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“A noite não adormece

nos olhos das mulheres

vaginas abertas

retêm e expulsam a vida

donde Ainás, Nzingas, Ngambeles

e outras meninas luas

afastam delas e de nós

os nossos cálices de lágrimas.

A noite não adormecerá

jamais nos olhos das fêmeas

pois do nosso sangue-mulher

de nosso líquido lembradiço

em cada gota que jorra

um fio invisível e tônico

pacientemente cose a rede.”

– Conceição Evaristo, em Cadernos Negros, vol. 19.



RESUMO

O objetivo do presente trabalho é mostrar as grandes disputas jurídicas e políticas que

envolvem a interrupção de uma gravidez na teoria e na prática, a regulamentação da mesma

no Brasil e em outros países do mundo, além da opinião de Cortes Internacionais de Direitos

Humanos. É essencial compreender como se dá nesses contextos o tensionamento do direito à

vida do feto com os direitos reprodutivos da mulher, a partir de uma genealogia dos

problemas que envolvem esta regulamentação. A criminalização da prática com a pretensão

de resguardar a vida do feto provoca a realização clandestina da interrupção, ocasionando a

morte da gestante e a perda evitável de muitas vidas. Para tanto, foi feita uma análise

aprofundada dos aspectos históricos da clandestinidade do aborto no Brasil; das proposições

legislativas e executivas sobre o aborto legal e sua regulamentação; da jurisprudência da Corte

Europeia e Interamericana de Direitos Humanos; das legislações de todos os países da

América Latina; da regulamentação da interrupção voluntária da gravidez na Argentina; dos

conceitos abstratos que ilustram a disputa jurídica do tema; de decisões modelo em cortes

constitucionais de outros países e da jurisprudência sobre o tema no Supremo Tribunal

Federal.

Palavras-chave: Interrupção voluntária da gravidez; Criminalização; Aborto; Dignidade

Humana.



RESUMEN

Este estudio objetiva poner en evidencia la disputa jurídica y política de la interrupción de un

embarazo en la teoría y en la práctica, cómo se la regula Brasil y otros países del mundo,

además la opinión de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, trata de

comprender cómo en estos contextos se tensionan el derecho a la vida del feto y los derechos

reproductivos de la mujer, a partir de la genealogía de los problemas que implican la

regulación. Criminalizar la interrupción del embarazo para garantizar la vida del feto provoca

el aborto inseguro y causa la muerte de la gestante y la pérdida evitable de muchas vidas. Por

ende, se hizo un análisis de aspectos históricos del aborto clandestino en Brasil; de la práctica

legislativa sobre el aborto legal y su regulación; de las decisiones de la Corte Europea y

Interamericana de Derechos Humanos; de las leyes de todos los países latinos; de la Ley de la

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina; de los conceptos en abstracto que se

encuentra en la discusión jurídica del tema; de las decisiones importantes de otras cortes

constitucionales y de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (Brasil).

Palabras-clave: Interrupción voluntaria del embarazo; Despenalización; Aborto; Dignidad

Humana.
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INTRODUÇÃO

A criminalização e a perseguição das práticas e métodos abortivos são seculares. A

construção da sociedade capitalista na Europa ocidental previu a retirada da autonomia dos

corpos femininos através da transformação destes em máquinas reprodutivas como política de

um Estado confessional católico que, ao perceber a movimentação social de emancipação

financeira de mulheres na Baixa Idade Média, resolveu controlar a mais sensível de todas as

aptidões biológicas de uma mulher: a maternidade (FEDERICI, 2017). Antes da

institucionalização da natalidade compulsória, não havia norma proibitiva que interferisse na

decisão pela continuidade de uma gravidez, tenha sido ela desejada ou não, e muitas técnicas

abortivas que foram disseminadas por séculos entre estas mulheres terminaram sendo

proibidas pelos Estados nacionais modernos.

Desde o século XVI, portanto, a sociedade convive com normas morais apoiadas em

dogmas religiosos, especialmente cristãos, que ditam os seus costumes até hoje,

institucionalizados em leis e normas do ordenamento pátrio (FEDERICI, 2017). Isso

demonstra que a política de controle sobre a decisão íntima de levar adiante ou não uma

gestação compõe uma visão conservadora e limitadora de direitos, principalmente das

mulheres - e daquelas pessoas com capacidade de gestar.

Como interromper uma vida é crime, o mesmo raciocínio criminológico é aplicado

para aquele que interrompe a potencial vida de um feto. Por isso, a forma de regulamentação

jurídica da interrupção da gravidez, via de regra, em grande parte das democracias ocidentais,

se dá dentro da legislação criminal, que, conforme o entendimento de cada uma delas, prevê

em quais hipóteses ou dentro do preenchimento de quais requisitos, ou mesmo até

determinada semana de gestação, tem-se a possibilidade da escusa criminal para a realização

do aborto legal.

No Brasil, apenas em três hipóteses não incide a legislação penal: quando a gravidez

oferece risco à vida da gestante, quando decorre de um estupro e quando há a detecção da

malformação fetal denominada anencefalia - quando o feto não desenvolve o cérebro. O

mundo, por sua vez, a partir dos anos finais do século XX, vivenciou uma revolução dos

direitos reprodutivos, seja pela ascensão de muitos métodos contraceptivos e a possibilidade
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de controlar e planejar a formação das famílias seja pela descriminalização da prática de

interrupção da gravidez no primeiro trimestre em diversos países.

O presente trabalho quer mostrar como estes processos de descriminalização do aborto

foram enfrentados por tantos países ao redor do Brasil, individualmente, e como e se foram

enfrentados pelas Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos, trazendo as suas

experiências positivas e já reconhecendo haver influência destas decisões na jurisŕudência

sobre o aborto no Supremo Tribunal Federal.

Para uma aprofundada observação sobre criminalização do aborto no contexto

brasileiro, foram analisados os projetos de lei do Congresso Nacional mais relevantes dos

últimos anos, bem como as normativas do executivo federal no que concernem ao mesmo

tema. Ao debruçar sobre a clandestinidade das práticas abortivas e a problemática social que

dela derivam, foram compilados levantamentos de dados e estatísticas de Instituições públicas

e privadas e organizações da sociedade civil da área médica, jurídica, antropológica e

sociológica. Todas as informações estão disponíveis nos respectivos endereços eletrônicos

referenciados ao longo e ao final do trabalho. O mapeamento do cenário brasileiro foi feito no

capítulo 1.

O contexto internacional de decisões de casos difíceis e emblemáticos pelas cortes

europeia e interamericana, com a devida referenciação à discussão da violação de direitos e

das possibilidades da realização de um aborto legal e a regulamentação do mesmo nos

respectivos países, bem como a apresentação da situação jurídica e política da forma como os

países da américa latina estão lidando com as hipóteses e condições de legalização da prática

da interrupção da gravidez são tratadas no capítulo 2.

A aproximação teórico-jurídica da problemática, com a tradução de conceitos

abstratos, de maneira a se fazer aplicar o entendimento jurídico adequado aos casos que

merecem ponderação de direitos entre a vida que se pretende proteger em detrimento de outra

numa possível interrupção de gravidez e a reflexão acerca do papel do poder judiciário são os

assuntos finais do trabalho, abordados no capítulo 3.
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CAPÍTULO 1

OBSTÁCULOS E IMPASSES: UM RETRATO DAS DISPUTAS SOBRE A

“MELHOR” REGULAMENTAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ NO

BRASIL HOJE

Neste primeiro capítulo, analisa-se como o percurso regulamentação do aborto vem

sendo construído no Brasil e quais papéis, neste trajeto, desempenham os poderes Legislativo

e Executivo sob influência das movimentações tanto favoráveis quanto contrárias da

sociedade civil. O estado de coisas atual sobre o tema é resultado direto das escolhas políticas

feitas por estes poderes, mas a demonstrada tensão jurídica dos capítulos posteriores revelará

como convergir para um fim que será produto direto das experiências estrangeiras e

influências internacionais na sociedade brasileira.

1.1. A legislação brasileira sobre o aborto legal no Brasil e o problema da

clandestinidade

Da leitura do Código Penal Brasileiro1, extrai-se que as causas de exclusão da

punibilidade do aborto são três: quando esta é a única forma de salvar a vida da gestante,

quando a gravidez resulta de um estupro e quando estiver o feto acometido de anencealia,

malformação que fará com que nasça sem cérebro e sem possibilidade de manutenção da vida.

As duas primeiras hipóteses estão presentes no texto legal desde o momento em que entrou

em vigor o Código, há 80 anos; já a possibilidade de aborto legal em casos de anencefalia

fetal foi uma conquista gerada a partir da decisão judicial da ADPF nº 54 proferida pelo

Supremo Tribunal Federal em abril de 2012, há pouco menos de uma década. A

criminalização do aborto, porém, não tem capacidade de impedir a sua prática de maneira

clandestina e ilegal para aquelas mulheres que não se encaixam nas hipóteses mencionadas e

apenas não desejam ter filhos.

O século XX proporcionou mudanças significativas no avanço da medicina no Brasil e

no mundo, o que não seria diferente para o desenvolvimento dos métodos contraceptivos e

1 Arts. 124 a 128 do Código Penal Brasileiro.
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abortivos. Para DINIZ2, os saberes das mulheres curandeiras especializadas nos chás e poções

para evitar a gravidez ou o nascimento conviveram lado a lado com o desenvolvimento do

saber médico. Com o aumento do número de partos realizados por médicos em hospitais, a

partir dos anos 1920, e a revolução causada pelo surgimento dos contraceptivos orais, em

especial a pílula anticoncepcional, nos anos 1960, os saberes naturais foram rechaçados a

partir de determinações que a autorização para manusear os cuidados reprodutivos pertencia à

comunidade médica. A contracepção passou a ser discutida como uma questão biomédica e de

política pública ligada ao planejamento familiar, enquanto o aborto permaneceu inscrito nos

registros da criminalidade e da moral religiosa.

Particularmente na história brasileira a disseminação dos contraceptivos médicos, tais

como pílula anticoncepcional, laqueadura tubária, condom, DIU, vasectomia e pílula do dia

seguinte, foi politicamente dissociada da história do aborto, diferentemente da maioria dos

países em que a descriminalização do aborto foi o passo seguinte à disseminação dos

contraceptivos médicos (DINIZ, 2013). A disseminação do uso da pílula na sociedade

brasileira nos anos 1960 foi repleta de controvérsias médicas e religiosas. Nos anos 1970 o

uso político da pílula serviu mais como forma de controle de natalidade (pois visava diminuir

o tamanho da população) do que de garantir os direitos reprodutivos (ao permitir que as

mulheres fizessem seu planejamento sobre ter filhos). O debate político que envolve os

direitos reprodutivos somente toma o cenário político internacional com os debates da

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD)3.

Nas décadas de 1970 e 1980, a mortalidade materna consequente do aborto inseguro

era super alta no Brasil. Registra-se que entre os anos 1960 e 1980, os métodos abortivos

utilizados pelas mulheres consistiam em ingerir chás ou líquidos cáusticos e inserir na vagina

sondas e objetos perfurantes. As mulheres realizavam o procedimento sozinhas ou com

auxílio de curiosas4 ou parteiras e já naquela época existiam algumas poucas clínicas com

recursos médicos, que eram uma alternativa para as mulheres mais ricas. Muitas mulheres

4 Nome dado a mulheres que acompanham os partos junto às parteiras e que estão no processo de aprendizagem
para se tornarem parteiras um dia. São figuras bastante comuns em comunidades que são adeptas ao parto
tradicional e nas quais as parteiras ensinam seu ofício àquelas que desejarem lhes suceder.

3 A CIPD é considerada um marco histórico, sendo o primeiro encontro global no qual todos os aspectos da vida
humana foram abordados de forma abrangente e foi realizada no Cairo, Egito, de 5 a 13 de setembro de 1994. O
relatório completo da Conferência está disponível em
<https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio-cairo.pdf>.

2 Em DINIZ, Débora. Três Gerações de Mulheres. Nova História das mulheres no Brasil / organizadoras Carla
Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro. – 1. ed., 1a reimpressão. – São Paulo : Contexto, 2013.
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combinavam os métodos abortivos; os chás, xaropes e ervas seriam a primeira medida, em

geral ineficaz, sucedida por um método mais invasivo, como a sonda ou a internação clínica

(DINIZ, 2013).

Considerando a realidade demonstrada, os anos que antecederam a Assembléia

Nacional Constituinte foram marcados por movimentações de grupos socialmente oprimidos,

pois era uma época de esperança na ascensão democrática na qual se vislumbrava a proteção

constitucional de muitos direitos. Entre esses movimentos, encontram-se as mulheres

feministas que lutavam já pela oportunidade de inclusão no texto da ANC de 1988 trecho que

permitisse a descriminalização da interrupção da gravidez nas primeiras 90 semanas de

gestação. Em 1982, a IX Conferência da OAB aprovou em sua Comissão Especial a Tese

Justiça Social e Aborto. A advogada e ativista Romy Medeiros da Fonseca, referência da luta

pelo aborto na época, autora da tese, apresentou Proposta Popular de Emenda ao Projeto de

Constituição visando defender a saúde das mulheres nestes termos5. A reivindicação, porém,

não teve êxito durante a Constituinte de 88, muito menos atualmente se vê uma

movimentação do legislativo nesse sentido. Assim, as leis brasileiras sobre as possibilidades

de aborto legal que “se encontram entre as mais regressivas do mundo ao permitirem abortos

apenas em casos de estupro e risco de vida, e não incluírem uma indicação para casos de risco

à saúde da mulher, não têm sido modificadas pelo Congresso.”(RUIBAL, 2020)

Em meados dos anos 1990, houve significativa queda da mortalidade materna por

aborto inseguro a partir da apropriação do Cytotec6 (ou simplesmente Misoprostol) como o

principal método abortivo no Brasil, substituindo os métodos perfurantes, cáusticos e de

maior risco à vida e à saúde. Assim, as mulheres passaram a chegar aos hospitais apenas para

a finalização do aborto e não mais em risco eminente de morte por infecção, como ocorria nas

décadas de 1970 e 1980 (DINIZ, 2013). No primeiro estudo nacional que entrevistou

mulheres para o registro da magnitude do aborto no Brasil, a Pesquisa Nacional do Aborto, já

6 Cytotec é o nome comercial para o princípio ativo Misoprostol, medicamento inicialmente usado para tratar a
úlcera gástrica, que possui efeitos abortivos. É o principal medicamento utilizado para a realização de um aborto
induzido, sendo inclusive recomendado pela Organização Mundial da Saúde para a realização de abortos
seguros. No Brasil, tem a sua venda proibida.

5 FONSECA, Romy Medeiros da. Justiça Social e Aborto. Publicado em Revista dos Instituto dos Advogados
Brasileiros de 1984 Disponível em:
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:1984;1000427164>. Sobre o
ativismo de Romy, ver também: “Tecendo fios das trajetórias e experiências da Advocacia Feminista no Brasil”,
entrevista com Vera Lúcia Santana Araújo, Myllena Calasans de Matos, Denise Dourado Dora e Leila Linhares
Barsted realizada por Fabiana Cristina Severi para a Revista InSURgência Brasília, ano 3, v.3, n.1, 2017, ISSN
2447-6684.
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em 20107, o principal método abortivo utilizado pelas entrevistadas foi o Cytotec, adquirido

clandestinamente através de contrabandistas de remédios, pois sua venda é proibida. A

popularização do medicamento, no entanto, não significou que as clínicas clandestinas tenham

desaparecido do cenário nacional das práticas abortivas.

