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RESUMO 

A criminalização do aborto é parte integrante da história penal de diversos países ao 
redor do mundo. No Brasil, essa tipificação se mantém no código penal com o apoio 
vocal e constante dos setores conservadores e religiosos da sociedade. No intuito de 
investigar a origem e propósitos legais da criminalização do aborto, foram estudadas 
e comparadas as gêneses da tipificação no Brasil, Estados Unidos e França, bem 
como quais foram as repercussões fáticas da restrição da prática abortiva nesses 
países. Foi observado na concepção dos movimentos antiaborto a presença constante 
de elites econômicas e médicas com o intuito explícito de garantir o cumprimento do 
suposto dever divino da maternidade, e evitar que as mulheres se eximissem das 
responsabilidades impostas pelo contrato marital. As repercussões fáticas da 
criminalização do aborto no país demonstram um baixo número de casos levados ao 
judiciário em contraste com a quantidade de abortos realizados no Brasil, indicando 
uma defasagem na intenção do Estado em fiscalizar, processar e punir pessoas 
envolvidas com a prática abortiva. Nota-se na realidade brasileira um arranjo 
moralmente conveniente formado por lei escrita rígida e fiscalização branda, suficiente 
para satisfazer setores religiosos e evitar o desgaste público de tentar impedir uma 
prática constante e histórica entre as mulheres. Por fim, observando-se os 
desdobramentos da legalização do aborto nos Estados Unidos e França, é possível 
concluir que o caminho mais saudável para este processo perpassa por uma 
compreensão do direito ao aborto como peça fundamental da igualdade de gênero e 
dos direitos reprodutivos femininos.  

 
Palavras-chave: Aborto; Criminalização do aborto; Direitos reprodutivos; Igualdade de 
gênero. 



ABSTRACT 

Abortion criminalization is an integrating part of criminal law in many countries around 
the world. In Brazil, the definition of abortion as a crime is kept by the constant and 
vocal support of conservative and religious segments of society. In order to better 
perceive the origins and purposes of abortion criminalization, the geneses of this 
typification in Brazil, USA and France were studied and compared, as well as what 
were the actual repercussions of abortion restriction in these countries. It's noticeable 
in the early design of anti-abortion movements the constant presence of economical 
and medical elites with the explicit objective of enforcing the supposed divine duty of 
motherhood, and to prevent women from exempting themselves from the duties 
imposed by the marriage contract. The factual repercussions of abortion criminalization 
in Brazil point to a low number of cases brought to court, diverging from the from the 
actual number abortions performed in the country, indicating an inconsistency in the 
State's intent to investigate, prosecute and punish people involved in abortion practice. 
It can be seen in the Brazilian reality a morally convenient arrangement formed by strict 
written law and lax enforcement, sufficient to satisfy religious sectors and to avoid 
public distress of trying to prevent a constant and historical practice among women. 
Finally, observing the developments after the legalization of abortion in the United 
States and France, it’s possible to conclude that the healthiest path to this process 
goes through an understanding of the right to abortion as a fundamental part of gender 
equality and female reproductive rights. 
 
Keywords: Abortion; Abortion criminalization; Reproductive rights; Gender equality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem como foco principal abordar os propósitos da 

legislação vigente no tocante a criminalização da prática de interrupção voluntária da 

gravidez e as repercussões fáticas que a tipificação acarreta a sociedade brasileira.   

Antes mesmo de apresentar conceituações jurídicas, biológicas e históricas 

para a palavra aborto, se faz necessário pontuar que as palavras não são neutras 

quando num processo de diálogo. Para Bakhtin, “a palavra é o fenômeno ideológico 

por excelência”. Nesse sentido, conforme pensamento bakhtiniano, as palavras não 

podem ser tomadas de forma abstrata, alheia ao contexto sócio histórico e ideológico 

nas quais se inserem (BAKHTIN, 2016, p. 34). 

Partindo dessa realidade fática é que aborto passa a possuir conotação 

diferenciada, reverberando como uma questão de saúde pública e violação de Direitos 

Humanos. O aborto no discurso ativista “pró-escolha” é colocado como uma prática 

que autonomiza as mulheres e as colocam em posição de poder e decisão sobre seus 

corpos e suas vidas.   

No Brasil, os códigos penais proíbem o aborto a mais de um século. 

Considerado crime contra a vida, o tipo penal possui previsão no Capítulo I do Título 

I da Parte Especial do Código Penal – Dos crimes contra a vida. De acordo com a 

técnica jurídica “o abortamento é a conduta de interrupção da gravidez com a 

destruição do produto da concepção. O aborto seria, portanto, o próprio feto expelido 

pelo útero materno” (GONÇALVES; LAPA, 2008, p. 27). Atualmente o ato somente é 

legalizado nos casos de estupro, risco de vida da mãe ou de feto anencefálico. 

Para a Igreja Católica “O aborto provocado é a morte deliberada e direta, 

independente da forma como venha a ser realizado, de um ser humano na fase inicial 

de sua existência, que vai da concepção ao nascimento” (JOÃO PAULO II, 1995). 

Analisar a prática do aborto seja talvez um tema tão antigo quanto a própria 

noção de humanidade – desde que os seres humanos tomaram consciência sobre se 

reproduzir enquanto espécie, já se revela as possibilidades de haver em algum ponto 

uma gestação indesejada, pelo motivo que for (DENORA; BRITO ALVES, 2018). 

 Destarte, é também possível perceber que a humanidade, ao longo da história, 

tende a pensar sempre em termos opostos e, especialmente no que tange ao debate 

sobre a interrupção voluntária da gravidez, as opiniões permanecem polarizadas e o 
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tema tornou-se tabu no Brasil, com posições divergentes que impedem o avanço 

qualitativo do debate.  

Apesar do assunto ser bastante discutido há muitos anos em trabalhos 

acadêmicos, na mídia e nos setores jurídicos, várias sociedades/países continuam se 

posicionando e reposicionando, o que torna a temática da descriminalização um 

debate sempre atual.  

Dada a complexidade e amplitude da matéria, é preciso demandar esforços 

para ouvir os adversários, investigar os argumentos controversos que são invocados 

muitas das vezes como certezas e verificar a coerência de ambos os lados do debate.   

Por outro lado, apesar da demanda comportar dilemas éticos, biológicos, 

religiosos e morais, é preciso atentar para os fatos. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde cerca de 55 milhões de abortos ocorreram no mundo, entre 2010 e 2014, e 

45% destes foram inseguros (CARDOSO; VIEIRA; SARACENI, 2020). 

O aborto inseguro é um dos principais problemas relacionados à saúde 

materna, estando entre uma das principais causas de mortalidade, juntamente com a 

hipertensão, hemorragias e infecções pós-parto (MORSE, 2011).  

 No Brasil, por ser um procedimento ilegal, não se tem dados confiáveis ou 

registros que permitam a mensuração adequada da realização de aborto inseguro. 

Diante dessa realidade insegura, com a finalidade de estimar as ocorrências no Brasil, 

grande parte das pesquisas se dedicam a quantificar o número de internações por 

procedimento relacionados ao aborto e número de óbitos maternos com causa básica 

aborto.   

No ano de 2020, uma pesquisa científica publicada no Cadernos de Saúde 

Pública, estimou que durante o período entre 2008 e 2015 ocorreram cerca de 200.000 

internações/ano por procedimentos relacionados ao aborto, sendo cerca de 1.600 por 

razões médicas e legais, indicando que o universo do aborto ilegal é muito maior e 

expressivo quando comparado ao número de abortos legais. Já no que diz respeito 

aos óbitos maternos com causa básica aborto, foram encontrados 770 registros 

(CARDOSO; VIEIRA; SARACENI, 2020).  

Ao final da pesquisa, foi possível verificar que embora os dados oficiais não 

possibilitem estimar com confiabilidade o número de abortos no Brasil, é possível 

traçar um perfil de mulheres com maior risco de óbito por aborto: as pretas e as 

indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 anos, vivendo nas 
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regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, e sem companheiro (CARDOSO; VIEIRA; 

SARACENI, 2020).  

Com a finalidade de mapear a quantidade de processos criminais instaurados 

pela prática do aborto, o portal jornalístico Gênero e Número realizou um 

levantamento no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde foram 

registrados pelo menos 1.313 processos pelo crime de aborto praticado pela gestante 

ou com o seu consentimento, durante os anos de 2015 e 2018 (SILVA, 2019).  

Dessa forma, é possível notar o altíssimo número de subnotificações desses 

crimes no Brasil, o que remete a alguns questionamentos importantes de serem 

respondidos para o avanço do tema. Ora, a criminalização do aborto no Brasil de fato 

atinge a finalidade de proteção da vida do feto? Considerando a gigantesca 

quantidade de abortos ilegais praticados no Brasil, não existe preocupação estatal em 

fiscalizar a prática? Se o crime não é denunciado por cidadãos nem fiscalizado pelo 

Estado, o ato deveria ser alvo de repressão criminal?  

 Sendo assim, o presente trabalho estabelece como problema de pesquisa 

analisar o fenômeno do aborto e a sua criminalização, no Estado Democrático de 

Direito, sob a égide dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, bem como a 

defesa pela sua plena capacidade de autodeterminação dos corpos.   

 Em conformidade com o problema de pesquisa, estabelece-se o seguinte 

objetivo geral: analisar quais são os verdadeiros propósitos do Estado com a 

permanência da prática do aborto como ato típico, ilícito e culpável.   

 Nesse contexto, para alcançar o objetivo geral da pesquisa, o segundo capítulo 

possui o encargo de conceituar o aborto considerado doloso e criminoso pelo Código 

Penal Vigente, investigar as razões da tipificação, a sua finalidade, a quem favorece, 

a correlação entre a pratica do ato e a aplicação da pena, ou seja, averiguar se a 

criminalização impede que as mulheres recorram à tal prática e como o fenômeno 

atinge de forma diferente as mulheres de classes sociais mais baixas.    

No terceiro capítulo serão analisadas as jurisprudências nacionais relacionadas 

ao tema. Será explanado como se desenvolveu o debate e o julgamento da ADPF 54, 

responsável pela legalização da interrupção voluntária da gravidez em casos de fetos 

anencefálicos, bem como as discussões provenientes da interposição da ADPF 442, 

que visa - também por meio do controle de constitucionalidade -, tornar legal a prática 

até a 12ª semana de gestação, interposta pelo PSOL - Partido Socialismo e Liberdade.   
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  No capítulo quatro será investigado como a matéria é tratada no cenário 

internacional, como os demais países encaram o fato e as estimativas da ocorrência 

de abortos praticados nos países onde a conduta é tratada como legal. Num último 

momento, será estudado como o crime de aborto foi tratado pela sociedade 

estadunidense, com enfoque no emblemático caso Roe v. Wade de 1973 e no 

processo de legalização da prática do aborto na França no ano de 1975.   

Para atender o objetivo de identificar os propósitos do Estado ao criminalizar a 

prática do aborto, o presente estudo lança mão de uma pesquisa bibliográfica e 

doutrinária, com tratamento qualitativo e quantitativo de dados. A base referencial de 

dados foi obtida através de sites institucionais e de pesquisas bibliográficas, que 

contribuíram para elucidar a incidência do ato na sociedade brasileira.   

O enfoque desta pesquisa será predominantemente jurídico, apesar de 

perpassar os aspectos morais, religiosos e políticos, a questão deve ser observada 

sob a perspectiva dos Direitos Humanos e do Estado Democrático de Direito, dado 

que o Brasil é um Estado laico e a religiosidade e moralidade são preferencias que 

dizem respeito a convicção pessoal de cada ser humano em sua individualidade.  

 Como fontes de pesquisa, a fim de colher o referencial teórico necessário para 

embasar as análises e discussões, serão realizadas pesquisas em livros, artigos 

científicos e sites relacionados ao tema.    
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2 ABORTO: ANÁLISE DA HISTÓRIA LEGAL 

No mundo inteiro, a questão do aborto desperta polêmicas, disputas 

ideológicas e religiosas. Compulsando atentamente o histórico de produções 

acadêmicas, discursos políticos, reportagens jornalísticas e enunciados religiosos, 

verifica-se que o tema é bastante discutido, no entanto, é possível notar que o avanço 

da temática é mínimo, indicando que uma nova abordagem precisa ser traçada para 

que haja um desenvolvimento qualitativo do debate.   

Neste primeiro capítulo, serão investigados os principais argumentos que foram 

utilizados pelo legislador ao incluir o ato do aborto eletivo no âmbito da esfera criminal. 

Afinal, para que seja possível construir uma posição com substância sobre o tema, é 

imprescindível responder a seguinte questão: quais os motivos levam o Estado 

brasileiro a criminalizar o aborto? Somente identificando os propósitos da legislação 

será possível ponderar se a proibição de fato cumpre com a sua finalidade.  

A partir do substrato oriundo da primeira questão, será analisado se caberia ou 

não ao Estado decidir sobre o prosseguimento de uma gravidez não desejada e quais 

as consequências fáticas da interferência estatal na disputa pela igualdade de gênero.   

 

2.1 A Legislação Penal Sobre Aborto No Brasil 

 

É possível notar que em qualquer que seja o ambiente onde o debate sobre o 

aborto se desenvolve, os interlocutores se utilizam da narrativa de que todos 

concordam que o aborto é algo terrível, negativo e lamentável. Ocorre que, apesar do 

esforço em reiterar a sobriedade moral com o objetivo de menosprezar a pratica do 

aborto, a interrupção voluntária da gravidez acomete não somente a mulher brasileira 

moderna, mas diversas mulheres por toda a história e ao redor de todo o mundo, 

desde o Egito antigo à Europa medieval católica, das cidades atuais que se alastram 

até as vilas rurais onde mal chegaram as ideias modernas sobre os papéis e os 

direitos das mulheres (POLLIT, 2019, p. 73-74). 

De acordo com antropólogos, o aborto é encontrado em praticamente todas as 

sociedades há pelo menos quatro mil anos. As mulheres brasileiras fizeram uma 

grande quantidade de abortos ao longo da história, tanto antes quanto depois da 

tipificação da conduta nos Códigos Penais (POLLIT, 2019, p. 73-74).  
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A evolução histórica do aborto no Brasil mostra-se curiosa, pois nem sempre a 

mulher foi considerada criminosa por praticar tal ato. A interrupção da gravidez foi 

tratada pela primeira vez no Código Penal de 1830, período histórico conhecido como 

Brasil Império.  No tipo penal, não havia previsão de imputação do delito praticado 

pela própria gestante, conhecido também como autoaborto. Na vigência do Código 

Criminal de 1830, somente era considerada criminosa a conduta praticada por 

terceiro, com ou sem consentimento da gestante (BITTENCOURT, 2018, p. 129). 

Tal prática estava incluída nos crimes contra a segurança da pessoa e da vida, 

conforme previsto nos artigos 199 e 200:  

 

Art. 199 – Ocasionar aborto por qualquer meio empregado anterior ou 
exteriormente com o consentimento da mulher pejada. Pena: Prisão com 
trabalho de 1 a 5 anos. Se o crime for cometido sem o consentimento da 
mulher pejada. Penas dobradas.   
 
Art. 200 – Fornecer, com o consentimento de causa, drogas ou quaisquer 
meios para produzir o aborto, ainda que este não se verifique. Pena: Prisão 
com trabalho de 2 a 6 anos. Se esse crime foi cometido por médico, boticário 
ou cirurgião ou ainda praticante de tais artes. Penas dobradas. (BRASIL, 
1830).  

 
Somente no ano de 1890, com promulgação do Código Penal da República, a 

legislação passou a tipificar pela primeira vez o autoaborto, diferenciando o aborto em 

que ocorre a expulsão ou não do feto, sendo que, caso houvesse a morte da gestante, 

a pena seria agravada: 

 

Art. 300 - Provocar aborto haja ou não a expulsão do produto da concepção. 
No primeiro caso: pena de prisão celular por 2 a 6 anos. No segundo caso: 
pena de prisão celular por 6 meses a 1 ano. §1º Se em consequência do 
Aborto, ou dos meios empregados para provocá-lo, seguir a morte da mulher. 
Pena de prisão de 6 a 24 anos. §2º Se o aborto foi provocado por médico, 
parteira legalmente habilitada para o exercício da medicina. Pena: a mesma 
procedente estabelecida e a proibição do exercício da profissão por tempo 
igual ao da reclusão.  
 
Art. 301 - Provocar Aborto com anuência e acordo da gestante. Pena: prisão 
celular de 1 a 5 anos. Parágrafo único: Em igual pena incorrera a gestante 
que conseguir abortar voluntariamente, empregado para esses fins os meios; 
com redução da terça parte se o crime foi cometido para ocultar desonra 
própria.  
 
Art. 302 - Se o médico ou parteira, praticando o aborto legal, para salvar da 
morte inevitável, ocasionam-lhe a morte por imperícia ou negligência. Penas: 
prisão celular de 2 meses a 2 anos e privado de exercício da profissão por 
igual tempo de condenação. (BRASIL, 1890). 
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Por fim, ao analisar a legislação vigente, é possível extrair do Código Penal em 

vigor desde 1940 o seguinte panorama: o aborto é tratado como matéria criminal, o 

qual se encontra disciplinado entre os artigos 124 e 128 do Código Penal. Além de ser 

considerado como crime doloso contra a vida, tanto a gestante que consentir com o 

aborto quanto aquele que o fizer, mesmo que profissional e com o devido 

consentimento de gestante mentalmente capaz, são punidos com penas que variam, 

respectivamente, de um a três anos e de um a quatro anos, podendo chegar a dez 

anos para o agente se a condição mental da gestante for posta em causa. Ainda há a 

possibilidade de a pena do autor do aborto consentido ser aumentada de um terço ou 

dobrada se, respectivamente, a gestante ficar lesionada ou morrer por qualquer 

motivo, inclusive sem a culpa de quem o fizer.  

 

Art. 124 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: Pena – detenção, de um a três anos.  
 
Art. 125 – Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena – 
reclusão, de três a dez anos.  
 
Art. 126 – Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena – 
reclusão, de um a quatro anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo 
anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil 
mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou 
violência.  
 
Art. 127 – As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas 
de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para 
provoca-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. (BRASIL, 
1940). 

