já o perdeu. Não se pode por o problema dos
direitos do homem abstraindo-o dos dois grandes problemas do nosso tempo,
que são os problemas da guerra e da miséria, do absurdo contraste entre excesso
de potência que criou as condições para uma guerra exterminadora e o excesso
de impotência que condena grandes massas humanas à fome. 17

1.1.3 – Direitos Fundamentais da Terceira Dimensão

O cenário de um mundo dividido em nações desenvolvidas e em desenvolvimento,

bem  como  as  profundas  mudanças  na  comunidade  internacional,  como  o  crescente

desenvolvimento tecnológico e científico, que geraram grave temor à guerra iminente capaz de

por fim a própria existência humana e os processos de descolonização do segundo pós-guerra,

ensejaram a busca por uma nova dimensão de direitos fundamentais. Não bastavam mais o direito

à vida e à liberdade, a qualidade de vida também passa a ser importante. Trata-se de uma nova

dimensão  assentada  na  fraternidade,  onde  a  preocupação  é  proteger  o  ser  humano,  por  isso

mesmo  são  chamados  de  direitos  transindividuais  ou  metaindividuais,  ou  seja,  direitos  que

transcendem o indivíduo e são caracterizados por sua indivisibilidade. 

16 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 564.

17 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. p. 44.



15

Assim ensina Paulo Bonavides:

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira
geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX, enquanto direitos que não
se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um
grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero
humano  mesmo,  num  momento  expressivo  de  sua  afirmação  como  valor
supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os
enumeraram  com  familiaridade,  assinalando-lhe  o  caráter  fascinante  de
coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos
direitos  fundamentais.  Emergiram eles  da reflexão sobre  temas referentes  ao
desenvolvimento,  à  paz,  ao  meio  ambiente,  à  comunicação  e  ao  patrimônio
comum da humanidade. 18

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet:

A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside basicamente na sua
titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, a
título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de
vida,  o qual,  em que pese ficar preservada sua dimensão individual,  reclama
novas técnicas de garantia e proteção. A atribuição da titularidade de direitos
fundamentais ao próprio Estado e à Nação (direito à autodeterminação, paz e
desenvolvimento)  tem  suscitado  sérias  dúvidas  no  que  concerne  à  própria
qualificação  de  grande  parte  destas  reivindicações  como  autênticos  direitos
fundamentais. Compreende-se, portanto, porque os direitos da terceira dimensão
são denominados usualmente como direitos da solidariedade ou fraternidade, de
modo  especial  em  face  de  sua  implicação  universal  ou,  no  mínimo,
transindividual,  e  por  exigirem  esforços  e  responsabilidades  em  escala  até
mesmo mundial para sua efetivação. 19

De  acordo  com  Bonavides,20 da  análise  da  teoria  de  Karel  Vasak,  é  possível

identificar cinco direitos da fraternidade: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz (que mais

a frente será visto que,  atualmente,  o autor  o considera como direito  de quinta dimensão),  o

direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o

direito de comunicação. Há de se destacar que esta lista é apenas indicativa,  uma vez que as

transformações sociais e a amplitude dos sujeitos contribuiram para majorar o rol dos direitos de

terceira dimensão, assim pode-se citar, além dos cinco indicados por Vasak, os direitos da criança

18 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 569.

19 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados.
2012. p. 49.

20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 569.
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e do idoso, direitos à intimidade, à honra e à imagem, os direitos das minorias, entre  outros em

fase de gestação.

Uadi Lammêgo Bulos21 atenta para a incorporação dos direitos de terceira dimensão

nos ordenamentos constitucionais positivos e vigentes ao redor do mundo, citando o art. 19, §8º,

da Constituição do Chile, art. 35, I, da Constituição da Coreia do Sul e o art. 225 da Constituição

Brasileira.

1.1.4 – Direitos Fundamentais da Quarta Dimensão

O avanço das pesquisas científicas, em especial ao final do século XX, mormente ao

que  diz  respeito  à  pesquisas  biológicas,  possibilitando  manipulações  do  patrimônio  genético

humano, possibilitam, de acordo com Norberto Bobbio22, a observação de uma quarta dimensão

dos  direitos  fundamentais.  Como  explica  Antônio  Carlos  Wolkmer,23 tratam-se  de  direitos

referentes à biotecnologia, bioética e a regulação da engenharia genética, direitos específicos que

possuem ligação direta com a vida humana, como a reprodução humana assistida, a eutanásia,

transplantes, engenharia genética, aborto, entre outros.

Tais  direitos  são  objeto  de  interesse  de  médicos,  juristas,  biólogos,  filósofos,

teólogos, psicólogos, sociólogos e diversos profissionais da saúde tal a sua natureza polêmica e

complexa.

Uadi  Lammêgo  Bulos,24 corroborando com essa ideia,  entende que  os  direitos  da

quarta  geração  são  aqueles  “relativos  à  saúde,  informática,  softwares,  biociência,  eutanásia,

alimentos transgênicos, sucessão dos filhos gerados por inseminação artificial, clonagens, dentre

outros acontecimentos ligados à engenharia genética”.

21 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 516.

22 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. p. 5.

23 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos Fundamentos de uma Teoria Geral dos “Novos” Direitos.
Revista  Jurídica,  v.  2,  nº  31,  2013.  11  p.  Disponível  em:
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/593/454>. Acesso em: 06 janeiro 2014.
24 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 516.

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/593/454
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Nesse  sentido,  pode-se  encontrar  a  proteção  aos  direitos  de  quarta  dimensão  na

legislação pátria,  mais precisamente na chamada Lei de Biossegurança,25 lei  esta que proibiu

expressamente em seu art. 6º, IV, a clonagem de seres humanos.

Embora a maioria  dos autores entenda que os direitos da quarta dimensão são os

relacionados  à  biociência,  Paulo  Bonavides26 segue  outra  corrente.  Para  o  ilustre  autor,  a

globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração,

direitos  estes  que  correspondem  à  derradeira  fase  de  institucionalização  do  Estado  social.

Segundo o ilustre constitucionalista, os direitos da quarta dimensão são o direito à democracia, o

direito à informação e o direito ao pluralismo. 

Assim escreve:

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o
direito  ao pluralismo.  Deles depende a concretização da sociedade aberta do
futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo
inclinar-se no plano de todas as relações de convivência.

A  democracia  positivada  enquanto  direito  da  quarta  geração  há  de  ser,  de
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços
da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação
correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também uma
democracia  isenta  já  das  contaminações  da  mídia  manipuladora,  já  do
hermetismo  de  exclusão,  de  índole  autocrática  e  unitarista,  familiar  aos
monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo
vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta,
porém, enquanto direito do gênero humano, projetado e concretizado no último
grau de sua evolução conceitual. 27

 Ingo Wolfgang Sarlet28 entende que a proposta do Professor Bonavides oferece

uma maior vantagem de se constituir,  de fato, uma nova fase no reconhecimento dos direitos

fundamentais do que as posições que arrolam os direitos contra a manipulação genética, contudo,

a formulação do ilustre professor está longe de obter o devido reconhecimento, tanto no plano

25 BRASIL. Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 571.

27 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. P. 571.

28 SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais.  11.  ed.  Porto Alegre:  Livraria dos
Advogados. 2012. p. 51.
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interno quanto no plano externo, mantendo-se, por ora, como justa e saudável esperança para o

futuro da humanidade.

1.1.5 – Direitos Fundamentais da Quinta Dimensão

Contrário ao século XX, marcado por incontáveis conflitos bélicos,  genocídios,

entre outras atrocidades, os direitos da quinta dimensão correspondem à paz.

Como tratado anteriormente, a doutrina de Karel Vasak classifica o direito à paz

como um direito fundamental da terceira geração, contudo, Paulo Bonavides29 sustenta que tal

direito merece um tratamento especial, em uma dimensão autônoma, e, por isso, seria um direito

da quinta dimensão. 

Segundo Uadi Lammêgo Bulos,30 Vasak menciou, na abertura dos trabalhos do

Instituto Internacional  dos Direitos do Homem, o direito  à vida pacífica como um direito  de

fraternidade sem tecer maiores detalhamentos,  assim, como consequência deste fato,  houve o

completo esquecimento da paz, enquanto categoria teórica componente da terceira dimensão dos

direitos  fundamentais.  Karel  Vasak  não  aludiu  o  direito  à  paz  a  um  direito  autônomo  e

fundamental, apenas fez uma rápida menção daquele como um viés do direito à fraternidade.

Paulo Bonavides31 também destaca o não tratamento devido ao direito à paz por parte

de Karel  Vasak,  contudo salienta  a  ressonância  universal  do artigo  em prol  de uma terceira

geração  dos  direitos  do  homem  devido  o  oportunismo  histórico  e  originalidade  criativa  e

inovadora.

Ensina Ingo Wolfgang Sarlet:

Para além da qualificação jurídico-dogmática da paz como direito fundamental
na  ordem constitucional,  aspecto  que  merece  maior  desenvolvimento,  o  que
importa  –  e  quanto  a  este  ponto,  absolutamente  precisa  e  oportuna  a  sua
revalorização – é a percepção de que a paz (interna e externa), em todos os

29 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 598.

30 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 517.