A pesquisa Nascer no Brasil8 divulgou resultados que reforçam a necessidade de um

debate social mais amplo sobre o tema da contracepção e da gravidez imprevista. O

questionário entrevistou mulheres que deram à luz entre os anos 2011-2012, e destaca a

elevada prevalência de gravidez não planejada no Brasil, que chega a 55,4% das mulheres

entrevistadas. Os dados mostram que 25,5% das entrevistadas preferiam ter esperado mais

tempo para ter um bebê e 29,9% simplesmente não desejavam engravidar em nenhum

momento da vida, atual ou futuro. Esta pesquisa não contabilizou as hospitalizações

decorrentes de aborto, espontâneo ou induzido, e a busca deste dado é um projeto da

realização do Inquérito Nacional sobre Aborto Parto e Nascimento9 (realizado pela

Fiocruz-RJ).

Segundo o pŕoprio Ministério da Saúde afirmou em nota apresentada ao STF para

constar dos autos da ADPF nº 442, duas mil mulheres morreram por complicações de um

aborto inseguro no Brasil entre 2008 e 2017, fazendo com que o aborto seja a quarta maior

causa de morte materna no país, atrás apenas de hipertensão, hemorragias e infecções,

problemas associados principalmente à falta de assistência prenatal adequada (LEAL, 2018).

Todas as patologias maternas/fetais sugerem que uma redução da mortalidade materna no

Brasil é possível e a associação destas com grupos socialmente desfavorecidos reafirma que a

9 Realizado pelo grupo de pesquisa Saúde da mulher, da criança e do adolescente – determinantes sociais,
epidemiologia e avaliações políticas, programas e serviços, sob coordenação geral da Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP-Fiocruz), “Nascer no Brasil” foi a primeira concretização do Inquérito nacional sobre Parto e
Nascimento entre 2011 e 2014, com resultados divulgados em 2014. Ver:
<https://nascernobrasil.ensp.fiocruz.br/?us_portfolio=nascer-no-brasil.> Uma nova abordagem, desta vez para
que seja realizado o Inquérito nacional sobre Aborto, Parto e Nascimento, intitulado “Nascer no Brasil 2”, está
em curso (2020-2021) e pretende investigar as mortes maternas por hospitalizações causadas por abortamentos,
dado que ficou fora da pesquisa anterior. Ver também:
<https://nascernobrasil.ensp.fiocruz.br/?us_portfolio=nascer-no-brasil-2>

8 O nome completo da pesquisa é “Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à
gestante e ao recém-nascido''. Os resultados foram publicados na revista Cadernos de Saúde Pública em agosto
de 2014. Disponível em: <https://scielosp.org/article/csp/2014.v30suppl1/S192-S207/>

7 DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna.
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 959-966, jun. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s1/002.pdf>.
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redução das desigualdades sociais e de saúde deve continuar a ser uma prioridade nacional

(Reproductive Health, 201610).

A Pesquisa Nacional do Aborto de 201611, demonstrou que, no Brasil, 12,54% das

mulheres já realizou aborto alguma vez na vida e 1,35% delas o realizou apenas em 2015. O

número de mulheres urbanas alfabetizadas de 18 a 39 anos que até 2014 já fez aborto ao

menos uma vez seria de cerca de 3,9 milhões. Por aproximação, o número dessas mulheres

que fez aborto, somente no ano de 2014, seria de 416 mil.

Isso permite dizer que o aborto é comum no Brasil. Os números de mulheres
que declaram ter realizado aborto na vida são eloquentes: em termos
aproximados, aos 40 anos, quase uma em cada cinco das mulheres brasileiras
fez um aborto; no ano de 2015 ocorreram cerca de meio milhão de abortos.
Considerando que grande parte dos abortos é ilegal e, portanto, feito fora das
condições plenas de atenção à saúde, essas magnitudes colocam,
indiscutivelmente, o aborto como um dos maiores problemas de saúde
pública do Brasil. O Estado, porém, é negligente a respeito, sequer enuncia a
questão em seus desenhos de política e não toma medidas claras para o
enfrentamento do problema. (DINIZ, 2017, p. 659)

O levantamendo de dados e pesquisa sobre a criminalização do aborto no Estado do

Rio de Janeiro entitulado Entre a morte e a prisão12, feito pela Defensoria Pública Estadual, a

partir da análise do acervo de condenações do Tribunal de Justiça, destaca que entre as

mulheres processadas pelo crime de aborto no âmbito do Estado, o que abrange todos os

municípios, 60% das mulheres são negras e 40% são brancas e que nenhuma delas possuía

antecedentes criminais até data dos fatos.

Ao todo, foram investigados 225 réus, entre homens e mulheres, em 55 processos

distintos, nos quais respondiam mulheres sozinhas, acompanhadas de quem as auxiliou no

procedimento (caseiro ou clínico), e funcionários e/ou funcionárias dessas clínicas.

12 Rio de Janeiro (Estado). Defensoria Pública Geral. Entre a morte e a prisão: quem são as mulheres
criminalizadas pela prática do aborto no Rio de Janeiro / Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
Coordenação de Defesa de Mulher dos Direitos Humanos, CEJUR. Rio de Janeiro: Defensoria Pública Geral do
Estado do Rio de Janeiro, 2018. 224 p. Disponível em:
<https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c70b9c7926f145c1ab4cfa7807d4f52b.pdf>

11 DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo; MADEIRO, Alberto. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Ciência e
saúde coletiva vol.22 no.2 Rio de Janeiro fev. 2017. Disponível em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017000200653&lng=pt&tlng=pt>

10 LEAL, Maria do Carmo e outros. Prevalence and risk factors related to preterm birth in Brazil. Reproductive
Health, 2016. p. 127. Disponível em:
<https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12978-016-0230-0.pdf>
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Contabilizou-se a realização de 42 procedimentos abortivos, dos quais a maioria (56%) foram

realizados em clínicas e 34% pela indução a partir do medicamento Cytotec (ou Misoprostol).

A partir dos dados coletados, verificou-se que o perfil da mulher que vai até uma

clínica particular realizar o procedimento de interrupção da gravidez é diferente do perfil da

mulher que se utiliza de outros métodos abortivos, especialmente no que diz respeito ao

tempo de gravidez. Todas as 22 mulheres que tiveram a gestação interrompida em clínicas

clandestinas correram abaixo de 12 semanas, o que indica que a mulher que paga pelo

procedimento consegue tomar a decisão com maior antecipação. Em 19 de 22 dos casos

analisados foi possível saber que o valor pago pelo procedimento varia entre R$ 600,00

(seiscentos reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Entre as clínicas investigadas

nos 14 processos judiciais distintos, todas elas realizavam também outros procedimentos

ginecológicos, exceto uma que tinha como fachada “clínica de estética'' e contava com

médicos para realizar os procedimentos de interrupção da gravidez. Apenas uma delas,

descoberta porque a vítima faleceu, configurava exatamente uma clínica clandestina, pois as

duas mulheres processadas que atuavam para fazer os procedimentos não tinham formação

médica e realizavam o aborto de forma muito rudimentar, sem nenhum cuidado com a vítima.

Ainda segundo a pesquisa, a criminalização do aborto tem seu impacto

desproporcional ao exibir como alvo preferencial mulheres negras e em situação de pobreza,

presas fáceis das agências penais. E esse mesmo grupo vulnerável de mulheres está mais

sujeito às graves lesões e à morte em decorrência do aborto, considerando sua menor

capacidade de tomar uma decisão rápida ou de contar com assistência médica (ainda que

clandestina) para o procedimento. De posse desses dados, a Defensoria Pública do Estado do

Rio de Janeiro peticionou como amicus curiae na ADPF nº 442 em 201713.

Outra pesquisa na qual foram analisados processos de aborto no âmbito da comarca da

capital do Rio de Janeiro entre 2007 e 2010, desenvolvida pela Universidade do Estado do

Rio de Janeiro (UERJ) e pelo IPAS Brasil14, se concluiu que “a principal forma de entrada no

sistema de justiça criminal é pelo sistema público de saúde”, o qual procede com a denúncia

14 UERJ; IPAS Brasil. Mulheres incriminadas por aborto no RJ: diagnóstico a partir dos atores do sistema de
justiça. Grupo de Pesquisa Direito Humanos, Poder Judiciário e Sociedade; Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:
<https://apublica.org/wp-content/uploads/2013/09/Relat%C3%B3rio-FINAL-para-IPAS.pdf>

13 A ação, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), visa o reconhecimento da inconstitucionalidade
dos artigos 124 a 126 do Código Penal que criminalizam o aborto até a 12ª semana de gestação. Mais detalhes
sobre o histórico da litigância e argumentação desta ação estão no último capítulo do trabalho.
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no momento da entrada da mulher nos hospitais públicos. Em alguns casos, a mulher foi

algemada à maca e imediatamente denunciada, enquanto estava se convalescendo após a

hemorragia causada pelo processo abortivo. Analisou-se um caso em que a mulher, incapaz de

pagar pela fiança arbitrada, permaneceu detida por três meses – presa à maca de um hospital

público – até que a Defensoria Pública lograsse êxito em obter a revogação da prisão

preventiva. A hostilidade do atendimento aos processos abortivos, sejam eles espontâneos ou

induzidos (e nestes casos, ilegais) configuram violência obstétrica, que por definição é a

violação aos direitos fundamentais da mulher durante a gestação, parto e até pós-parto, seja

ela psicológica ou física.

Com efeito, o Brasil se enquadra no cenário dos países que presencia a grande maioria

dos abortos inseguros que ocorre no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde

(OMS) constatou em 2017, 97% destes são realizados em países em desenvolvimento da

África, Ásia e América Latina, continentes nos quais, justamente, há farta quantidade de leis e

políticas contrárias ao procedimento15. A opinião da OMS, portanto, é a de que restringir o

acesso ao procedimento não reduz o número de abortos realizados.

1.2. Investidas do Congresso Nacional e do Executivo Federal

Na última década, o legislativo brasileiro foi o maior responsável por pautar a

criminalização do aborto e a redução das hipóteses legais já existentes no ordenamento

jurídico. São propostas conservadoras que advêm de grupos ativistas moralistas e religiosos,

em sua maioria cristãos. O Instituto Azmina, que integra a plataforma “Elas no Congresso”,

constatou que entre 2011 e 2020, foram apresentados 69 projetos de lei envolvendo a temática

do aborto, dos quais 80% criminalizam o procedimento de alguma maneira16.

Alguns anos antes, em 2007, o deputado Luiz Bassuma (PT-BA) apresentou o

“Estatuto do Nascituro”, Projeto de Lei 478/200717, que visa conferir proteção integral ao

“nascituro”, designado ser humano concebido ainda não nascido, garantindo-lhe o status de

17 A íntegra do Projeto de Lei nº 478/2007 está disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=443584&filename=Tramitacao-PL+4
78/2007>

16 A matéria com mais detalhes acerca dos dados levantados pelo Instituto Azmina está disponível em:
<https://azmina.com.br/reportagens/so-um-pl-propos-a-descriminalizacao-do-aborto-no-brasil-na-ultima-decada/
>

15 Estudo realizado pela OMS em parceria com o Instituto Guttmacher publicado em outubro de 2017 na revista
científica The Lancet.
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natureza humana a partir da expectativa do direito à vida, à integridade física, à honra, à

imagem e de todos os demais direitos da personalidade, incluindo os embriões das técnicas de

fertilização in vitro. O principal retrocesso desta proposta está em criminalizar o aborto de

uma gravidez resultante de estupro, além de inviabilizar as pesquisas com material genético,

nos seguintes termos:

Art. 12. É vedado ao Estado e aos particulares causar qualquer dano ao
nascituro em razão de um ato delituoso cometido por algum de seus
genitores.
Art. 13. O nascituro concebido em um ato de violência sexual não sofrerá
qualquer discriminação ou restrição de direitos, assegurandolhe, ainda, os
seguintes:
I – direito prioritário à assistência pré-natal, com acompanhamento
psicológico da gestante;
II – direito a pensão alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo, até que
complete dezoito anos;
III – direito prioritário à adoção, caso a mãe não queira assumir a criança
após o nascimento.
Parágrafo único. Se for identificado o genitor, será ele o responsável pela
pensão alimentícia a que se refere o inciso II deste artigo; se não for
identificado, ou se for insolvente, a obrigação recairá sobre o Estado.
(...)
Art. 25. Congelar, manipular ou utilizar nascituro como material de
experimentação: Pena – Detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Tal proposição não encontra fundamento na Constituição nem nas legislações

infraconstitucionais, sendo totalmente contrário aos acordos e convenções internacionais18 que

o Brasil é signatário. O Projeto, apesar do decurso do tempo, continua a tramitar19, e em abril

de 2020 foi apensado ao PL 537/202020, outra proposta que pretende alterar a Lei nº

13.257/2016 para estender o direito à vida da criança na primeira infância ao nascituro, desde

sua concepção e durante todo o período de gestação.

O Projeto de Lei nº 5069 de 2013, de autoria do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

e outros, também pretende dificultar o aborto legal em caso de gravidez decorrente de estupro

com a inclusão do artigo “127-A” ao Código Penal. Se o PL for aprovado, passará a ser crime

“(a)nunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, induzir ou instigar

gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre como

20 A íntegra do Projeto de Lei nº 537/2020 está disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1862786>

19 O trâmite do PL 478/2007 está disponível no portal eletrônico da Câmara dos Deputados. Ver:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103>

18 Por exemplo, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1989), Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos (1992), a Convenção Americana de Direitos Humanos(1992) e a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1995).
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praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique”21, com aumento

significativo de pena quando se tratar de funcionários públicos da área da saúde. Sob o

pretexto de recrusdecer a prática do aborto ilegal, tal disposição será bastante prejudicial às

práticas legais já existentes. O PL encontra-se parado desde 2015, última movimentação na

qual foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara (CCJC)

e está apto a ser pautado no Plenário22.

Em 2014, através do programa e-Cidadania, uma iniciativa popular propôs a Ideia

Legislativa nº 29.984 que pretendia regular “a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª

semana de gestação”. A proposta teve mais de 20 mil assinaturas e foi dirigida ao Senado

como Sugestão nº 15/201423. Após manifestações contrárias e favoráveis de diversas

organizações da sociedade civil, terminou arquivada ao final da legislatura, em 2018,

seguindo o rito do Regimento Interno do Senado.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 181/201524 é outra propositura legislativa, do

senador Aécio Neves (PSDB-MG) tentou proibir aborto em caso de estupro e em caso de

risco para a mulher. A proposta original visava a extensão da licença maternidade para o caso

de nascidos prematuros, alterando o inciso XVIII do art. 7º da CF/88, porém uma tentativa de

mudança passou a prever a inclusão do termo “desde a concepção” no inciso III do art. 1º, que

passaria a ser “dignidade da pessoa humana desde a sua concepção” e no art. 5º, caput, para

se tornar “inviolabilidade do direito à vida desde a concepção”. A inclusão nestes outros

artigos não tinha relação direta com a lei que estava sendo votada, com o intuito de se fazer

aprovar a pauta da criminalização das hipóteses legais de aborto existentes na legislação

brasileira. O texto com as inclusões irregulares foi aprovado em 2017, porém foram retiradas

no ano seguinte, após manifestações da nítida intenção irregular do procedimento, e hoje a

24 O trâmite da PEC 181/2015 está disponível no portal eletrônico da Câmara dos Deputados. Ver:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2075449>

23 A tramitação da Sugestão nº 15/2014 pode ser verificada em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119431.> Para acessar a íntegra da Ideia nº
29.984 transformada em Sugestão nº 15/2014, ver:
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3514212&ts=1594025730640&disposition=inline>

22 O trâmite do PL 5069/2013 está disponível no portal eletrônico da Câmara dos Deputados. Ver:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882>

21 Trecho transcrito nos termos exatos da proposta para o texto do art. 127-A. A íntegra do Projeto de Lei nº
5069/2013 está disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1061163&filename=PL+5069/2013>
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PEC encontra-se apensada à PEC 58/201125, que visa estender a licença maternidade em caso

de nascimento prematuro à quantidade de dias que o recém nascido passar internado.