 
Por último, à luz do atual Código Penal, o aborto não é qualificado como crime 

em caso de risco de vida para a mulher causado pela gravidez e quando a gestação 

é resultante de um estupro. Na prática, apesar de a legislação brasileira não punir o 

aborto nas hipóteses supramencionadas, o acesso à interrupção da gravidez enfrenta 

vários obstáculos.  

In verbis: 

Art. 128 – Não se pune o aborto praticado por médico: I – se não há outro 
meio de salvar a vida da gestante; II – se a gravidez resulta de estupro e o 
aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. (BRASIL, 1940). 

 

Entretanto, enquanto o aborto realizado por motivo de risco de vida à gestante 

tem tratamento facilitado em hospitais, as vítimas de estupro raramente conseguem 
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realizar o procedimento em hospitais públicos, muitas vezes por conta da 

impossibilidade de comprovar o crime. É a partir dessa realidade que diversas 

mulheres acabam realizando o procedimento em clínicas clandestinas ou à base do 

uso de medicamentos ou práticas perigosas para a sua vida e saúde. 

Ainda sobre a questão da dificuldade que as vítimas de estupro enfrentam para 

receber atendimento nos casos de aborto, no estado de São Paulo foi publicado um 

estudo realizado Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto no qual restou demonstrado que 74% dos médicos entrevistados na 

ocasião acreditaram ser necessário a apresentação do Boletim de Ocorrência para 

praticar o aborto legal. Outros 64% afirmaram ser necessário a apresentação do 

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) para que pudessem realizar o procedimento 

(LOUREIRO; VIEIRA, 2004). 

Através do estudo supracitado, é possível constatar que há um grande 

desconhecimento também por parte da classe médica sobre como proceder em casos 

de vítimas de estupro que optam pelo abortamento. Contrariando as respostas dos 

médicos submetidos a pesquisa, não há qualquer previsão legal que exija por parte 

da vítima a apresentação do Boletim de Ocorrência para sua submissão ao 

procedimento de interrupção da gravidez no âmbito do SUS (COLAS, 2009). 

Além das hipóteses de escusas absolutórias previstas pelo legislador, o aborto 

também não é considerado crime em casos de má formação fetal (feto anencefálico). 

Esta última situação foi resultado do ajuizamento da ADPF 54, no ano de 2012 perante 

o Supremo Tribunal Federal. Ao final da demanda, restou decidido pela Corte que, em 

caso de constatada anencefalia, a interrupção voluntária da gravidez é considerada 

legal, sendo um “parto antecipado” para fins terapêuticos. Esta previsão oriunda do 

Poder Judiciário será menor analisada no capítulo 3, momento dedicado ao histórico 

jurisprudencial do tema.  

Compulsando mais atentamente a legislação, verifica-se que as hipóteses de 

aborto estão agrupadas no “Título I – Dos crimes contra a pessoa, Capítulo I – Dos 

crimes contra a vida” (BRASIL, 1940). Nessa mesma categoria, estão elencados os 

casos de homicídio doloso, infanticídio e o auxílio, induzimento ou instigação ao 

suicídio. Todos os crimes supracitados possuem uma característica em comum, 

diferente dos demais crimes que são julgados monocraticamente por um juiz togado, 

os crimes contra a vida seguem para julgamento em júri popular.   



19 

Tratando-se de um crime contra a vida, o argumento fundamental que motiva a 

criminalização do aborto é o de que interromper uma vida intencionalmente após a 

concepção é homicídio, ou algo próximo disso.  

Na lição do jurista Luíz Flávio Borges D'urso, o início da vida humana acontece 

com a concepção, momento no qual o óvulo é penetrado pelo espermatozoide. Assim, 

a partir desse instante, há vida humana e outra criatura se inicia. Para o autor, se o 

abortamento é eliminar a vida que se inicia, a situação seria de uma outra modalidade 

de homicídio, e se por instinto de preservação temos que preservar a vida, há que se 

proteger também está, o feto, que jamais se confundirá com o corpo da mãe (D’URSO, 

1997, p. 118). 

Por outro lado, apesar da posição supramencionada ser adotada por muitos 

estudiosos do direito e dos tipos penais estarem posicionados no mesmo título “Dos 

Crimes Contra a Vida” do Código Penal, é curioso a relevante discrepância entre as 

penas desses crimes. Como bem observou a antropóloga Emilia Juliana Ferreira 

(2012): 

 

 A maior pena pelo crime de aborto – praticar o aborto sem o consentimento 
da gestante - recebe apenas metade da pena destinada a um homicídio (6 a 
20 anos de reclusão). Já provocar o aborto em si mesma ou consentir que 
outrem lhe provoque, recebe também metade da pena destinada a um 
infanticídio (2 a 6 anos de reclusão). A pena só se iguala a de um homicídio, 
para o caso de provocar o aborto SEM o consentimento da gestante e em 
decorrência do aborto provocar a morte da GESTANTE (FERREIRA, 2012, 
p. 48). 

 

Nesse sentido, o advogado Rulian Emmerick, traz considerações bastante 

instigantes para pensar de que forma o aborto se configura no Código Penal Brasileiro: 

 
Constata-se que a criminalização de tal prática não fez parte da nossa história 
desde sempre, uma vez que só passou a ser juridicamente relevante a partir 
do primeiro Código Penal brasileiro [1890]. Verifica-se, ainda, que 
provavelmente, a intenção do legislador em tipificar o aborto como conduta 
criminosa, não estava estritamente relacionada a proteção da vida do feto, 
mas ao controle do corpo, da sexualidade e da reprodução da mulher, bem 
como a preservação dos bons costumes e dos princípios morais e religiosos. 
Cogitamos, ainda, que se a intenção do legislador foi realmente proteger 
a vida do feto, o que achamos pouco provável, o valor dado ao referido 
bem jurídico tutelado, foi significativamente menor que o valor dado à 
vida da pessoa já nascida, haja vista a discrepância de pena abstrata 
atribuída ao crime de aborto e ao crime de homicídio (EMMERICK, 2008, 
p. 61 e 62, grifo meu). 
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Seguindo a linha de raciocínio do autor, é possível notar que o próprio Código 

Penal ao mesmo tempo que cataloga o crime de aborto como um crime contra a vida, 

dissocia a ideia de que interromper voluntariamente uma gravidez equivale ao ato de 

assassinar uma criança, uma vez que as penas atribuídas são significantemente 

distintas.   

Além disso, é possível extrair da análise das penas estabelecidas pelo 

legislador que, mesmo que o Código Penal não permita o aborto voluntário, o 

legislador optou por atribuir uma maior pena ao seu não consentimento, ou seja, seu 

consentimento entra no computo da pena e o seu desejo ou não de ter um filho é 

discricionário de uma maior ou menor pena. As penas também levam em 

consideração outros fatores que nos fazem refletir sobre o que está sendo, de fato, 

tutelado pela lei (FERREIRA, 2012, p. 49-50). 

Complementando o assunto, o juiz Roberto Lorea, discorre:   

 

É preciso compreender que o debate jurídico sobre a questão não se limita à 
definição quanto ao feto ser ou não uma pessoa. O direito à vida não é 
absoluto, bastando que se diga que nosso ordenamento jurídico admite que 
se mate alguém até mesmo em legítima defesa da propriedade (LOREA, 
2006, p. 191).  

 

Sob esse mesmo prisma, percebe-se que o tratamento dado ao direito à vida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro é relativizado até mesmo pelo próprio art. 128 do 

Código Penal, através de exceções admitidas diretamente pelo legislador.   

Quando o legislador opta por não punir a mulher que resolve abortar por conta 

de uma gravidez resultada de estupro ou em caso de ameaça grave à saúde da 

mulher, é possível identificar que há uma desconsideração da interpretação do óvulo 

fecundado enquanto ser vivo que necessita de proteção. Ora, uma vez que a 

legislação admite que a vida embrionária pode ser sacrificada por algum motivo, o 

ordenamento admite que ela não é o equivalente a uma pessoa.  

Nesse contexto, é curioso identificar que o consentimento da mulher no ato 

sexual interfere diretamente na opção do legislador em autorizar a prática ou 

criminalizá-la. Tal ponderação nos remete a pensar quais foram os verdadeiros 

critérios utilizados pelo legislador ao restringir o aborto legal aos casos em que a 

mulher foi violentada.   

Ou seja, quando se trata da hipótese em que a mulher voluntariamente praticou 

o ato sexual que acarretou a gravidez, o aborto é considerado um crime. Nesse 
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contexto, argumenta-se que quando a legislação criminaliza o aborto na hipótese em 

que o ato sexual foi consentido, existe implícito o monitoramento da sexualidade das 

mulheres, o que indica o desejo de punir aquelas que obtiveram acidentalmente a 

gravidez como resultado de relações sexuais.   

Apesar de não ser o foco principal deste trabalho, para que seja possível 

construir uma resposta honesta sobre porque o aborto é crime no Brasil, é necessário 

pontuar que a tipificação de uma conduta como crime é uma questão de política 

criminal. Apesar de não haver consenso sobre o significado da expressão, é possível 

afirmar que para uma conduta ser considerada como criminosa, depende dos 

interesses dominantes de cada sociedade em dado momento histórico, uma vez que 

o próprio Direito é uma forma de relação entre os sujeitos. (PACHUKANIS, 2017, p. 

165-166). 

Nesse sentido, como bem explicado pelo advogado Rulian Emmerick, o 

discurso penal tem sido cada vez mais intensificado na sociedade contemporânea, os 

códigos passaram a tipificar cada vez mais condutas, acarretando o fortalecimento do 

Estado penal máximo, com o objetivo de conter e solucionar os desajustes, 

comportamentos e conflitos sociais (EMMERICK, 2007, p. 30-35). Nessa perspectiva, 

a criminalização do aborto também pode ser observada como uma forma de vigilância 

e controle do corpo e da sexualidade das mulheres. 

De fato, é possível verificar que ao longo da história que a discriminação, a 

dominação e a subvalorização das capacidades femininas sempre foram 

demasiadamente significativas e constantes no debate social, principalmente com o 

surgimento da Era Moderna. No Brasil, desde o período Colonial, o papel da mulher 

estava associado aos interesses religiosos, políticos, econômicos e sociais e por conta 

disso a repugnância do aborto por parte da igreja e do Estado, sempre se fez presente 

de forma muito intensa (SAFFIOTI, 2013, p. 140-144). 

A Igreja Católica e o Estado foram aliados históricos no Brasil, com posterior 

participação do segmento neopentecostal no debate político e jurídico. A partir desta 

união, disseminou-se na sociedade o discurso patriarcal no qual a mulher era 

adestrada para cumprir um papel de gênero bem estabelecido, composto 

essencialmente pela maternidade e o casamento. Portanto, a mulher que abortava 

era demonizada, sofrendo as drásticas penas morais e religiosas impostas pela igreja, 

uma vez que rompia com as leis da natureza e com as leis de Deus, esvaziando-se 

de seu poder divino e natural de conceber um filho. (EMMERICK, 2007, p. 21-22). 
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A partir dessa noção histórica é possível reconstruir as raízes que permeiam as 

motivações da proibição do aborto no Brasil. Muitos defensores do movimento pró-

vida reduzem o debate a defesa da vida do feto. No entanto, ao olhar atentamente, é 

inegável a estreita ligação do movimento com as religiões patriarcais, que reprovam a 

noção de sexualidade com a finalidade de prazer feminino, descolada da reprodução. 

 
No tocante ao sexo, a Igreja Católica, desde os primórdios, foi uma religião 
negativa quanto a essa questão, pois os pensadores encaravam a prática 
sexual, na melhor   das   hipóteses,   como   um   mal   necessário,   somente   
indispensável   para   a reprodução humana, mas que perturbava a verdadeira 
vocação de uma pessoa que era a busca da perfeição espiritual, que por 
definição não é sexual e transcende a carne (LOPES, 2008, p. 3). 

 

Por outro lado, para outros segmentos da sociedade, a oposição ao aborto 

pode não estar ligada diretamente às ideias conservadoras sobre o casamento e a 

sexualidade ou a aversão da sexualidade ativa de mulheres ou meninas solteiras. No 

entanto, muitos acreditam que a gravidez indesejada deve ser vista como 

consequência direta de um ato impensado, irresponsável ou imprudente. Na linha 

dessa argumentação, o sexo pode ser feito de maneira segura, de modo a evitar uma 

gravidez caso a mulher desejasse, e, uma vez não tenho o feito, esta deverá arcar 

com a “consequência” do seu ato.    

Novamente, esta linha de argumentação contamina o debate sobre a 

descriminalização do aborto, uma vez que a moral e a virtude das mulheres que 

buscam interromper a gravidez passam a fazer parte da argumentação favorável a 

proibição e que responsabiliza a mulher pela gravidez não desejada. Afinal, apesar 

todos os métodos contraceptivos apresentarem uma taxa de insucesso - mesmo em 

uso perfeito – é comum ouvir que se a mulher fosse uma pessoa séria e responsável 

ela não teria engravidado1. 

Um outro indicativo sobre como a sexualidade e comportamento das mulheres 

são levados em consideração no debate sobre a criminalização é observar como a 

sociedade brasileira interpreta o crime de estupro. De acordo com pesquisa Datafolha 

encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 33,3% da 

população brasileira acredita que a vítima é culpada pelo crime. Entre os homens, o 

                                            
¹Disponível em: https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2019/05/o-globo-

02052019_Qual-e-o-lugar-do-homem-na-contracepcao_-Jornal-O-Globo.pdf. Acesso em: 12 de jun. 

2020. 
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pensamento ainda é mais comum: 42% deles dizem que mulheres que se dão ao 

respeito não são estupradas2. 

Apesar de haver previsão legal que extingue a punibilidade nos casos de aborto 

resultado de estupro, o Brasil - de um modo geral - ainda enxerga as vítimas como 

responsáveis pela violência sexual. Além disso, a maioria das vítimas de estupro não 

denuncia o crime3, e muitas vezes quando chegam a denunciar, sofrem com o 

descrédito e exigências de provas físicas4. Nesse sentido, é possível constatar que 

até mesmo quando a legislação permite o aborto legal, a mulher enfrenta diversos 

obstáculos para exercer seu direito5. 

Em resumo, a legislação regulatória sobre o aborto nasceu sob a égide de 

grupos religiosos que não mais fazem parte do Estado, se amadureceu no Código 

Penal Brasileiro através de escusas e penas que relativizam o suposto valor da vida 

intrauterina e hoje vive seus dias atuais como uma normatização de eficiência e 

eficácia questionável, como demonstram os dados expostos nos seguintes tópicos.  

 

2.2  A Legislação Civil Brasileira Sobre O Aborto 

 

O artigo 2º do Código Civil de 2002 dispõe que a personalidade civil da pessoa 

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

direitos do nascituro. De forma simplificada, pode-se definir personalidade jurídica 

como sendo uma ficção jurídica mediante a qual se reconhece identidade jurídica para 

uma dada coisa, para que ela possa, assim, ter direitos subjetivos (POLLIT, 2019, p. 

125). 

Para fins de exposição, no campo do domínio jurídico propriamente dito, será 

aqui estudado as tentativas doutrinárias em conceituar os termos mencionados no 

artigo supracitado, quais sejam: pessoa e nascituro.  

                                            
²Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/um-em-cada-3-brasileiros-culpa-vitima-

em-casos-de-estupro-diz-datafolha.html. Acesso em: 10 de jun. de 2020.  
3Segundo relatório do Fórum, apenas 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a polícia. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-mais-de-180-estupros-

por-dia-numero-e-o-maior-desde-2009.shtml. Acesso em: 10 de jun. de 2020.  
4Obstáculos enfrentados por mulheres vítimas de violência. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36414224. Acesso em: 10 de jun. de 2020.  
5Sem prova de estupro, TJ-RS não autoriza menor a fazer "aborto sentimental". Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2020-jan-30/aborto-sentimental-exige-prova-estupro-decide-tj-rs. Acesso 

em: 10 de jun. de 2020. 
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As opiniões jurídicas relacionadas ao termo ‘pessoa’ são bastante divergentes. 

Registra-se que parte do contraste entre os discursos, deve-se ao fato de que o 

ordenamento não tratou de conceituar a palavra, fazendo com que o termo fosse 

estudado a partir de diversas disciplinas e autores de diferentes áreas. 

Para Washington de Barros Monteiro, o sentido da palavra pessoa é sinônimo 

de sujeito de direito ou sujeito de relação jurídica, já a personalidade jurídica é 

derivada da palavra pessoa. O jurista brasileiro define que: 

 
Capacidade é a aptidão para adquirir direitos e exerce, por si ou por outrem, 
atos da vida civil. (...) Assim a capacidade é elemento da personalidade. Esta, 
projetando-se no campo do direito, é expressa pela ideia de pessoa, ente 
capaz de direitos e obrigações. Capacidade exprime poderes; pessoa é o 
ente a que a ordem jurídica outorga esses poderes (MONTEIRO, 2003, p. 57-
58). 

 

Já para Pontes de Miranda, o conceito de 'pessoa' está ligado aos conceitos de 

personalidade - que se dá com o nascimento com vida - e com o de sujeito de direito 

(BALBINOT, 2002). Assim:  

 
O suporte fático de pessoa natural é biológico (natural); cada homem, cada 
suporte fático para a incidência do art. 2 do CC. O conceito de pessoa natural 
também é jurídico, porque o homem, para ser pessoa tem que entrar no 
mundo jurídico, e a sua personalidade é tão jurídica quanto a das chamadas 
pessoas jurídicas. Apenas, aquelas não têm como suporte fático, necessário 
e suficiente, "cada homem". Sujeito de direito é a pessoa. Pessoa é apenas 
o conceito, o universal, com que se alude à possibilidade, no sistema jurídico, 
de ser sujeito. Pessoa é quem pode ser sujeito de direito: quem põe a 
máscara para entrar no mundo jurídico está apto a desempenhar o papel de 
sujeito de direito (PONTES DE MIRANDA, 1954). 

 

Partindo das duas conceituações explanadas, pode-se afirmar que para o 

ordenamento jurídico, o ser humano após o seu nascimento com vida, será 

considerado dotado de personalidade, mas o termo pessoa ainda não pode ser 

definido com clareza.  