31 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. p. 2004. 598.
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sentidos que possa assumir, não reduzida à ausência de guerra entre as nações ou
de  ausência  de  guerra  civil  (interna),  é  condição  para  a  democracia,  o
desenvolvimento  e  o  progresso  social,  econômico  e  cultural,  pressuposto,
portanto  (embora  não  exclusivo),  para  a  efetividade  dos  direitos  humanos  e
fundamentais de um modo geral.32

1.2 – Direitos Fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

O final da década de 1980 marca uma nova era para o Brasil. O país sai de um longo

período de ditadura militar,  onde os direitos fundamentais  foram drasticamente suprimidos,  e

volta a adotar o regime democrático. Resultada de um amplo processo de discussão possibilitado

por esta redemocratização, a Constituição de 1988, conhecida como a “Constituição Cidadã”,

marca a adoção do Estado Democrático de Direito, aumentando significativamente a abrangência

dos direitos fundamentais, em especial no que tange aos direitos sociais e políticos dos cidadãos,

transformando alguns princípios filosóficos em normas jurídicas.

A Carta  Magna  apresenta  em seu  Título  II  os  direitos  e  garantias  fundamentais,

divididos  em cinco capítulos:  o  primeiro  sobre direitos  e  garantias  individuais  e  coletivos;  o

segundo sobre direitos sociais; o terceiro sobre direitos da nacionalidade; o quarto sobre direitos

políticos;  e  o  quinto  sobre  direitos  relacionados  à  existência,  organização  e  participação  em

partidos políticos.

Preleciona Alexandre de Moraes:

Direitos individuais e coletivos – correspondem aos direitos diretamente ligados
ao  conceito  de  pessoa  humana  e  de  sua  própria  personalidade,  como,  por
exemplo: vida, dignidade, honra, liberdade. Basicamente a Constituição de 1988
os prevê no art. 5º.

Direitos  sociais  –  caracterizam-se  como  verdadeiras  liberdades  positivas,  de
observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a
melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da
igualdade  social,  que  configura  um  dos  fundamentos  de  nosso  Estado
Democrático conforme preleciona o art. 1º, IV. A Constituição Federal consagra
os direitos sociais a partir do art. 6º.

Direitos da nacionalidade – nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga
um  indivíduo  a  um  certo  e  determinado  Estado,  fazendo  este  indivíduo

32 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados.
2012. p. 52.
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componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir
sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos.

Direitos políticos – conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da
soberania popular. São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no
status  activae  civitatis,  permitindo-lhe  o  exercício  concreto  da  liberdade  de
participação  nas  negociações  políticas  do  Estado,  de  maneira  a  conferir  os
atributos da cidadania. Tais normas constituem um desdobramento do princípio
democrático inscrito no art.  1º,  parágrafo único, da Constituição Federal,  que
afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos diretamente. A Constituição regulamenta os direitos políticos no art. 14.

Direitos  relacionados  à  existência,  organização  e  participação  em  partidos
políticos  –  a  Constituição  Federal  regulamentou  os  partidos  políticos  com
instrumentos  necessários  e  importantes  para  a  preservação  do  Estado
Democrático  de  Direito,  assegurando-lhes  autonomia  e  plena  liberdade  de
atuação, para concretizar o sistema representativo.33

Embora a Constituição pátria enumere os direitos e garantias fundamentais em seu

Título II, é importante salientar que outros direitos fundamentais são apontados ao longo do texto

constitucional,  como, por exemplo,  o art. 225, que estabelece que “todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações”. 

Além  disso,  o  fato  de  haver  outros  direitos  fundamentais  espalhados  pela

Constituição não obsta para que outros derivem dos princípios adotados pela própria Lei Maior.

Nesse sentido, Sarlet34 lembra que a Carta Magna admite expressamente a existência de outros

direitos fundamentais que não os integrantes do catálogo, mesmo fora da própria Constituição. 

2 – O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

2.1 – Definição de Vida: Religião, Biologia, Filosofia e Direito

33 MORAES, Alexandre  de.  Direitos  Humanos Fundamentais:  Teoria geral:  Comentários  aos arts.  1º  a  5º  da
Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 37-38.

34 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria dos 
Advogados. 2012. p. 75.
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A Constituição Federal de 1988 garante a todos, sem distinção de qualquer natureza,

a  inviolabilidade  do  direito  à  vida.  Mas  o  que  é  vida?  Não  resta  dúvida  de  que  este

questionamento  admite  inúmeras  respostas,  tendo  em  vista  a  importância  e  amplitude  desta

palavra.  Ao longo dos  séculos,  diversas  teorias  religiosas  e  científicas  buscam explicar  esse

fenômeno e sua origem, sendo as primeiras através de ideias criacionistas e as últimas com base

na evolução.

Segundo a teoria criacionista, prevista na Bíblia sagrada, trate-se de uma dádiva de

Deus,  criada  no  quinto  e  sexto  dia  de  formação  da  Terra,  onde  o  homem  seria  imagem  e

semelhança do Criador e deveria reinar sobre todas as demais formas de vida.

Para a Biologia, a vida pode ser definida a partir do conceito de seres vivos, que, de

acordo  com  a  Professora  Sônia  Lopes,35 são  entidades  que  apresentam  as  propriedades  de

multiplicação, variação e hereditariedade. 

Algumas  características  gerais  são  necessárias  para  configurar  um  ser  vivo:  ser

formado  por  uma  ou  mais  células;  poder  se  reproduzir;  apresentar  crescimento;  possuir

metabolismo (conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos e que são

responsáveis pela transformação e utilização da matéria e da energia); responder a estímulos do

meio; evoluir; possuir composição química do corpo com predominância dos elementos químicos

hidrogênio  (H),  oxigênio  (O),  carbono (C) e  nitrogênio  (N),  formando moléculas  complexas

chamadas moléculas orgânicas.

Ensina a ilustre Professora:

A associação entre o hidrogênio, o oxigênio e o carbono forma os carboidratos
(como glicose e o amido) e os lipídios (como as gorduras); a associação entre o
hidrogênio,  o oxigênio,  o carbono,  o nitrogênio e outros elementos químicos
origina as proteínas e os ácidos nucléicos. 

Existem dois tipos de ácido nucléico: o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o
RNA (ácido ribonucleico). Os ácidos nucléicos contêm as informações genéticas
responsáveis pelas características dos seres vivos, desde os estruturalmente mais
simples até os mais complexos.

Na  matéria  não-viva,  os  elementos  químicos  mais  abundantes  estão
representados pelo oxigênio (O), pelo silício (Si) e pelo alumínio (Al).

35 LOPES, Sônia. Bio, 1. ed. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 13.
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[...]

Os  elementos  presentes  na  matéria  não-viva  podem  se  organizar,  mas  não
chegam a formar moléculas tão complexas como as moléculas orgânicas que
ocorrem nos seres vivos. 36

O dicionário eletrônico Houaiss, por sua vez, conceitua o vocábulo “vida”,  dentre

outras, das seguintes formas:

Propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento
até  a  morte;  conjunto  de  atividades  e  funções  orgânicas  que  constituem  a
qualidade  que  distingue  o  corpo  vivo  do  morto;  período  de  um  ser  vivo
compreendido entre o nascimento e a morte; existência.37

 José Afonso da Silva, destacando a riqueza significativa e a difícil apreensão devido

a sua dinamicidade, escreve que a vida “é um processo (processo vital), transforma-se, progride,

mantendo  sua  identidade,  até  que  muda de  qualidade,  deixando,  então,  de  ser  vida  para  ser

morte”. Complementa o autor:

Todo ser dotado de vida é  indivíduo, isto é: algo que não se pode dividir, sob
pena de deixar de ser. O homem é um indivíduo, mas é mais que isto, é uma
pessoa.38

Ainda, de acordo com o brilhante Professor mineiro, a vida humana, objeto do art. 5º

da Constituição Federal, reúne elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais).

O jurista e filósofo Recasén Siches define a vida da seguinte forma:

Vida es todo lo que hacemos; pero eso no sería vida si no nos diéramos cuenta
de que lo hacemos. Es la vida una realidad de peculiarísima condición, que tiene
el privilegio de darse cuenta de sí misma, de saberse. Pero este saberse no es un
conocimiento intelectual,  sino ese carácter  de presencia inmediata de la  vida
para cada cual. Sentirse, darse cuenta, verse, es el primer atributo de la vida. La
vida es pues intimidad con nosotros mismos, un saberse y darse cuenta de sí
misma,  un  asistir  a  sí  misma  y  un  tomar  posesión  de  sí  misma.  Vivir  es
encontrarnos en un mundo de cosas, que nos sirven o que se nos oponen, que
nos atraen o que repelemos,  que amamos u odiamos;  es  encontrarnos en un
mundo  de  cosas  ocupándonos  de  ellas.  Así,  pues,  la  vida  consiste  en  la
compresencia, en la coexistencia del yo con un mundo, de un mundo conmigo,
como elementos inseparables, inescindibles, correlativos. Por qué yo no soy, si

36 LOPES, Sônia. Bio, 1. ed. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 13-14.

37 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. 2009.

38 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 197.
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no tengo un mundo de que ocuparme, si no hay cosas que pensar, que sentir, que
desear, que repeler, que conservar, que transformar, o que destruir.39

Deste modo, embora não seja possível apresentar uma definição exata do que vem a

ser “vida”, está claro pelas observações apresentadas que ela constitui fonte primária de todos os

outros bens jurídicos, não tendo sentido a proteção de outros direitos fundamentais sem a garantia

do  direito  à  vida,  neste  integrado,  como  bem  salienta  José  Afonso  da  Silva,40 o  direito  a

existência, o direito à privacidade, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à integridade

físico-corporal e o direito à integridade moral.