Em 2017, o deputado Capitão Augusto (PR-SP) apresentou um conjunto de propostas

de alteração do Código Penal que objetivavam aumentar as penas para os crimes de aborto.

Os três projetos de sua autoria, o PL 9105/2017, o PL 9106/2017 e o PL 9107/2017,

pretendiam alterar, respectivamente, a redação do artigo 125, que passaria a ter pena de

reclusão “de dez a vinte anos”; o artigo 126 aumentaria a pena de reclusão para “três a seis

anos”; e o artigo 127 passaria a prever o aumento de pena “de dois terços”, ao invés de um

terço como é hoje. Nenhuma das três propostas vingaram.

De acordo com a plataforma “Elas no Congresso'26', a única proposta legislativa que

tramitou na Câmara pela descriminalização do aborto é o Projeto de Lei nº 882/2015, de

autoria do então deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ). A proposta prevê que a mulher tenha “o

direito a decidir livremente pela interrupção voluntária de sua gravidez durante as primeiras

doze semanas do processo gestacional”27, procedimento que seria realizado tanto na rede

pública de saúde (SUS) quanto na rede privada. O projeto foi arquivado em 2018 e

desarquivado em fevereiro de 2019 para ser apensado ao PL 313/200728, propõe alteração da

Lei nº 9.263/96 (Lei de Planejamento Familiar).

Segundo levantamento da Gênero e Número29 sobre as propostas legislativas de 2019,

nunca antes a Câmara recebeu tantos projetos relacionados com a palavra “aborto”. Somente

entre fevereiro e setembro, foram contabilizadas 28 propostas. A deputada federal Chris

29 A Gênero e número é uma empresa midiática brasileira que analisa dados de gênero e raça. A matéria do
levantamento mencionado pode ser acessada em:
<http://www.generonumero.media/projetos-de-lei-contrarios-ao-aborto-na-camara-dos-deputados-batem-recorde
-em-2019/>

28 O PL 313/2007 aguarda parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF). A tramitação
do PL está disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343759.> Para acessar a íntegra
do projeto, ver:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=439795&filename=PL+313/2007>

27 Trecho transcrito nos termos exatos do art. 11 da proposta . A íntegra do Projeto de Lei nº 882/2015 está
disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1313158&filename=PL+882/2015.>
A tramitação do PL está disponível no portal da Câmara dos Deputados e pode ser acompanhada
em:<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050889>

26 A plataforma monitora os direitos das mulheres nas propostas legislativas do Congresso Nacional. Disponível
em: <https://www.elasnocongresso.com.br/propostas-e-votacoes>

25 O trâmite da PEC 58/2011 está disponível no portal eletrônico da Câmara dos Deputados. Ver:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=513290>
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Tonietto (PSL-RJ), foi a autora do maior número de matérias do partido com esse viés, três no

total. Os projetos de lei apresentados pela deputada buscavam assegurar a definição da vida

desde a concepção no PL 4150/201930, instituir a Semana Nacional do Nascituro no PL

4149/201931 e revogar o dispositivo que trata do aborto em caso de estupro e de risco para a

mulher no PL 2893/201932.

Ainda segundo a “Elas no Congresso”, as propostas que tramitam atualmente na

Câmara dos Deputados com o objetivo de restringir o direito ou o acesso ao aborto legal no

Brasil são:

- PL 1006/2019, para alterar o Código Penal visando aumentar a punição para a mulher

que realiza aborto, de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP);

- PL 1007/2019, para alterar o Código Penal e aumentar a punição ao terceiro que

realizar aborto sem consentimento da gestante, de autoria do deputado Capitão

Augusto (PL-SP);

- PL 1008/2019, que visa alterar o Código Penal e aumentar a punição a terceiro que

realizar procedimento de aborto, de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP);

- PL 1009/2019, para alterar o Código Penal e aumentar a pena ao terceiro que realizar

aborto quando se houver lesão corporal da mulher ou morte, também de autoria do

deputado Capitão Augusto (PL-SP);

- PL 1945/2020, que pretende alterar dispositivo do Código Penal a fim de incluir uma

causa de aumento de pena caso o aborto seja realizado em razão de microcefalia fetal

ou qualquer malformação ou outra anomalia do feto, de autoria da deputada Chris

Tonietto (PSL-RJ);

- PL 2893/2019, que visa alterar o Código Penal revogando o artigo que permite a

relização do aborto em casos de estupro e em casos de risco à vida da gestante,

também de autoria da deputada Chris Tonietto (PSL-RJ);

- PL 260/2019, que visa a proibição do aborto, em qualquer caso, e a punição a médicos

ou enfermeiros que o realizarem, de autoria do deputado Márcio Labre (PSL-RJ); e

- PL 3415/2019, que pretende incluir § 3º no art. 273 do Código Penal para agravar a

pena para a venda de medicamentos abortivos e alterar o inciso V do art. 10 da lei

32 A íntegra do Projeto de Lei nº 2893/2019 está disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1747959&filename=PL+2893/2019>

31 A íntegra do Projeto de Lei nº 4149/2019 está disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1781167&filename=PL+4149/2019>

30A íntegra do Projeto de Lei nº 4150/2019 está disponível para acesso em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1781169&filename=PL+4150/2019>
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6.437 para incluir aplicação de uma multa 10x maior que o mínimo legal para a

propaganda de medicamentos proibidos que provoquem aborto, de autoria do

deputado Filipe Barros (PSL-PR).

Nem todas as propostas, porém, são desfavoráveis aos direitos das mulheres. Algumas

tem o objetivo de proteger a prática do aborto seguro como o PL 3391/2019, de autoria do

deputado Fábio Faria33 (PSD-RN), que visa dar prioridade na assistência psicológica às

mulheres que sofrerem aborto espontâneo, nos casos de aborto permitidos em lei ou havendo

óbito perinatal. Também o PL 4297/2020, proposta da bancada do PSOL, para a criação de

zona de proteção no entorno dos estabelecimentos de saúde que prestam o serviço de aborto

legal e serviços que prestam atendimento especializado a mulheres vítimas de violência

sexual, e o PL 978/2019, de autoria da deputada Flávia Morais (PDT-GO), que pretende

alterar o estatuto da criança e do adolescente para dispor sobre o luto materno, determinando a

oferta de leito separado e atendimento psicológico em casos de aborto espontâneo ou de

criança natimorta.

No Senado Federal, todas as propostas que tramitam atualmente visam restringir

direitos:

- PL 2574/2019, que pretende criminalizar o aborto provocado que seja motivado pela

má formação fetal, do senador Flávio Arns (REDE-PR);

- PL 556/2019, para alterar o Código Penal elevando a pena do crime de aborto

provocado por terceiro com o consentimento da gestante e criar nova causa de

aumento de pena, de autorida do senador Eduardo Girão (PODE-CE);

- PL 848/2019, que pretende alterar a Lei nº 8.069/90 para tornar obrigatória a

divulgação de informações de caráter educativo e preventivo em prol da redução de

incidência da gravidez na adolescência e alertar sobre os graves riscos inerentes à

prática do aborto, de autoria de Eduardo Girão (PODE-CE); e

- PL 5435/2020, que pretende instaurar o Estatuto da Gestante, protegendo a vida do

nascituro “desde a concepção” e criar a chamada “bolsa estupro” para dissuadir as

gestantes decorrentes de um estupro a não abortar e levar adiante a gravidez, também

de autoria do deputado Eduardo Girão (PODE-CE).34

34 Todos os dados elencados foram extraídos da plataforma Elas no Congresso, e estão disponíveis para consulta
no site: <https://www.elasnocongresso.com.br/propostas-e-votacoes>

33 Atualmente (desde 2020) é licenciado do cargo de deputado federal, pois integra o Executivo como Ministro
das Comunicações.
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No que compete ao Poder Executivo, recentemente a Portaria 2.282/202035 do

Ministério da Saúde também representou ameaça a direitos das mulheres ao estabelecer novas

diretrizes para a realização do aborto legal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no caso de

vítimas de estupro. Com a nova portaria, para se ter acesso ao procedimento é obrigatório que

a equipe médica notifique uma autoridade policial sobre a violência sexual sofrida pela

mulher, e ela deve narrar, também aos médicos, detalhes da violação sofrida, apontando

inclusive características do criminoso. As novas regras incluem ainda um termo de

responsabilidade que deverá ser assinado pela mulher no qual ela reconhece que do

procedimento podem decorrer riscos como sangramentos, infecções e até de morte. Também

será oferecido à mulher vítima de estupro uma ultrassonografia para que ela visualize o feto.

Em substituição a esta portaria, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 2.561/202036, nova

normativa que deixa de obrigar a equipe de saúde a informar à gestante sobre a possibilidade

de visualizar o feto ou embrião por meio de ultrassonografia. As outras dificuldades impostas

pela normativa anterior, porém, permanecem em vigor.

É notório o tom ameaçador que impõe a política brasileira neste assunto, que deveria

concentrar a atenção na identificação dos dados científicos e técnicos sobre os perigos que

infligem a população. Ao invés disso, amarra-se às práticas políticas uma imposição de regras

e restrições completamente sem eficácia para privilegiar a vida do feto em detrimento da vida

da mulher.

(C)hama atenção o fato de que esse tensionamento e essa exposição de
fronteiras se deem através do recurso a uma linguagem profundamente
marcada por convenções morais de gênero e sexualidade, repleta de
preocupações com “intervenções”, “limites”, “excessos” e “faltas”. No
extremo, considerando o que os diversos usos da expressão “judicialização
da política” guardam em comum, não é de estranhar que agentes e setores
sociais conservadores também a empreguem acusatoriamente nos conflitos
políticos de que participam, opondo-se ao reconhecimento dos direitos
sexuais e reprodutivos e daqueles relacionados à diversidade sexual e de
gênero. (VIEIRA e EFREM FILHO, 2020, p. 1127)37

37 VIEIRA, Adriana Dias; EFREM FILHO, Roberto. O rei está nu: gênero e sexualidade nas práticas e decisões
no STF. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro ,  v. 11, n. 2, p. 1084-1136,  Apr.  2020.

36 A publicação no diário oficial da Portaria 2.561/2020 pode ser acessada em:
<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2020&jornal=515&pagina=89>

35 A íntegra do texto da Portaria 2.282/2020 está disponível e pode ser acessada em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.282-de-27-de-agosto-de-2020-274644814>
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Tendo em vista a pouca chance de vislumbrar progressos na proteção dos direitos

reprodutivos da mulher e na eventual regulamentação da interrupção voluntária da gravidez a

partir do legislativo com o apoio do executivo, a problemática que envolve o tema já foi

diversas vezes apresentada ao poder judiciário brasileiro, em especial ao Supremo Tribunal

Federal, que é o principal destinatário das demandas que envolvem a proteção dos direitos

fundamentais garantidos na Constituição, assunto que será tratado detalhadamente no terceiro

capítulo do trabalho.

A última vez que o Brasil se prounciou sobre o tema do aborto foi em 2012, quando da

decisão de procedência do pedido da ADPF nº 54, a qual o STF entendeu legal e

juridicamente possível a interrupção terapêutica da gestação de um feto acometido de

anencefalia. Recentemente, o debate foi retomado de maneira mais profunda, com o

ajuizamento da ADPF nº 442, interposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em

2017, inspirada na experiência estrangeira e no histórico favorável à proteção aos direitos

fundamentais do STF. A ação sugere que apesar da dificuldade do tema, é possível que o

Brasil se inspire nas soluções encontradas por outros países para descriminalizar o aborto e

resolver essa grande problemática jurídica e de saúde pública do país. Após a audiência

pública de agosto de 2018, o julgamento foi deixado de lado devido a outras prioridades

políticas da Corte Constitucional e encontra-se atualmente parado, com os autos conclusos.

Em paralelo às questões internas brasileiras narradas, procurando encontrar os mesmos

problemas relacionados à interrupção de gravidez em nossos países vizinhos e buscando

inspirações de resolução deste conflito em cortes internacionais, o próximo capítulo trata da

jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos

Humanos na última década, bem como apresenta um panorama da criminalização do aborto

nos países da América Latina e insere o Brasil nesse contexto.
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CAPÍTULO 2

COMO OS JUÍZES ARGUMENTAM EM CASOS COMPLICADOS NA CORTE

EUROPEIA E NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A

SITUAÇÃO ATUAL DA CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NOS PAÍSES DA

AMÉRICA LATINA

A última década, na qual o Supremo Tribunal Federal em abril de 2012 decidiu pela

possibilidade de interrupção voluntária da gestação de fetos anencéfalos, foi de intenso debate

jurídico e político sobre o tema. A análise das mais recentes decisões da Corte Européia de

Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos se revelam de profunda

importância para compreender as escolhas jurídicas e políticas que levaram não apenas à

decisão da ADPF nº 54 no STF, mas ao estado de discussão das possibilidades de interrupção

legal de gravidez em toda a América Latina. Diversos países vizinhos ao Brasil mudaram os

seus respectivos entendimentos de criminalizaçãoo do aborto, sobretudo a Argentina, mais

recentemente, exemplos históricos que são inspiradores para o direito e a política brasileiros.

2.1. Decisões importantes na Corte Européia de Direitos Humanos e estratégias

discursivas distintas acerca da disputa entre o Art. 3º e Art. 8º da Convenção Europeia

de Direitos Humanos38

No âmbito das decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), é possível

identificar na sua jurisprudência a grande elasticidade do sentido de proteção da dignidade

humana nos termos demonstrados no capítulo anterior, que ora serve à proibir a submissão de

pessoas a torturas, penas ou tratamentos desumanos e degradantes, ora se coloca para definir

inviolável a vida privada e familiar de um indivíduo. Os citados conceitos encontram-se nos

artigos 3º e 8º da Convenção que rege a CEDH, vejamos:

Artigo 3° - Proibição da tortura
Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos
desumanos ou degradantes.
(...)
Artigo 8° - Direito ao respeito pela vida privada e familiar

38 European Convention on Human Rights. Council of Europe. Roma, 1950. Disponível em:
<https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf>
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1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do
seu domicílio e da sua correspondência.
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito
senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção
da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades de
terceiros.

O art. 3º representa a proteção do corpo e da integridade física, supondo que, caso

alguma pessoa, seja ela quem for, seja submetida a tais tratamentos indignos, ocorrerá a

intervenção do Estado a partir das Instituições protetivas (judiciário, conselhos familiares,

entre outros), para fazer cessar a violação. Já o art. 8º, pelo contrário, pressupõe a liberdade e

a autonomia individuais, a possibilidade de uma pessoa exercer os atos de sua vida na esfera

privada sem que haja interferência externa por um ente privado ou do Estado de forma

institucionalizada que venha a cercear tal liberdade, a menos que estejamos diante das

exceções da segunda parte do artigo. Aparentemente independentes, nesse sentido

É (...) revelador que estas convergências se apresentem tanto em nível de
consonâncias, quanto em nível de dissonâncias discursivas, apontando uma
racionalidade um tanto quanto ambígua no campo da retórica dos direitos
humanos, que se somam as indefinições no campo das divergências
consonantes e dissonantes, onde as Cortes disputam entre si os sentidos da
noção de dignidade em questões de grande tensão política que têm
repercussões pragmáticas na proteção dos direitos humanos. (VIEIRA, 2013,
p. 200)39

Um exemplo da discussão que gira em torno da aplicabilidade do art. 8º da Convenção

foi quando a CEDH decidiu sobre o caso conhecido como Chapman v. U.K (2001). A Sra.