No mesmo sentido, com fulcro no art. 2º do CC/2002, a personalidade civil não 

pode ser estendida ao embrião, considerando que ela somente se estabelece a partir 

do nascimento com vida e do averbamento desse fato no registro civil (BALBINOT, 

2002). 

Noutro giro, no que diz respeito ao conceito e aos direitos do nascituro, há 

também uma gama de teorias e explicações para o termo. O ordenamento jurídico 

brasileiro tratou de conferir proteção ao nascituro, no entanto, a teoria de que o 
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nascituro detém o status de pessoa possui bastante influencia no âmbito doutrinário, 

o que gera o seguinte conflito: tentar atribuir ao nascituro o status de personalidade 

jurídica plena entra em conflito inclusive com as duas únicas exceções em que o 

aborto é permitido no Brasil, isto é, caso de risco à saúde da mãe e gravidez causada 

por estupro.  

Pontes de Miranda, ao considerar a situação do nascituro, defende que a 

entrada no mundo jurídico acontece somente com o nascimento do indivíduo com 

vida. Para o autor, no útero, a criança não é uma pessoa. Se não nasce viva, nunca 

adquiriu direitos, nunca foi sujeito de direito, nem pôde ter sido sujeito de direito 

(PONTES DE MIRANDA, 1954). 

Por outro lado, existem muitos juristas brasileiros que compreendem que o 

embrião deve ser considerado pessoa a partir do momento em que ocorreu a 

fecundação do óvulo pelo espermatozoide. É com base nesta perspectiva que o 

nascituro se reveste de "sujeito de direitos".  

Para o jurista Carlos Alberto Bittar (1994):  

 
Adotou-se sistema em que se tem como início da personalidade o nascimento 
com vida, mas se respeitam os direitos do nascituro, desde a concepção, ou 
seja, quando formado um novo ser. (...) Nossa ordem jurídica reconhece 
direito ao feto, porque dotado de personalidade jurídica própria, ainda 
enquanto no ventre materno, cercando a maternidade e a maternidade de 
cuidados próprios. (...) Proíbe-se o abortamento e práticas outras lesivas ao 
feto, ou zigoto, porque já é pessoa e reúne em si todos os componentes 
básicos da personalidade (BITTAR, 1994, p. 79, grifo meu) 

 

A partir da análise do argumento apresentado, verifica-se que há uma 

contradição entre os trechos acima citados. Afinal, como seria possível conferir ao feto 

todos os direitos da personalidade, se ele ainda não nasceu? De fato, a criminalização 

do aborto é baseada essencialmente na defesa da vida do embrião, porque como dito 

anteriormente, a legislação brasileira considera o embrião a partir de sua concepção, 

o próprio zigoto, como sujeito de direitos. 

Sem dúvida, a posição adotada pelo Brasil, tanto nos códigos civis quanto nos 

códigos penais possuem origem na concepção da ontologia substancialista, 

veladamente religiosa, que pretende reduzir o debate sobre quem defende ou não a 

vida humana (ARDAILLON, 2016). No entanto, quando analisada atentamente, 

poucas pessoas realmente acreditam que um embrião e uma criança não se diferem 

em espécie. Prova disso são as exceções que estão dispostas a fazer, vide escusas 
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absolutórias admitidas no próprio Código Penal, tratamento de fertilização e pesquisas 

de células-tronco que resultam em embriões (POLLIT, 2009, p. 131).  

Ainda sobre a interferência que a religião exerce na sociedade, é importante 

reconhecer que ela influenciou e sempre influenciará na construção dos valores de 

gênero e na distinção entre o certo e o errado. No entanto, a elaboração de leis não 

pode e não deve ser construída em cima de bases religiosas, uma vez que o direito é 

voltado ao homem e, assim, deve atender as necessidades do indivíduo. Significa 

dizer, que a ciência jurídica deve prevalecer sobre a religiosa, não pode sucumbir 

diante de sua força (OLIVÉRIO, 2007). 

Noutro giro, abordagem extremamente necessária ao debate sobre a 

criminalização do aborto, trata-se dos direitos a personalidade civil relativos à mulher 

gestante.  

Para a pesquisadora Rachelle Amália Agostini Balbinot, pode-se até mesmo 

considerar que o feto tenha direito à vida, “desde que essa vida se apresente como 

uma escolha da mulher que o está gestando, uma vez que esta já apresenta todos os 

direitos de personalidade e, também, congrega todos os demais que dele fazem parte” 

(BALBINOT, 2002, p. 62). 

Um outro direito universal que muitas vezes não é levado em consideração 

quando discute-se o problema do aborto é o da autodeterminação da mulher gestante. 

Frequentemente o aborto é visto como uma coisa ruim para a sociedade, um sinal de 

hedonismo, materialismo e hiper individualismo (POLLIT, 2019, p. 64). 

Essa linha do discurso muitas das vezes faz com que os direitos das mulheres 

sofram uma diminuição ou anulação total quando comparados aos do nascituro. Ao 

contrário do que se é feito, a sociedade quando obrigada a lidar com uma situação de 

gravidez indesejada de determinada mulher, deveria reconhecer a capacidade de 

realismo, autoconsciência, autonomia de pensamento, independência, liberdade de 

escolha, integridade física e psíquica dessa mulher.  

Nessa linha de reconhecimento da cidadania das mulheres, a sociedade civil 

obteria ganhos muitas vezes não observados. Sobre esses ganhos, explicita com 

brilhantismo a colunista Katha Pollit: 

 
Deveríamos aceitar que é bom para todos nós se mulheres tiverem somente 
filhos que elas querem e podem criar bem. A sociedade se beneficia quando 
mulheres podem e querem se comprometer com sua educação, trabalho e 
sonhos sem precisar ficar com a constante preocupação de que talvez seja 
tudo provisório, pois a qualquer momento uma gravidez acidental pode 



27 

desencaminhar suas vidas para sempre. É bom para a criança ser desejada 
e vir ao mundo quando seus pais estiverem prontos para ela (POLLIT, 2019, 
p. 65). 

 

Em verdade, é preciso evitar que a legislação e a opinião pública atribuam ao 

feto em desenvolvimento o status de superpessoa. Sobre a ocorrência dessa 

classificação do feto enquanto pessoa possuidora de personalidade civil, discorre a 

autora:  

 

Na realidade, a personalidade civil fetal por si só é um termo errôneo. Sob 
sua égide, o feto é, na verdade, uma espécie de super pessoa – ele pode 
forças coisas que nenhum bebê consegue. Ele pode tomar o comando da 
saúde e da vida de sua futura mãe, por exemplo. Não há nenhuma outra 
circunstância que os pais devam emprestar seus corpos físicos para 
preservar seus descendentes, ou em que qualquer pessoa em geral deva 
fazer isso por outra pessoa. Os pais, claro, têm muitas responsabilidades 
sobre seus filhos que eles não têm em relação a outras pessoas, mas essas 
obrigações têm um limite. Sendo assim, os pais não são obrigados a doar 
sangue aos seus filhos – muito menos um rim ou qualquer outro órgão vital – 
mesmo se forem os únicos doadores compatíveis e que o filho morra caso 
não receba o órgão. Claro, somos livres para pensar que um pai que se 
recusasse a fazer este sacrifício seria um monstro; muitos pais exaltariam em 
poder salvar a vida de um filho doando uma parte de seu próprio corpo. Talvez 
algumas pessoas pensem que uma lei obrigando os pais a doarem sangue 
ou órgãos aos filhos seria uma boa ideia. Mas nunca veremos pais forçados 
por lei em um hospital, amarrados à força, anestesiados e privados de um 
rim. Claramente há uma questão de discriminação de gênero quando leis 
contra o aborto exigem que mulheres emprestem seus corpos a óvulos 
fecundados por nove meses, sem contar o parto, mas os homens nunca são 
obrigados a dar um recipiente de sangue que seja para seus filhos nascidos. 
(...) Dizer que zigotos, embriões e fetos não são pessoas não significa que 
não tenham valor, especialmente se a gravidez progredir e o feto se tornar 
apto a sobreviver por conta própria. Eles não são exatamente pessoas, mas 
é próximo suficiente disso para somente ser destruído para proteger a mulher 
grávida (POLLIT, 2019, p. 143).   

  

No Brasil, durante o ano de 2007, tramitou na Câmara Legislativa do Congresso 

Nacional um projeto de lei que possuía a intenção de extinguir qualquer hipótese que 

autorizasse a prática do aborto. O Projeto de Lei (PL) número 478/2007 ficou 

conhecido como Estatuto do Nascituro, sendo um exemplo claro de tentativa de 

atribuir ao feto personalidade civil.  

O projeto tinha como objetivo reconhecer a condição de pessoa ao feto desde 

o momento da concepção. Em decorrência disso, caso aprovado, o Estatuto revogaria 

as hipóteses legais que permitem que as mulheres interrompam suas gestações e 

pior, impediria a tentativa de legalizar a prática do aborto de maneira plena.  

Os autores do projeto foram os deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini. 

Pode-se observar que apesar dos deputados revestirem seus discursos através da 
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técnica jurídica constitucional, alegando que o art. 5º da Constituição Federal garante 

a proteção ao direito à vida, é indiscutível a presença dos argumentos que citam a 

vontade de Deus, passagens da Bíblia e frases de Madre Teresa de Calcutá na 

audiência pública realizada para discutir o projeto (LIMA, 2014). 

O referido Projeto de Lei demonstra como o Brasil, apesar de constituir como 

Estado Laico, ainda confunde os dogmas religiosos com os princípios constitucionais. 

Importante destacar que a tentativa de transformar convicções que deveriam ser 

privadas em convicções universais é completamente ilegítima e nociva ao 

desenvolvimento sadio da democracia (LIMA, 2014).  

Nesse sentido, aturar a elaboração e a disseminação de projetos como o 

referido Estado do Nascituro, que restringem liberdades asseguradas 

constitucionalmente com fulcro na proteção de valores religiosos cristãos é 

extremamente perigoso para manutenção do Estado Democrático de Direito e 

principalmente perigoso à luta pelos direitos reprodutivos das mulheres.  

 

2.3  O Aborto Em Números  

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) 20166, 1 em cada 5 

brasileiras aos 40 anos já realizou, pelo menos, um abortamento. Em 2015, foram, 

aproximadamente, 416 mil mulheres. O levantamento foi realizado apenas em áreas 

urbanas, o que fez com que a estimativa fosse elevada para 503 mil abortos, 

considerando que a prática também ocorre na área rural. 

De fato, é um número muito alto de crimes a serem evitados, monitorados, 

julgados e, não esqueçamos, punidos. Se o propósito da criminalização do aborto é 

evitar que mulheres assassinem meio milhão de fetos por ano, nenhuma causa 

deveria ser mais importante do que a proibição do aborto no Brasil (POLLIT, 2019). 

Apesar de sua ilegalidade, o aborto é uma prática amplamente difundida e a 

sociedade brasileira tem plena consciência disso (IBOPE/CONSÓRCIO BERTHA 

LUTZ apud BLAY; AVELAR, 2017). 

Considerando esse fato, é no mínimo espantoso a maneira como o judiciário 

brasileiro trata o crime de aborto. A situação do país é paradoxal: mesmo com a 

                                            
6Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n2/1413-8123-csc-

22-02-0653.pdf. Acesso em: 31 de Jul. de 2020. 
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altíssima taxa de abortamento, sua criminalização é considerada baixa. Até mesmo 

nos casos em que mulheres chegam a ser processadas criminalmente pelo ato, é 

incomum que o cumprimento da pena se dê com o encarceramento da acusada, pois 

os processos referentes ao crime de aborto quase sempre são suspensos antes da 

fase de julgamento, tendo em vista o benefício processual previsto no art. 89 da Lei 

9.099/95. O referido artigo dispõe que, nos crimes em que a pena mínima for igual ou 

inferior a um ano, poderá ser proposta a suspensão condicional do processo, por dois 

a quatro anos, desde que a acusada apresente uma série de requisitos, tais como ter 

bons antecedentes (SILVA, 2019), característica comum na mulher brasileira que 

realiza a pratica abortiva (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2018). 

Na literatura acadêmica sobre essa questão, a antropóloga Danielle Ardaillon7 

escreveu:  

 

No momento em que as demandas feministas quanto à questão do aborto 
estão se concentrando na área do legislativo e do direito penal, visando à sua 
legalização, como querem umas, ou a sua descriminalização, como preferem 
outras, é importante saber que se trata de um crime raramente punido quando 
as acusadas são as gestantes, levemente penalizado no caso das ‘parteiras’, 
‘enfermeiras’ e outros agentes e, surpreendentemente, pouco punido 
quando esses mesmos agentes provocam a morte das gestantes. É como se 
sua punição não interessasse realmente à sociedade. É como se houvesse 
um enorme investimento social na sua proibição e pouco interesse na sua 
penalização de fato (ARDAILLON, 2016, p. 9, grifo meu). 

 

No ano de 2017, o Portal Catrinas realizou uma pesquisa com a finalidade de 

mapear a quantidade de processos criminais em tramitação nos Tribunais de Justiça 

espalhados pelo Brasil. Sobre a forma como a pesquisa foi realizada, relatou o site 

jornalístico:  

 

A metodologia aplicada consistiu no envio de e-mail às assessorias de 
imprensa de todos os tribunais de justiça, solicitando o número de processos 
por autoaborto distribuídos no estado nos três últimos anos, segundo a 
tipificação nos artigos 124, 125, 126 e 127, do Código Penal brasileiro.8 

 

                                            
7Doutora em Sociologia, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. Membro da Comissão de Cidadania e Reprodução. Autora de O Salário da Liberdade. 

Profissão e maternidade, negociações para uma igualdade na diferença. (São Paulo, Annablume, 

1997), e de Quando a vítima é mulher (com Guita G. Debert, Brasília, CNDM/CEDAC, 1987).  
8Disponível em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/aborto-brasil-ainda-processa-centenas-de-

mulheres-por-ano/. Acesso em: 24 de Jul. de 2020.  
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Ao final da pesquisa, dos 18 estados brasileiros que responderam o 

questionário foram registrados apenas 331 processos pela prática do autoaborto. 

Àquele provocado pela gestante ou com o seu consentimento, tipificado no artigo 124 

do Código Penal.9 

Sobre o modo como a justiça se comporta diante do crime e a incidência dele 

no corpo social, discorreu Danielle Ardaillon:  

 

Não se trata de uma simples impunidade resultante de desleixo e descaso. 
Pelo contrário, há um paradoxo que merece atenção. Há no caso do aborto 
um enorme investimento social na sua proibição (leis, polícia, prisões), 
associado à pouca insistência na sua penalização de fato. Essa constatação 
autoriza a hipótese de que a sua punição não interessa realmente à 
sociedade. O Estado habitado por esse paradoxo (persegue e maltrata, mas 
não pune) não é algo abstrato, ele é na verdade um grande complexo de 
relações sociais entre cidadãos, relações de poder sem dúvida, mas que, 
como outras, podem ser modificadas (ARDAILLON, 2016, p. 9-10). 

 

As pouquíssimas condenações presentes nas estatísticas jurisprudenciais 

indicam que a existência da tipificação penal tem como principal objetivo coibir 

moralmente a realização da prática abortiva, e não de ostensivamente fiscalizar, punir 

e impossibilitar de forma estrutural a realização do aborto no Brasil.  

Nas palavras do professor Daniel Sarmento: 

 
Os efeitos dissuasórios da legislação repressiva são mínimos: quase 
nenhuma mulher deixa de praticar o aborto voluntário em razão da proibição 
legal. E a taxa de condenações criminais é absolutamente desprezível - aliás, 
se não fosse. seria necessário transformar todo o país numa imensa prisão. 
para comportar as milhões de brasileiras que já praticaram abortos fora das 
hipóteses legalmente permitidas. Daí se pode concluir que. do ponto de vista 
prático. a criminalização do aborto tem produzido como principal 
conseqüência. ao longo dos anos. a exposição da saúde e da vida das 
mulheres brasileiras em idade fértil, sobretudo as mais pobres. a riscos 
gravíssimos, que poderiam ser perfeitamente evitados através da adoção de 
política pública mais racional. Portanto, a legislação em vigor não" salva" a 
vida potencial de fetos e embriões, mas antes retira a vida e compromete a 
saúde de muitas mulheres (SARMENTO, 2005, p. 2) 

 

Diversas são as questões que permeiam o debate sobre a descriminalização 

do aborto. Onde quer que a discussão se instaure, os interlocutores envolvidos, 

inevitavelmente invocarão questionamentos relacionados a definição da palavra 

aborto, do momento em que a vida começa, do momento em que a alma se manifesta 

                                            
9Disponível em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/aborto-brasil-ainda-processa-centenas-de-

mulheres-por-ano/. Acesso em: 24 de Jul. de 2020.  
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no corpo, da moralidade do ato, do papel da mulher na sociedade, dos valores éticos 

que a atual sociedade possui, entre outros (ARDAILLON, 2016, p. 2). 

Ocorre que, embora todas essas questões supramencionadas tenham de fato 

um elevado grau de importância para o debate - algumas mais, outras nem tanto -, a 

realidade dos fatos aponta que o fato social denominado aborto, não se encerra no 

seu tratamento jurídico ou religioso.  

O estudo do aborto observado através da ótica da estatística indica uma 

situação de suma importância: o aborto acontece com frequência relevante no Brasil 

e a sua criminalização somente estabelece uma ilegalidade para as mulheres pobres, 

cuja maioria é de raça negra.  

Primeiro, segundo a Pesquisa Nacional de Aborto 2016, a prática do aborto é 

um fenômeno que acomete mulheres de todas as classes sociais, nível educacionais 

e religiões. Através do levantamento domiciliar elaborado pelas pesquisadoras, na 

faixa etária de 35 a 39 anos, aproximadamente 18% das mulheres já abortou. Entre 

as de 38 e 39 anos a taxa sobe a quase 19%. No entanto, nota-se que há uma 

frequência maior do último aborto entre as mulheres jovens, com 29% dos abortos 

ocorrendo em idades que vão de 12 a 19 anos, 28% dos 20 aos 24 anos, caindo para 

abaixo a partir dos 25 anos (DINIZ; MEDEIROS, 2016). 