2.2 – Início da Vida: Teorias e Critérios Biológicos

Tarefa tão árdua quanto dizer o que vem a ser a “vida” – porém de suma importância

para o mundo jurídico e para este trabalho em tela – é definir o momento exato em que ela se

inicia.

Thereza Baptista Mattos destaca que o início do mais importante direito individual

deverá  ser  fixado  pelos  biólogos,  cabendo  ao  operador  do  direito,  apenas,  dar-lhe  o  devido

enquadramento  legal.41 Tal  apontamento  justifica-se  pelo  conhecimento  técnico  esperado  por

aqueles que desenvolvem estudos sobre os seres vivos.

Assim, para apontar o instante em que tem início a vida, mostra-se fundamental uma

breve análise das etapas da gestação. Sobre este tema, escreve Delton Croce Júnior:

A mulher púbere tem, aproximadamente, 200.000 ovogonias em cada ovário,
que, sob a influência dos hormônios sexuais, são transformadas em um ou mais
óvulos,  os  quais,  na  metade  do  ciclo  menstrual,  migram para  a  periferia  do
órgão,  liberando-se  por  eclosão  comparável  em  proporcionalidade  à  de  um
vulcão,  só não se  perdendo na imensidão da cavidade celomática  por  serem
colhidos por tropismos pelas fímbrias tubáricas.

39 SICHES, Luis Recasén. Vida Humana, Sociedad y Derecho. 2003. p. 22. Disponível em:
 < http://www.biblioteca.org.ar/libros/89607.pdf>. Acesso em: 06 janeiro 2014.

40 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 198.

41 MATTOS, Thereza  Baptista.  A Proteção do Nascituro.  RDC 52/34,  apud,  MORAES,  Alexandre  de.  Direito
Constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas. 2008. p. 36.

http://www.biblioteca.org.ar/libros/89607.pdf
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Ovulação é a expulsão do ovócito a ponto de maturar, do interior do ovário, pela
ruptura  do  folículo  de  De  Graaf.  A  ovulação,  ou  postura  ovular,  dá-se  por
vasoconstrição  do  estigma  ovariano,  com  o  hormônio  luteinizante  ativando
sistemas enzimáticos semelhantes à hialuronidase testicular.  

O número médio de ciclos menstruais, durante o período que se convencionou
erradamente denominar vida sexual ativa da mulher — pois nem a menarca nem
a menopausa impõem a abstenção copulativa —, é cerca de 400, o que mostra
que,  de  cada  1.000  ovogonias,  apenas  uma  alcança  o  terceiro  estágio  de
desenvolvimento, ou seja, a fase final da maturação folicular, consoante com a
sua capacidade intrínseca de diferenciação (as demais desaparecem sem deixar
vestígios de sua existência),  o que pressupõe na gametogênese feminina uma
enorme seleção de células germinais,  pois somente uma dentre mil adquire a
capacidade de procriação.

Os espermatozoides necessitam permanecer cerca de sete horas no canal genital
feminino  para  adquirirem a capacidade  de  fecundar  um óvulo  maduro.  Esse
processo de maturação por que passam os espermatozoides — que tem início no
útero e termina na trompa de Falópio — é chamado “capacitação do esperma”.
O processo de capacitação do esperma depende da ação dos fermentos líticos
determinadores da perda gradativa da membrana de revestimento superficial dos
espermatozoides,  chamada  acrossomo,  o  qual  se  encontra  completamente
dissolvido quando o gameta masculino penetra o óvulo.

O espermatozoide, depositado pela cópula ou artificialmente no fundo do saco
vaginal inferior, ascende através do canal cervical, do corpo do útero e da luz
tubária, em cujo terço médio poderá ocorrer a fecundação do ovócito em fase
final de maturação.

[...]

Assim, dos numerosos espermatozoides que circundam açodadamente o óvulo,
no terço médio da trompa de Falópio,  em geral  apenas um atravessa a zona
pelúcida — membrana que recobre o óvulo e, depois da fecundação, se espessa,
impedindo  a  entrada  de  novos  gametas  masculinos.  Parte  da  cauda  do
espermatozoide  fecundante  permanece  fora  e  a  porção  restante,  dentro  da
película, deixa paulatinamente de vibrar, até, finalmente, desaparecer. A cabeça
do gameta ativo funde-se em hemirrotação ao passivo, iniciando a fecundação.  42

Após o espermatozoide penetrar o ovócito, ocorre a fusão dos núcleos do óvulo e do

espermatozoide, originando assim o ovo ou zigoto. Este inicia o desenvolvimento embrionário na

tuba uterina e é conduzido até o útero, onde o endométrio desenvolvido está em condições de

possibilitar a implantação (nidação) do embrião.43

42 CROCE JR. Delton. Manual de Medicina Legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 503.

43 LOPES, Sônia. Bio, 1. ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 13 p. 135.
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Continua Delton Croce Júnior:

Na primeira semana o ovo migra e nida no endométrio gestacional; durante seu
percurso através do oviduto iniciam-se as primeiras divisões do ovo, ou seja, a
segmentação. O ovo humano alcança a cavidade uterina em fase de mórula; a
nidação se inicia em fase de blástula.

Na segunda semana o ovo fixa-se definitivamente ao endométrio progestacional.
Neste período tem início a formação da placenta humana, originária do cório
frondoso.  Com  o  estabelecimento  da  circulação  fetoplacentária  ocorrem  as
trocas  materno-ovulares,  as  quais  englobam  as  trocas  materno-fetais,  as
materno-amnióticas e âmnio-fetais. 44

Complementa Sônia Lopes:

Com aproximadamente três semanas o embrião inicia a gastrulação. Logo após,
no início da quarta semana, ocorre a neurulação.

Após o final do primeiro mês de gestação o embrião mede cerca de 5 milímetros
de comprimento, o sulco neural já fechou, o coração já se formou e começam a
diferenciar-se os braços e as pernas.

Após o segundo mês de gestação o embrião mede cerca de 2,5 centímetros, e
praticamente toda a organogênese já terminou. A partir do final do segundo mês
de gestação passamos a chamar de feto o indivíduo em formação. 45

Tendo em vista as fases de desenvolvimento do novo ser, O Professor Ney Moura

Teles46 destaca  quatro  teorias  que  definem  o  momento  em  que  o  ciclo  da  vida  pode  ser

considerado iniciado:

A primeira teoria afirma que a vida começa no momento exato da fecundação, ou

seja, no instante em que o espermatozoide e o óvulo se juntam formando o zigoto, uma vez que

este já tem potencialidade própria e autonomia genética.

A  segunda  teoria,  conhecida  como  teoria  da  nidação,  afirma  ser  o  instante  da

nidificação ou  nidação do  ovo  na  mucosa  uterina,  que  se  completa  no  décimo-quarto  dia,

aproximadamente, após a fecundação, o momento em que se pode identificar a existência do ser

vivo. 

44 CROCE JR. Delton. Manual de Medicina Legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 503.

45 LOPES, Sônia. Bio, 1. ed. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 155.

46 TELES, Ney Moura. Direito Penal II: Parte Especial, arts. 121 ao 212. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2006. p. 130.
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A terceira corrente destaca a atividade cerebral, com surgimento de tecidos nervosos

e  com eletroencefalograma  positivo,  ou  seja,  o  momento  em que  há  os  primeiros  sinais  de

atividade cerebral, por volta da segunda ou terceira semana após a nidificação, como marco para

existência  de  vida  constitucionalmente  protegida.  Esta  teoria  é  conhecida  como  teoria

neurológica.

A última  teoria  –  pouco  aceita,  uma vez  que  o  sistema  jurídico  pátrio  admite  a

proteção do nascituro – defende a existência de vida apenas quando há a capacidade de vida

extrauterina.

A par de haver um sem-número de estudos intentando delimitar o início da vida, a

embriologia moderna sustenta que esta se inicia no momento da fecundação, uma vez que, a

partir deste segundo, as características genéticas do novo ser já são definidas. Desde a concepção,

o zigoto já armazena as informações genéticas, como o sexo, a cor dos olhos, cor da pele, cor do

cabelo, responsáveis por torna-lo diferente de qualquer outro ser. 

Ilustra este entendimento a explanação dada pela Dra. Lenise Garcia, em momento da

ADI Nº 3510:

“Nosso grupo traz o embasamento científico para afirmarmos que a vida humana
começa na fecundação, tal como está colocado na solicitação da Procuradoria.
[...] Já estão definidas, aí, as características genéticas desse indivíduo; já estão
definido  se  é  homem ou mulher  nesse  primeiro  momento  [...].  Tudo já  está
definido, neste primeiro momento da fecundação. Já estão definidas eventuais
doenças genéticas [...]. Também já estarão aí as tendências herdadas: o dom para
a música, pintura, poesia. Tudo já está ali na primeira célula formada. O zigoto
de Mozart já tinha dom para a música e Drummond, para a poesia. Tudo já está
lá. É um ser humano irrepetível”.47

Assim, conforme adverte o biólogo Botella Lluziá, o embrião ou feto representa um

ser individualizado, com uma carga genética própria, que não se confunde nem com a do pai,

nem com a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do embrião ou do feto está englobada pela

vida da mãe.48

47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 3.510-DF, 16.03.2007, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 
30.03.2007, p. 151.

48 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 34.
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2.3 – Direito à Vida

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que “todo homem

tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. No Brasil, é detentor de direitos aquele

dotado de personalidade, esta entendida como a capacidade de direitos e deveres na ordem civil.