Chapman, de etnia cigana, pleiteava o direito de viver com sua família dentro do terreno que

adquiriu, o qual utilizava para estacionar seu trailer e lá estabeleceu moradia. A demandante

foi impedida após alguns anos de residir na propriedade, pois se tratava de área de

preservação ambiental e não admitia nenhuma modalidade de “moradia”, apesar de ter sido

um terreno legalmente adquirido. Alegou violação ao respeito à vida privada (art. 8º da

Convenção) e a disputa judicial que teve início na Inglaterra ocorria pois “há um conflito de

39 VIEIRA, Adriana Dias. Os sentidos da noção de dignidade humana em disputa: consonâncias e dissonâncias
discursivas no campo jurídico. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Florença, Florença (IT), 2014.
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interesses entre o direito do indivíduo sob o art. 8º da Convenção de respeito à sua casa e o

direito dos outros da comunidade à proteção ao meio ambiente.”40

Ao longo dos anos, desde que foram expulsos da terra pelas autoridades inglesas, a

família cigana foi deslocada entre abrigos e acampamentos por todo o país, mas não se sentia

capaz de exercer o pleno direito a moradia digna. Ao final, a Corte acolheu os argumentos do

Estado Inglês de proteção ambiental, entendendo menos importantes os motivos individuais

de Chapman de lutar pelo seu terreno, determinando assim que o

...Artigo 8º não reconhece em termos um direito de ser provido com uma
casa. Nem nenhuma jurisprudência da Corte confirma tal direito. Enquanto
seria evidentemente desejável que todos os seres humanos tivessem um lugar
onde ele ou ela pudesse viver com dignidade ou que pudesse chamá-lo de
casa, infelizmente existem nos países que compõem e assinam a Convenção
muitas pessoas que não possuem uma casa. Se o Estado possui fundos que
permitem que todos tenham uma casa é uma questão política e não jurídica.41

(ECHR, 2001)

Outro exemplo de decisão da CEDH bastante famosa, desta vez dizendo respeito ao

art. 3º da Convenção, foi no caso Wackenheim v. France (2002), popularmente conhecido

como “arremesso de anões”. O Sr. Wackenheim, que era anão, trabalhava com espetáculos

nos quais era atirado de dentro de um canhão como uma bala, promovendo entretenimento ao

público que o assistia. De repente, foi surpreendido com a proibição através de uma Lei

Estatal da prática de “arremessar-se de um canhão”, pois se trataria de tratamento desumano e

degradante de uma coletividade determinada de pessoas. O Estado Francês entendia que a

prática consistia em uma atividade que feria a dignidade humana. O Sr. Wackenheim

considerava a proibição abusiva e impeditiva de seu direito ao trabalho, e judicialmente

...reclamava ter sido vítima de uma violação pela França do seu direito de
liberdade, de emprego, respeito pela vida privada e por manter um padrão
adequado de vida e o direito à não discriminação. Ele ainda alegou que não
há emprego para anões na França e que aquele trabalho não constituía uma

41 No original “...Article 8 does not in terms recognise a right to be provided with a home. Nor does any of the
jurisprudence of the Court acknowledge such a right. While it is clearly desirable that every human being have a
place where he or she can live in dignity and which he or she can call home, there are unfortunately in the
Contracting States many persons who have no home. Whether the State provides funds to enable everyone to
have a home is a matter for political not judicial decision.”Chapman v. U.K. [GC], no. 27238/95, § 99, ECHR
2001.

40 No original “...there is a conflict of interest between the right of the individual under Article 8 of the
Convention to respect for his or her home and the right of others in the community to environmental protection.”
Chapman v. U.K. [GC], no. 27238/95, § 102, ECHR 2001.
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afronta à dignidade humana uma vez que dignidade consiste em poder ter um
emprego.42 (ECHR, 2002)

Por fim, a CEDH decidiu conforme disposto no art. 3º da Convenção: entender que o

arremesso de anões em um canhão representa tratamento desumano e degradante, que

promove a estigmatização e o preconceito de um determinado grupo de pessoas, considerando

“que o banimento do arremesso de anões como praticado pelo autor não constituiu uma

medida abusiva mas sim necessária para proteger a ordem pública, evidenciando as

considerações sobre dignidade humana que são compatíveis com os objetivos da

Convenção.”43

Com efeito, os citados artigos da Convenção revelam-se de especial interesse quando

da análise das decisões proferidas pela Corte nos próximos casos a serem descritos, os únicos

em que a Corte se pronunciou sobre o aborto legal na última década, que possuem como

objeto as condições e violações do exercício do direito de interromper legalmente uma

gestação.

A primeira decisão analisada foi a A, B and C v. Ireland (2010), caso que envolve de

um lado a Irlanda e de outro 3 mulheres que, por motivos diferentes, encontraram-se diante de

um impedimento ao exercício do aborto legal naquele país e deslocaram-se para a Inglaterra

para poder realizar o procedimento, alegando violação do mencionado Art. 8º da Convenção.

As duas primeiras, A e B, o fizeram por motivos de bem-estar, entre “razões sociais”, já a C o

fez por ser portadora de um câncer raro o qual a gravidez colocava sua vida em risco. A

Corte, ao final, considerou que não houve violação do respeito à vida privada nos dois

primeiros casos, pois a Irlanda não previa o aborto legal para as chamadas “razões sociais”. A

Irlanda era um dos únicos 4 países (além de Malta, San Marino e Andorra) pertencentes à

União Europeia, à época, a proibir a interrupção voluntária da gestação em até 12 semanas,

com exceções médicas extremamente restritas. Estava em vigor desde 2002 um referendo

onde se permitia que mulheres que não quisessem continuar com a gravidez indesejada se

43 No original “...that (...) the ban on dwarf tossing as practised by the author did not constitute an abusive
measure but was necessary in order to protect public order, which brings into play considerations of human
dignity that are compatible with the objectives of the Covenant.” Manuel Wackenheim v. France,
Communication No 854/1999, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/854/1999 (2002)

42 No original “...claim(ed) to be the victim of a violation by France of his right to freedom, employment, respect
for private life and an adequate standard of living, and right to non-discrimination. He further stated that there
is no work for dwarves in France and that his job does not constitute an affront to human dignity since dignity
consists in having a job.” Manuel Wackenheim v. France, Communication No 854/1999, U.N. Doc.
CCPR/C/75/D/854/1999 (2002)
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dirigissem para outro país para realizar o aborto, sem nenhuma punição ou prejuízio em sua

vida pública e particular na Irlanda quando retornasse.

Já em relação à C, a Corte considerou haver ocorrido violação do respeito à vida

privada e à própria vida da demandante (Art. 8º), uma vez que como era portadora de câncer e

a gravidez oferecia risco à sua vida, o atendimento médico tanto de caráter ginecológico como

oncológico não soube encontrar uma solução por medo de que a continuidade no tratamento

contra o câncer acabasse ocasionando o aborto, acarretando uma punição tanto dos médicos

quanto da demandante44. Temendo por sua vida, C. terminou por viajar à Inglaterra e obter um

aborto voluntário, retornando à Irlanda após recuperar-se para retomar seu tratamento. As

hipóteses legais que permitiam a interrupção da gravidez ocasionada por tratamento médico, à

época, não incluíam o tipo de câncer que C. possuía.

Em razão da omissão estatal em providenciar meios de assistência médica para C.

tratar seu câncer, por estar grávida, a Corte condenou o Estado Irlandês em indenização

simbólica pelo transtorno e ameaça a sua vida. No caso de A e de B, não houve violação

alguma, já para C, a Corte considerou violado o Art. 8º (respeito à vida privada). A situação

da regulamentação do aborto na Irlanda hoje, desde 201845, é diferente, pois aprovou-se uma

lei que permite a interrupção voluntária da gravidez até as 12 primeiras semanas de gestação,

limite comum entre a maioria dos países da UE, além de permitir que até a 24ª semana sejam

interrompidas gestações de fetos que não poderão sobreviver fora do corpo de sua mãe ou em

existindo risco à vida da mulher.

O segundo caso é o de R.R. v. Poland (2011), o qual uma mulher que pleiteava a

interrupção de sua 3ª gravidez devido a um exame de rotina ter detectado que o feto poderia

45 Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Act 2018. Government of Ireland. Disponível em:
<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/31/enacted/en/pdf>

44 No original “There were no legally binding and/or relevant professional guidelines and none of the
professional bodies provided any clear guidance as to the precise steps to be taken or the criteria to be
considered. Accordingly, none of her doctors could inform the third applicant of any official procedures to assist
her. The doctors, who had treated her for cancer, were unable to offer her basic assistance as to the impact her
pregnancy could have on her health. She stated that her own GP failed to advise her about abortion options and
did not refer to the fact that she had been pregnant when she visited him several months later. This hesitancy on
the part of doctors was explained by the chilling effect of a lack of clear legal procedures combined with the risk
of serious criminal and professional sanctions. It was not a problem that could be reduced, as the Government
suggested, to the dereliction by doctors of their duties. Accordingly, the normal medical consultation process
relied on by the Government to establish an entitlement to a lawful abortion was simply insufficient given the
lack of clarity as to what constitutes a “real and substantial risk” to life combined with the chilling effect of
severe criminal sanctions for doctors whose assessment could be considered ex post facto to fall outside that
qualifying risk.”A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05, § 178, ECHR 2010.
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apresentar uma malformação. A demandante revelou à equipe médica que cuidava de seu

pré-natal que, caso seu futuro filho(a) fosse realmente acometido de uma doença de

malformação, ela optaria por abortá-lo, dentro do prazo das semanas determinado pela lei,

pois já tinha dois filhos e não teria condições psicológicas e financeiras de cuidar de uma

criança com deficiência. Após este exame, semanas se passaram e a demandante ia

recorrentemente ao hospital para que fizesse novamente o exame de detecção da

malformação, mas o hospital se recusava a fazê-lo. Procurou outros hospitais e centros

médicos, novamente não foi atendida. A demora foi tanta que ultrapassou-se o prazo legal de

12 semanas de realização do procedimento de aborto46 e descobriu-se que a mulher esperava

uma menina que sofria da Síndrome de Turner.

Com o nascimento da filha com deficiência, o pai abandonou a mãe. Os danos mentais

e morais acumularam-se desde a negativa dos exames e a recusa do aborto e foram agravados

com o nascimento da criança e os custos enormes de seu tratamento e do aporte necessário à

manutenção de sua vida de modo geral, acarretando assim danos materiais severos. Neste

caso, a Corte condenou o Estado polonês e considerou que a omissão do serviço público de

saúde em realizar os exames47 e conferir assistência à interrupção da gravidez da demandante

ocasionaram não apenas violação ao respeito à vida privada da Autora (Art. 8º), mas também

configurou tratamento cruel, desumano e degradante (Art. 3º), sendo uma decisão que

combinou os dois entendimentos dos referidos artigos da Convenção Europeia.

O último caso de interesse sobre o tema foi o de P. and S. v. Poland (2012), novamente

contra a Polônia, desta vez de uma adolescente de 14 anos vítima de estupro que buscava no

serviço publico de saúde de sua cidade, Lubin, a realização do procedimento de aborto legal,

previsto para a situação em que se encontrava. A interrupção da gestação indesejada era de

sua vontade, bem como da vontade de seus pais. Durante o atendimento médico prévio ao

procedimento, o hospital recomendou uma conversa com um sacerdote, além de uma equipe

47 No original “States are obliged to organise the health services system in such a way as to ensure that an
effective exercise of the freedom of conscience of health professionals in the professional context does not
prevent patients from obtaining access to services to which they are entitled under the applicable legislation.” R.
R. v. Poland [GC] no. 27617/04, § 206, ECHR 2011.

46 No original “... six weeks elapsed between 20 February 2002 when the first ultrasound scan gave rise, for the
first time, to a suspicion regarding the foetus’ condition and 9 April 2002 when the applicant finally obtained the
information she was seeking, confirmed by way of genetic testing. No regard was had to the temporal aspect of
the applicant’s predicament. She obtained the results of the tests when it was already too late for her to make an
informed decision on whether to continue the pregnancy or to have recourse to legal abortion as the time limit
provided for by section 4 (a) paragraph 2 had already expired.” R. R. v. Poland [GC] no. 27617/04, § 159,
ECHR 2011.
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psicológica, que tendo feito o atendimento contra a vontade da paciente e na ausência de seus

pais, terminou por concluir que a menor não estava segura sobre interromper a gestação,

fazendo-a inclusive assinar um documento atestando tal incerteza, sem o consentimento de

seus pais. Após deixar o hospital, sem obter o atendimento devido, se dirigiram a um hospital

em outra cidade, Varsóvia, que apesar de ter aceitado a internação, com o referido documento

de incerteza assinado, se recusou a prestar o serviço. O caso ganhou repercussão nacional,

muitos manifestantes de entidades religiosas anti-aborto nos arredores do hospital impediram

a saída da família e chamaram a polícia, que conduziu a adolescente juntamente com seus pais

até a delegacia onde, após horas de interrogatório, terminaram por enviar a adolescente para

um abrigo em sua cidade natal, Lublin, separada dos pais.

Permaneceu por dias em um quarto trancada e privada de se comunicar com o exterior.

Sofreu um derramamento de sangue e precisou ser levada àquele mesmo hospital que recusou

o aborto. Após novo relatório psicológico, que encontrou suspeito o primeiro documento de

recusa de vontade de interromper a gravidez, pôde retornar para casa, e através de

encaminhamento partindo do Ministério da Saúde Polonês, viajou mais de 500 km até a

cidade de Gdansk para finalmente poder realizar o aborto legal, com todo esse processo desde

a primeira recusa até a viagem tendo sido acompanhado massivamente pela imprensa e grupos

ativistas anti e pró-aborto. A Corte considerou que a adolescente fora submetida a tratamento

cruel e desumano48, restando violado o art. 3º da Convenção e considerou também ter havido

desrespeito à vida privada da menina e de sua mãe, sendo violado o art. 8º da Convenção, em

mais uma decisão que combina os dois citados artigos49 para determinar violações estatais à

49 No original “Unauthorised release of confidential information about patient care and health violates the
patient’s right to privacy. It may, in addition, deter women from seeking advice and treatment they need, thereby
adversely affecting their health and well-being. The United Nations Committee on the Elimination of
Discrimination against Women has held that breaches of confidentiality are particularly likely to render women
“less willing to seek medical care ... for incomplete abortion and in cases where they have suffered sexual or
physical violence”. Indeed, the general stigma attached to abortion and to sexual violence has been shown to
deter women from seeking medical care, causing much distress and suffering, both physically and mentally. (...)
When medical personnel subjects a child to sustained and aggravated harassment with a view to getting her to
continue an unwanted pregnancy she has already and repeatedly asked to terminate, this constitutes mental
violence, applied by persons who have power over the child, for the purposes of forcing her to engage in an
activity against her will and, potentially, punishing her for unwanted behaviour.” P. and S. v. Poland [GC] no.
57375/08, §§ 76 - 77, ECHR 2012.

48 No original “The Human Rights Committee has pointed out that the extent to which a State provides rape
victims with access to safe abortion is of particular relevance to an assessment of that State’s compliance with
the prohibition of cruel, inhuman and degrading treatment. Given the fact that the mental distress caused by
unwanted pregnancy is likely to grow over time, substantial delay in the provision of voluntary abortion services
after rape may cause severe suffering. It is not enough for the State to decriminalise abortion on paper;
adequate procedures must be put in place to ensure the provision of legal medical services so that both law and
practice are in conformity with the international legal obligations of the State under the UN Convention against
Torture.” P. and S. v. Poland [GC] no. 57375/08, § 75, ECHR 2012.
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viabilidade do aborto legal. Hoje, a Polônia enfrenta nova restrição ao aborto legal, pois uma

decisão recente50 considerou inconstitucional a realização de aborto em caso de má-formação

fetal, permitindo apenas que se realize o procedimento em caso de estupro ou incesto e risco à

vida da mulher.