Segundo, a discussão sobre a criminalização do aborto no Brasil precisa 

urgentemente refletir a questão sob perspectiva antirracista. As pautas reivindicatórias 

pela descriminalização do aborto não podem ser deslocadas do fato de que, a 

estrutura social brasileira infelizmente ainda carrega o gigantesco legado da 

escravidão e da segregação (POLLIT, 2019, p. 193). 

Apesar de não haver dados pragmáticos sobre a quantidade de abortos ilegais 

praticados no país, diversos são os estudos estatísticos que buscam traçar o perfil da 

mulher que aborta no Brasil. Alguns estudos lançam mão da análise do número de 

óbitos e internações no Sistema de Saúde em decorrência das complicações do 

procedimento.  

 Com o objetivo de verificar sobre quem recai a criminalização do aborto, a 

Diretoria de Pesquisa e Acesso à Justiça da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

realizou uma pesquisa na qual o objetivo era identificar o perfil das mulheres que 

respondem a processo criminal pela prática do crime no estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisa contou com a leitura minuciosa de 55 processos que envolveram 

os tipos penais previstos nos arts. 124, 125 e 126, CP, relacionados no acervo geral 
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do TJRJ. Através da análise de inquéritos foi possível verificar as características dos 

réus em gênero, cor, ocupação, escolaridade, residência e estado civil.  

Como conclusão final, o estudo aponta que a taxa de abortos e a criminalização 

do ato é maior entre as mulheres pobres e negras. O fato está intimamente 

relacionado com o grau de vulnerabilidade social dessas mulheres, uma vez que a 

pobreza dificulta também o acesso a bons métodos contraceptivos e assistência 

médica, e portanto, acarreta mais gestações indesejadas. Ao final, a pesquisa conclui 

que as mulheres que têm maior escolaridade e condições financeiras, buscam realizar 

o procedimento em clínicas de aborto e o fazem logo no começo da gravidez 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018). 

Um outro estudo de grande importância para a análise de dados sobre o aborto 

no Brasil é também a Pesquisa Nacional de Aborto publicado no ano de 2012, 

desenvolvida pelos (as) pesquisadores (as) Débora Diniz e Marcelo Medeiros (2012). 

O estudo realizado no ano de 2010 apontou diversos aspectos que denunciam a forma 

como a criminalização do aborto também um fenômeno racista no Brasil. Segundo o 

levantamento de dados realizado, apesar de boa parte das mulheres receberem 

algum tipo de acompanhamento de terceiros durante o procedimento do aborto, a 

maioria das mulheres que lidam com a situação sozinha é negra e de baixa 

escolaridade (DINIZ; MEDEIROS, 2012).  

Ainda, os dados coletados apontam que o método mais comum entre as 

adolescentes negras e de baixa escolaridade que tentam realizar o aborto é a 

utilização de chás, ervas e líquidos, enquanto que as mulheres com maior capacidade 

econômica alcançam a medicação mais adequada para proceder com a interrupção 

(DINIZ; MEDEIROS, 2012).  

Diante do atual cenário, é clarividente que a criminalização do aborto recai mais 

diretamente a um grupo específico de mulheres. Apesar do aborto ser um fenômeno 

comum na vida reprodutiva das brasileiras, a criminalização é um retrato das 

desigualdades de sexo, raça e classe (CISNE; OLIVEIRA; CASTRO, 2018). 
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3 ABORTO: UM ABORDAGEM JURISPRUDENCIAL   

Ao longo dos anos, diversas foram as tentativas de reforma do Código Penal 

de 1940, principalmente após a promulgação da Constituição de 1988. Para muitos 

juristas e doutrinadores, diversos são os artigos do códex de 1940 que possuem 

incompatibilidade com os princípios da Carta Magna de 1988. Dentre essas tentativas, 

é perceptível a pressão promovida pela sociedade civil em face do sistema judiciário 

a fim de modificar certas previsões legais, o que também acarretou o desenvolvimento 

do fenômeno conhecido como ativismo judicial.  

De forma simplificada, o controle de constitucionalidade pode ser conceituado 

como um mecanismo presente nos ordenamentos jurídicos que possui como objetivo 

realizar determinadas correções e verificações dos atos que não possuem 

consonância quando observados a luz da Constituição.  

Para o Ministro do Supremo Tribunal Federa Gilmar Mendes, o controle de 

constitucionalidade brasileiro pode ser feito tanto de modo difuso como concentrado, 

razão pela qual é classificado como misto (MENDES, 2010).  

Nesse sentido, pode-se refletir que apesar das leis serem produzidas no âmbito 

do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo, cabe às diversas instâncias 

do Poder Judiciário determinar os limites de sua vigência e o seu efetivo cumprimento. 

Nesse sentido descreveu a socióloga Danielle Ardaillon:  

 
Em outros termos, o Poder Judiciário é ao mesmo tempo parte integrante do 
estado, garante do seu funcionamento pela distribuição regulamentada do 
mando através de sua burocracia e árbitro do seu relacionamento com a 
sociedade dentro da legalidade. (ARDAILLON, 2016, p. 10)  

 

 Um dos tópicos mais atuais e controversos da filosofia constitucional é o 

debate relativo ao papel da jurisdição constitucional no âmbito da separação dos 

poderes (BUNCHAFT, 2011).  

Diversos são os posicionamentos dos juristas acerca dos limites da atuação 

jurisdicional. Sem dúvidas, apesar de haver dissenso se o judiciário poderia decidir 

sobre questões que vão para além do caso julgado, algumas demandas como por 

exemplo a legalidade do aborto em casos de fetos anencéfalos, possuem urgência e 

risco de dano em caso de demora. 

Nessa seara, além da discussão se o ativismo judicial pode ou não ser um 

instrumento legítimo e seguro para a sociedade, ainda hoje diversos juristas discutem 
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se o ativismo judicial imperou no procedimento da ADPF 54. Todas as questões acima 

registradas não são objetos do presente estudo, uma vez que dizem respeito 

preponderantemente ao campo da filosofia constitucional.  

Desse modo, os próximos tópicos deste capítulo se atentarão ao estudo dos 

argumentos de ordem técnica e substancial que resultaram na decisão favorável ao 

pedido formulado na ADPF 54 e igualmente invocados pela ADPF 442. 

 

3.1 ADPF 54   

 

No que diz respeito a linha temporal, é possível relacionar o avanço da 

tecnologia e da ciência com o aumento das demandas judiciais para se obter 

autorização para interromper a gestação nesses casos. Conforme a comunidade 

médica passou a diagnosticar e a identificar quadros gravídicos de anomalias fetais, 

incompatíveis com a vida, os personagens envolvidos nesta situação passaram a 

questionar e a pressionar judicialmente a viabilidade da interrupção legal da gravidez 

com a finalidade de evitar danos maiores de ordem física e psíquica tanto a gestante 

quanto para os interessados na gestação.  

Para a literatura médica, a palavra anencefalia é definida como “má formação 

fetal congênita por defeito do fechamento do tubo neural durante a gestação, de modo 

que o feto não apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo 

do tronco encefálico” (MILITÃO, 2013). 

No ano de 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 

(CNTS) ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 54. De maneira objetiva, pode-se conceituar a ADPF 

como uma das ações que fazem parte do controle concentrado de constitucionalidade. 

É um instrumento que tem como escopo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

decorrente da constituição, resultante de qualquer ato ou omissão do Poder 

Público (PAULO; ALEXANDRINO, 2008). 

Durante os anos que antecederam o julgamento final da ação, estima-se que 

foram determinados cerca de 350 alvarás autorizando a interrupção seletiva da 

gravidez (ISG) e 25 alvarás negados (SÁ, 1996). 

A arguição somente foi julgada pela corte no ano de 2012. O advogado 

responsável pela referida arguição foi o atual ministro do STF Luís Roberto Barroso e 

a ação somente foi julgada oito anos após o seu ajuizamento, no dia 11 e 12 de abril 
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de 2012 e aprovada com placar de 8 votos a favor e 2 votos contra. O relator do 

processo foi o Ministro Marco Aurélio de Mello. 

A inicial tinha como pedido principal a declaração de inconstitucionalidade das 

interpretações que julgavam a interrupção da gravide de feto anencéfalo como 

conduta típica, enquadrada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, do Código Penal. 

Quanto as questões procedimentais, a arguição demonstrou que a autora – a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) – possuía legitimação 

ativa e pertinência temática por se tratar de organização que representava a categoria 

da saúde responsável por atuar no procedimento de antecipação terapêutica do parto. 

Ademais, a autora também possuía interesse direto na demanda, considerando que 

caso esses profissionais da saúde participassem de procedimento sem a devida 

permissão legal, estariam sujeitos a ação penal pública (GOMES, 2010). 

Quanto ao cabimento da referida arguição perante o STF:  

 

O patrono declara que é uma argüição incidental e de natureza autônoma e 
que este assunto se enquadra nos três pressupostos de cabimento da 
argüição autônoma, ou seja, (i) a ameaça ou violação a preceito fundamental; 
(ii) um ato do poder público capaz de provocar a lesão; (iii) a inexistência de 
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, ou seja, é a ADPF o 
procedimento legal capaz de levar ao judiciário esta questão de ordem e que 
a manifestação do STF, interpretando os dispositivos penais “conforme à 
Constituição” é o meio de suprir a lacuna temporal existente na legislação 
penal dada ao aborto e “explicitar que ela não se aplica aos casos de 
antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de 
anencefalia, devidamente certificada por médico habilitado.” (GOMES, 2010) 

 

No que diz respeito aos argumentos de mérito apresentados, um contexto 

introdutório deve ser exibido. Em artigo científico publicado entre os anos 1994 e 1995, 

o médico Thomaz Rafael Gollop questionou a seguinte situação:  

 

O Diagnostico Pré-Natal de anomalias fetais foi uma das aquisições 
incorporadas à medicina na década de 50 nos países desenvolvidos, e 
iniciada no Brasil no final dos anos 70. Nos últimos anos desenvolveu-se uma 
nova área disciplinar de atuação, denominada medicina fetal, que incorporou 
às técnicas de diagnóstico as possibilidades de terapêutica intra-uterina. (...) 
No caso das infecções congênitas, a incorporação da Reação em Cadeira da 
Polimerase permitiu a investigação dos fetos de gestantes que apresentaram 
infecção aguda por um destes agentes, e a informação com grande margem 
de segurança, de que o feto foi de fato comprometido ou não. Nesse ponto 
entra a questão: o que fazer com uma anomalia fetal grave e 
incurável?  (GOLLOP, 2009, p. 2, grifo meu) 
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A exposição de mérito defendida pela ADPF 45 partiu principalmente do 

questionamento acima grifado. Os autores da arguição demonstraram que nos casos 

de fetos anencefálicos, a inviabilidade de vida após o nascimento é de 100% fatal e 

que alguns casos, o feto não consegue resistir ainda no útero. Ademais, foi levantada 

a possibilidade de risco a saúde da gestante, uma vez que a permanência do feto 

anômalo no ventre seria potencialmente perigosa. Defendem que a antecipação 

terapêutica no caso de anencefalia, seria a única forma possível e eficaz para o 

tratamento da paciente (a gestante), já que para reverter a inviabilidade do feto não 

há solução (GOMES, 2010). 

Ao longo da petição inicial, explica que, considerando os diversos relatos que 

apontavam os riscos à vida da gestante e da inviabilidade do feto, a antecipação 

terapêutica de parto não poderia ser considerado aborto. Descreve o aborto, segundo 

a doutrina especializada, como “a interrupção da gravidez com a consequente morte 

do feto (produto da concepção)”, informa ainda que “a morte deve ser resultado direto 

dos meios abortivos” e que no caso do feto com anencefalia, a morte é em decorrência 

da má formação congênita e que seu óbito é certo e inevitável, mesmo que sua 

gestação se dê no período normal (GOMES, 2010). 

Também enfatizou que no Brasil a lei regulamenta o aborto está contida no 

Código Penal, sancionado em dezembro de 1940. Argumenta que o referido códex 

possui anacronismos, eis que em 1940 inexistia qualquer meio de checagem da saúde 

fetal e que, tal fato não deveria servir de impedimento, ao acolhimento à direitos 

fundamentais contemplados pela Constituição Federal (GOLLOP, 2009). 

Ademais, o patrono buscou realizar o juízo de ponderação na situação 

problema. Buscou-se valorar os direitos da gestante e do nascituro, quando este tem 

potencialidade de vida, o que não restou demonstrado nos casos de fetos 

anencefálicos, e por esta razão procurou-se garantir o direito da gestante de 

interromper a gestação legalmente.   

Nas palavras do postulante “a gestante portadora de feto anencefálico que opte 

pela antecipação terapêutica do parto está protegida por direitos constitucionais que 

imunizam a sua conduta da incidência da legislação penal” (PLENO; ADPF 54, 2012). 

Os princípios constitucionais invocados foram a dignidade da pessoa humana, 

da personalidade, a legalidade, a liberdade, a autonomia da vontade e o direito à 

saúde. Na formulação do pedido, requereu que a interpretação fosse realizada 

conforme a Constituição (GOMES, 2010). 
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Quando da primeira análise da petição, o Ministro Relator certificou que 

estavam presentes os requisitos de admissibilidade da ADPF e partiu para a análise 

do pedido da liminar cautelar. A tutela provisória tinha como objetivo suspender o 

andamento de processos ou dos efeitos de decisões judiciais que tinham como réus 

os profissionais da saúde que foram acusados de infringir o Código Penal e ainda, que 

fosse concedido às mulheres gestantes de fetos com anencefalia o direito se submeter 

à interrupção terapêutica de parto, até a resolução da matéria em definitivo pelo 

Egrégio Tribunal (BRASIL, 2012). 

O Ministro Relatou deferiu monocraticamente a liminar considerando que os 

direitos postulados possuíam alta probabilidade e que também estava configurado o 

requisito do perigo de grave lesão e risco ao resultado útil do processo. Ressaltou em 

sua decisão o perigo da ocorrência de decisões conflitantes e o risco enfrentado pela 

gestante de feto anencefálico em caso de indeferimento da medida pleiteada 

(GOMES, 2010). 

No entanto, em outubro de 2004, o Plenário do STF se reuniu para analisar a 

matéria e referendou a primeira parte da concessão da liminar – sobrestamento dos 

processos e decisões não transitadas em julgado, porém, numa situação um tanto 

conturbada revogou a segunda parte da liminar que reconhecia o direito da gestante 

em submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos (GOMES, 

2010). 

Durante os anos que sucederam, a Corte recebeu diversos pedidos de ingresso 

ao processo, na condição de amicus curiae. Dentre as entidades que pleitearam a 

participação no processo estavam: da CNBB, da Católica pelo Direito de Decidir, 

Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e da Associação pelo Desenvolvimento 

da Família, todos inicialmente negados (GOMES, 2010).  

Posteriormente, diante da complexidade da matéria, a Corte decidiu com fulcro 

no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9882/99, ouvir diversos segmentos da sociedade em 

audiência pública que ocorreram nos dias 26 e 28 de agosto e 04 e 16 de setembro 

de 2008. 

Ao final, no dia 30 de abril de 2013, a Corte publicou acórdão na qual julgava 

procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inconstitucionalidade da 

interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta 

tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, do Código Penal brasileiro. 
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Sem dúvidas, o julgamento processado pelo STF foi um dos mais emblemáticos 

na história do judiciário brasileiro. Nos anos que sucederam, o caso recebeu ampla 

cobertura midiática e gerou diversas discussões no âmbito da sociedade civil. 

Diversas foram as críticas dirigidas a Corte, principalmente formuladas pelos grupos 

religiosos, que defenderam que, mesmo sem cérebro, a vida do feto deveria ser 

preservada em detrimento da vida da mulher. 

 

3.2 Aborto e Microcefalia  

 

No Brasil, durante o final do ano de 2014 e início do ano de 2015, os primeiros 

casos de infecção causadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus começaram a 

aparecer na região do Nordeste. Diversos pacientes passaram a procurar atendimento 

médico com os sintomas de manchas vermelhas no corpo, coceira intensa, 

conjuntivite e febre baixa (DINIZ, 2016).  

Meses depois, o estado de Pernambuco passou a apresentar um aumento 

significativo de casos de microcefalia e o Ministério da Saúde passou a investigar a 

situação. Mulheres grávidas que relatavam ter tido algum tipo de dengue fraca durante 

a gravidez passaram a receber o diagnóstico no pré-natal de que seus bebês 

possuíam algum tipo de atraso no desenvolvimento do sistema nervoso central. 

Posteriormente o Ministério da Saúde notificou a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sobre a situação.  

Ainda no ano de 2015, o Ministério da Saúde decretou situação de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e passou a divulgar, 

semanalmente, informes epidemiológicos com os casos notificados pelos estados. 

Aprofundados os estudos acerca do novo vírus transmitido através da picada do 

mosquito Aedes aegypti, em novembro de 2015, restou demonstrado que o Zika Vírus 

era o responsável pela alteração significativa no padrão de bebês nascidos durante 

aquele período. Em fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde decretou 

situação de emergência global (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Em Agosto de 2016, foi ingressada a Ação Direta de Inconstitucionalidade/Ação   

de   Descumprimento   de   Preceito Fundamental (ADI/ADPF) de número 5581 pela 

Associação Nacional  dos  Defensores  Públicos (ANADEP) e parceria com o Instituto 

de Bioética (ANIS). Cobrindo diversos temas relacionados à doença, a ADI pedia 

atitudes diretas do poder público como a implantação de medidas de vigilância e 
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contenção contra a doença, estabelecimento de um benefício de prestação 

continuada por três anos e uma série de facilitadores ao acesso a outros benefícios 

às vítimas de sequelas causadas pelo Zika vírus.  

Já a ADPF abordava a necessidade do Estado de adotar medidas concretas 

para tratamento, acompanhamento e reabilitação de crianças e adultos afetados pelas 

consequências decorrentes da doença. Dentre essas medidas, a mais controvertida 

foi a requisição da possibilidade constitucional de interrupção da gravidez para 

mulheres infectadas pelo Zika durante a gestação.    