É, portanto, conceito básico da ordem jurídica, que a estende a todos os homens, consagrando-a

na legislação civil e nos direitos constitucionais de vida, liberdade e igualdade.49

O Código Civil traz ao ordenamento jurídico brasileiro o momento em que tem início

a personalidade. Dispõe o art. 2º do referido Código: “A personalidade civil da pessoa começa do

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

Nesse sentido, Pontes de Miranda ensina: 

O direito à vida é inato; quem nasce com vida tem direito a ela. [...] Com o
nascimento da personalidade, nasce o direito à vida, como irradiação de eficácia
do fato jurídico stricto sensu do nascimento do ser humano com vida.50

Da leitura do dispositivo normativo, resta claro a preferência do legislador em ter

como marco inicial da personalidade o nascimento com vida, contudo, o nascituro, ou seja, o ser

humano em formação é detentor de direitos.

Leciona Pontes de Miranda:

No útero, a criança não é pessoa. Se não nasce viva, nunca adquiriu direitos,
nunca foi sujeito de direito, nem pôde ter sido sujeito de direito. Todavia, entre a
concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-se em situação tal que se tenha
de esperar o nascimento para saber se algum direito, pretensão, ação, ou exceção
lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a personalidade começa.51

49 GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso de Direito Civil Volume 1: Parte Geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2012.
p. 88.

50 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado Parte Especial Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2012. p. 13.

51 MIRANDA, Pontes de.  Tratado de Direito Privado Parte Especial TomoI.  São Paulo: Revista dos Tribunais.
2012. p. 74.
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Como visto no capítulo I, o direito à vida é o direito primeiro do homem, sendo o

mais fundamental de todos, constituindo pré-requisito à existência e exercício de todos os demais

direitos.52 

Por  ser  fonte  primária  de  todos  os  outros  bens  jurídicos53,  o  direito  à  vida  está

devidamente resguardado no Título II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

mais precisamente no caput do art. 5º, que estabelece que “Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Observa-se que o texto constitucional assegura a inviolabilidade do direito à vida,

tanto no sentido de não ser morto, proibindo, desta forma, a possibilidade haver pena de morte no

ordenamento pátrio, com exceção nos casos de guerra declarada, como também o direito de ter

uma vida digna, garantindo-se as necessidades vitais básicas do ser humano.

Nesse sentido, José Cretella Júnior ensina:

“Direito à vida” é expressão que tem, no mínimo, dois sentidos, (a) o “direito a
continuar vivo, embora se esteja com saúde” e (b) “o direito de subsistência”: o
primeiro, ligado à segurança física da pessoa humana, quanto a agentes humanos
ou não, que possam ameaçar-lhe a existência; o segundo, ligado ao “direito de
prover à própria existência, mediante trabalho honesto”.54

Por  constar  no  rol  das  cláusulas  pétreas,  são  inadmissíveis  quaisquer  projetos  de

emenda constitucional que tenham a pretensão de suprimir o direito à vida. Contudo, diferente do

CC (na  época,  o  de  1916),  a  Constituição  Federal  não  previa  expressamente  os  direitos  do

nascituro, abrindo, assim, espaço para discussões acerca do início da vida e do aborto.

Em 6 de novembro de 1992, o Decreto Nº 678 ratificou a Convenção Americana de

Direitos Humanos, trazendo ao ordenamento jurídico brasileiro normas internacionais, que dentre

outros preceitos, afirma a proteção da vida desde a concepção. Escreve o art. 4º, I, da Convenção

52 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 34.

53 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 198.

54 CRETELLA JR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988 (v.1, arts. 1 a 5, I a LXVII). 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária. 1992. p. 183.
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que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em

geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.

Uma vez que o art. 5º, §2º da CRFB/88 prevê que “os direitos e garantias expressos

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,

ou  dos  tratados  internacionais  em  que  a  República  Federativa  do  Brasil  seja  parte”,  restou

confirmada a adoção da teoria que afirma ser o momento da fecundação o instante exato em que

tem começo a vida, protegendo assim a vida intrauterina. 

Uma vez que é o direito à vida o mais importante de todos, já que é um direito não

criado pelo Estado, mas apenas por ele reconhecido55, não há a possibilidade da criação de uma

lei que preveja a legalização do aborto. 

O direito à vida é ubíquo,56 existente em diversos ramos do direito, ainda que o Pacto

de San José da Costa Rica não tivesse adentrado ao ordenamento jurídico, a vida intrauterina

seria protegida tanto pela Constituição quanto por leis infraconstitucionais. 

2.4 – Dignidade da Pessoa Humana

Trazido ao texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art.

1º, inciso III, com status de fundamento do Estado, este princípio se revela como o valor supremo

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida.57 José

Afonso da Silva, citando Gomes Canotilho e Vital Moreira, escreve que o conceito da dignidade

da  pessoa  humana  exige  uma  densificação  valorativa,  levando  em  conta  o  amplo  sentido

normativo-constitucional e não reduzindo o sentido deste fundamento à defesa dos direitos das

pessoas.

55 MARTINS, Ives Gandra da Silva.  Conheça a Constituição, comentários à Constituição Brasileira, Volume 1. 1.
ed. Barueri: Manole. 2005. p. 39.

56 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado Parte Especial Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2012. p. 10.

57 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 104.
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Vale  ressaltar  que  a  ideia  de  dignidade  da  pessoa  humana  no constitucionalismo

brasileiro vai  além do direito  de sobreviver,  na realidade  preserva-se o direito  de viver  com

dignidade. Observa-se também que o conceito de direito à Vida está intimamente agregado ao

princípio da dignidade da pessoa humana, que, mormente, justifica a sua proteção e supremacia.

Ingo Wolfgang Sarlet afirma que a dignidade possui uma dimensão dúplice, que se

manifesta  enquanto  simultaneamente  expressão  da  autonomia  da  pessoa,  bem  como  da

necessidade  de  sua  proteção  por  parte  da  comunidade  e  do  Estado,  especialmente  quando

fragilizada ou até mesmo, e principalmente, quando ausente a capacidade de autodeterminação.58 

Conceitua Alexandre de Moraes:

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e
que  traz  consigo  a  pretensão  ao  respeito  por  parte  das  demais  pessoas,
constituindo-se  um  mínimo  invulnerável  que  todo  estatuto  jurídico  deve
assegurar,  de  modo  que,  somente  excepcionalmente,  possam  ser  feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar
a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.59

Francisco Fernandez Segado entende que a dignidade se traduz enquanto qualidade

intrínseca de todo ser humano e encontra-se vinculada à liberdade e autodeterminação da pessoa.

Assim leciona:

[...] la dignidad debe traducirse en la libre capacidad de autodeterminación de
toda persona,  que […] presupone que se conceda al  individuo la libertad de
decisión  sobre  las  acciones  que  vaya  a  realizar  o,  en  su  caso,  a  omitir,
incluyendo  la  posibilidad  de  obrar  de  hecho  en  forma  consecuente  con  la
decisión adoptada.

[…] la dignidad, en cuanto, calidad ínsita a todo ser humano y exclusiva del
mismo,  se  traduce  primordialmente  en  la  capacidad  de  decidir  libre  y
racionalmente cualquier modelo de conducta, con la consecuente exigencia de
respeto por parte de los demás. 60

58 SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de
1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006. p. 227.

59 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 22.

60 SEGADO, Francisco  Fernandez.  La dignidad de  la  persona como valor  supremo del  ordenamiento jurídico.
Revista  Derecho  PUCP,  nº  50.  1996.  p.  24.  Disponível  em:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view5924/5933>. Acesso em 23 novembro de 2013.
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De acordo com Immanuel Kant, 61 “tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando

uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando

uma coisa  está  acima  de  todo  o  preço,  e,  portanto,  não  permite  equivalente,  então  tem ela

dignidade”.

Uma vez que se trata de fundamento do Estado brasileiro – como visto anteriormente

– a dignidade da pessoa humana é entendida como critério de legitimidade da ordem jurídico-

constitucional, deixando clara a ideia de que é o Estado que existe em função da pessoa humana,

e não o contrário,  uma vez que o ser humano constitui  a finalidade essencial  e não meio da

atividade estatal.62 

2.5 – Dignidade do Nascituro

O  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  guia  toda  a  ordem  constitucional,

“densificando-se” em cada uma das estruturas do ordenamento. Sendo o feto um ser humano em

formação  que  tem  garantido  direitos,  dentre  eles  o  de  nascer  com  vida,  cristalino  é  o

entendimento de que a dignidade da pessoa humana aplica-se também ao nascituro, mesmo este

não possuindo personalidade jurídica. 

Ronald Dworkin ensina que a dignidade tem tanto uma voz ativa quanto uma voz

passiva, sendo ambas são interligadas.63 A voz ativa representa o direito de buscar e exercer o

direito à dignidade, já a passiva representa o direito das pessoas incapazes de exigir tais direitos.

A dignidade só existe se todos os direitos fundamentais estiverem presentes. 

O nascituro claramente é uma pessoa em formação, trata-se de um ser detentor da

dignidade silenciosa, assim cabe ao Estado garantir ao nascituro não apenas seu direito de nascer

com  vida,  é  preciso  que  sejam  providos  os  meios  idôneos  e  necessários  para  seu

61 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 2. ed. Lisboa: Edições 70. Portugal, 2007. p. 77.

62 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados.
2012. p. 98. 