Portanto, a CEDH, que possui tanta experiência em determinar a aplicação dos artigos

da Convenção nos mais diversos exemplos de violações à direitos humanos, quando o assunto

é aborto e suas modalidades legais ou voluntária toma um ponto de vista híbrido para resolver

os casos analisados, combinando diferentes artigos de forma se complementar e reafirmando,

caso a caso, tal estratégia discursiva. Dessa forma,

O discurso judicial sobre a noção da dignidade é exemplar desta tentativa de
hibridização, enquanto marco discursivo destas disputas no campo jurídico.
Ora o judiciário recorre ao registro de autonomia individual impessoal para
afirmar a universalidade de direitos e reafirmar o sentido e o alcance de
proibições basilares do projeto de modernidade política que impôs padrões
igualitários de tratamento humano a todos, e ora protege a autonomia como
proteção da individualidade, abrindo espaços importantes para afirmação de
novos direitos resultantes do politeísmo dos valores que, intensificados pelos
processos de globalização, constituem os marcos das sociedades
contemporâneas e um dos aspectos constitutivos da crise do Estado de
Direito.51 (VIEIRA, 2014, p. 208)

Assim, percebe-se que a CEDH, que decide ora pela argumentação da tortura ora pela

violação da vida privada, nos mais diversos casos que envolvem a proteção da dignidade

humana, nestes casos tendeu a se utilizar de ambos os argumentos, constatando que trata-se de

um tema não apenas controverso, mas que envolve mais de uma área de conhecimendo do

direito e prova que, quando o assunto é direitos humanos e dignidade humana, trata-se de uma

disputa entre o público e o privado, entre a interferência positiva e negativa do Estado, ora

para assegurar os direitos individuais através da omissão, ora para fazer valer os direitos

coletivos através da ação. Sobre omissão, vejamos no capítulo seguinte como a Corte

Interamericana já se posicionou (ou não) sobre casos similares, de forma a aproximar a

análise internacional da realidade brasileira em uma Corte a qual o país está sob sua

jurisdição.

51 VIEIRA, Adriana Dias. Os sentidos da noção de dignidade humana em disputa: consonâncias e dissonâncias
discursivas no campo jurídico. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Florença, Florença (IT), 2014.

50 Ato K 1/20 JULGAMENTO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Varsóvia, 27 de janeiro de 2021.
Disponível em: <https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000017501.pdf>
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2.2. América Latina: jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos na

última década

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), desde a sua fundação em 1979,

ainda não proferiu nenhuma decisão sobre interrupção de gravidez, seja voluntária, legal ou

clandestina, o que não significa que a América Latina, território sob jurisdição da Corte, não

enfrente diversos problemas relacionados à prática do aborto clandestino: entre 2010 e 2014,

apenas 1 em cada 4 abortos praticados em países da América Latina foram seguros (legais) e

pelo menos 10% das mortes maternas no continente foram ocasionadas por abortos

clandestinos ou inseguros52.

Nos últimos anos, a decisão com maior proximidade temática ao aborto foi a de

Artavia Murillo et al v. Costa Rica (2012), caso que questionava a decisão da Corte

Constitucional da Costa Rica que tornou inconstitucionais todas as práticas de fertilização in

vitro em que pudesse ocorrer algum tipo de perda de embriões fecundados artificialmente. A

decisão, na prática, inviabilizou todos os procedimentos de fertilização in vitro do país pois,

para que o tratamento seja eficaz, é necessário produzir mais de um embrião para implantar na

mulher, sendo certo que há a esperada perda pela não fecundação de alguns deles. O caso

envolveu a demanda comum de diversos casais que somente através da prática laboratorial

poderiam vir a ter filhos, onde a proibição desta impedia que estes formassem suas famílias. A

discussão girava em torno do status legal do embrião, pois o Tribunal Costarriquenho

entendeu que a perda de alguns embriões significava a perda de “vidas”, por isso proibiu a

prática. Ao final, a Corte decidiu que a técnica reprodutiva não viola o art. 4º da Convenção53

pois os embriões não possuem o mesmo status jurídico que as pessoas54, sendo impossível

54 No original “The Court considers that, even though there are few specific legal regulations on IVF, most of the
States of the region allow IVF to be practiced within their territory. This means that, in the context of the
practice of most States Parties to the Convention, it has been interpreted that the Convention allows IVF to be
performed. The Court considers that this practice by the States is related to the way in which they interpret the
scope of Article 4 of the Convention, because none of the said States has considered that the protection of the
embryo should be so great that it does not permit assisted reproduction techniques and, in particular, IVF. Thus,
this generalized practice is associated with the principle of gradual and incremental – rather than absolute –
protection of prenatal life and with the conclusion that the embryo cannot be understand as a person.” Artavia

53 “Art. 4º. Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido
pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.”
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Costa Rica, 1969. Disponível em:
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm#>

52 Abortion in Latin America And the Caribbean. Guttmacher Institute Report, 2018. Disponível em:
<https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/ib_aww-latin-america.pdf>



35

proteger a vida destes que ainda não se desenvolveram - pois não foram fecundados e não

significam nem mesmo “vida em potencial.”

A expectativa, porém, é de que tão logo haverão decisões a respeito da legalidade ou

não de interrupções de gravidez, pois foram admitidos para julgamento e estão sob análise

dois casos, Manuela y otros vs. El Salvador, que tramita na CIDH desde julho de 2019, e

Rosaura Almonte (Esperancita) vs. la República Dominicana, desde junho de 2020. Ambos

os casos envolvem países em que não há permissão em hipótese alguma para interromper uma

gestação, nem mesmo dentre as comuns exceções legais de outros países latinos.

O caso Manuela y otros vs. El Salvador trata de uma mulher de 33 anos que sofreu um

aborto espontâneo em sua 3ª gravidez decorrente de Eclâmpsia, porém em seu atendimento

hospitalar foi acusada de ter induzido o aborto e terminou condenada por homicído agravado

a 30 anos de prisão. As instituições públicas que a atendiam, tanto o hospital como a justiça

salvadorenha, não se importaram em comprovar os fatos e Manuela iniciou o indevido

cumprimento da pena. Após um ano encarcerada, descobriu sofrer de Linfoma (câncer no

sistema linfático) e não permitiram a sua saída da unidade prisional para cumprir o tratamento

médico adequado. Com a piora severa de seu estado de saúde, foi finalmente levada a um

hospital onde, após uma semana de internação, veio a óbito. O relatório da Comissão

Interamericana de Direitos Humanos55, responsável por encaminhar os casos a serem julgados

pela Corte, considerou que o Estado de El Salvador incorreu em uma série de violações de

direitos humanos, como a vida e a saúde, bem como violou garantias judiciais processuais

penais em seu caso, todas motivadas a partir da presunção de culpabilidade de um aborto que,

na realidade, fora espontâneo, o que coloca em questão os excessos e os limites para a

criminalização da prática justamente num país que possui um dos marcos legais sobre aborto

mais restritivos do continente americano56.

Já Rosaura Almonte (Esperancita) vs. la República Dominicana é o caso de uma

adolescente de 16 anos que se descobre portadora de Leucemia ao mesmo tempo de uma

56 Vide arts. 133, 135-137 do Código Penal de El Salvador. Disponível em:
<https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_el_salvador.pdf>

55 CIDH, Informe No. 29/17. Petición 424-12. Admisibilidad. Manuela y Familia. El Salvador. 18 de marzo de
2017. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2017/ESAD424-12ES.pdf>

Murillo et al. (in vitro fertilization) v. Costa Rica. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs.
Judgment of November 28, 2012. Series C No. 257, p. 76.
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gravidez de 3 semanas. O serviço de saúde pública procurado por Rosaura se negou a realizar

o aborto terapêutico - que seria recomendado para o seu caso, no que também se absteve de

iniciar as sessões de quimioterapia, tendo em vista o risco conferido à gravidez e ao

desenvolvimento do feto que seria ocasionado pelo tratamento, tudo isso sob escopo da

Constituição e do Código Penal57 vigentes no país. Consequentemente, sem o tratamento

adequado, veio a falecer. O relatório elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos

Humanos58 que admite o caso considera que foram violados o direito à vida e a integridade

física, garantias judiciais, proteção da honra e da dignidade, etc, bem como direitos da

infância e desrespeito à Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a

Violência contra a Mulher.

Ainda não há informações sobre o trâmite do processo de Rosaura Almonte

(Esperancita) vs. la República Dominicana na CIDH, porém os trâmites de investigação e

análise de Manuela y otros vs. El Salvador já estão em estágio avançado, restando pendente a

Audiência Pública e as alegações finais59, para que a Corte profira sua decisão.

Ao notar-se não haver, ainda, decisão da CIDH que tenha discutido a violação de

direitos humanos dos procedimentos abortivos e das consequentes mortes nos Estados

mencionados, tampouco em nenhum dos outros países aos quais jurisdiciona, cabe uma

análise aprofundada da regulamentação criminal do aborto ou da permissão da interrupção da

gravidez, ainda que em casos específicos, em cada país da América Latina, inclusive o Brasil,

para que se tenha uma noção geral e que se possa criticar, fundamentadamente, a falta de

decisões dessa Corte até então.

2.3. O panorama legislativo e as particularidades de cada país quanto ao aborto legal

e/ou voluntário na América Latina

59 Segundo Información del Caso Manuela y otros vs. El Salvador, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
2020, página 2. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/manuela_y_otros.pdf>

58 CIDH, Informe No. 67/20. Petición 1223-17. Admisibilidad. Rosaura Almonte Hernández y familiares.
República Dominicana. 24 de febrero de 2020. Disponível em:
<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/rdad1223-17es.pdf>

57 Vide art. 317 do Código Penal da República Dominicana. Disponível em:
<https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20Penal%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.pd
f>
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Além dos já mencionados El Salvador e República Dominicana, outros quatro países

da América Latina também não admitem nenhuma modalidade de interrupção de gravidez,

nem quando há risco de vida da gestante ou quando a gravidez é proveniente de um estupro;

são eles Nicarágua60, Honduras61, Haiti62 e Suriname63. Os países que não permitem o aborto

voluntário, exceto em alguns casos previstos em Lei, como o Brasil, são a Guatemala, a Costa

Rica, o Panamá, a Colômbia, a Venezuela, o Paraguai, o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador e

o México (exceto o Distrito Federal - Cidade do México e Oaxaca).

Dentre as hipóteses as quais as legislações dos citados países permitem que se realize

a interrupção da gravidez de carácter excepcional, é possível fazer a uma divisão a partir dos

seguintes critérios:

- admite-se a interrupção da gravidez quando há ameaça à vida da gestante: Guatemala,

Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e Equador;

- permite-se a interrupção da gravidez quando esta ameaça a saúde da gestante: Panamá,

Venezuela, Peru e Equador;

- quando a gestação é decorrente de estupro: México, Panamá, Colômbia, Brasil, Chile,

Bolívia e Equador; e

- quando detectar-se através de exames médicos malformação fetal: Colômbia e Chile.

Na Colômbia, desde 2006, estabeleceu-se um critério extra de excepcionalidade de

realização do aborto legal quando este ameaça a saúde mental da gestante.64 Para tanto, não se

exige a existência de um diagnóstico psiquiátrico, uma causa grave de distúrbio mental ou

mesmo uma deficiência. O risco à saúde mental se apresenta quando o bem-estar físico,

mental e social da mulher esteja em perigo ou ameaçado, e o único requisito para provar que

se está inserida nesta condição é o atestado de um médico ou um psicólogo.

64 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C – 355 de 2006 e Sentencia T -009 de 2009 y T - 585 de 2010.

63 Vide Código Penal do Suriname. Disponível em:
<http://www.dna.sr/media/19210/wetboek_van_strafrecht.pdf>

62 Art. 262 do Código Penal do Haiti. Disponível em:
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ht/ht010fr.pdf>

61 Arts. 126 a 132 do Código Penal de Honduras. Disponível em:
<https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Honduras.pdf>

60 Arts. 143 a 145 do Código Penal da Nicarágua. Disponível em:
<https://oig.cepal.org/sites/default/files/2007_codigo_penal_nicaragua.pdf>
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No Equador, o art. 150 do Código Penal65 estabelecia ser permitido o aborto legal de

gravidez proveniente de estupro de uma mulher com deficiência mental, com a justificativa de

que estas seriam vítimas fáceis de sofrer violações pela dificuldade de se defender sozinhas ou

de compreender e resistir às situações, desconsiderando que uma mulher que não seja

portadora de deficiência mental vítima de um estupro vivencia situações nas quais a

capacidade de oferecer resistência e se defender de uma violação é também mínima. Apenas

em abril de 2021, a Corte Constitucional do país, em virtude de ação de questionava a

constitucionalidade deste dispositivo do Código, e declarou a inconstitucionalidade do trecho

“em uma mulher que padeça de uma deficiência mental” tornando assim legal o aborto para

gravidez proveniente de estupro em qualquer caso.66

Diferente dos outros países como Colômbia e Chile, na América Latina, no Brasil só é

admitida a realização do aborto em um caso específico de malformação fetal: quando este for

anencéfalo67. A justificativa é a de que como a anencefalia é uma disfunção que impede o

desenvolvimento do cérebro, consequentemente a vida da criança a partir do parto é

impossível. Se não há feto, não há vida, logo a interrupção daquela gravidez não configura a

interrupção de uma vida, pois não há chances de sobrevivência desse feto fora do útero da

mulher. Outras deficiências decorrentes de malformação fetal, porém, não são permitidas,

como em caso de microcefalia, por exemplo, diagnóstico que se tornou comum após o surto

da epidemia do Zika vírus de 2015, a qual a criança nasce com o cérebro menor e representa

uma deformidade que a acompanhará por toda a vida.

Em relação aos países que permitem a interrupção voluntária da gestação entre 10 e 14

semanas do início desta, são apenas a Guiana Francesa, a Guiana, Porto Rico, Cuba, Uruguai

e, recentemente, a Argentina. O México não entra nesta lista pois apesar de a Cidade do

México, território que é o distrito federal mexicano, permitir o procedimento desde 200768 e o

68 Decreto Nº 70 de 2007 que reformou os artigos 144, 145, 146 e 147 do Código Penal para o Distrito Federal e
adicionou a “Ley de Salud”, tornando possível a interrupção de gravidez de forma voluntária até a 12ª semana de
gestação. Disponível em:  <https://oig.cepal.org/sites/default/files/2007_reformacodpenal_df_mexico.pdf>

67 Conforme decisão da ADPF nº 54 pelo STF em junho de 2012.

66 “La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico
Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y
declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad
mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP.” Corte Constitucional de Ecuador - Sentencia No.
34-19-IN/21 Y ACUMULADOS. Quito, 28 de abril de 2021. Disponível em:
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/911-acci%C3%B3n-de-inconstituci
onalidad-de-los-art%C3%ADculos-149-y-150-del-c%C3%B3digo-org%C3%A1nico-integral-penal.html>

65 Código Orgánico Integral Penal do Equador. Disponível em:
<https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/document.pdf>
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estado de Oaxaca desde 201969, no âmbito nacional o aborto é majoritariamente proibido,

sendo permitido somente em casos de gestação decorrente de estupro. Alguns outros

territórios do país, que possuem suas legislações criminais específicas, abrem exceções para

casos como risco de vida para a gestante e malformação fetal grave.

Além dos citados estados do México, os países cuja legislação já autorizava a

interrupção voluntária da gravidez nas primeiras semanas antes de 2010 são a Guiana, que

permite o aborto até a 12ª semana de gestação desde 199570, a Guiana Francesa, que é

território ultramarino da França e segue portanto a legislação francesa que também admite o

aborto até a 12ª semana desde 1975,71 Porto Rico, que segue a legislação dos EUA que

permite a interrupção da gestação até a 10ª semana pelo precedente Roe v. Wade e Cuba, que

estabeleceu a legalidade da prática até a 12ª semana em 198772.