Baseando-se nos mesmos princípios utilizados na ADPF n. 54, sendo eles a 

dignidade da pessoa humana e a liberdade do direito à saúde e à reprodução, a 

ANADEP argumentou a favor da possibilidade de interrupção da gravidez ao apontar 

o estado de necessidade em que as mulheres infectadas se encontram. Um 

diagnóstico gestacional de microcefalia, combinado com o desconhecimento médico 

do total alcance das consequências do Zika e a falta de estrutura do Estado em 

amparar socialmente a família afetada são fontes de angústia e sofrimento psicológico 

à mulher grávida.  

Entretanto, como apontado por Machado e Silva (2017), a ação sofreu 

resistência contundente e imediata, com ambos a Advocacia Geral da União e o 

Procurador Geral da República apontando ilegitimidade da ANADEF no polo ativo e 

da falta de pertinência temática da ação em relação ao artigo 103, inciso IX da 

Constituição. Em Setembro de 2016, o Congresso Nacional se posicionou em relatório 

também questionando a legitimidade da ação e apontando que o nascituro goza de 

proteção especial no ordenamento jurídico brasileiro. Ao tratar sobre os argumentos 

que se sobrepõe àqueles acatados na ADPF nº 54, o Congresso ressaltou o critério 

da viabilidade do nascituro como fundamento principal a ser respeitado e que fetos 

com microcefalia, apesar de geralmente apresentarem más-formações, são 

comumente viáveis.  

Em 30 de Abril de 2020, o STF julgou por unanimidade como improcedente a 

ADI/ADPF n. 5581. Para a relatora da ação, Min. Cármen Lúcia a ANADEP não 

possuía legitimidade para propositura da ação, indeferindo o processo sem 

julgamento do mérito da questão do aborto ou do benefício social continuado. 
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4 O ABORTO EM OUTRAS LEGISLAÇÕES  

Assim como no Brasil, o debate sobre o direito ao aborto desperta polêmicas 

intensas em todo o mundo. Apesar de ser considerado uma prática que se perpetua 

através do tempo, os debates jurídicos sobre a descriminalização é algo considerado 

recente na legislação mundial.  

Segundo o Center for Reproductive Rights (2020), (do inglês, Centro de Direitos 

Reprodutivos), somente nas últimas décadas quase 50 países fizeram alterações 

jurídicas tendentes a legalização do aborto. A referida organização foi fundada no ano 

de 1992 e dedica-se principalmente a descrever o panorama mundial sobre o 

tratamento jurídico conferido ao aborto. 

No ano de 1998, a organização desenvolveu o Mapa das Leis que tratam do 

aborto no mundo. O mapa supramencionado é atualizado em tempo real e tem como 

objetivo monitorar os países a fim de que seja possível extrair informações sobre o 

tratamento jurídico dado ao aborto. 

Conforme dados informados pela organização, atualmente 59% das mulheres 

da população mundial vivem em países que permitem o aborto de modo geral, 

enquanto 41% vivem sob leis restritivas. O acesso ao aborto seguro e legal não está 

disponível para aproximadamente 700 milhões de mulheres em idade reprodutiva 

(CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS, 2020). 

Figura 1: Situação jurídica do aborto ao redor do mundo

Fonte: Centre for Reproductive Rights, 2020. 
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A entidade dividiu o mundo em cinco categorias de países, quais sejam:  

I. proíbem completamente o aborto (90 milhões (5%) de mulheres em idade 

reprodutiva);  

II. permitem o aborto nos casos em que a gestação ocasione risco de vida a mulher 

(359 milhões (22%) de mulheres em idade reprodutiva);  

III. permitem o aborto por motivos de saúde (237 milhões (14%) das mulheres em 

idade reprodutiva);  

IV. permitem o aborto por amplos motivos sociais ou econômicos (386 milhões (23%) 

das mulheres em idade reprodutiva); 

V. permitem o aborto mediante solicitação da mulher (590 milhões (36%) de 

mulheres em idade reprodutiva) (CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS, 2020). 

Acerca dos dados de abortos inseguros em nível global, as dificuldades para 

obtenção de números confiáveis são os mesmos enfrentados pelo Brasil. Como o 

aborto inseguro geralmente é feito clandestinamente por pessoas não capacitadas 

para o procedimento ou pelas próprias mulheres grávidas, grande parte dos abortos 

não são documentados, portanto, os dados apontados pelas pesquisas são 

estimativas que indicam um panorama próximo do que ocorre de fato.  

Segundo Haddad e Nour (2009), em todo o mundo, todos os anos, cerca de 42 

milhões de mulheres com gravidez indesejada optam pelo aborto e quase metade 

desses procedimentos é inseguro. Cerca de 68.000 mulheres morrem anualmente de 

aborto inseguro, tornando-se uma das principais causas de mortalidade materna 

mundial (HADDAD; NOUR, 2009).  

No que diz respeito a distribuição do número de abortos inseguros entre os 

países, a referida pesquisa aponta que apenas 3% dos abortos inseguros acontecem 

nos países ocidentais, enquanto nos países em desenvolvimento 55% são 

inseguros. As maiores incidências de abortos inseguros ocorrem na América Latina, 

África e Sudeste Asiático. Já as taxas mais baixas de aborto no mundo estão na 

Europa, continente onde o aborto é majoritariamente legal e gratuito (HADDAD; 

NOUR, 2009). 

Ao final, o estudo concluiu que a baixa taxa de abortos na Europa também 

estava intimamente ligada ao amplo acesso aos métodos contraceptivos. 

Paradoxalmente, as regiões do mundo com maiores incidências de abortos inseguros 

possuem legislações mais restritivas em relação ao aborto e também são os países 
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que possuem menor taxa de acesso ao uso de métodos contraceptivos seguros 

(HADDAD; NOUR, 2009) 

Portanto, como métodos para evitar o aborto inseguro, duas são as soluções 

propostas pelas ginecologistas Haddad e Nour (2009): leis de aborto menos restritivas 

e facilitação do acesso ao uso de métodos contraceptivos.  

No Brasil, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos comandado pela 

Ministra Damares Alves, apresentou no ano de 2020 a Campanha de Prevenção da 

Gravidez na Adolescência. Como principal método de contracepção, a Ministra 

pretende difundir a política de abstinência sexual (ZYLBERKAN, 2020).  

Damares Alves é completamente favorável a criminalização do aborto. Durante 

o período em que o Supremo Tribunal Federal pautou a discussão sobre a 

descriminalização do aborto para grávidas com Zika Vírus, a Ministra se pronunciou 

publicamente atribuindo que a movimentação da Corte em debater novamente o tema 

era uma palhaçada10. 

De fato, o movimento antiaborto é um segmento crucial da base do governo 

bolsonarista e a Ministra Damares Alves possui um papel importante nesse debate. 

Para a Ministra, a mulher deve submissão ao homem em seu matrimônio e tal 

comportamento é uma “questão de fé”11.  

É através dessa ideologia que o movimento antiaborto se pronuncia no Brasil e 

no mundo. A criminalização do aborto é também um protesto contra a crescente 

liberdade e poder das mulheres, inclusive no âmbito sexual (POLLIT, 2019).  

Como bem demonstrado no discurso da Ministra Damares Alves, as religiões 

designam papéis explicitamente limitados e status inferiores para as mulheres. 

Importante frisar que a ideologia patriarcal é um segmento presente tanto na Igreja 

Católica quanto nas demais religiões protestantes e evangélicas. Inclusive, a 

interpretação dos papéis de gênero reverberada pela Ministra é a adotada por grande 

parte dos brasileiros bolsonaristas, composta majoritariamente por evangélicos12.  

Para a escritora feminista Katha Pollit (2019), o aborto legal apresenta o 

problema da emancipação feminina de uma maneira particularmente categórica. A 

                                            
10Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/damares-aborto-zika_br_5ec84 131c5 
b629bc3a30f8f1. Acesso em 23 de Jul. de 2020. 
11Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-
crista-mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml. Acesso em 23 de Jul. de 2020. 
12Disponível em: https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelic os-
23126650. Acesso em 23 de Jul. de 2020. 
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descriminalização do aborto desconstrói a retórica apologética construída pelas 

religiões patriarcais ao longo da história, deslocando os corpos das mulheres do 

domínio público e realocando esses corpos no centro de suas próprias vidas.  

Portanto, a prevenção do aborto inseguro – leis de aborto menos restritivas e 

maior uso de contraceptivos – enfrentam obstáculos sociais, religiosos e políticos, 

pois, os números de abortos inseguros, tanto no mundo quanto no Brasil, deixam de 

ser um problema da saúde física da mulher, para ser um desafio profundo às visões 

tradicionais em relação aos papéis de gênero atribuído às mulheres (POLLIT, 2019). 

Como registrado no início deste capítulo, as legislações referentes ao direito ao 

aborto legal têm sofrido diversas alterações nas últimas décadas. No que tange as 

legislações estrangeiras, duas Cortes foram pioneiras no debate sobre a 

descriminalização do aborto no início dos anos 1970: a americana e a francesa.  

Os próximos parágrafos serão dedicados a desenvolver uma breve 

retrospectiva sobre como o debate sobre a descriminalização do aborto se 

desenvolveu nessas sociedades. 

 

4.1 ADPF 442 

 

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal novamente teve a oportunidade 

de tratar sob o tema atinente a criminalização do aborto no Brasil, desta vez de forma 

mais ampla, se comparada com o debate da legalização de aborto de fetos 

anencéfalos.  

No dia 7 de março de 2017, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, 

protocolou perante a Suprema Corte, a Arguição de Descumprimento Fundamental 

442. Nesta ocasião, a patrona responsável pelo ingresso judicial foi a advogada e 

professora Luciana Boiteux De Figueiredo Rodrigues (DIÁRIO OFICIAL, 2018, p. 71).  

A ação foi elaborada em parceria com a Anis – Instituto de Bioética, 

organização feminista fundada no ano de 1999, cujo objetivo é promover a pesquisa 

e o ensino da Ética e da Bioética, relacionando-a à temática dos direitos humanos, do 

feminismo e da justiça entre os gêneros, democratizar pesquisas e ações em Bioética, 

que assegurem os direitos fundamentais das mulheres, da Bioética feminista e da 

Justiça entre os gêneros (ANIS, 2002). 

Como pedido final, a ADPF 442 visa reconhecer que as mulheres tenham 

direito constitucional à interrupção da gravidez até a décima segunda semana de 
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gestação, bem como garantir que os profissionais de saúde detenham direito de 

realizar o correspondente procedimento (DIÁRIO OFICIAL, 2018, p. 71). 

Objetiva que seja declarada a não recepção parcial, pela Constituição Federal, 

dos arts. 124 e 126 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940), dispositivos que 

tipificam como crime contra a vida as condutas de “provocar aborto em si mesma ou 

consentir que outrem lhe provoque” e de “provocar aborto com o consentimento da 

gestante”. 

O argumento tem como fundamento o fato de que a criminalização incorre na 

violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não 

discriminação, assim como aos direitos fundamentais à inviolabilidade da vida, à 

liberdade, à igualdade, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, 

à saúde e ao planejamento familiar, previstos nos arts. 1º, I e II, 3º, IV, 5º, caput e I e 

III, 6º, caput, 196 e 226, § 7º, da Constituição Federal (DIÁRIO OFICIAL, p. 71, 2018). 

 A Ministra sorteada para o posto de Relatora foi a Rosa Weber. Nos autos da 

ADPF, a Ministra convocou audiência pública para discutir a questão, como ocorreu 

durante o processamento da ADPF 54. As audiências ocorreram entre os dias 3 e 6 

de agosto de 2018 e foram ouvidos 60 especialistas do Brasil e do exterior, dentre os 

quais pesquisadores, profissionais de saúde, juristas, advogados e representantes de 

entidades da sociedade civil de defesa dos direitos humanos.  

O fato de o tema ser pauta de discussão no Supremo Tribunal Federal vem 

trazendo certo acalanto, diante da forma como o assunto têm exsurgido no âmbito do 

Congresso Nacional, tratada de forma viciada, com manifestações políticas 

desvirtuadas e carregada de pretensões para angariar atenção do eleitorado 

(DENISE, 2019).   

No contexto acima descrito, a comunidade jurídica voltou-se a debater sobre a 

viabilidade do pedido e principalmente, se o Supremo Tribunal Federal possui 

competência para decidir sobre a questão.  

Como registrado no início deste capítulo, o debate acerca dos limites da 

interpretação constitucional realizada pelo Poder Judiciário é bastante denso e não é 

o objeto de estudo do presente trabalho. No entanto, os atores participantes da ação 

judicial ora analisada, utilizaram como principal argumento a incompetência do órgão 

para julgar o pedido formulado.  

Com o intuito de instaurar o debate, a Ministra Relatou solicitou que a 

Presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à 



45 

Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria Geral da República (PGR) se 

manifestassem nos autos sobre o tema (STF, 2018).  

Em parecer opinativo, a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou 

contrário aos pedidos formulados na ADPF 442, principalmente pelo seguinte motivo:  

 

A Constituição Federal reservou ao Poder Legislativo as capacidades 
institucionais e a legitimidade democrática para definir, como se busca nesta 
ADPF, que a conduta de interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas 
de gestação não mereça ser tipificada como crime, nos termos dos arts. 124 
e 126 do Código Penal. Portanto, é plenamente legítimo que o Supremo 
Tribunal Federal aprecie a compatibilidade com a Constituição da legislação 
penal que tipifica o aborto como crime, tal qual ocorrido na ADPF 54/DF. Não 
se mostra viável, entretanto, que a Corte, a partir dessa análise, 
ultrapasse os limites das competências que lhe foram 
constitucionalmente atribuídas a fim de desempenhar atividades 
reservadas ao Poder Legislativo (ARAS, 2020, p. 34, grifo meu). 

 

Uma vez que os demais atores participantes da ADPF 442 canalizaram as 

energias para pleitear a improcedência do pedido com base na incompetência do 

órgão judicial para decidir a demanda, os próximos parágrafos serão dedicados a 

comprovar que não há qualquer impedimento técnico-jurídico capaz de inibir a 

jurisdição da Suprema Corte para decidir sobre a criminalização ora combatida.  

Sem dúvida, o reconhecimento da soberania do povo e a criação de formas 

democráticas de governo representam melhorias imensas quando comparadas às 

monarquias e teocracias de tempos remotos (BEATTY, 2014, p. 2) 

Por outro lado, os acontecimentos históricos que definiram o século XX servem 

de exemplos de que não há nenhum poder capaz de controlar os políticos inclinados 

a agir “em oposição à razão” nas democracias em que a soberania da lei da maioria 

é absoluta e incondicional. Não é muito raro o fato de que durante a história da 

humanidade, diversas atrocidades foram cometidas em nome de parte significativa da 

população. Ademais, também não é incomum a ocorrência de que muitas 

comunidades, durante a libertação de seus regimes despóticos e arbitrários, lançaram 

mão dos tribunais judiciais (BEATTY, 2014).  

Por conta disso, no decorrer das últimas décadas, cada vez mais os juízes 

receberam o poder de controlar o modo pelo qual os dois poderes de governos eleitos 

exercem a sua autoridade coercitiva de estado. Passou a ser alçada do Judiciário 

determinar se os políticos e demais autoridades ultrapassaram os limites (BEATTY, 

2014). 
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As acusações de que a descriminalização do aborto decidida por meio do STF 

seria uma forma de violação ao princípio da tripartição dos poderes, apesar de 

intensificada com a ADPF 442, também foi alvo de debate durante o processamento 

da ADPF 54. Em análise dos votos prolatados pelos Ministros da Corte há época do 

julgamento, verifica-se que tanto o Ministro Ricardo Lewandowski quanto o Ministro 

Cezar Peluso afirmaram que a competência institucional para decidir a 

descriminalização caberia inteiramente ao Congresso Nacional (PESSOA, 2012). 

Os dois Ministro supramencionados foram os únicos contrários a procedência 

da ADPF 54 e tiveram seus votos vencidos ao final.  

De maneira diversa, ao proferir seu voto o Ministro Celso de Mello arguiu que 

a questão estava intimamente ligada a submissão de grupos vulneráveis à vontade 

hegemônica da maioria dentro do próprio Parlamento, contrariando preceitos 

democráticos fundamentais, cabendo então ao Judiciário atuar como instrumento 

concretizador das liberdades civis. Ademais, caberia ao STF, por este ser o 

instrumento contramajoritário da Constituição Federal (PESSOA, 2012). 

Outros juízes compartilham do mesmo raciocínio do Ministro Celso de Mello. 

Em entrevista ao portal jornalístico BBC Brasil, o Ministro Luís Roberto Barroso 

assegurou com precisão:  

 

Se você entende que o direito de uma mulher interromper a gravidez é uma 
decisão política, então a decisão seria do Congresso. Mas se você entende 
que é um direito fundamental, então é algo assegurado pela Constituição, que 
deve ser garantido e não pode ser mudado nem por emenda constitucional. 
Eu acho que é um direito fundamental da mulher. O Estado não deveria ter o 
poder de mandar a polícia obrigar uma mulher a ter um filho que ela não quer 
ter. Se os homens engravidassem, esse assunto estaria resolvido há muito 
tempo. Então, existe um pouco de sexismo nisso também (PASSARINHO, 
2018). 

 

A posição acima adotada é baseada essencialmente no princípio constitucional 

contramajoritário. A partir da incorporação da força normativa da Constituição 

alavancada pela Carta Maior de 1988, o Supremo Tribunal Federal passou a ter a 

competência essencial de guardião da CF/88, devendo se posicionar enquanto 

“escudo protetor” em face da vontade da dita maioria, sempre que esta manifestar 

pretensões que possam violar algum direito fundamental previsto constitucionalmente.  

Para John Harat Ely, um dos mais respeitados juristas do Estados Unidos, é 

tarefa do judiciário supervisionar os processos da política e do governo, de modo que 

atue como supervisor da Constituição Federal, para garantir que a elaboração de leis 
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não penda injustamente em favor de determinado grupo social. Na concepção do 

jurista, a extraordinária contribuição que o Poder Judiciário pode oferecer a sociedade 

é impedir que os incluídos na política “obstruam os canais de mudança na sociedade 

a fim de lhes garantir a permanência no poder e que sistematicamente ponham em 

desvantagem alguma minoria por mera hostilidade e preconceito” (BEATTY, 2014, p. 