63 DWORKIN, Ronald.  Domínio da Vida: Aborto, eutanásia e liberdades individuais. 1. ed. São Paulo: Martins
Fontes. 2003. p. 306.
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desenvolvimento, de forma que seja concedido o direito de sobreviver em condições de plena

dignidade.  Garantir  a  proteção  da  dignidade  do  nascituro  é  buscar  a  garantia  de  que  vidas

humanas não sejam sacrificadas, tratando, assim, o ser humano como um fim e não como um

meio.

3 – ABORTO

3.1 – Conceito

O  ordenamento  jurídico  brasileiro  não  define  de  maneira  clara  o  significado  da

palavra aborto. Uma vez que o Código Penal Brasileiro apenas destaca a expressão  provocar

aborto, cabe à doutrina e à jurisprudência elucidar esta sentença.

Da leitura do dicionário Houaiss extrai-se o seguinte conceito de aborto:

Ação ou efeito de abortar; abortamento; descontinuação dolosa da prenhez, com
ou  sem  expulsão  do  feto,  da  qual  resulta  a  morte  do  nascituro;  feto
prematuramente expelido.64

Uma interessante observação é quanto ao termo “abortamento”.  A expressão mais

comum adotada  pela  doutrina  é  “aborto”,  contudo,  como  destaca  o  Professor  Julio  Fabbrini

Mirabete, 65 alguns autores preferem o termo abortamento para a designação do ato de abortar, já

que a palavra aborto se referiria apenas ao produto da interrupção da gravidez.

Explica Damásio de Jesus:

A palavra abortamento tem maior significado técnico que aborto. Aquela indica
a  conduta  de  abortar;  esta,  o  produto  da  concepção  cuja  gravidez  foi
interrompida. Entretanto, de observar-se que a expressão aborto é mais comum e
foi  empregada  pelo  CP  nas  indicações  marginais  das  disposições
incriminadoras.66

64 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. 2009.

65 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 59.
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Na  doutrina  jurídica  tem-se  por  aborto  a  interrupção  da  gravidez,  isto  é,  o

impedimento da total formação do ser humano em desenvolvimento, tendo como consequência a

destruição do produto da concepção, não sendo necessária a expulsão do feto. O embrião pode ser

dissolvido e reabsorvido pelo organismo materno ou até mumificado, ou mesmo a gestante pode

morrer antes da expulsão do produto da concepção, e, ainda assim, não deixará de haver aborto.67

Coaduna com esta ideia Fernando Capez:

Considera-se aborto a interrupção da gravidez, com a consequente destruição do
produto  da  concepção.  Consiste  na  eliminação da  vida  intrauterina.  Não faz
parte do conceito de aborto a posterior expulsão do feto, pois pode ocorrer que o
embrião  seja  dissolvido  e  depois  reabsorvido  pelo  organismo  materno  em
virtude de um processo de autólise; ou então pode suceder que ele sofra processo
de mumificação ou maceração, de modo que continue no útero materno.68

Frisa ainda o estimado autor que a lei não distingue as fases da gravidez para que haja

ou não o delito. Assim escreve:

A lei não faz distinção entre óvulo fecundado (3 primeiras semanas de gestação),
embrião (3 primeiros meses) ou feto (a partir de 3 meses), pois em qualquer fase
da gravidez estará configurado o delito de aborto, quer dizer, entre a concepção
e o início do parto [...].69

Desta forma, cumpre salientar que a classificação entre ovo, embrião e feto, destacada

na medicina legal, não é comumente adotada pelos juristas – haja vista que o aborto pode ocorrer

em qualquer destas fases – sendo usada a palavra feto para todas as fases da gestação. 

3.2 – Precedentes Históricos do Aborto

66 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: Parte Especial, dos Crimes contra a Pessoa e dos Crimes contra
o Patrimônio. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 151.

67 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 59.

68 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
124.

69 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
124.
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Conforme assevera Nelson Hungria70, a prática do aborto nem sempre foi tida como

um fato criminoso, ficando impune quando não acarretasse dano à saúde ou a morte da gestante. 

Entre  os  gregos,  a  provocação  do  aborto  era  corrente.  Aristóteles  aconselhava  o

aborto (desde  que o feto ainda  não tivesse  adquirido  alma)  para  manter  o  equilíbrio  entre  a

população e os meios de subsistência e Platão defendia o aborto em relação a toda mulher que

concebesse depois dos quarenta anos.

Em Roma, o feto era considerado como parte do corpo da gestante e não um ser

autônomo, assim a Lei das XII Tábuas e as leis da República não cuidavam do aborto, de modo

que a mulher que abortava, nada mais fazia do que dispor do próprio corpo.

Posteriormente, o aborto passou a ser considerado uma lesão ao direito do marido à

prole e sua prática castigada, mas foi o cristianismo que desempenhou o papel determinante para

que o aborto fosse efetivamente reprovado no meio social. Sob influência da ideologia cristã, os

imperadores,  Adriano,  Constantino  e  Teodósio  reformaram  o  antigo  direito  e  assimilaram o

aborto criminoso ao homicídio, sendo-lhe cominada a pena de morte.

Na  Idade  Média,  o  teólogo  Santo  Agostinho,  com  fundamento  na  doutrina  de

Aristóteles, defendia que o aborto só era considerado crime quando o feto já tivesse recebido

alma, o que se acreditava ocorrer quarenta ou oitenta dias após a concepção, segundo se tratasse

de varão ou mulher. De outra banda, São Basílio não admitia qualquer distinção, para ele o aborto

provocado era sempre criminoso.

Sobre a influência da religião acerca deste assunto, observa Fernando Capez:

[...] É certo que, em se tratando de aborto, a Igreja sempre influenciou com os
seus ensinamentos na criminalização do mesmo, fato este que perdura até os dias
atuais. 71

70 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal Volume V: arts. 121 a 136. 5. ed.
Rio de Janeiro: Forense. 1979. p. 269.

71 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212). 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012.
p.124.
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3.3 – O Aborto no Ordenamento Jurídico Brasileiro

O Código Criminal do Império de 1830 não previa o crime de aborto praticado pela

própria  gestante,  tão  somente  criminalizava  a  conduta  praticada  por  terceiro,  com  ou  sem

consentimento da gestante. Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt,72 criminalizava o aborto

consentido e  o  aborto  sofrido,  mas  não  o  aborto  provocado,  ou  seja,  o  autoaborto.  O

fornecimento de meios abortivos também era punido, ainda que o aborto não fosse praticado,

agravando-se a pena caso o sujeito ativo fosse médico, cirurgião ou similar.

Estabelecia o referido código:73

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.

Por sua vez, o Código Penal de 1890 fazia distinção entre o crime de aborto caso

houvesse  ou  não  a  expulsão  do  feto,  agravando-se  se  ocorresse  a  morte  da  gestante.  Outra

novidade trazida naquele momento foi a possibilidade do crime de aborto praticado pela própria

gestante,  atenuando o crime  praticado  com finalidade  de  ocultar  desonra própria.  O referido

Código autorizava também o aborto que tivesse como fim salvar a vida da gestante, nesse caso,

punia-se eventual  imperícia  do médico ou parteira  que,  culposamente,  causassem a morte  da

gestante.

72 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 177. 

73 BRASIL. Código Criminal do Imperio do Brazil (Lei de 16 de dezembro de 1830). Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm> Acesso em: 13 dezembro 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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Assim prescrevia o Código Penal de 1890:74

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  precedente  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 prisão cellular por um a cinco annos.

Paragrapho unico.  Em igual  pena  incorrerá  a  gestante  que  conseguir  abortar
voluntariamente, empregado para esse fim os meios; e com reducção da terça
parte, si o crime for commettido para occultar a deshonra propria.

Art.  302.  Si  o  medico,  ou  parteira,  praticando  o  abôrto  legal,  ou  abôrto
necessário, para salvar a gestante de morte inevitavel, occasionar-lhe a morte por
imperícia ou negligencia:

Pena – de prisão cellular por dous mezes a dous annos, e privação
do exercicio da profissão por igual tempo ao da condenação.

Por fim o Código Penal de 1940 tipificou as figuras do aborto provocado (art. 124),

aborto  sofrido  (art.  125)  e  aborto  consentido.  No  primeiro,  a  própria  mulher  assume  a

responsabilidade pelo ato; no segundo, não deseja a interrupção do ciclo da gravidez, ou seja, o

aborto acontece sem o seu consentimento; e no terceiro, a gestante não provoca o aborto, mas

consente que um terceiro o realize.

Sobre o aborto no Código Penal de 1940, leciona Cezar Bitencourt:

O Código Penal de 1940 foi publicado a cultura, costumes e hábitos dominantes
na década de 30. Passaram-se mais de sessenta anos, e, nesse lapso, não foram
apenas  os  valores  da  sociedade  que  se  modificaram,  mas  principalmente  os

74 BRASIL.  Código  Penal  (Decreto  Nº  847  de  11  de  outubro  de  1890).  Disponível  em:
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049> Acesso em: 13 dezembro 2013.

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
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avanços  científicos  e  tecnológico,  que  produziram  verdadeira  revolução  na
ciência  médica.  No  atual  estágio,  a  Medicina  tem condições  de  definir  com
absoluta certeza e precisão eventual anomalia do feto e, consequentemente, a
inviabilidade de vida extrauterina. Nessas condições, é perfeitamente defensável
a orientação do Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código Penal, que
autoriza o aborto quando o nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias
físicas ou mentais, ampliando a abrangência do aborto eugênico ou piedoso.75

Resta claro que a criminalização do aborto no ordenamento jurídico brasileiro sofreu

diversas alterações ao longo do tempo e que, em função dos avanços tecnológicos e científicos,

outras mudanças tendem a ocorrer.