O Uruguai regulamentou a prática da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª

semana de gestação em 2012, com a promulgação da Lei Nº 18.98773. Ainda segundo a

normativa, caso a gravidez seja decorrente de um estupro, a realização do procedimento é

permitida até a 14ª semana e quando há risco para a gestante, ou sendo detectada

malformação do feto, a interrupção pode ser feita em qualquer momento da gravidez. A Lei

estipula que o acesso ao aborto legal está condicionado ao preenchimento de requisitos em

etapas que devem ser seguidas pela gestante, como comparecer perante uma comissão

composta por médicos e assistentes sociais para falar sobre sua decisão de abortar e o período

de cinco dias para reflexão sobre a decisão antes da autorização do procedimento.

Em 2017, uma mudança legislativa importante ocorrera no Chile no que diz respeito

ao aborto legal. Até aquele momento, o país proibia o aborto em todos os casos, sendo um dos

últimos grandes países do continente a adotar em sua legislação as exceções à proibição. A

73 Interrupción Voluntaria del Embarazo Ley Nº 18.987. Uruguay, 2012. Disponível em:
<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012>

72 Código Penal Cubano, Lei Nº 62 de 1987. Disponível em:
<https://oig.cepal.org/sites/default/files/1987_codigopenal_cuba.pdf>

71 Lei que regulamenta a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana na França: Loi Veil Nº 75-17 de
1975. Disponível em:
<https://www2.assemblee-nationale.fr/static/evenements/anniversaire-loi-veil/loi%2075-17.pdf>

70 “Medical Termination of Pregnancy Act”. Guyana Act Nº 7 of 1995. Disponível em:
<https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/01-Guyana-Medical-Termination-of-Pregnancy-A
ct-1995_1.pdf>

69 Em 2019, o Congresso de Oaxaca aprovou um projeto de lei que alterou os dispositivos 312, 313, 315 e 316
do Código Penal do estado, deixando de configurar crime de aborto a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª
semana de gestação. Ver: <https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019_decreto806oaxaca_mex.pdf>
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Lei Nº 21.030 de 201774 ficou conhecida popularmente como “Lei das Três Causas”, quais

sejam quando a continuidade da gravidez implica risco à vida da gestante, caso o feto seja

acometido de uma malformação que impeça a manutenção da vida fora do útero da mulher e

caso a gravidez seja resultado de um estupro, permitindo a interrupção até a 12ª semana para

maiores de 14 anos e até a 14ª semana para menores de 14 anos. Em 2018, a Comissão de

Mulheres e Equidade de Gênero da Câmara dos Deputados do Chile apresentou um projeto de

lei75 que pretende a descriminalização do aborto voluntário (ou consentido) realizado até a 14ª

semana de gestação. O projeto segue sem andamento mas a discussão sobre o tema foi

retomada76 após a aprovação da lei que descriminaliza o aborto nos mesmos termos deste

projeto de lei chileno na Argentina.

2.3.1. A experiência argentina

A experiência mais recente de regulamentação do aborto no continente é a da

Argentina, que em 30 de dezembro de 2020 aprovou o texto da Lei Nº 27.61077, entrando em

vigor em 24 janeiro de 2021. A principal alteração promovida pela referida Lei no Código

Penal Argentino fora na redação do Artigo 86, que passou a viger nos seguintes termos:

ARTIGO 86 - Não configura delito o aborto realizado com consentimento da
gestante até a semana quatorze (14) da gestação.
Fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior, não será punido o aborto
praticado com o consentimento da gestante:
1. Se a gravidez for produto de uma violação (estupro). Nesse caso, se deve
garantir a prática com um requerimento e declaração juramentada atestada
por um profissional ou pessoal da área médica que irá realizar o
procedimento. Para crianças menores de treze (13) anos de idade, a
declaração juramentada não será requerida.
2. Se estiver em risco a vida ou a saúde integral da gestante.78

78 No original “ARTÍCULO 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta
la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no
será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante: 1. Si el embarazo fuere producto
de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la

77 Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Ley Nº 27.610. Argentina, 2020. Disponível em:
<http://www.saij.gob.ar/LNS0006947>

76 RUZ, Alicia. Todo lo que tienes que saber para entender el proyecto de despenalización del aborto en Chile.
CNN Chile, 2021. Disponível em:
<https://www.cnnchile.com/pais/todo-tienes-saber-entender-proyecto-despenalizacion-aborto-chile_20210114/>
Acesso em: 29/04/2021

75 Projeto de lei da Comissão mencionada que modifica o Código Sanitário Chileno nas disposições que
criminalizam o aborto fora das 3 causas excepcionais. O acesso ao texto e ao trâmite do projeto está disponível
em:<https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12562&prmBOLETIN=1203
8-34>

74 Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales Ley 21.030/2017 Chile.
Disponível em: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237>
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Dessa forma, descriminalizou-se o aborto até a 14ª semana de gestação, com

tolerância acima deste prazo em caso de gravidez decorrente de estupro ou quando a sua

continuidade ofereça risco à vida ou a saúde integral da gestante. A Direção Nacional de

Saúde Sexual e Reprodutiva, órgão relacionado ao Ministério da Saúde Argentino, publicou

uma nota informativa79 com o objetivo de orientar a prática dos profissionais de saúde que

farão os atendimentos de aborto voluntário. Conforme já previa o protocolo de atenção

integral de interrupção legal da gravidez80, o sistema de saúde garantirá o atendimento digno,

a privacidade e a confidencialidade dos dados, a voluntariedade e o consentimento e

promoverá o acesso à informação de qualidade, compreensível e devidamente atualizada

também nos casos de interrupção voluntária da gestação.

A província de Buenos Aires elaborou um Guia de Implementação da Lei 27.61081

ainda mais específica, determinando a realização de cada etapa do atendimento e oferecendo

assim mais segurança tanto às futuras pacientes quanto à equipe médica. A preferência, na

maioria dos casos, é pela recomendação do aborto medicamentoso realizado no próprio

domicílio. Após a primeira consulta e a receita do medicamento abortivo82, o controle do

procedimento se dá sem a necessidade de internação e ocupação de leitos nos hospitais;

somente em casos excepcionais se procede a raspagem ou aspiração manual endouterina

(AMEU). A internação pré ou pós aborto não está restrita apenas aos abortos induzidos, mas

também atende os abortos espontâneos, que foram por muitos anos motivo de tratamento

hostis à mulheres nos hospitais. A atenção hospitalar pós aborto oferece, ainda, ao final, o

acesso imediato a meios contraceptivos83.

83 A entrega gratuita de medicamentos contraceptivos e o acesso a outros métodos aprovados pela OMS
oferecidos pelo poder público na Argentina está regulada pela Lei Nº 25.673 de 2002. No total, 11 métodos
distintos são oferecidos, a depender da necessidade de cada mulher.

82 O medicamento mais frequentemente usado para este fim é o Misoprostol 200mg.

81 Guía de Implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Buenos Aires en el
marco de la Ley Nacional Nº 27.610. Disponível em:
<http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2021/02/Gu%C3%ADa-Interrupci%C3%B3n-Voluntaria-del-Emba
razo.pdf>

80 Resolução 1/2019 do MInistério da Saúde Argentino. Disponível em:
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333416/norma.htm>

79 Nota Informativa Nº 5 Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo Ley 27.610. Disponível em:
<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-informativa-5-interrupcion-voluntaria-y-legal-del-embarazo-ley-27610
>

persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de
trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. 2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud
integral de la persona gestante.” Código Penal de la Nación Argentina - Ley 11.179 de 1984 (T.O. actualizado).
Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>
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Segundo o Guia de Implementação da Lei 27.610, os profissionais de saúde que

fizerem um primeiro atendimento de aborto legal podem reclamar objeção de consciência

para justificar a não realização do procedimento. Com a objeção de consciência declarada, a

transferência de atendimento é obrigatória, porém esta justificativa não é aceita em todas as

situações, como quando a gestante necessita de atenção imediata pois corre risco de vida,

porque a transferência de consultório médico ou de unidade hospitalar acarretaria em prejuízo

grave à saúde ou mesmo a perda de sua vida. Na tentativa de garantir uma maior efetividade

do oferecimento do serviço nos hospitais públicos, a mencionada Lei 27.610 também adiciona

ao Código Penal o art. 85 bis, que pune a obstacularização e a negativa injustificada de

realização do procedimento por funcionários públicos:

ARTIGO 85 bis - Será reprimido ou reprimida com prisão de três (3) meses
a um (1) ano e inabilitação especial pelo dobro do tempo da pena o
funcionário ou funcionária pública ou autoridade de estabelecimento de
saúde, profissional, efetivo ou pessoal, que postergar injustificadamente,
obstaculizar ou se negar, contrariando a normativa vigente, a praticar um
aborto nos casos legalmente autorizados.84

Apesar dos esforços federais e locais demonstrados, a disputa pela disponibilidade de

realização do procedimento é um caminho longo a ser percorrido que encontra divergências

principalmente em zonas conservadoras, locais de maioria religiosa nos quais médicos se

recusam a atender e políticos aproveitam para manifestar-se em opinião contrária à Lei85. Na

província de Chaco, norte da Argentina, a juíza encarregada da Vara Cível e Comercial Nº 19

da cidade de Resistencia, deferiu em janeiro deste ano uma medida cautelar que suspendia a

vigência da Lei em todo o território da província. Em meados de março, porém, a medida foi

revogada86 pela Câmara de Apelações de Resistencia, ao entender que na medida em que “se

86 Chaco ya tiene aborto legal: revocaron un fallo contra la ley de IVE. CHACO DÍA POR DÍA: La noticia en
toda su dimensión, 2021. Disponível em:
<https://www.chacodiapordia.com/2021/03/19/chaco-ya-tiene-aborto-legal-revocaron-un-fallo-contra-la-ley-de-i
ve/>. Acesso em: 29/04/2021.

85 Argentina legalizó el aborto, pero los opositores dificutan el acceso. The New York Times - América Latina,
2021. Disponível em: <https://www.nytimes.com/es/2021/03/07/espanol/ley-aborto-argentina.html>. Acesso em
29/04/2021.

84 No original “ARTÍCULO 85 bis - Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e
inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o
la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare
injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto
en los casos legalmente autorizados.” Código Penal de la Nación Argentina - Ley 11.179 de 1984 (T.O.
actualizado). Disponível em:
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>
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deduz a inexistência de interesse especial ou direto, imediato, concreto ou substancial na

cabeça dos postulantes, para configurar um caso contencioso."87.

De forma semelhante, em San Luis uma juíza provincial também decidiu declarar

inconstitucional88 a interrupção voluntária da gravidez a partir da Lei 27.610. A ação foi

proposta por uma ex-senadora conservadora e ativista anti-aborto, Liliana Negre, a qual

pleiteou a inconstitucionalidade da norma pela suposta contradição com o art. 19 do Código

Civil Argentino89. A decisão de março de 2021 declarou a vigência do artigo citado em

detrimento da nova Lei, em relação ao território daquela província. Porém sabe-se que o

órgão judicial competente para resolver a incompatibilidade entre as normas é a Suprema

Corte de Justiça, o que tão logo fará com que a decisão seja reformada.

Diversas são as movimentações de organizações da sociedade civil, em conjunto com

ações do governo, que vem promovendo a eficácia da legislação recente nas unidades de

saúde argentinas. Outra briga, entretanto, se demonstra no âmbito penal, pois é necessário

reverter condenações90 que envolveram o delito de aborto, que agora deixou de ser

considerado um crime.

A forma como a Argentina regulamentou e promove a implementação da legislação da

interrupção voluntária da gravidez pode e deve ser útil para o Brasil, que enfrenta atualmente,

ao mesmo tempo, uma onda conservadora que tenta cercear direitos reprodutivos das

mulheres e uma ação que pede a declaração de inconstitucionalidade para não recepção das

normas crminalizadoras do aborto no Código Penal. O questionamento da legislação e o

debate que demonstra a grande disputa de direitos que envolve a legalização da prática da

90 O Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), um grupo de direitos humanos que fez campanha a favor da
la legalização do aborto, constatou que entre 2012 e 2020, ocorreram mais de 1.500 processos judiciais
diretamente relacionados com o aborto e 37 por “eventos obstétricos”, que normalmente se referem a abortos
espontâneos. Matéria disponível em:
<https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-criminalizacion-por-aborto-y-otros-eventos-obstetricos-en-la-arge
ntina/>

89 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 - Decreto Nº 1.795 de 2014. Disponível em:
<http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf>

88 Aborto legal: una jueza de San Luis declaró inconstitucional la IVE | Fallo a favor de la presentación de una
senadora antiderechos. Página 12, EDICIÓN IMPRESA, 2021. Disponível em:
<https://www.pagina12.com.ar/330789-aborto-legal-una-jueza-de-san-luis-declaro-inconstitucional->. Acesso
em: 29/04/2021

87 No original “(…) se deduce la inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en
cabeza de los postulantes, para tener por configurado un caso contencioso.” Decisión de la Sala Primera de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/document/499428509/Fallo-a-Favor-IVE#download&from_embed>
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interrupção da gravidez não são nenhuma novidade nem para o Brasil nem mesmo para o

STF, assunto que será tratado no próximo capítulo, e remontam à decisões de décadas atrás de

outras cortes constitucionais que são inspirações jurídicas dos ministros da Corte brasileira e

que  influenciam profundamente os argumentos de suas decisões.
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CAPÍTULO 3

CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA DO DEBATE: A TENSÃO ABSTRATA DE

DIREITOS COMPREENDIDA NA INTERRUPÇÃO DE UMA GRAVIDEZ E A

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Neste último capítulo, após demonstradas inicialmente as discussões sobre como o

aborto está no Brasil, busca-se compreender a “melhor” regulamentação jurídica da

interrupção de gravidez e como a voluntariedade está inserida no direito à vida privada. Para

isso, os conceitos de autonomia individual e consentimento também são evidenciados quando

se propõe a análise do tema a partir da ótica do princípio da dignidade da pessoa humana. Os

principais eixos do debate jurídico concernente ao quanto uma vida precisa estar

suficientemente desenvolvida para merecer proteção jurídica revelam o necessário

sopesamento entre os direitos reprodutivos da mulher de um lado e o direito à vida do feto de

outro. São índices epistemológicos dessas questões as decisões das cortes alemã,

estadunidense, francesa e inglesa, que buscam enfatizar tanto a viabilidade do feto quanto a

autonomia e liberdade reprodutiva das gestantes. A jurisprudência internacional pode e deve

ser usada para compreender como diversos países do mundo já enfrentaram e resolveram essa

questão, bem como influenciaram tantos outros países a fazê-lo, inclusive o Brasil e nossa

Corte Constitucional.

3.1. Vida privada, autonomia individual e dignidade da pessoa humana

O direito fundamental à vida privada e o respeito pela forma como cada indivíduo o

usufrui é objeto de bastante discussão jurídica não apenas no Brasil como em diversos países

do mundo, e o vem sendo ao longo da história contemporânea ocidental. O respeito à proteção

da individualidade verifica uma disputa de sentido ainda maior, ora visando proteger as

individualidades ora inserindo o tema numa questão transindividual, retirando do sujeito em si

a responsabilidade de decidir e a capacidade de discernir sobre aquela questão em seu

contexto e vontades particulares, o forçando a seguir o padrão único estabelecido para uma

coletividade a partir de leis, normas ou mesmo crenças baseadas em éticas e morais sociais e

até mesmo religiosas.
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Esse esforço de negar a autonomia individual sobre decisões muito íntimas como a

maternidade (ou a não maternidade) está inserido no discurso sobre a dignidade humana,

priorizando a dignidade do feto, seu direito à vida, o respeito à sua vida em potencial.