29).   

Como sabido, durante muitos anos as mulheres receberam o pior tratamento 

jurídico possível. Direitos como a garantia ao voto, a propriedade e educação tiveram 

que ser conquistados a custo de muita manifestação e luta política. Do início ao fim 

do século XX, em todo o mundo as mulheres tiveram que lutar em favor da igualdade 

de condições como cidadãs perante a lei (BEATTY, 2014).  

Sobre a situação das mulheres, David M. Beatty discorreu em seu livro “A 

Essência do Estado do Direito”, “é difícil imaginar outro grupo de pessoas cuja posição 

na organização política e econômica de sua sociedade tenha experimentado 

aprimoramento tão expressivo” (BEATTY, 2014, p. 138). 

De fato, os inúmeros movimentos feministas e de mulheres foram capazes de 

modificar de forma revolucionária as assimétricas relações de gênero, promovendo 

maior consciência e subversão diante da condição de subalternidade das mulheres 

aos homens.  

 No entanto, apesar dos ganhos dos feminismos serem inúmeros, a política 

ainda é a instância menos porosa aos valores igualitários e é também por conta da 

referida ausência das mulheres na esfera política que é extremamente perigoso 

destinar somente ao Poder Legislativo a competência para decidir sobre a questão da 

descriminalização do aborto.  

A sub-representação de diversos grupos sociais nos parlamentos, nos postos 

executivos e nos demais espaços públicos de poder é algo latente no Brasil. No que 

diz respeito a representatividade das mulheres na política, apesar de serem 52,1% do 

eleitorado,  44,3% dos filiados a partidos políticos, as mulheres são somente 14,8% 

dos senadores, 13,4% dos vereadores, 11,4% dos deputados estaduais, 11% dos 

prefeitos, 9,9% dos deputados federais e 3,7% dos governadores brasileiros. 

Ademais, somente 18,7% dos cargos nas Comissões Executivas Nacionais são 

ocupados por mulheres (BLAY; AVELAR, 2017).  

Ademais, um levantamento feito no ano de 2019 pelo jornal Gênero e Número 

verificou que entre o período de 1949 até agosto de 2019, 275 propostas de leis 
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mencionaram a palavra aborto. No que diz respeito a autoria das referidas propostas, 

80% dos autores eram do sexo masculino. A pesquisa também identificou que os 

projetos de lei tendentes a descriminalização alcançaram o ápice na década de 1990. 

No entanto, na década de 2010 houve um aumento exponencial do número de 

projetos que pretendiam o endurecimento das penas para o crime e pela proibição 

total do aborto, inclusive dos casos já legalizados pelo Código Penal (SILVA; 

MARTINS, 2019).   

Não coincidentemente, o crescimento de propostas legislativas com o objetivo 

de aumentar a criminalização no Brasil possui relação direta com o crescimento das 

lideranças evangélicas nos espaços institucionais, principalmente no Congresso 

Nacional.  

Sem dúvida, o fato de as mulheres estarem sub-representadas nos partidos, 

nos executivos e legislativos prejudica o avanço qualitativo da discussão sobre a 

descriminalização do aborto no Brasil. E, uma vez impossibilitadas de transpor os 

labirintos da política, caberá também ao Poder Judiciário garantir os interesses e os 

direitos fundamentais da referida minoria política por meio do controle de 

constitucionalidade. 

   

4.2 O aborto nos EUA: Roe v. Wade 

 

A descriminalização do aborto nos Estados Unidos é um dos principais marcos 

da história da luta feminista pelos direitos reprodutivos. A história da criminalização do 

ato no país se assemelha em alguns pontos com história da legislação nacional.  

Durante muitos anos não havia nenhum tipo de lei que tratasse sobre o aborto 

nos Códigos Penais estadunidenses. Conforme documentado por Sagan (2008), dos 

tempos coloniais até o século XIX, a escolha da interrupção da gravidez nos Estados 

Unidos era da mulher “até os primeiros movimentos” do feto. Ainda, durante os anos 

de 1800, não havia sequer um único estatuto que regulamentasse a prática no país 

(SAGAN, 2008). 

Durante os anos de 1900, os Estados Unidos passaram a considerar o aborto 

como crime em todos os momentos da gravidez e em quase todos os estados do país, 

exceto quando o procedimento era imprescindível para salvar a vida da gestante. 

Segundo Sagan (2008), diversas são as raízes históricas que motivaram uma 

mudança tão radical no trato jurídico do aborto nos Estados Unidos. Na época da 
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implementação de leis mais restritivas ao aborto, dentre os segmentos sociais mais 

interessados na proibição legal da conduta, a classe médica exerceu papel primordial 

no fortalecimento da corrente antiaborto (SAGAN, 2008). 

Ao analisar o histórico jurídico de restrições a prática do aborto nos Estados 

Unidos, é possível observar a constante convergência dos argumentos baseados na 

definição biológica do início da vida com os discursos culturalmente vigentes sobre a 

maternidade como obrigação feminina.  

Compartilhando da mesma noção histórica de Sagan (2008), Siegel (1995) 

também destaca que a classe médica foi responsável por encabeçar as primeiras 

campanhas de restrição ao aborto com fundamento na importância de garantir 

proteção aos nascituros. Ademais, os profissionais de medicina da época também 

foram importantes para a disseminação da noção patriarcal de que as mulheres 

casadas deveriam realizar seus deveres como esposas e procriadoras.  

 

O “Boletim sobre Aborto Criminoso” de 1871 da AMA (Associação Médica 
Americana) denunciava mulheres que interrompiam a gravidez: “Ela (a 
mulher) se mostra indiferente ao destino estabelecido para ela pela 
providência divina, ela ignora os deveres impostos a ela pelo contrato marital. 
Ela exorta os prazeres – mas se exime as dores e deveres da maternidade” 
(O’DONNELL E ATLEE 1971:241 apud. SIEGEL, 1995, tradução minha). 

 

Ademais, no sentido de emprestar ao argumento da obrigação da maternidade 

a credibilidade da evidência científica, a comunidade médica criou o conceito 

patológico de que as mulheres que se eximissem do dever de ter filhos cometiam um 

“pecado psicológico”, sendo a maternidade a única maneira das mulheres garantirem 

um corpo verdadeiramente saudável (SIEGEL, 1995).  

A questão do aborto passou a ser tratada como uma situação que dependia 

exclusivamente de fatores científicos, que eram compreendidos apenas por médicos. 

Ironicamente, nesse período histórico, as mulheres eram definitivamente excluídas 

das escolas médicas, ambiente no qual se podia adquirir o conhecimento oculto 

possuído apenas por médicos homens. À vista dessa noção histórica, é possível 

observar a transmutação de noções morais e religiosas num conceito médico falho e 

grosseiro, concebido sem qualquer tipo de comprovação científica.  

Em suma, nos debates sobre aborto, tanto no Brasil quanto nos Estados 

Unidos, posições normalmente conceituadas como sendo sobre a vida dos nascituros 

e a saúde das mulheres, em verdade, existem para encobrir com um véu de 



50 

tecnicidade a pretensão latente de impor papéis e obrigações de gênero à parcela 

feminina da população.  

A situação acima relatada perdurou até a década de 1970, período em que a 

Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por subverter e restabelecer o tratamento 

jurídico dado ao aborto no país.  

No ano de 1971, a requerente Norma McCorvey – mais conhecida pelo 

pseudônimo Roe - ajuizou ação perante a justiça do Estado do Texas na qual 

objetivava autorização para realizar o procedimento de forma legal, feito por um 

médico competente e licenciado, em condições clínicas seguras (ROE V. WADE, 

1973).  

Na ocasião, as advogadas Linda Coffee e Sarah Weddington representaram a 

autora e a ação também previa no rol de pedidos, a descriminalização da conduta com 

fulcro na inconstitucionalidade da lei criminal do Texas. Na época do fato, o referido 

Estado considerava legal apenas o aborto em caso de risco à vida da gestante. 

Através dos recursos, o caso chegou até a mais alta Corte estadunidense sendo 

decido no ano de 1973, causando impacto transnacional para o tema.  

Ao final do processo, a Suprema Corte Americana decidiu, a partir do caso 

concreto Roe vs Wade, que todas as leis do país que criminalizassem o aborto no 

primeiro trimestre de gravidez eram inconstitucionais. A Corte também determinou que 

no segundo semestres o aborto continuaria sendo permitido, no entanto, cada Estado 

poderia regulamentar o exercício do direito visando exclusivamente proteger a saúde 

da gestante. A decisão também permitiu que os demais Estados proibissem o aborto 

no terceiro trimestre, exceto quando houvesse séria ameaça à vida ou à saúde da 

mulher (ROE V. WADE, 1973). 

No que diz respeito ao método de interpretação constitucional, pode-se verificar 

que a Corte analisou a questão do aborto sob as lentes da teoria da proporcionalidade 

(BEATTY, 2014). 

Na decisão, um dos argumentos utilizados para fundamentar a posição de 

legalidade, foi a análise ético-biológica da condição de desenvolvimento fetal até o 

primeiro trimestre de gravidez. A Corte destacou que ao longo da história da 

criminalização, nenhum dos Estados do país reconhecera que o feto em 

desenvolvimento possuía os mesmos direitos e o mesmo status jurídico das pessoas 

já nascidas. Para demonstrar a referida constatação, a Corte relembrou que pelo 

histórico legislativo daquele país, assim como ocorre no histórico legislativo nacional, 
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o aborto nunca recebeu punição tão severa quanto a que se aplica em caso de 

homicídio. Ademais, nenhum Estado emitiu sequer atestado de óbito para fetos de 

aborto espontâneo, mesmo quando eram plenamente desenvolvidos e capazes de 

sobreviver (BEATTY, 2014). 

  

Ao definir o significado de vida de acordo com desenvolvimento biológico do 
feto, a solução do trimestre mantém coerência do Estado com seus próprios 
padrões. Quando o feto está muito longe de ser aquilo que o Estado trata 
como uma pessoa humana no sentido jurídico, quando se encontra ainda 
num estado puramente vegetativo e insensível a todo sentimento, a vida da 
mulher, para quem um filho indesejado pode resultar em grande sofrimento, 
(...) tem prioridade. No outro extremo da gestação, quando apenas alguns 
dias separam um ato de aborto do infanticídio, o Estado tem o direito de tratar 
como criminoso (BEATTY, 2014, p. 340). 

  

Diante do embate ético-jurídico proposto, a Corte sopesou os direitos das 

mulheres a exercerem plenamente sua autonomia reprodutiva versus o direito do feto 

ao desenvolvimento pleno. Ao final, restou decidido por 7 votos a 2, que a lei do Estado 

do Texas era inconstitucional e que, o direito da mulher à liberdade reprodutiva estava 

protegido pelos princípios constitucionais da liberdade individual e da privacidade, 

assegurados pela Décima Quarta Emenda, quando contempla o direito ao Devido 

Processo (Roe V. Wade, 1973). 

Roe v. Wade é considerada por muitos estudiosos uma das maiores decisões 

do século XX. Para Sagan (2008), a decisão foi boa e prudente ao tratar de uma 

questão complexa e difícil, sendo um marco equilibrado entre as reinvindicações 

conflitantes de liberdade e vida. Não obstante tenham se passado mais de quatro 

décadas da decisão, Roe v. Wade ainda provoca debates fervorosos e controvertidos 

sobre o aborto nos Estados Unidos.  

No tempo que o resultado da Roe v. Wade foi publicado, os movimentos 

feministas e de mulheres encararam o resultado como uma vitória incomparável. De 

fato, a decisão de 1973 é um dos maiores avanços transnacionais acerca do direito 

ao aborto legal. No entanto, pequenos detalhes da referida decisão vieram a se 

mostrar como defeitos cruciais à luta pela garantia dos direitos reprodutivos das 

mulheres.  

A Roe v. Wade vigora plenamente, sendo uma decisão com status Federal, ou 

seja, os demais Estados Federados devem produzir leis que não violem a decisão 

proferida pela Corte Suprema. No entanto, diversas foram as políticas de restrição ao 

direito do aborto implementadas pelos Estados Federados.  
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Dentre as restrições que desmantelam o direito ao aborto legal estão os custos 

elevados do procedimento, as notificações e consentimentos dos pais para meninas 

menores de idade, folhetos governamentais repletos de propagandas contra o aborto 

que médicos devem ler às pacientes, aconselhamento psicológico onde as grávidas 

são influenciadas a não decidirem pelo aborto (POLLIT, 2014).  

Apesar do movimento antiaborto não conseguir a alteração formal da Roe v. 

Wade, o aborto foi dificultado em grande parte do país. Um dos grandes empecilhos 

que dificultam o acesso aborto nos Estados Unidos é o poder econômico das 

mulheres. Nem todos os Estados Federados oferecem cobertura gratuita ao 

procedimento. Conforme dado apresentado por Pollit (2014), 33 Estados Federados 

não oferecem o serviço gratuito através do Medicaid13.  

Por consequência, o aborto permaneceu inacessível a todas as mulheres de 

baixa renda que vivem nestes Estados, uma vez que não possuem condições 

financeiras para pagar pelo procedimento particular, outra vez por não disporem de 

recursos para se deslocarem até um Estado onde o serviço é oferecido gratuitamente.  

Em verdade, logo após a decisão da Roe V. Wade, as reações conversadoras 

começaram a avançar com as medidas restritivas. Uma das políticas que causaram 

maior impacto negativo no processo de exercício do direito ora garantido 

judicialmente, foi a decisão da Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida 

pelo ultraconservador Jesse Helms, onde estabeleceu-se que os recursos da 

Cooperação Americana ao Desenvolvimento não poderiam ser usados para financiar 

os serviços de aborto (CORRÊA, 2004).  

Além da questão econômica, diversos protocolos completamente duvidosos 

foram estabelecidos como parte do procedimento da interrupção voluntária da 

gravidez, com a missão de desencorajar mulheres de fazerem abortos. Muitos 

Estados exigem que médicos devam prestar aconselhamento psicológico ou ler 

cartilhas com informações inverídicas sobre os riscos da paciente em desenvolver 

câncer de mama ou doenças psiquiátricas, em virtude do procedimento (POLLIT, 

2014).  

 

É como se uma mulher tivesse o direito de votar, mas o local da votação fosse 
do outro lado do estado e votar custasse duas semanas de seu salário. Ou 
como se ela tivesse o direito de ser judia, mulçumana ou budista, mas seu 

                                            
13Programa social governamental destinado a garantir atendimento médico a famílias e indivíduos de 
baixa renda nos Estados Unidos. 
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lugar de culto ficasse a quatro horas de distância do ônibus, e antes de poder 
ir aos cultos ela precisasse ouvir sermões de fundamentalistas cristãos 
alertando-a de que ela irá para o inferno se ela não aceitar Jesus como seu 
salvador. Nunca aceitaríamos estes tipos de restrições aos nossos demais 
direitos constitucionais como permitimos os embaraços aos direitos de 
interromper uma gravidez (POLLIT, 2014, p. 49-50) 

 

  

Muitas estudiosas feministas se dedicam a estudar o avanço das políticas anti-

direitos-ao-aborto nos Estados Unidos. Para Pollit (2014), uma das razões do 

movimento ter avançado nas últimas décadas foi a ascensão política do Partido 

Republicano. Da história recente - com exceção dos presidentes Bill Clinton e Barack 

Obama - Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush e 

Donald John Trump foram eleitos pelo Partido Republicano e todos eles eram 

propensos as políticas de restrições ao aborto.  

Para além da questão das eleições políticas, Pollit (2014) também traz à baila 

uma questão fundamental para compreender como se desenvolve a disputa de 

opinião sobre o aborto nos Estados Unidos: apesar da posição antiaborto não 

representar uma maioria numérica ela é extremamente organizada, dedicada, intensa 

e sagaz.  

 

Eleito com apoio de setores fundamentalistas religiosos o governo de Ronald 
Reagan criaria inúmeros obstáculos domésticos, como também de política 
externa, em relação ao aborto. A era Reagan inaugurou as ações radicais 
dos grupos anti-aborto que passaram a bloquear o acesso das mulheres às 
clínicas, ao que se chamou de operação resgate. Esta nova forma de agir 
culminaria, como se sabe, com atentados a bomba, assassinato e 
perseguição de médicos. Em 1997, a situação era tal que os jornais 
brasileiros denunciavam a situação alarmante: “Bombas contra o aborto nos 
EUA”; “Terror na guerra ao aborto nos EUA”. O que a rigor permite 
caracterizar as forças envolvidas neste tipo de ação como fascistas (se 
não terroristas) (CORRÊA, 2004, p. 3, grifo meu). 

 

Até o presente momento histórico, o movimento antiaborto não conseguiu 

reverter a decisão emanada pela Corte no ano de 1973, no entanto, os 

antiaborcionistas americanos conseguiram modificar os fundamentos do debate sobre 

o aborto legal, de uma questão de luta por igualdade de gênero, que afeta o status 

político e social das mulheres, para uma discussão moral e abstrata, relacionada 

exclusivamente aos direitos dos fetos.  

Diante do deslocamento acima descrito, diversas pensadoras feministas ao 

analisar com profundidade os argumentos utilizando pela Corte em 1973, refletem que 
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o Supremo deveria ter legalizado o aborto a partir do fundamento da igualdade de 

gênero e não da liberdade e privacidade (POLLIT, 2014). 

Dentre as mulheres que compartilham da interpretação acima mencionada 

destaca-se a Juíza da Suprema Corte e feminista Ruth Bader Ginsburg (1994).  

 

O conflito (do aborto), não é simplesmente sobre os interesses do feto e os 
interesses da mulher, de forma estrita, nem da questão aparentemente 
primordial do poder do Estado versus o controle privado do corpo da mulher 
durante um período de 9 meses. Também na balança está o poder da 
autonomia da mulher no controle da sua vida por um todo, (...) sua 
habilidade de se posicionar em relação ao homem, a sociedade e ao 
Estado como uma cidadã independente, autossuficiente e igual 
(GINSBURG, 1994, p. 383, tradução minha).  