3.4 – Modalidades de Aborto

O aborto pode ser classificado em: espontâneo ou natural, acidental ou provocado,

sendo este último subdivido em aborto criminoso ou legal, também chamado aborto permitido.

O aborto espontâneo ou natural não constitui crime, nele há a interrupção natural da

gravidez, geralmente ligada a problemas de saúde da gestante.76 

O aborto  acidental  também não constitui  crime,  ocorre  quando há  a  cessação  da

gravidez por motivos exteriores e traumáticos como uma queda ou um choque77, ou mesmo a

ingestão de alguma substância inadequada, mas cujo poder destrutivo era desconhecido.78

Neste sentido escreve Damásio de Jesus:

O aborto natural e o acidental não constituem crime. No primeiro, há interrupção
espontânea da gravidez. O segundo geralmente ocorre em consequência de um
traumatismo, como, v. g., a interrupção da gravidez causada por queda.79

75 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 178.

76 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 658.

77 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 658.

78 TELES, Ney Moura. Direito Penal II: Parte Especial, arts. 121 ao 212. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2006. p. 164.

79 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: Parte Especial, dos Crimes contra a Pessoa e dos Crimes contra
o Patrimônio. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 151.
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De  acordo  com  Ney  Moura  Teles80,  o  aborto  provocado  é  aquele  causado  por

condutas  humanas  dirigidas  à  interrupção  da  gravidez  tendo  a  finalidade  de  impedir  o

desenvolvimento e nascimento do ser humano em formação. Este pode ser crime ou não, além

disso pode ser praticado pela própria gestante ou por terceiro, com ou sem o seu consentimento.

O aborto criminoso tem como finalidade interromper a gravidez e eliminar o produto

da concepção81 e suas principais causas são as de natureza econômica (a mulher que trabalha e

não tenha  condições  de  sustentar  um filho),  moral  (gravidez  extramatrimônio)  ou  individual

(vaidade, egoísmo, horror a responsabilidade).82 Observa-se a importância desse tipo de aborto

ser  provocado  por  meios  que  tenham idoneidade  para  produzir  o  resultado,  caso  o  ato  seja

absolutamente inidôneo para provocar o aborto, será caracterizado como crime impossível.

Ensina Cezar Bitencourt:

Como crime de forma livre, qualquer meio e qualquer forma de comportamento
podem ser utilizados na “provocação” do aborto, desde que tenha idoneidade
para produzir o resultado. Assim, benzedeiras, rezas, despachos e similares não
são  idôneos  para  provocar  o  aborto  e  caracterizam  crime  impossível,  por
absoluta ineficácia do meio (art. 17 do CP). 83

Assim, o aborto só será criminoso quando provocado e por tratar-se de um crime de

ação livre, admite diversos meios de execução. Sobre eles leciona Fernando Capez:

[...] A ação provocadora poderá dar-se através dos seguintes meios executivos:

a) meios químicos: são substâncias não propriamente abortivas, mas
que atuam por  via  de intoxicação,  como arsênio,  fósforo,  mercúrio,  quinina,
estricnina, ópio, etc.;

b)meios psíquicos: são a provocação de susto, terror, sugestão, etc.;
c) meios físicos: são os mecânicos (p. ex., curetagem); térmicos (p.

ex.,  aplicação de bolsas de água quente e fria no ventre);  e elétricos (p.  ex.,
emprego de corrente galvânica ou farádica).

80 TELES, Ney Moura. Direito Penal II: Parte Especial, arts. 121 ao 212. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2006. p. 165. 

81 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 178.

82 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 59.

83 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 180.
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Omissão. O delito também pode ser praticado por conduta omissiva
nas hipóteses em que o sujeito ativo tem a posição de garantidor; por exemplo, o
médico,  a  parteira,  a  enfermeira  que,  apercebendo-se  do  iminente  aborto
espontâneo  ou  acidental,  não  tomam  as  medidas  disponíveis  para  evita-lo,
respondem pela prática omissiva do delito.84

3.5 – Espécies de Aborto Criminoso

As primeiras espécies de aborto tipificada no Código Penal brasileiro são o aborto

provocado pela própria gestante, também conhecido como autoaborto e o aborto consentido.

O artigo 124 do CP85 prescreve duas modalidades de aborto, a primeira  figura no

caput do artigo é a do aborto praticado pela própria gestante, nesta modalidade, a própria mulher

executa a ação material do crime. A participação de um terceiro é possível na hipótese de que

este  induza,  instigue  ou  auxilie,  de  maneira  secundária,  a  gestante  a  provocar  o  autoaborto.

Capez86 cita como exemplo o indivíduo que fornece os meios abortivos para que o aborto seja

realizado, hipótese em que responderá como partícipe pelo delito do art. 124 do CP. O autor

alerta ainda para a existência de posicionamento jurisprudencial  no sentido de que o terceiro,

mesmo atuando como partícipe, tenha sua conduta enquadrada no art. 126 do CP.87

84 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes 
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212). 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 
125.

85 Art. 124 do CP. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena – detenção, de um a três anos.

86 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
129.

87 Art. 126 do CP. 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 débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.
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A segunda  figura  diz  respeito  ao  aborto  consentido,  neste  caso  a  mulher  apenas

consente na prática abortiva, mas a execução material do crime é realizada por terceira pessoa.88

Damásio de Jesus89 lembra que o consenso não exclui  o delito,  uma vez que são

indisponíveis tanto a vida do feto quando a da gestante e sua incolumidade física e psíquica).

Ainda de acordo com o Professor Damásio Evangelista, o consentimento da gestante

não precisa ser verbal ou expresso, a própria conduta da gestante configura a anuência. Explica o

ilustre Professor paulista:

[...] É necessário que persista durante toda a conduta do terceiro, conhecendo a
gestante o fato e suas bases integrantes (fato material). Anterior à ação, deve
continuar durante o fato da provocação. Se, não obstante o assentimento prévio,
a gestante desiste de prosseguir antes de tornar-se eficaz a provocação, o terceiro
não comete o crime de aborto consensual, mas sim o fato descrito no art. 125 do
CP.  Embora  o  consenso  constitua  elemento  subjetivo  do  tipo,  a  conduta  da
gestante não é meramente subjetiva. Seu comportamento não é simples omissão
ou  conivência.  Ela  coopera  com  o  terceiro  nas  manobras  abortivas.  Não
permanece inerte, mas colabora pelo menos com movimentos corpóreos (p. ex.:
colocando-se em posição obstétrica). Não se omite, age. É necessário, porém,
que sua conduta não se insira no processo causal da provocação, isto é, que não
pratique  fato  de  provocação  do  aborto.  Se,  por  exemplo,  a  par  do  meio
empregado pelo terceiro, a gestante pratica exercícios exagerados para facilitar o
processo  de  interrupção  da  gravidez  e  morte  do  produto  da  concepção,
ocorrendo o  resultado,  responde  por  autoaborto,  pois  neste  caso  provocou o
resultado.90

O art. 125 do CP91 prevê o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da

gestante. Sobre esta forma de aborto criminoso ensina Fernando Capez:

Trata-se da forma mais gravosa do delito de aborto (pena – reclusão de 3 a 10
anos).  Ao contrário da figura  típica  do art.  126,  não há o consentimento da

88 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
130.

89 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: Parte Especial, dos Crimes contra a Pessoa e dos Crimes contra
o Patrimônio. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 157.

90 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: Parte Especial, dos Crimes contra a Pessoa e dos Crimes contra
o Patrimônio. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 157-158.

91 Art. 125 do CP. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena – reclusão, de três a dez anos.
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gestante  no emprego dos meios ou manobras abortivas  por terceiro.  Aliás,  a
ausência de consentimento constitui elementar do tipo penal. [...] Não é preciso
que haja o dissenso expresso da gestante, basta o emprego de meios abortivos
por  terceiro  sem  o  seu  conhecimento;  por  exemplo:  ministrar  doses  de
substância abortiva em sua sopa.92

Bitencourt93 alerta que esta espécie de aborto recebe a punição mais gravosa e pode

assumir  duas  facetas:  sem consentimento  real  ou  ausência  de  consentimento  presumido (não

maior de 14 anos,  alienada ou débil  mental).  Segundo o Professor,  na última modalidade de

aborto, que se encontra na primeira parte do parágrafo único do art. 126 do CP, a ausência de

consentimento constitui  elementar  negativa do tipo.  Deste modo, se houver consentimento da

gestante, estará afastada essa adequação típica. 

A segunda parte  do  parágrafo  único  do  art.  126 prevê  o  dissentimento  real,  que

acontece, nos ensinamentos de Fernando Capez,94 quando o sujeito emprega contra a gestante

fraude (emprego  de  ardil  capaz  de  induzir  a  gestante  em erro;  por  exemplo:  médico  que,  a

pretexto de realizar  exames de rotina na gestante,  realiza  manobras abortivas),  grave ameaça

(promessa de um mal grave, inevitável ou irresistível; por exemplo: marido desempregado que

ameaça se matar se a mulher não abortar a criança, pai que ameaça expulsar a filha de casa se ela

não abortar) ou violência (emprego de força física; por exemplo: homicídio de mulher grávida

com conhecimento da gravidez pelo homicida).

Capez95 sustenta  ainda  a  possibilidade  de  erro  por  parte  do  terceiro  quanto  ao

imaginado consentimento da vítima. Este, estando inserido na descrição típica, dará ensejo ao

erro de tipo e o agente deverá responder pelo art. 126.