Esquece-se, porém, a dignidade da gestante, pessoa também dotada de direitos e,

particularmente, com maior capacidade de decidir sobre o seu futuro, por se tratar de uma

pessoa com faculdades mentais plenas e completamente desenvolvida.

A possibilidade de interromper uma gravidez, na tensão das dignidades humanas em

disputa, não representa um assunto de menor importância, pois envolve a proteção da

individualidade de um lado e de outro, a proteção da coletividade, neste caso, determinada,

sobre o grupo de vulneráveis fetos e embriões. Seriam estes últimos considerados indivíduos,

formações ou agrupamentos celulares, dotados não apenas de vida em sua forma mas também

como sujeitos de direitos que merecem ser respeitados? É certo que o avanço da biomedicina

e do biodireito trouxeram, para o fim do século XX e início do século XXI, emblemáticas não

antes vistas quanto à necessidade de se entender a natureza jurídica do embrião, nos casos de

experimentos laboratoriais e tratamentos conceptivos como fertilização in vitro e clonagem.

O aborto, porém, e a questão sobre a potencialidade de vida existente no feto, já colocaram

frente à comunidade médica e jurídica estes questionamentos muitos anos antes.

A discussão jurídica sobre o início da vida começou bem antes da introdução
de novas tecnologias reprodutivas, conduzida no contexto das questões
relacionadas ao status do feto, a proteção jurídica a este respeito e a
consequente posibilidade do aborto legal. (...) A questão sobre de quando a
vida está suficientemente desenvolvida para merecer proteção jurídica se
torna mais importante quando aplicada ao feto do que ao embrião. (...) O feto
não se desenvolve independentemente e portanto qualquer direito ou
interesse que detenha deve ser ponderado com os direitos da mulher cujo
corpo ele se desenvolverá e cuja dignidade também merece respeito. (...)
Como na bioética, a relação entre a dignidade e o aborto reside no respeito
pela vida humana, seja a do embrião ou feto, ambos os quais pode ser vistos
a partir do seu (potencial) pertencimento à humanidade.91 (MILLNS, 2004,
p. 167)

91 No original “Legal discussion on beginnings of life issues commenced well before the introduction of new
reproductive technologies, being conducted in the context of questions related to the status of the foetus, the legal
protection accorded to it and the consequent possibility of lawful abortion. (...) (T)he question of when life is
sufficiently developed to merit legal protection becomes more important when applied to the foetus rather than
the embryo. (...) (T)he foetus does not develop independently and, therefore, any right or interest it holds has to
be balanced with the rights of the woman in whose body it lives and whose dignity also deserves respect. (...) As
in the case of bioethics, the link to dignity in the sphere of abortion lies in the respect accorded to human life,
whether that of embryo or foetus, both of which can be viewed for their (potential) belonging to humanity.” (p.
167 e 176) MILLNS, Susan. Respect for Human Dignity: an Anglo-French comparison. Vol. 01. Tese
(Doutorado em Direito), University of Kent, 2004.
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Partindo de uma comparação jurisprudencial entre França e Inglaterra, Millns conclui

em suas pesquisas que cada uma delas encontrou sua forma de decidir sobre o tema, seja

através da viabilidade do feto, determinada pela opinião médica caso a caso, o que justificaria

a proibição do aborto voluntário a partir da 24ª semana de gravidez, na Inglaterra, seja

estabelecendo o direito fundamental à liberdade individual da mulher de decidir sobre

continuar ou não com a gestação, conferindo a possibilidade de interrompê-la até a 12ª

semana, na França. Nenhum dos dois países, porém, se atreve a definir e responder,

categoricamente, quando exatamente começa a vida. “Na Inglaterra, existe uma contínua

consideração demonstrada pelos juízes pela opinião médica e na França, a preferência pela

invocação do princípio fundamental do respeito à vida, de novo sem procurar definir quando

ela começa.”92

Para Millns, ainda, o entendimento de que a dignidade da pessoa humana, se terminar

aplicada ao feto - quanto à sua potencial vida, à gestante - quanto à sua autonomia e liberdade

individual, ao provável pai - quanto ao seu direito à paternidade, e aos médicos e enfermeiros

envolvidos no procedimento - quanto à sua liberdade de crença, leva a discussão para todas as

direções (e no fim, nenhuma) e não bastará, conceptualmente, sozinha, para resolver o

problema, pois

...tanto a liberdade de crença quanto o direito à vida privada podem ser
interpretados como aspectos de dignidade individual ou pessoal (em vez de
humanidade em termos gerais), ambos relacionadas à liberdade de
desenvolvimento da própria personalidade e garantir o respeito pela
identidade e escolhas de vida, não auxilia as questões levantadas porque
somente demonstra a capacidade de reivindicar a dignidade, assim como
reivindicar direitos, em todas as direções. (...) Portanto, as duas faces da
dignidade se tornam visíveis no sopesamento que precisa ser feito entre o
respeito à mulher (pela sua liberdade de escolher um aborto, consciente das
circunstâncias de sua gravidez) e o respeito à criança em desenvolvimento
(através do valor atribuído à sua vida).93 (MILLNS, 2004, p. 183)

93 No original “(...) both freedom of belief and the right to private life might be interpreted as aspects of personal
or individual dignity (rather than that of humanity in more general terms), both relating to the freedom to
develop one's personality and ensure respect for identity and life choices, does not help matters since it merely
demonstrates once more the capacity of dignity claims, like rights claims, to pull in all directions.” (2004:183)
“Thus, dignity's double edge is rendered visible in the balance which has to be drawn between respect for the

92 No original “(I)n Britain, there is a continued deference shown by the judges to medical opinion and in
France, a preference for applying fundamental rights and the principle of respect for life, but again with no
attempt made to define when this starts.” (p. 173) MILLNS, Susan. Respect for Human Dignity: an
Anglo-French comparison. Vol. 01. Tese (Doutorado em Direito), University of Kent, 2004.
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Nesse mesmo sentido, Macklin faz um apelo quanto à desnecessidade de utilizar o

termo dignidade humana quando este poderia ser substituído, de forma a melhor organizar o

entendimento a que se pretende defender, por outra palavra de significado mais concreto,

como respeito à autonomia individual. As últimas insurgências contra as pesquisas e avanços

da ciência da genética tem banalizado o conceito de dignidade da pessoa humana em termos

bastante parecidos com a confusão conceitual presenciada em decisões dos Tribunais

Constitucionais:

...‘dignidade’ parece não significar nada além do que é empregada pelo
princípio das ética médica, o respeito pelas pessoas: a necessidade de obter
manifestação de vontade, o consentimento informado; a exigência da
proteção de confidencialidade; e a necessidade de evitar discriminação e
práticas abusivas. (..) Embora isso torne o conceito de dignidade humana
significativo, não é nada mais que a capacidade de razão e ação,
características centrais transmitidas pelo princípio do respeito pela
autonomia. (...) Dignidade é um conceito vão na ética médica e pode ser
suprimida das discussões sem nenhuma perda de conteúdo.94 (MACKLIN,
2003, p. 1420)

É que dignidade representa um conceito tão generalizado que, numa mesma disputa de

interesses, acaba podendo servir de suporte para demandas conflitantes, necessariamente

inversas e opostas, e ainda assim conservar o amplo sentido de sua ideia. Aplicada à análise

do aborto no constitucionalismo brasileiro, é possível concluir que “(o) conceito é manejado

na função inventiva de narrar uma violação de direitos à vida potencial, quando dá suporte à

tese da criminalização, ou na de narrar a violação à dignidade da mulher que gesta, quando

fundamenta a tese de injustiça da lei penal.” (RONDON, 2020, p. 1139)

3.2. A (não) capacidade de escolha e o livre consentimento

94 No original “(...) “dignity” seems to have no meaning beyond what is implied by the principle of medical
ethics, respect for persons: the need to obtain voluntary, informed consent; the requirement to protect
confidentiality; and the need to avoid discrimination and abusive practices. (...) Although this renders the
concept of human dignity meaningful, it is nothing more than a capacity for rational thought and action, the
central features conveyed in the principle of respect for autonomy. (...) Dignity is a useless concept in medical
ethics and can be eliminated without any loss of content.” (p. 1420) MACKLIN, Ruth. Dignity is a useless
concept. BMJ (Clinical research ed.) vol. 327,7429. Inglaterra, 2003. p. 1419-20.

woman (through her freedom to choose an abortion in full knowledge of the circumstances of her pregnancy)
and respect for the child (through the value attributed to its life).” (p. 183 e 191) MILLNS, Susan. Respect for
Human Dignity: an Anglo-French comparison. Vol. 01. Tese (Doutorado em Direito), University of Kent,
2004.
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Uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana sozinho não se demonstra

suficiente enquanto conceito juridicamente estabelecido para resolver esta questão, as

experiências estrangeiras carregam a certeza de que intimidade, vida privada e autonomia

individual respondem da melhor maneira aos anseios sociais da interrupção voluntária da

gravidez. Para tanto, é necessário conceber que a violação da autonomia do indivíduo provoca

a negação do consentimento da pessoa gestante.

A relação entre violação da autonomia individual e consentimento é essencialmente

inversa, o avesso semântico necessário a compreensão de seus significados, pois não há

consentimento sem autonomia, sem poder de decisão e autogoverno de si, logo a violação à

esta última capacidade se configura, consequentemente, na violação do ato de consentir.

Consentimento pode ser definido como “uma decisão de concordância voluntária,

tomada por um sujeito dotado de capacidade de agência, razão e livre arbítrio” (Lowenkron,

2007, p. 735). Pressupõe, portanto, a capacidade de ser autônomo e o poder de discernir sobre

quais escolhas devem ser feitas para que cada pessoa viva o seu ideal de bem-estar. A

autonomia, neste caso, supõe a possibilidade de escolha quando há uma situação na qual

existem pelo menos dois caminhos possíveis de seguir, de afirmação ou de negação, diante de

um acontecimento.

Consentir não implica em tão somente aceitar consciente e voluntariamente um

resultado, mas em também optar por não querê-lo ou não produzi-lo. Pretende-se aqui

compreender a face negativa do consentimento. A mesma lógica pode ser exemplificada pelo

hoje denominado estupro marital, antes entendido como dever conjugal da esposa95 de ceder

às relações sexuais com o marido mesmo contra a sua vontade (MAGGIO, 2013). Houve

grande dificuldade de aceitação na comunidade jurídica da possibilidade de estupro entre duas

pessoas casadas, tema que hoje em dia já está superado96, pois se entendia que a relação

96 O art. 7º, III, da Lei Maria da Penha (11.340/2006) estabelece que, dentre as formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, está a violência sexual “que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus

95 Segundo Maggio, “(d)urante muito tempo entendeu-se que, com o casamento, o homem teria o direito de
exigir da mulher a prática de relação sexual pelo chamado “débito conjugal” valendo-se inclusive da violência ou
grave ameaça, sob o manto da excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Hoje em dia esse
posicionamento se modificou na doutrina e na jurisprudência, entendendo-se que, embora com o casamento surja
para os cônjuges o direito de manterem relações sexuais um com o outro, indistintamente, verifica-se, porém,
que esse direito não pode ser exercido mediante o constrangimento com o emprego de violência ou grave
ameaça. Em suma: esse direito apenas garante aos cônjuges o direito de postular o término da sociedade
conjugal, em razão de violação dos deveres do casamento, nos termos do art. 1.572 do Código Civil.”
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sexual entre o casal pressupunha, todas as vezes, haver consentimento. Nestes casos há

evidente violação à intimidade e ao corpo da mulher - que na maioria dos casos é a figura

mais vulnerável e sem poder de escolha nestas situações, aos seus direitos sexuais e (não)

reprodutivos97.

O problema do discernimento para aceitar e querer se submeter a determinadas

situações e agir de determinada forma é que este pressupõe se tratar de uma sociedade na qual

todos os indivíduos estão em igualdade de capacidade de escolha, onde não existam

vulnerabilidades e condições distintas que influenciam e coagem certas pessoas a aceitar

determinadas atitudes nas quais não são essencialmente livres para fazer aquela escolha.

Então “a questão é se há consentimento genuíno, autonomamente definido, quando as

preferências e as escolhas definem-se em contextos assimétricos, em meio a relações de

opressão e dominação”. (BIROLI, 2013, p. 30)

Quando a lei proíbe a interrupção gravidez de forma voluntária, só há uma

possibilidade de escolha, ao menos dentro do conjunto de possibilidades jurídicas do

ordenamento brasileiro: prosseguir com a gravidez, ainda que indesejada, exceto esteja a

gravidez inserida nas hipóteses de aborto legal - ocorrência de anencefalia fetal, gravidez

proveniente de estupro e risco à vida da gestante. A criminalização do aborto representa uma

violação da autonomia individual daquelas pessoas indesejadamente gestantes, ainda que

sejam sujeitas dotadas de capacidade de agência, razão e livre arbítrio. Sob a ótica do (não)

consentimento, a gravidez forçada poderia ser considerada, portanto, uma violação, um

crime98, entendimento que está diretamente relacionado ao Art. 3º da Convenção Europeia de

98 Partindo do mapeamento realizado por VIEIRA, sobre os múltiplos usos da dignidade humana nas cortes
constitucionais, é possivel pensar que o debate sobre gravidez forçada é uma estratégia jurídica, uma forma de
argumentação dos movimentos feministas de demandarem ao judiciário, para fazer com que se reconheça a
violação da criminalização do aborto em termos de proibição de tortura, de submissão a tratamento cruel,
desumano ou degradante, pela interpretação da tortura que é a submissão da gravidez forçada. Há ainda, outro

97 Em BROWN, Josefina Leonor. Los derechos (no)reproductivos en Argentina: encrucijadas teóricas y políticas.
Cad. Pagu, Campinas, n. 30, p. 269-300, June 2008: “Derechos Reproductivos o Derechos Sexuales y
Reproductivos” o (no)reproductivos, como prefiero llamarlos, son términos polémicos y relativamente recientes
que aluden simultáneamente a tres asuntos: 1) los derechos relativos a la seguridad en el embarazo, parto,
puerperio pero también acceso a asistencia y tratamientos de fertilización asistida; es decir aquellos eventos
relacionados con la reproducción; 2) los derechos relativos a decidir si tener o no hijos o hijas, a decidir con
quién, cómo y cuántos y a tener los medios seguros para poder llevar adelante esas elecciones, que se vinculan
con anticoncepción y aborto; 3) los derechos relativos al ejercicio libre de la sexualidad sin discriminación,
coerción o violencia. Derechos reproductivos pone el énfasis en el primer aspecto, el reproductivo pero se
supone que incluye el segundo: la no reproducción. Para que ambas significaciones se visualicen rápidamente,
pongo el (no), entre paréntesis. De allí mi preferencia por la denominación ‘derechos (no)reproductivos y
sexuales.’”

direitos sexuais e reprodutivos”, o que pacificou o entendimento de que há que se classificar como crime de
estupro a relação forçada entre duas pessoas casadas.
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Direitos Humanos, que foi utilizado nas decisões mencionadas no capítulo anterior para

enquadrar a gravidez forçada como tortura.

A prescindibilidade do consentimento para tal situação infantiliza e coloca as gestantes

num patamar de incapacidade, visto que a possibilidade de gerar filhos, erroneamente

interpretada como o dom da vida, do ponto de vista da sociedade brasileira, deve ser

mandatória para aquelas que venham a engravidar. Em sendo a imposição legal de

criminalização da prática do aborto, a partir do caráter discriminatório imposto ao sexo

feminino - e àquelas pessoas com capacidade de gestar (pessoas trans, por exemplo), não há

livre consentimento quanto ao processo de gravidez; não há poder de escolha.