  

Para Catharine MacKinnon (1991), importante escritora da teoria feminista do 

direito, a própria noção do direito à privacidade é uma formulação de origem patriarcal, 

quando analisada à luz da evolução do direito das mulheres. Sob o argumento de que 

o Estado não deve intervir nas relações conjugais por se tratar de esfera privada do 

particular, diversos países até os tempos atuais não criminalizam o estupro praticado 

dentro do casamento. No Brasil, somente no ano de 2009 o estupro marital passou a 

ser explicitamente criminalizado. O fato acima mencionado é um exemplo de que sob 

o argumento da separação entre o público e privado, ao longo da história, direitos 

como o da dignidade das mulheres foram violados pela tirania do homem, à margem 

de qualquer controle estatal14 (SARMENTO, 2005). 

Em verdade, o direito à privacidade possui uma faceta eminentemente 

negativa. No entanto, quando se pretende elaborar normas jurídicas que tenham como 

objetivo exterminar a discriminação sexual e promover a igualdade de gênero, o 

Estado não deve tratar o imbróglio como uma não-questão. Ao contrário, no caso da 

legalização do aborto nos Estados Unidos, a fim de efetivar o acesso ao direito do 

aborto legal, o Estado deveria, por exemplo, promover e garantir a cobertura dos 

custos do procedimento, atuando positivamente na luta pela igualdade de gênero e 

social.  

Ainda sobre o critério da igualdade de gênero como cerne da luta pelo direito 

ao aborto legal, a jornalista Katha Pollit (2014) discorre que a criminalização do aborto 

                                            
14Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2016/03/22/marido-que-
estupra-a-mulher-e-punido-criminalmente-em-apenas-52 paises.htm#:~:text=S%C3%B3%20em% 
202009%20o%20C%C3%B3digo,pela%20Lei%20Maria%20da%20Penha. Acesso em: 23 de Jul. de 
2020. 
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é uma forma de tornar a maternidade obrigatória para as mulheres, uma vez que a 

ocorrência da gravidez pode determinar o resto da vida de uma mulher.  

Catharine MacKinnon (1991) analisa com brilhantismo a característica da 

criminalização do aborto enquanto forma de maternidade compulsória. A autora 

instrumentaliza que, sendo a gravidez algo que apenas pode ser experienciado por 

mulheres, e por causa das consequências sociais desiguais que a gravidez inflige às 

mulheres, qualquer gravidez forçada sempre vai deprivar e afligir mais um sexo como 

membro do seu gênero (MACKINNON, 1991).  

Nesse sentido, assim como nenhum homem jamais vai engravidar, nenhum 

homem jamais vai precisar realizar um aborto, e, portanto, ser colocado na posição 

de ser negado a fazê-lo pela lei. Nessa questão, apenas mulheres podem ficar em 

desvantagem, por razões específicas de sexo, através de restrições estatais de aborto 

(MACKINNON, 1991). 

De fato, obrigar que mulheres tenham filhos compulsoriamente sob a 

justificativa de que o encargo da gravidez acidental se trata de um destino biológico 

predestinado é aniquilar completamente os direitos da dignidade e autonomia da sua 

própria vida.  

Com efeito, a sociedade ocidental do presente continua definindo as atividades 

relacionadas à maternidade e a criação de uma criança como sendo um trabalho da 

mulher. Dentro dessa realidade, mulheres costumam ter acesso dificultado a 

empregos que paguem salários suficientes para sustentar uma família, creches 

amplamente disponíveis ou qualquer outro tipo de auxílio prático às tarefas diárias da 

maternidade.  

Na outro ponta da pirâmide social, também é comum que mulheres tenham de 

abdicar de carreiras profissionais ou acadêmicas bem sucedidas, sucumbindo à 

dependência financeira dentro do matrimônio para se dedicarem exclusivamente à 

criação de um filho. Nesse contexto, a realidade é que uma gravidez indesejada 

significa para uma mulher uma assustadora perda de controle sobre seu destino 

(WILLIS, 1979). 

Conforme desenvolvido por Ellen Willis (1979), a história da sociedade 

contemporânea sempre foi muito hostil em relação à ambição das mulheres de ter 

uma vida melhor. Ao criminalizar a conduta, a sociedade ignora completamente que a 

mulher em questão teria muito a perder por ser responsabilizada por um filho 

acidental.   
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Dessa forma, pode ser depreendido que as regulamentações de restrição ao 

aborto em verdade se configuram como políticas de casta, restringindo a um grupo 

(no caso, o gênero feminino) sua capacidade de deliberar sobre sua condição real, 

submetendo-o ao status, papel e trabalhos associados à maternidade por decisão de 

um outro grupo (gênero masculino).  

As faces dessa política que interpreta gênero como casta estão presentes por 

exemplo em como as restrições ao aborto atingem isoladamente apenas as mulheres, 

impondo a elas uma invasividade estatal que não acomete o gênero masculino de 

nenhuma outra maneira semelhante, como mencionado anteriormente.  

Além disso, essas normatizações são guiadas e concebidas dentro de uma 

realidade que estereotipa e naturaliza a realização do trabalho materno, perpetuando 

um papel que foi usado durante séculos para subordinar as mulheres como classe.  

Nesse contexto, fica evidente que a essência do debate sobre o aborto gira em 

torno da questão de gênero, sendo a luta pela igualdade o baluarte pelo qual o debate 

deve perpassar, a fim de que sejam elaboradas legislações mais justas e sensíveis à 

realidade da questão do aborto.  

Entretanto, como foi discutido na análise jurisprudencial de Roe vs Wade, a 

decisão da Suprema Corte americana não utilizou como base a defesa da igualdade 

de gênero. No contexto da decisão, o individualismo, anti-estatismo e a interpretação 

biológica da reprodução tomam a frente do debate, trazendo como solução uma 

comunhão dos interesses conflitantes do Estado e da mulher grávida.  

Em Roe, o interesse estatal em garantir a vida em potencial se fortalece em 

função do tempo, com a mulher grávida podendo exercer sua liberdade para abortar 

com maior facilidade nos meses iniciais da gestação e perdendo essa autonomia 

conforme o tempo avança.  

Conforme a literatura feminista evolui, fica cada vez mais claro a fragilidade e 

limitação da Roe para servir de exemplo para legislações descriminalizadoras do 

aborto e de outros temas relacionados a questão de gênero ao redor do mundo 

(SIEGEL, 1995).  

A reinterpretação do direito ao aborto legal a partir da Roe vs Wade que tenha 

a igualdade de gênero como baluarte é primordial para a concepção e elaboração de 

legislações mais justas que tratem sobre grupos historicamente fragilizados e 

subordinados a outros interesses.  
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Essa mudança de paradigma tem potencial de trazer ao debate social e jurídico 

a utilização da análise histórico-dialético como ferramenta intelectual, através da qual 

é possível observar que as desigualdades de gênero, raça e classe moldam a 

realidade fática e a ideologia predominante nas sociedades.  

As legislações não se desenvolvem a partir de sujeitos neutros e compreender 

as pretensões do Estado ao criminalizar o aborto é etapa primordial para reconhecer 

e identificar as condições de subordinação e discriminação suportados pelas 

mulheres. Somente a partir do reconhecimento desta condição, o Direito poderá, 

enquanto ferramenta de transformação social, ao lado da luta feminista pela igualdade 

de gênero, assegurar os direitos individuais e coletivos à todas as mulheres. 

 

4.3 O aborto na França: análise do processo de legalização  

 

Sendo uma nação com um Estado consolidado há muito mais tempo que o 

Brasil ou Estados Unidos, é natural que a história legal do aborto na França seja mais 

extensa e conturbada que a de ambos os países. Entretanto, as restrições regulatórias 

à prática do aborto no país seguiram caminhos muito parecidos no seu teor social, 

político e jurídico.  

Os primeiros registros de proibição da prática abortiva na França são oriundos 

da Igreja Católica, restringindo a prática no país desde o século VIII (MOREL, 2012). 

Sob o Código Penal Napoleônico de 1810, tanto a mulher como o médico que 

realizasse o procedimento estariam submetidos a prisão por longos períodos de 

tempo. No entanto, a prática continuou a ser plenamente realizada na forma de auto 

aborto ou através de procedimentos clandestinos, com a tensão entre o Estado e os 

praticantes do aborto crime aliviadas por uma baixa taxa de fiscalização e aplicação 

da lei (STETSON, 1986).  

No contexto do declínio populacional após a 1ª Guerra Mundial, as elites 

políticas francesas revisaram as leis sobre temas como contracepção e aborto. Nos 

anos iniciais da década de 1920 foram estabelecidas legislações que previam penas 

e multas não só a aqueles que realizassem abortos ou vendessem contraceptivos, 

mas também a qualquer um que distribuísse informações sobre procedimentos que 

evitassem a gravidez ou até mesmo insumos para realização da prática abortiva. As 

penas eram relativamente mais brandas do que as presentes no Código Napoleônico, 
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com a expectativa do governo de que condenações seriam mais prováveis dessa 

maneira (STETSON, 1986). 

Entretanto, como em diversos outros países, a legislação contra o aborto não 

foi suficiente para coibir a prática, com o número de abortos no país chegando a quase 

1 milhão por ano na década de 40 como estimado pelo centro de pesquisa francês, 

Institut National d’Études Démographiques (STETSON, 1986). Nesse contexto, a 

chegada dos movimentos políticos franceses da década de 1960 foi acompanhada 

pelo ressurgimento do debate pela legalização do aborto em diversas frentes. 

A primeira vitória do movimento pelo planejamento familiar se deu pela 

aprovação em 1967 do Ato de Neuwirth, que legalizava a venda e prescrição de 

medicamentos anticonceptivos. Estimulados pela conquista e pela euforia social do 

movimento de Maio de 1968, grupos feministas começaram a se organizar em torno 

de grupos políticos pela legalização do aborto, culminando no grupo feminista Choisir 

(do francês, Escolher), formado pela advogada Gisèle Halimi e pela filósofa Simone 

de Beauvoir (STETSON, 1986). 

Adotando uma estratégia com o intuito de demonstrar a ineficácia das leis 

proibicionistas de 1920, o grupo feminista Mouvement de Libération des Femmes 

(MLF) publicou em 1971 o “Manifesto das 343”, expondo publicamente os relatos de 

343 mulheres que já haviam realizado o aborto de maneira ilegal. Assinado por 

Simone de Beavouir, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau e diversas outras 

personalidades francesas, o grupo desafiava o governo a agir ou mudar a legislação.  

 

Um milhão de mulheres abortam todos os anos na França. 
Elas o fazem em condições perigosas em razão da clandestinidade à qual 
estão condenadas, enquanto essa operação, quando praticada sob 
supervisão médica, é das mais simples. 
Fazemos silêncio sobre essas milhões de mulheres. 
Eu declaro que sou uma delas. Eu declaro que abortei. 
Da mesma forma como exigimos o livre acesso a métodos anticoncepcionais, 
exigimos o aborto livre. 
(MANIFESTE DÈS 343, 1971, tradução Revista QG Feminista)  

  

A pressão social exercida pelos grupos feministas foi respondida pela Ordem 

Nacional dos Médicos franceses, tradicionalmente contra a liberalização de práticas 

abortivas. Composta por membros das mais altas classes sociais francesas, o grupo, 

auxiliado por juristas, professores e enfermeiros “a favor da vida” organizou-se em 

torno do argumento supostamente científico de que a vida começava na concepção. 
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Era divulgado que o aborto não era diferente do homicídio e a prática foi comparada 

com a eutanásia (STETSON, 1986). 

Um ano após a publicação do Manifesto das 343, a advogada Gisèle Halimi 

defendeu, em um julgamento com grande engajamento político e midiático, uma jovem 

de 17 anos que foi presa por realizar um aborto clandestino após ser estuprada. 

Médicos, biólogos e outras figura proeminentes como Beavouir testemunharam, 

pondo a lei em questão. Enquanto isso, militantes políticos protestavam pela cidade 

de Paris, culminando na absolvição da jovem devido a condições atenuantes. O grupo 

Choisir publicou a transcrição do julgamento, expondo a questão ao debate popular 

(STETSON, 1986).  

É interessante observar as distinções entre os processos de despenalização 

do aborto na França e nos Estados Unidos outrora analisado. Ao contrário do que 

ocorreu no país Americano, a legalização do aborto da França partiu do Poder 

Legislativo e não do Judiciário.  

A magnitude do processo de mobilização social e a eficácia dos grupos 

feministas em trazer para o centro da discussão o direito das mulheres à contracepção 

e a sexualidade livre, foram definitivos para que o Poder Legislativo remodelasse a 

Lei criminal. Sem dúvidas, o processamento da despenalização se deu de forma 

bastante peculiar. Como mencionado anteriormente, dentre os anos de 1810 até 1975, 

a França possuía lei proibitiva do aborto com penas severas e multas. No entanto, em 

18 de janeiro de 1975, foi aprovada a Lei nº 75-15 que revolucionou o tratamento 

jurídico dado ao aborto no país (FRANÇA, 1975). 

A Lei foi nomeada como Lei Veil em homenagem à então Ministra da Saúde 

Simone Veil. A Ministra era uma ferrenha defensora do novo projeto de lei, tendo se 

pronunciado publicamente em discurso histórico a favor da despenalização, por 

entender que a questão do aborto era um problema de saúde pública (SANTOS, 

2012). 

Quando a Lei Veil foi publicada, o seu texto previa que a vigência da norma 

seria temporária, pelo prazo de cinco anos. A Lei autorizava o procedimento voluntário 

de interrupção da gravidez nos casos de solicitação da gestante, sempre que a 

maternidade lhe causasse dètresse (do Francês, angústia).  

O procedimento deveria ser realizado nas dez primeiras semanas de gestação. 

A Lei também autorizava o aborto nos casos em que houvesse risco à sua vida ou 

saúde da gestante, ou nos casos de anomalias irreversíveis do feto. Além do marco 
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temporal e do estado de dètresse, a Lei também exigia que antes de realizar o 

procedimento, a gestante deveria realizar consulta médica, ocasião em que seriam 

fornecidos aconselhamentos e assistência “para a resolução de eventuais problemas 

sociais que estivessem induzindo à decisão pela interrupção da gravidez” 

(ARDAILLON, 2016, p. 27). 

Passados os 5 anos de vigência, o Poder Legislativo francês novamente pautou 

o tema e em votação, restou consolidado que a Lei Veil assegurava o respeito a 

qualquer ser humano desde o início da vida e que nada poderia infringir esse princípio, 

com exceção dos casos extremamente necessários e nas condições definidas 

naquela Lei (ARDAILLON, 2016, p. 27 apud FRANÇA, 1975).  

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, o ordenamento jurídico francês 

reformou a legislação em diversos momentos liberalizando ainda mais o acesso ao 

aborto. No ano de 1982, a fim de atender uma demanda de justiça social, o governo 

francês passou a reembolsar os procedimentos de interrupção voluntária da gravidez 

pelo sistema público de saúde, pauta histórica dos partidos socialistas. Antes do 

referido aditamento na Lei, o Estado somente arcava com os custos do procedimento 

em casos onde havia risco de saúde da gestante ou quando o feto sofria de doença 

grave e incurável (SANTOS, 2012).   

Mais uma vez, no ano de 2001, alguns dispositivos da Lei foram revisados e 

novas modificações foram aprovadas pelo Parlamento francês. Até àquele ano, a 

interrupção voluntária da gravidez deveria respeitar o marco temporal de 10 semanas. 

No entanto, no mês de julho de 2001, a aprovação da Lei nº 2001-588 aumentou o 

prazo legal para 12 semanas. Além disso, a atualização legislativa revogou a 

exigência de que a interrupção voluntária da gravidez em mulheres menores de idade 

somente fosse realizada mediante autorização dos pais da gestante. Com a alteração, 

a menor poderia escolher que o procedimento fosse realizado em segredo, desde que 

ela esteja acompanhada por adulto (FRANÇA, 2001).  

A Lei nº 2001-588 também inovou no que diz respeito a anterior obrigatoriedade 

de aconselhamento médico para as gestantes adultas que pretendem realizar o 

procedimento. Antes da alteração legislativa, a consulta médica era obrigatória, no 

entanto, o Parlamento decidiu que as informações sobre os riscos do procedimento 

sempre estariam à disposição da mulher, cabendo a ela decidir se pretende receber 

ou não, uma vez que a obrigatoriedade representava um risco a plena liberdade 

individual de escolha (BRASIL, 2018). 
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Por último, no ano de 2014 o parlamento francês editou a Lei n° 2014-873, que 

busca de maneira ampla, combater as desigualdades entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, seus artigos dispõem sobre ações que promovam a igualdade 

profissional e salarial, o combate a violência contra mulher, o fortalecimento da luta 

contra o sistema de prostituição, dentre outros quesitos. 

No que diz respeito aos direitos reprodutivos, a Lei n° 2014-873 destinou ações 

cujo objetivo é garantir que as mulheres possuam o controle sobre sua sexualidade, 

especialmente através do acesso amplo e irrestrito à contracepção e do término 

voluntário da gravidez. Nesse sentido, a Lei revogou a necessidade de que a mulher 

demonstrasse situação de angústia para acessar o procedimento, condição outrora 

exigida pela Lei de 1975 (FRANÇA, 2014).  

Nos dias de hoje, o aborto na França é um procedimento legal desde que feito 

no primeiro trimestre de gravidez. Para que a mulher tenha acesso a interrupção 

voluntária da gravidez, basta apenas a declaração de vontade. Diferente do que 

ocorre nos Estados Unidos, o aborto pode ser realizado em todo país de forma 

totalmente gratuita, custeado pelo Sistema Público de Saúde.  

Observa-se que a luta feminista na França obteve êxito no controle da definição 

do cerne do debate a cerca do direito ao aborto legal, a disputa pela igualdade de 

gênero. A história das repercussões da criminalização no país é semelhante ao que 

ocorreu nos Estados Unidos e do que ocorre no Brasil. 

A legislação proibitiva de 1920 não atingia minimamente o requisito normativo 

da eficácia, uma vez que poucos eram os casos de aborto que eram processados 

pelos Tribunais franceses. Por outro lado, o altíssimo número de abortos clandestinos 

atingia grande parte da população feminina, o que demonstrava que embora houvesse 

uma legislação rígida, a fiscalização pouco efetiva era um indicativo de que a proibição 

exercia um papel controle moral e sexual dos corpos femininos.  