92 CAPEZ, Fernando.  Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a
Dos Crimes contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212). 12. ed. São
Paulo: Saraiva. 2012. p. 131.

93 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 183.

94 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
131.

95 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
131.
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Vale ressaltar que o sujeito que provoca aborto sem consentimento da gestante não

responde pelo crime de constrangimento ilegal, já que esse constrangimento integra a definição

do crime de aborto,  cuja  sanção é  consideravelmente  superior  em razão da  contrariedade  da

gestante.96

3.6 – Figuras Majoradas de Aborto

O artigo 127 do Código Penal97 apresenta as formas majoradas do aborto; duas causas

especiais de aumento de pena conhecidas como formas qualificadas de aborto pelo resultado.

A  primeira  forma  qualificada  ocorre  se,  em consequência  do  fato  ou  dos  meios

empregados para a provocação do aborto,  a gestante  sofrer lesão corporal de natureza grave.

Neste  caso  a  pena  será  aumentada  de  um terço.  A segunda,  se,  por  algumas  dessas  causas

descritas, a gestante vier a falecer.98

Faz-se mister ressaltar  que,  como bem ensina  Mirabete,99 o  resultado mais  grave

(lesão corporal ou morte da gestante) não pode ter sido desejado, sequer eventualmente,  pelo

agente, uma vez que, caso desejasse, responderia por crime de lesão corporal ou homicídio em

concurso com o crime de aborto. Desta forma, o art. 127 do CP refere-se ao crime preterdoloso, a

saber, aquele em que o agente atua com dolo na sua conduta e o resultado agravador advém de

culpa.100

Coaduna com este entendimento Cezar Roberto Bitencourt:
96 BITTENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito  Penal  Volume 2 Parte Especial:  Dos Crimes  contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 183.

97 Art. 127 do CP. 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.

98 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: Parte Especial, dos Crimes contra a Pessoa e dos Crimes contra
o Patrimônio. 33. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 159.

99 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 64.

100 GRECO, Rogério.  Curso de Direito Penal Parte Geral:  Artigos 1º a 120 do Código Penal .  13. ed.
Niterói: Impetus. 2011. p. 254.
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Para que se configure o crime qualificado pelo resultado, é indispensável que o
evento morte ou lesão grave decorra, pelo menos, de culpa (art. 19 do CP). No
entanto,  se o dolo do agente abranger os resultados lesão grave ou morte da
gestante, excluirá a aplicação do art. 127, que prevê uma espécie sui generis de
crime preterdoloso (dolo em relação ao aborto e culpa em relação ao resultado
agravador).  Nesse caso,  o  agente responderá pelos dois  crimes,  em concurso
formal – aborto e homicídio doloso ou aborto e lesão corporal grave.101

3.7 – Espécies de Aborto Legal

Não há dúvida de que a vida do nascituro é um bem jurídico digno de proteção, o que

justifica a criminalização do autoaborto, por exemplo. Contudo, há determinadas situações em

que o legislador admite o aborto. Assim, a regra é a proibição e punição do aborto e a exceção

permitir o aborto em certas hipóteses. Duas dessas hipóteses são previstas expressamente no art.

128 do CP102, o aborto necessário e o aborto sentimental.

O primeiro inciso do artigo supracitado trata do aborto necessário, também conhecido

como terapêutico. Como o próprio nome sugere, este tipo de aborto caracteriza caso de estado de

necessidade.  Não  é  necessário  que  o  perigo  seja  imediato,  bastando  a  certeza  de  que  o

desenvolvimento da gravidez poderá provocar a morte da gestante.103

Sobre o aborto necessário, ensina Fernando Capez:

É a interrupção da gravidez realizada pelo médico quando a gestante estiver
correndo  perigo  de  vida  e  inexistir  outro  meio  para  salvá-la.  Consoante  a
doutrina, trata-se de espécie de estado de necessidade, mas sem a exigência de

101 BITTENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 183.

102 Art. 128 do CP. 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.

103 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 65.
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que o perigo de vida seja atual. Assim, há dois bens jurídicos (a vida do feto e da
genitora) postos em perigo, de modo que a preservação de um (vida da genitora)
depende  da  destruição  do  outro  (vida  do  feto).  O  legislador  optou  pela
preservação do bem maior, que, no caso, é a vida da mãe, diante do sacrifício de
um bem menor, no caso, um ser que ainda não foi totalmente formado. Não seria
nada  razoável  sacrificar  a  vida  de  ambos  se,  na  realidade,  um  poderia  ser
destruído em favor do outro. O legislador cuidou, assim, de criar um dispositivo
específico para essa espécie de estado de necessidade, sem, contudo, exigir o
requisito da atualidade do perigo, pois basta a constatação de que a gravidez
trará risco futuro para a vida da gestante, que pode advir de causas várias, como,
por  exemplo,  câncer  uterino,  tuberculose,  anemia  profunda,  leucemia,
diabetes.104

Vale  frisar  que  a  concordância  da  gestante  ou  de  seu  representante  legal,  nesta

situação de iminente perigo de vida, é dispensável, podendo o médico intervir à revelia deles,

principalmente porque muitas vezes a mulher se encontra em estado de inconsciência, além disso

os familiares podem ser impelidos por outros motivos, como interesse na sucessão hereditária.105

Nota-se, assim, que o médico tem o poder de decidir se a gravidez põe em risco a

vida da gestante e, caso afirmativo,  tem a liberdade para efetuar o aborto.  Resta claro que o

legislador considerou a vida da mãe um bem maior se comparado à vida do feto. Entende-se estar

diante de uma norma proporcional. Tendo em vista que o prosseguimento da gravidez trará a

óbito tanto a mãe quanto o feto, prefere-se resguardar a vida da gestante, até por que, esta pode

possuir outros filhos para cuidar. Sendo o aborto a única forma de se garantir a vida da mãe,

infelizmente, este deve ser realizado.

3.8 – Aborto em caso de Feto Anencefálico

Antes  de  tratar  sobre  este  tema,  faz-se  fundamental  conceituar  anencefalia.  Em

linguagem científica, anencefalia é a malformação decorrente do não fechamento do neuroporo

anterior  do  tubo  neural  do  embrião,  o  que  implica  na  ausência  ou  formação  defeituosa  dos

104 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
134-135.

105 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
134-135.
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hemisférios cerebrais.106 Em outras palavras, o feto é anencefálico quando há ausência parcial do

encéfalo, o que torna a vida extrauterina inviável.

O feto anencefálico é gravemente deficiente no plano neurológico. Faltam-lhe todas

as  funções  que dependem do córtex  e  dos  hemisférios  cerebrais,  nestas  incluídas,  não só os

fenômenos da vida psíquica, como também a sensibilidade, mobilidade e integração de quase

todas as funções corpóreas. Esse tipo de anomalia impossibilita que o feto desfrute de qualquer

função  superior  do  sistema  nervoso  central,  responsável  pela  consciência,  cognição,  vida

relacional, comunicação, afetividade e emotividade.107

A ausência total ou parcial do cérebro impossibilita por completo a vida do produto

da concepção, desta maneira entende ser absolutamente desnecessário e cruel a mãe carregar em

seu ventre um filho incapaz de sobreviver fora do útero.

O STF,  muito  sensível,  ao  analisar  a  ADPF nº  54,  impetrada  pela  Confederação

Nacional dos Trabalhadores na Saúde, decidiu por ser inconstitucional a interpretação segundo a

qual  a  interrupção  da  gravidez  do  feto  anencefálico  é  conduta  tipificada  no  Código  Penal

brasileiro.  Assim,  cabe  a  gestante  decidir  se  aguarda  o  curso  natural  do  ciclo  biológico  ou

interrompe a gravidez que terá como produto um ser que, infelizmente, não vingará.

Sobre a possibilidade da mulher interromper a gravidez quando o feto for anencéfalo,

muito bem escreve Cezar Roberto Bittencourt:

Apenas se preferir, a gestante poderá aguardar o curso natural do ciclo biológico,
mas, em contrapartida, não será “condenada” a abrigar dentro de si um tormento
que a aniquila, brutaliza, desumaniza e destrói emocional e psicologicamente,
visto que, ao contrário de outras gestantes que se preparam para dar à luz a vida,
regozijando-se  com  a  beleza  da  repetição  milenar  da  natureza,  afoga-se  na
tristeza,  no  desgosto  e  na  desilusão  de  ser  condenada  a  –  além  da  perda
irreparável – continuar abrigando em seu ventre um ser inanimado, disforme e
sem vida,  aguardando o dia para,  ao invés de brindar o nascimento do filho
como todas as mães sonham, convidar os vizinhos para ajudá-la a enterrar um
natimorto, que nunca teve chance alguma de nascer com vida.108

106 CYPEL, Saul; DIAMENT, Aron. Neurologia Infantil. 3. ed. São Paulo: Atheneus. 1996. p. 742.

107 DINIZ,  Debora;  RIBEIRO,  Diaulas  Costa  apud  TERRUEL,  Suelen  Chirieleison,  Entenda  o  que  é
anencefalia. 2010. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2010/11/03/entenda-o-
que-e-anencefalia> Acesso em: 20 dezembro 2013.

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2010/11/03/entenda-o-que-e-anencefalia
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2010/11/03/entenda-o-que-e-anencefalia
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3.9 – Aborto em caso de Estupro

3.9.1 – Conceito de Estupro

A nova redação dada ao art. 213 do CP pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 define

estupro como “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Esse novo texto, como

aponta o Prof. Mirabete,109 resulta da fusão, com alteração, de dois tipos previstos na redação

original do Código Penal,  a saber:  o estupro, previsto no mesmo art.  213, que incriminava o

constrangimento da mulher à conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, antes descrito no

art. 214, que punia o constrangimento de homem ou mulher à prática de ato libidinoso diverso da

conjunção carnal.

Sobre a definição de conjunção carnal e ato libidinoso, ensina Fernando Capez:

a)  Conjunção  carnal:  é  a  cópula  vagínica,  ou  seja,  a  penetração  efetiva  do
membro viril na vagina. A antiga redação do art. 213 do CP somente abarcava
esse ato sexual, sendo as demais práticas lascivas abrangidas pelo art. 214 do
CP, atualmente revogado pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009.

b) Ato libidinoso: compreende outras formas de realização do ato sexual, que
não a conjunção carnal. São os coitos anormais (por exemplo, a cópula oral e
anal), os quais constituíam o crime autônomo de atentado violento ao pudor (CP,
antigo  art.  214).  Pode-se  afirmar  que  ato  libidinoso  é  aquele  destinado  a
satisfazer a lascívia, o apetite sexual. Cuida-se de conceito bastante abrangente,
na medida em que compreende qualquer atitude com conteúdo sexual que tenha
por finalidade a satisfação da libido. Não se incluem nesse conceito as palavras,
os escritos com conteúdo erótico, pois a lei refere a ato, ou seja, realização física
concreta.110

108 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a 
Pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 192.

109 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 403.

110 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 3 Parte Especial: Dos Crimes contra a Dignidade Sexual a
Dos Crimes contra a Administração Pública (arts. 213 a 359-H). 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 26.
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Como visto, as alterações trazidas pela Lei nº 12.015/2009 ampliaram o conceito jurídico

do tipo penal, contudo, neste estudo, em particular, onde o objetivo é tratar do aborto nos casos

de gravidez resultante de estupro, limita-se a definir o crime de estupro e destacar a existência de

diferentes modalidades.

3.9.2 – Aborto Humanitário e os Argumentos Favoráveis e Contrários a sua Prática

O aborto realizado por médicos em casos de gravidez decorrente de um crime de estupro é

conhecido como aborto sentimental, humanitário ou ético, e encontra-se autorizado pelo inciso II

do art. 128 do CP. A prática deste tipo de aborto é feita pelo médico sem que haja necessidade da

existência de sentença condenatória contra o autor do estupro e nem mesmo autorização judicial.

O médico deve apenas se submeter ao Código de Ética Médica, admitindo como prova elementos

inequívocos  a  respeito  da  ocorrência  do  estupro,  como  registro  de  ocorrência,  atestados,

declarações, entre outros. Diferente do aborto necessário ou terapêutico, é necessário o prévio

consentimento  da  gestante  ou  do  seu  representante  legal  para  que  seja  efetuado  o  aborto

humanitário.

Fernando Capez111 defende o aborto sentimental afirmando que o Estado não pode obrigar

a mulher a gerar um filho que é fruto de um coito vagínico violento, dados os danos maiores, em

especial psicológicos, que isso lhe pode acarretar. Por sua vez, Mirabete112 complementa dizendo

que frequentemente  o  autor  do estupro  é  uma pessoa degenerada,  anormal,  podendo ocorrer

problemas ligados à hereditariedade.

Cabe  ao  permissivo  legal  para  o  tipo  de  aborto,  denominado  pela  doutrina  aborto

humanitário, algumas críticas quanto a sua constitucionalidade.

Num momento onde a dignidade da pessoa humana é tida como fundamento do próprio

Estado, revelando-se como valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais

111 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Volume 2 Parte Especial: Dos Crimes contra a Pessoa a Dos Crimes
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos (arts. 121 a 212) . 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.
135.

112 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Especial, arts. 121 a 234 do
Código Penal. 30. ed. São Paulo: Atlas. 2013. p. 66.
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do homem, há de se questionar a admissão da prática de um crime (aborto) pelo fato da gestante

ter sido vítima de outro (estupro).

O  direito  à  vida  é  direito  fundamental  garantido,  nos  termos  da  lei  e  da  própria

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao nascituro, e, como tal, deve ser dada

a ele a maior efetividade possível. Recorda que o art. 5º da CRFB/88 garante a inviolabilidade do

direito à vida e que o art. 2º do CC estabelece que a personalidade civil da pessoa começa do

nascimento com vida, mas com a lei resguardando, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Como visto anteriormente, a dignidade da pessoa humana se estende ao feto, uma vez que

esta desdobra-se uma voz ativa, que representa o direito de buscar e exercer o direito à dignidade,

e  uma voz passiva,  que representa  o direito  dos  incapazes  de  exigir  tais  direitos.  Visando a

garantia desse direito constitucional, é que a lei penal protege a vida intrauterina através dos tipos

incriminadores do aborto.

Sendo  a  dignidade  da  pessoa  humana  fundamento  do  Estado  brasileiro,  mostra-se

inconstitucional o dispositivo do CP que permite a violação do direito à vida do nascituro em

caso de estupro.

Conforme estudado, a corrente majoritária entende pela legalidade do aborto sentimental,

porque a mulher não deve ficar obrigada a cuidar de um filho resultante de coito violento, não

desejado. Filiados a esta ideia estão Julio Mirabete e Fernando Capez.

Contudo, há de se fazer um juízo de proporcionalidade. De um lado, há, de fato, o direito

à vida digna, garantido no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, da mãe, incluindo sua

saúde psicológica e liberdade sexual. Do outro há o direito à dignidade do nascituro, incluindo

seu direito à vida e o de nascer com vida.

É cristalino que a mulher grávida vítima de estupro, foi vítima de um crime hediondo,

porém, não se pode admitir que se cometa outro crime brutal contra um ser indefeso que tem seu

direito à vida assegurado pela Constituição e que não possui qualquer meio de defesa diante de

uma agressão injusta.
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Se a mulher teve sua saúde abalada, a ela deve ser garantido o tratamento especializado

correto a fim de que ela se recupere do trauma. Parece incoerente o Estado, que foi incapaz de

fornecer a segurança necessária para que a mulher não tivesse sido vítima de tal crime, admitir

que seja cometido outro crime para isentar-se da responsabilidade.

O dever do Estado em caso de gravidez resultante de estupro deve ser garantir ao feto,

inocente de tudo isso, o direito de nascer com dignidade, sendo providos todos os meios idôneos

e necessários para o seu desenvolvimento e,  futuramente,  se não pelos cuidados de sua mãe

biológica,  através  de uma família  substituta  disposta a dar amor a esta criança,  ter  uma vida

digna.

Assim, por tratar-se de norma anterior a Constituição de 1988, o dispositivo do Código

Penal que autoriza o aborto humanitário deve ser revogada pela ausência de recepção, por ser

incompatível com a Lei Maior vigente. Deste modo, a mulher que provocar aborto no caso de

gravidez em razão de estupro deve responder pelo crime do art. 124 do CP (provocar aborto em si

mesmo ou consentir que outrem lho provoque: Pena – detenção, de um a três anos), bem como o

médico que assim proceder, devendo este responder pelo art. 126 do mesmo Código (provocar

aborto com o consentimento da gestante: Penal – reclusão, de um a quatro anos).

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  trabalho  em  tela  destinou-se  a  pesquisar  o  Aborto,  destacando  sua  origem,

criminalização e práticas autorizadas. Analisou-se as possibilidades de sua prática autorizada pelo

Estado para concluir quando, realmente, deve ser realizado e quando tal autorização pode estar

equivocada. Para este fim, buscou-se abordar os direitos fundamentais, destinando um capítulo

para fazer um estudo sobre os mesmos e, assim, entender porque o direito à vida e à dignidade da

pessoa humana são tão importantes.

No segundo capítulo, pesquisou-se sobre a Vida e a Dignidade da Pessoa Humana,

assim como os direitos inerentes a estes dois preceitos, foram explicadas algumas teorias de como

a Vida  teria  surgido e,  no ordenamento  jurídico  brasileiro,  quando ela  tem início.  Quanto  a
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Dignidade da Pessoa Humana, mostrou-se que tal direito estende-se inclusive ao feto, que é um

ser humano em formação.

O último capítulo se dedicou ao Aborto,  mostrando seus fundamentos  jurídicos  e

classificações.  Em tal  estudo,  viu-se que  o Aborto  é  um tema presente  desde a  antiguidade,

passando por evoluções históricas significativas.

No aborto necessário, há uma ponderação sobre qual Vida deve ser sacrificada, uma

vez que, caracterizado o estado de necessidade, a vida da gestante deve ser priorizada.

A autorização  do  aborto  em caso  de  fetos  anencefálicos  busca  uma  proteção  da

gestante,  tendo em vista  que,  embora  o feto  esteja  vivo  dentro  da  barriga  da  mãe,  este  não

sobreviverá após o parto, de maneira que a família não preparará a chegada de um bebê, e sim,

um funeral. Os danos físicos e psicológicos que uma gravidez deste tipo acarreta não se justifica

já que o feto não vingará.

Quanto ao aborto em caso de estupro, ainda que a corrente majoritária entenda que o

princípio da dignidade da pessoa humana deve se sobrepor ao direito à vida do feto, não parece

justo um ser-humano em formação ser condenado pelo crime de outrem. A vida é o bem maior e

deve ser preservada.  Embora sua prática seja  aceita  pelo ordenamento jurídico  pátrio,  parece

haver incompatibilidade entre os fundamentos previstos na Constituição e a autorização garantida

pelo Código Penal Brasileiro.
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