Com a intensificação da luta política, as francesas pressionaram o governo a 

despenalizar a prática e a torná-la acessível à todas através da gratuidade do 

procedimento. Tão importante quanto a efetiva alteração legislativa, as feministas 

ocuparam de forma hegemônica a disputa ideológica sobre o direito ao aborto. Apesar 

de não haver disposição legal que o classifique dessa forma, culturalmente o aborto 

hoje é considerando um direito fundamental das mulheres, sendo plenamente aceita 

a noção de que a maternidade precisa ser totalmente voluntária e não obrigatória 

como compreendida no Brasil.  
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Diametralmente oposto ao que ocorre nos Estados Unidos, na França, o direito 

ao aborto raramente é alvo de questionamentos por membros do governo ou pela 

sociedade civil. Até mesmo as representantes mais expressivas das extremas-

direitas, como a deputada Marine Le Pen do partido Front National (do francês, Frente 

Nacional), ao ser questionada sobre o tratamento jurídico dado ao aborto no país, a 

política afirmou que apesar de não concordar que os custos do procedimento sejam 

totalmente reembolsados pelo Estado e de não se sentir feliz com a quantidade de 

aborto praticados na França, não possui a criminalização como projeto político, por 

entender se tratar de um direito de escolha exclusivo da mulher (MEIRELES, 2016). 

No que diz respeito ao número de abortos praticados na França, o Ministério 

da Saúde apresenta a estimativa de que 200 mil abortos são praticados por ano no 

país, um número considerado estável desde a legalização em 1975 (INED - INSTITUT 

NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES, 2018). Em contraste com o número 

constante de abortos no país, a taxa de mortalidade relacionada ao procedimento 

abortivo foi significativamente reduzida. Durante os anos anteriores a legalização, o 

número de óbitos oficiais, conforme registrado por Dumont e Legrand (1981), um ano 

antes da legalização 26 mulheres morreram devido o aborto. Em contrapartida, um 

ano após a legalização, foram registrados apenas 6 óbitos em decorrência da 

interrupção voluntária da gravidez.  

Figura 2: Mortes anuais registradas devido ao aborto de 1954 a 1977 na França. 
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Fonte: Dumont e Legrand, 1981. 

Para Gramsci, somente a luta operária organizada é capaz de mover as bases 

da estrutura capitalista. Analogicamente, as francesas demonstraram que somente 

através de mais feminismo, da luta política organizada e da disputa pela hegemonia 

do discurso, é possível garantir o aborto legal enquanto direito fundamental das 

mulheres. Observa-se que o fundamento jurídico utilizado como meio para conquistar 

o direito ora discutido é fundamental para imunizá-lo de futuros ataques políticos.  
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5 CONCLUSÃO 

Conforme apresentado ao longo do trabalho, é preciso reforçar a importância 

do debate da criminalização do aborto para além do Código Penal, visto que a prática 

se constitui como fato social, eis que não se manifesta de maneira isolada ou dentro 

de um perfil específico de mulher. Diferente do que é apresentado pela corrente 

favorável a criminalização, o aborto não é praticado somente por mulheres 

delinquentes, irresponsáveis, insensíveis ou egoístas. Pelo contrário, o aborto se 

apresenta como ato enredado na sociedade brasileira.  

Este trabalho nasceu, principalmente, a partir de uma indagação pessoal 

acerca da quantidade de abortos realizados no Brasil e o número de casos 

processados pela Justiça Criminal. Durante os anos de estágio jurídico, participei da 

rotina de diversos atores do Direito. Entre eles, tive o privilégio de questionar a uma 

experiente Defensora Pública se ela já havia atuado ou presenciado algum júri 

referente ao processamento do crime de aborto. Paradoxalmente e, no entanto, não 

supreendentemente, a resposta para a indagação foi negativa.  

Diante da incongruência do posicionamento estatal, este trabalho reportou os 

verdadeiros propósitos da legislação que criminaliza o aborto no Brasil. Não obstante 

a Constituição de 1988 preconize a laicidade do Estado, observa-se que a permanecia 

da tipificação persiste também por conta da hegemonia da ideologia cristã na 

sociedade brasileira.   

Ao longo da história, o modo como o aborto foi inserido no ordenamento jurídico 

expressa muito bem a interferência da filosofia religiosa na elaboração dos Códigos 

Penais. Em verdade, a noção de sacralidade da vida e o surgimento desta no 

momento da concepção é algo inerente às religiões cristãs. O grande problema do 

Brasil é utilizar a referência religiosa para definir o aborto como crime, sob a 

justificativa de que o feto já se enquadra no conceito de pessoa e por conta disso a 

interrupção voluntária da gravidez seria um quase assassinato.  

Como agravante, além de permitir a interferência de dogmas cristãos na 

tipificação penal, a manobra é feita à custa de milhares de vidas já plenamente 

constituídas. As repercussões da criminalização demonstram que a vida não está 

sendo protegida, o que se vê através das pesquisas sobre o número de abortos no 

Brasil é que o fato de que ser tipificado não impede que mulheres realizem o 

procedimento, mas as colocam em situação de clandestinidade, utilizando métodos 



65 

inseguros para atingir a interrupção e ocasionando altíssimo número de internações 

por complicações médicas e em muitos casos ceifando a vida de muitas mulheres.  

A saúde das mulheres se apresenta como uma questão latente na luta pela 

descriminalização do aborto, por conta do alto número de mortes e internações 

relacionadas a prática insegura. A demanda é tão urgente e preocupante que o debate 

sobre a autonomia dos corpos femininos, a efetivação dos direitos à igualdade de 

gênero, liberdade e privacidade parecem passar para o segundo plano, diante do 

enorme problema de insalubridade causado pela tipificação.  

Entretanto, a gênese da discussão de todo e qualquer debate sobre a 

descriminalização do aborto no Brasil deve permear o problema da discriminação de 

gênero praticada pela lei penal. Indubitavelmente, a ideologia patriarcal e a religião 

delimitam papéis bem definidos sobre as missões das mulheres na terra. A premissa 

da maternidade como benesse divina é algo tão enraizado culturalmente que até 

mesmo quando o direito ao aborto é defendido no Brasil, ele é colocado como uma 

tragédia moral, um ato lamentável ou no mínimo triste.    

Não coincidentemente, nas sociedades onde a religião possui um papel mais 

referenciado pelo Estado, são também as sociedades que possuem mais restrições 

aos direitos reprodutivos das mulheres de modo geral. Os dogmas da filosofia cristã 

sempre se preocuparam em reservar as mulheres o dever da maternidade, do 

matrimônio e das atividades domésticas. Em verdade, percebe-se que os homens 

enquanto atores principais da religião e do Estado possuem enorme interesse no 

controle moral, sexual e econômico dos corpos femininos. 

Frente aos interesses dos homens e do Estado de garantir, por exemplo, um 

aumento populacional para crescimento do consumo, uma recuperação pós-guerra 

ou estabelecimento seguro de uma linha sucessória, o corpo feminino é apenas um 

receptáculo das vontades alheias. A necessidade de se garantir a manutenção da 

subserviência de um gênero às deliberações do outro se materializa também na 

criminalização do aborto. Por conta destes quesitos morais que a efetivação plena dos 

direitos das mulheres para decidir sobre seu próprio desenvolvimento reprodutivo é 

algo considerado tão subversivo no Brasil. 

Com o auxílio do método do estudo comparado, observou-se que diversos 

países já retiraram as sanções penais contra mulheres que praticam o aborto. Verifica-

se que há uma tendência mundial em reconhecer o status das mulheres enquanto 

pessoa sujeita de direitos. Com a finalidade de investigar como o aborto é tratado na 
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legislação internacional, foram eleitas duas jurisdições que percorreram caminhos 

diferentes para a legalização do aborto e a sua recepção social: Estados Unidos e 

França.  

Observou-se que ambos os países já haviam legalizado o aborto há mais de 

quatro décadas. Outrossim, é possível concluir que apesar dos países estrangeiros 

estudados terem adotado na década de 70 políticas criminais diversas do Brasil, a 

gênese da tipificação no período em que França e Estados Unidos criminalizavam o 

aborto é muito semelhante com os propósitos da legislação nacional.  

A retórica apologética cristã foi muito bem incorporada pelo Código Penal 

brasileiro de 1940. A defesa da vida do óvulo fecundado ganhou destaque e proteção, 

transformando-o em um supersujeito: ninguém pode ser obrigado a doar sangue ou 

órgãos a um filho, mas uma mulher deve pôr em risco sua saúde física ou mental 

sustentando uma gravidez indesejada. O que se defende no decorrer deste trabalho 

é que o óvulo fecundado pode vir a possuir interesses assegurados pelo Estado de 

Direito. No entanto, não se pode admitir que estes interesses tenham prioridade em 

detrimento do direito da mulher à privacidade e a autonomia na reprodução.  

Ao analisar o processo de descriminalização do aborto nos Estados Unidos, 

percebe-se que diferente do que ocorreu na França, a via percorrida pela sociedade 

americana foi o controle de constitucionalidade. Um caso concreto que envolvia a 

aquisição do direito a interrupção voluntária e segura da gravidez indesejada, chegou 

até a Suprema Corte dos Estados Unidos e naquele momento, o Poder Judiciário 

entendeu que as normas destinadas a criminalização da prática eram incompatíveis 

com os princípios da privacidade e liberdade previstos constitucionalmente.  

A decisão traçou limites bem estabelecidos sobre como os demais Estados 

Federados deveriam tratar o aborto: durante o primeiro trimestre era inconstitucional 

qualquer Lei que criminalizasse o aborto praticado voluntariamente. A decisão 

também previu que os Estados teriam discricionariedade para decidir se o aborto 

praticado no último trimestre deveria ou não ser criminalizado. Este é um forte indício 

do raciocínio adotado pela corte, os juízes que julgaram Roe v. Wade, interpretaram 

o problema do aborto à luz da proporcionalidade. Os direitos das mulheres de decidir 

sobre o desenvolvimento reprodutivo é diretamente influenciado pelo tempo. Quanto 

mais desenvolvido o feto, menor o direito das mulheres sobre a sua autonomia 

reprodutiva.  
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O próprio fato de a decisão ressalvar que a criminalização poderia ser adotada 

no país nos casos em que o aborto fosse realizado no terceiro trimestre já denuncia 

que a depender da circunstância, o direito à liberdade reprodutiva das mulheres 

poderia ser colocados novamente em segundo plano, em detrimento dos direitos do 

nascituro.  

Diante da fragilidade do argumento utilizado, o movimento pró-vida tem obtido 

avanços significativos nos Estados Unidos. A Roe v. Wade permanece 

constantemente ameaçada pelas alas religiosas e conservadoras. Diversos 

empecilhos foram criados para atrasar a linha temporal da mulher que busca realizar 

o procedimento. Avaliações clínicas e aconselhamento psicológico obrigatório, 

quantidade escassa de clínicas especializadas para realização do procedimento, 

realização de ultrassonografia obrigatória antes da interrupção, custos elevados para 

a realização do procedimento, entre outras restrições, foram estabelecidas com o 

intuito de impedir o resultado do aborto, fazendo com que as mulheres percam o time 

frame estabelecido legalmente para o ato.  

Nesse sentido, apesar do aborto ser formalmente legal nos Estados Unidos, as 

políticas adotadas por muitos Estados Federados acabaram por desvirtuar a decisão 

prolatada em 1973 impedindo o acesso material ao direito ora assegurado. A 

fragilidade suportada pela Roe v. Wade nos últimos anos é latente e a atual crise de 

pandemia sanitária presenciada durante o ano de 2020 demonstra como os direitos 

das mulheres estão em constante ameaça.  

Como se sabe, a Organização Mundial de Saúde – OMS, decretou a pandemia 

do novo coronavírus (Covid-19) no dia 11 de março de 2020. Desde então, diversos 

procedimentos médicos considerados como não urgentes foram postergados. 

Espantosamente, diversos Estados Federados dos EUA classificaram os 

procedimentos abortivos como não essenciais, e, portanto, poderiam ser suspensos 

durante todo o período de pandemia15.  

Ora, se a Roe v. Wade estabelece que o poder do Estado em relação ao pleno 

desenvolvimento do óvulo fecundado aumenta em função do tempo, é flagrante que 

medidas que acarretem num maior tempo de espera para realização do aborto sejam 

um ataque aos direitos das mulheres para decidir sobre seu próprio desenvolvimento 

reprodutivo. Obviamente, trata-se de mais uma manobra política com a finalidade de 

                                            
15Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/26/com-coronavirus-acesso-a-abortos-
fica-mais-dificil-nos-eua.ghtml. Acesso em: 31 de Jul. de 2020. 
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impedir o exercício pleno do direito ora assegurado, eis que o aborto legal possui 

prazo determinado e a depender do tempo de espera imposto, o procedimento pode 

se tornar completamente inacessível.  

Na França, a construção jurídica e o desenvolvimento da opinião pública sobre 

o direito das mulheres ao aborto legal se deu de forma radicalmente diferente do que 

ocorrera nos Estados Unidos. Diante das reinvindicações da luta feminista, o Estado 

foi obrigado a repensar a criminalização. Como ocorre no Brasil, apesar de haver 

investimento social na criminalização, o Estado não exercia o papel de fiscalizador. 

Portanto, as mulheres praticavam abortos e a repercussão da tipificação era o alto 

número de mortalidade em decorrência da forma insegura em que o procedimento era 

realizado. Diante disso, o Estado estabeleceu que todo ser humano deve ser 

respeitado desde o começo da vida, sendo proibido a violação do referido princípio, 

exceto em casos de extrema necessidade, como quando a mulher acidentalmente 

engravida e não pretende seguir adiante com a maternidade.  

O que se verifica entre os dois processos de descriminalização é que o 

fundamento jurídico utilizado pode determinar o futuro dos direitos das mulheres. A 

França, diferente dos Estados Unidos, estabeleceu que o aborto legal é um direito 

fundamental feminino, portanto, é oferecido gratuitamente pelo Sistema Público de 

Saúde. A liberdade reprodutiva é um princípio assegurado a todas as francesas há 

mais de 4 décadas e o aborto não é estigmatizado como um tipo de contraceptivo mau 

ou prática não aconselhável. Ele está lá, acessível para todas as mulheres que se 

deparem com uma gravidez indesejada.  

Enquanto os Estados Unidos encaram o procedimento abortivo como não 

essencial, durante a pandemia da COVID-19, a França estendeu o prazo para que 

mulheres realizem o aborto em casa, através da ingestão de medicamentos. Antes da 

pandemia, o prazo para a realização do procedimento com a ajuda de medicamentos 

era de 7 semanas. Considerando a obrigatoriedade do isolamento social e com a 

finalidade de evitar que as mulheres tivessem seu acesso ao direito prejudicado, o 

Estado francês ampliou o prazo para 9 semanas de gestação16.  

Ao longo deste trabalho, verificou-se que o tratamento jurídico dado ao aborto 

pelo Código Penal de 1940 não reconhece os direitos fundamentais das mulheres. O 

                                            
16Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/04/11/franca-amplia-prazo-para-
mulheres-fazerem-aborto-em-casa-durante-crise-da-covid-19.htm. Acesso em: 31 de Jul. de 2020. 
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sistema rígido e repressivo não inibe a prática do aborto, mas repercute na forma 

como é realizado, de maneira insegura e clandestina.  

Diante da análise do processo de descriminalização da França, é possível 

concluir que o Brasil poderia adotar solução semelhante àquela estabelecida desde a 

década de 1970. Através do reconhecimento dos direitos fundamentais à saúde, à 

privacidade, à autonomia reprodutiva e à igualdade da mulher atingiu-se um equilíbrio 

justo entre os direitos do nascituro e das mulheres.  

De certo, o aborto não deve ser considerado como método contraceptivo e o 

Estado deve atuar através de políticas extra-penais para evitar a ocorrência do ato. 

Como forma de minimizar a quantidade de abortos a sociedade e o Estado devem 

trabalhar em prol de mais feminino, ampla divulgação de educação sexual, 

fornecimento de métodos contraceptivos confiáveis e planejamento familiar.  

Por fim, é preciso que a sociedade brasileira passe a considerar e a confiar na 

escolha da mulher em optar pela realização do aborto. Como reforçado reiteradas 

vezes ao longo deste trabalho, o fato da prática ser crime não impede que uma mulher 

busque formas clandestinas de atingir a finalidade. Surpreendentemente, a 

necessidade do aborto em caso de gravidez acidental é algo tão importante para vida 

de uma mulher que o próprio risco de morte se torna secundário diante da 

impossibilidade de sustentar a maternidade naquele momento da vida e essa posição 

deve ser senão aceita no mínimo respeitada.  

Como bem refletido por Katha Pollit (2014), a sociedade não considera em 

nenhum momento a racionalidade da mulher que opta pelo aborto porque no fundo, 

as pessoas não consideram que a mulher tem capacidade de se autodeterminar, de 

traçar os melhores caminhos diante de uma situação como a gravidez indesejada. O 

que se constata verdadeiramente no discurso favorável a criminalização é que a 

maternidade é algo tão trivial para essas pessoas que funciona de forma igual para 

todas as mulheres, justamente por se tratar de predestinação puramente biológica. É 

como se nenhuma mulher tivesse algo a perder ficando grávida. Não seria mais 

honesto e digno considerar que a mulher grávida é a mais capacitada para decidir se 

deve ou não prosseguir com a maternidade? É claro que sim.  

É através do reconhecimento da mulher como ser digno dos direitos de 

igualdade de gênero, liberdade, autonomia e privacidade que o aborto deve ser 

compreendido. Não como uma coisa ruim ou boa, mas como uma escolha pessoal e 

intransferível, oriundo da pessoa mais capacitada para lidar com as consequências 
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da maternidade. A noção de que a descriminalização do aborto deve ser defendida 

com pesar não foi adotada neste trabalho, pois não existem métodos contraceptivos 

completamente seguros e as mulheres são passíveis de falhas, como todos os seres 

humanos. 
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