Assim, devido à institucionalização da violação de direitos através do Estado, a

sociedade brasileira demanda ao Poder Judiciário a opinião e o rearranjo do conflito de

direitos e interesses individuais postos em questão sobre o aborto. É dentro dos limites do

respeito à vida privada e autonomia individual, em meio aos direitos reprodutivos em si, que

se encontra o debate jurídico-constitucional no que concerne à decisão individual de cada

gestante em prosseguir, ou não, com a gravidez. A proteção incondicional do feto no útero da

mulher já não é mais uma verdade absoluta na legislação brasileira, haja vista as exceções em

que se permite a interrupção da gravidez, e por isso não pode ser invocada como bastião

impeditivo de determinada contuda que represente a moralidade e os bons costumes da

sociedade.

Diversas foram as Cortes Constitucionais estrangeiras que já enfrentaram o assunto,

revelando uma estrutura jurisprudencial farta em argumentos e experiências que podem servir

de inspiração não apenas para o judiciário, mas para o Estado e o Congresso brasileiro, para a

sociedade como um todo. O Brasil ocupa uma posição no cenário internacional a qual se

permite enfrentar assuntos polêmicos e questões difíceis a partir da experiência anterior de

outros países onde a problemática surgiu antes e onde as questões já foram colocadas e

respondidas. É importante entender como outros conjuntos e tradições jurídicas e políticas já

enfrentaram essa questão.

caminho, no que tange a violação da vida privada, onde a gravidez forçada viola a autonomia da gestante de
optar por planejar sua família e tomar as suas próprias decisões livremente. Ver: VIEIRA, Adriana Dias. Os
sentidos da noção de dignidade humana em disputa:consonâncias e dissonâncias discursivas no campo jurídico.
Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Florença, Florença (IT), 2014.
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3.3. Corte Constitucional Alemã: casos Aborto I e Aborto II e Suprema Corte dos EUA:

casos Roe v. Wade e Doe v. Bolton

Em 1972 a Alemanha Oriental já possuía um marco legal que permitia a realização do

procedimento de aborto até a 12ª semana de gestação. Esse fato gerou uma grande

mobilização para que a então Alemanha Ocidental também viesse a descriminalizar a prática,

no ano de 1974, autorizando a sua realização dentro do primeiro trimestre de gestação (12

semanas, idêntico à Alemanha Oriental). Nos mesmos termos, as duas Alemanhas

condicionaram o aborto à um aconselhamento prévio da gestante, que informavam os riscos e

apresentavam alternativas, tendenciosamente levando estas mulheres ao convencimento para

não realizar o procedimento (RONDON, 2020).

Logo após a promulgação da Lei na Alemanha Ocidental, um grupo de parlamentares

e de governadores conservadores e cristãos, apoiados pela comunidade de bispos da Igreja

Católica, questionaram a sua constitucionalidade perante a Corte Superior alegando que a Lei

violava o princípio da dignidade humana, este que é o princípio de maior valor dentro daquele

país desde o fim da 2ª Guerra Mundial. O questionamento, que se tornou um caso judicial,

ficou conhecido por Aborto I, datado do ano de 1975. Ao julgamento final, a Corte decidiu

pela sua inconstitucionalidade, não por aceitar haver violação ao princípio da dignidade

humana, mas assumindo que a Lei em questão carecia de medidas alternativas de valorização

da vida, sem definir o que seriam tais medidas (RONDON, 2020).

Apesar da derrota da mobilização feminista, a decisão do Aborto I reconheceu

exceções à proibição e não autorizou a punição do aborto realizado por mulheres grávidas

resultantes de estupro, quando a gestação implicasse grave perigo à vida ou à saúde da

mulher, nos casos de malformação fetal e, por último, quando razões sociais extremas

levassem a mulher a viver uma pressão extraordinariamente maior do que a normalmente

vinculada à gestação (idade, situação econômica, etc). Esta última exceção, dotada de

subjetividade e dificuldades de aplicação na prática, tem fundamento no respeito à mulher

quanto ao livre desenvolvimento de sua personalidade (RONDON, 2020).

Com a reunificação alemã, o aborto que permaneceu legalizado na antiga Alemanha

Oriental tornou-se legalizado em todo o território alemão, a partir da aprovação de uma Lei

única em 1992. Semelhante ao que ocorrera em 1974, um novo grupo de cristãos e
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conservadores questionaram a Lei, agora unificada, perante a corte constitucional, dando

origem ao caso denominado Aborto II, de 1993. Nos mesmos termos da decisão anterior, a

análise da dignidade continuou sendo considerada fundamental para o caso, mas não deveria

significar somente proteção à vida biológica e, sim, também o reconhecimento de que as

mulheres eram capazes de tomar decisões relevantes sobre a reprodução (RONDON, 2020).

Desta vez a corte adicionou um esquema regulatório que deveria proteger a vida em

potencial, sem perder de vista a noção de que as mulheres não deveriam ser punidas caso

realizassem um aborto dentro do primeiro semestre de gestação. Sobre o que seria este

esquema regulatório, se trataria de

...não só o oferecimento de aconselhamento compulsório, que poderia buscar
convencer a mulher a não abortar desde que a abordagem não fosse
intimidatória, mas também suporte público à maternidade, o que incluía
garantias de que mulheres mães não sofressem desvantagem no mercado de
trabalho e tivessem acesso a outras medidas de assistência social focalizadas
à maternidade e à infância.99 (KOMMERS in RONDON, 2020, p. 1143)

Quase simultaneamente ao que ocorria na Alemanha, os Estados Unidos também

enfrentaram dois casos-chave no ano de 1973, um que questionava a criminalização do aborto

no estado do Texas (Roe v. Wade) e outro que questionava uma lei da Geórgia (Doe v. Bolton).

Em ambos os casos a decisão se pautou na proteção da liberdade garantida pela 14ª emenda

da Constituição do país, entendendo que o direito fundamental nos casos era o direito à

privacidade das mulheres em suas decisões reprodutivas (RONDON, 2020). Nada fora

mencionado sobre a dignidade do feto ou mesmo da gestante, o que deriva da tradição

estadunidense da common law - assim como mencionado anteriormente sobre a Inglaterra em

Millns - onde os princípios e garantias fundamentais são muito mais sutis e implícitos nas

decisões dos casos do que na tradição jurídica romano-germânica, como a brasileira.

A Suprema Corte dos EUA entendeu, dessa forma, pela primazia da violação da

privacidade quando da proibição do procedimento de aborto, sendo menos importantes, mas

não ignorados, os argumentos da injustiça da clandestinidade e do risco à saúde e a vida da

mulher nos procedimentos ilegais e mesmo o interesse pela proteção da vida em potencial do

99 RONDON, Gabriela. O gênero da dignidade: humanismo secular e proibição de tortura para a questão do
aborto na ADPF 54. Rev. Direito e Práxis. Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1137-1165. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50407| ISSN: 2179-8966
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feto pelo Estado. Os EUA estabeleceram o que ficou conhecido por “parâmetro dos

trimestres”.

Assim, no primeiro trimestre não caberia nenhuma interferência legal à
decisão de uma mulher em seguir ou interromper a gestação; no segundo
trimestre, o procedimento médico poderia ser regulado para proteger a saúde
da mulher, mas não para limitar seu direito de escolha; e, no terceiro
trimestre, próximo ao marco de viabilidade do feto com sobrevida
extrauterina, as leis estaduais poderiam, se assim quisessem, regular ou
restringir o acesso ao aborto, exceto em caso de risco à vida ou à saúde da
mulher.100 (RONDON, 2020, p. 1141)

A Alemanha e os EUA fazem parte do mesmo centro epistêmico de poder que insere a

França e a Inglaterra, todo o território sob jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos

e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Suas decisões internas irradiam no

pensamento jurídico ocidental e chegam até o Brasil influenciando nossa cultura jurídica,

resultando na importação de conceitos estrangeiros que representam o diálogo entre as Cortes

e o aprendizado a partir das experiências vividas por outros países, apesar de todas as suas

diferenças culturais e sociais.

O mundo cada vez mais globalizado permite, ainda, que a importação destas

experiências se dê com maior rapidez, influenciando a sociedade a pressionar ainda mais os

poderes Legislativo e Judiciário à resolução de suas demandas. As decisões da Alemanha, da

França, da Inglaterra e dos EUA, são as mesmas que historicamente influenciaram o

entendimento de países latino-americanos como Cuba, Uruguai, Colômbia, México e

Argentina. No Brasil, os entraves políticos que permeiam o Congresso Nacional direcionam a

esperança de que tais decisões das cortes constitucionais influenciem especialmente o

Supremo Tribunal Federal, como já o fizeram, segundo demonstram as decisões elencadas a

seguir, em temas afins à descriminalização do aborto.

3.4.  A esperança no Supremo Tribunal Federal

Quando o Congresso não atua em situação em que havia um mandamento
constitucional para que atuasse, aí eu penso que o papel do Supremo se
amplia legitimamente para fazer valer a Constituição [...] Quando estejam
em jogo os direitos fundamentais ou as regras do jogo democrático, aí sim se

100 RONDON, Gabriela. O gênero da dignidade: humanismo secular e proibição de tortura para a questão do
aborto na ADPF 54. Rev. Direito e Práxis. Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1137-1165. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50407| ISSN: 2179-8966
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justifica uma postura mais proativa do Supremo, porque esta é a verdadeira
missão do Supremo: proteger direitos fundamentais e proteger as regras da
democracia. (Luís Roberto Barroso, ADO 26 e MI 4733).

A partir do cenário de omissões e de políticas contrárias a promoção de direitos

fundamentais baseados em inclinações políticas do Executivo e do Legislativo dos últimos

anos que o STF, como Corte Constitucional do país, órgão supremo do Judiciário e principal

guardião da constituição e da proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, se tornou

destinatário das demandas que evocam a proteção destes direitos, assumindo um verdadeiro

protagonismo das disputas difíceis como é o caso do aborto. Com o ajuizamento da ADPF nº

54 em 2004, a ação que inaugura no cenário jurídico-constitucional brasileiro a discussão do

aborto, e a sua posterior decisão favorável em 2012, o STF se converteu numa das duas cortes

constitucionais da América Latina, juntamente com a corte colombiana, a expandir os limites

das normas penais acerca do aborto motivadas por reivindicações constitucionais apresentadas

por organizações feministas (RUIBAL, 2020).

Os movimentos sociais organizados, antes desta ação, ainda não tinham tentado

penetrar o território árido da briga judicial e constitucional. Tudo começa quando, em 2003, o

caso Gabriela vem à tona. Se tratava de uma mulher grávida de um feto anencefálico que

solicitou autorização a um tribunal de justiça local do Estado do Rio de Janeiro para

interromper a gravidez, autorização que foi negada pela primeira instância, concedida

posteriormente por um tribunal estadual e revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, em

virtude de um pedido de Habeas Corpus em favor do feto apresentado por um grupo católico.

Quando a gravidez já estava avançada, no início de 2004, a ANIS - Instituto de Bioética,

Direitos Humanos e Gênero, juntamente com a ONG Themis, apresentou um pedido de

Habeas Corpus101 em favor de Gabriela perante o STF (RUIBAL, 2020). O HC não foi

concedido e o bebê de Gabriela nasceu e viveu por algumas poucas horas.

Apesar da não concessão do HC mencionado, as declarações dos votos dos ministros

foram amplamente comentadas nos meios de comunicação, com grande impacto na opinião

pública, em especial a expressão da posição favorável em favor do direito das mulheres de

optar por realizar uma gravidez nessas circunstâncias. Era a primeira vez que os ministros do

101 Habeas Corpus 84025/2004, origem Rio de Janeiro, min. Relator Joaquim Barbosa. Mais detalhes sobre o
pedido e sua decisão disponíveis no site do STF no link:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2204728>
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STF foram provocados a se pronunciar sobre o direito ao aborto e o Ministro Relator Joaquim

Barbosa, por exemplo, fundamentou seu voto favorável no direito das mulheres à liberdade,

dignidade e autonomia. Visando iniciar o processo de litígio estratégico para a propositura da

ADPF 54 em 2004 a ANIS enxergou no STF uma oportunidade e buscou fazer alianças com

parceiros e aliados na profissão jurídica de fora do movimento feminista (RUIBAL, 2020).

A argumentação jurídica para descrever uma violação de direito reprodutivo como

tortura era ainda original naquele ano de 2004. Embora a proibição de tortura ou de imposição

de quaisquer tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes seja uma das premissas jurídicas

mais bem pacificadas no âmbito do direito internacional, sua linguagem foi usada até então

para se referir principalmente aos abusos físicos ou psicológicos cometidos contra aquelas

pessoas detidas, ou que em situações de interrogatório, intimidação, quando haja a aplicação

de castigo praticado por uma autoridade de Estado contra os indivíduos. A partir do final dos

anos 1980, há a montagem de uma crítica a esse conceito pois sua significação prioriza

experiências masculinas, deixando de lado situações de dor e sofrimento que são

desproporcionalmente - em detrimento das desigualdades de vulnerabilidade de gênero -

causadas a mulheres em outros contextos (RONDON, 2020).

Em um país marcado por uma forte hegemonia cristã como o Brasil, a construção

argumentativa da ADPF 54 que combinou a violação ao preceito da dignidade da pessoa

humana por ocasião da tortura da gravidez imposta foi uma montagem que surpreendeu a

retórica de opositores, em particular católicos. Estes últimos propunham que havia algo de

sublime no movimento criador da vida, que se sobreporia em importância e centralidade a

qualquer desenvolvimento posterior da existência humana, um enquadramento propriamente

cristão do tema, e que portanto seria suficiente para gerar o ônus de proteção moral e jurídica

sem a análise de variáveis dependentes (RONDON, 2020).

Em relação aos efeitos futuros dessas movimentações em torno de pautar o aborto no

STF naqueles contextos,

...permitir-se falar sobre a experiência das mulheres abria outra possibilidade
moral sobre o tema que ia além de simplesmente reconhecer a atipicidade do
procedimento por inviabilidade fetal. Provocou-se a abertura a outra
perspectiva de humanismo, que não tenha na mortificação cristã do humano
para aproximação do divino o seu fundamento. (...) (A) forma como isso foi
desenvolvido em vinculação com o conceito de dignidade da pessoa humana
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talvez aponte para um horizonte promissor de reconfiguração dos princípios
e do embate moral da questão do aborto, ao trazer integralmente as mulheres
para o centro de um humanismo marcado pelo trágico necessariamente
feminino das decisões sobre a reprodução.102 (RONDON, 2020, p. 1159)

Ao tomar decisões emblemáticas sobre casos difíceis de disputas de direitos que se

contrapõem, o STF exerce o que seria definido como função contramajoritária, uma função

que foge ao papel comum de uma corte constitucional e a obriga a legislar ou a fazer legislar

os outros poderes, a fazer escolhas políticas em prol da necessidade de se proteger as

reivindicações das minorias sociais, fazendo valer o Estado de direitos. Nesse sentido,

A função contramajoritária das cortes constitucionais, respeitada por um
“cidadão democrata” que rejeitaria a morte de mais um Cristo, pressuporia
assim a competência dos julgadores para o exercício da racionalidade, da
técnica ou do direito, exercício este contrastado às emoções, aos interesses, à
ignorância, a tudo aquilo associável às noções de povo e política. Tal
contraste reproduz, portanto, o esforço de edificação de fronteiras
característico aos processos de Estado e à configuração da própria ideia de
Estado como um ente, da qual participa a separação entre direito e política.
(...) De certo modo, (...) a aparição de minorias nos votos dos ministros do
Supremo relaciona-se a um contexto de desigualdades raciais, de gênero e de
sexualidade, que sustêm narrativamente a alegada função contramajoritária
das cortes constitucionais.103 (VIEIRA e EFREM FILHO, 2020, p. 1107)

3.4.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510104

...não imagino que um cidadão democrata cogite querer um juiz Pilatos dois
mil anos depois de Cristo ter sido crucificado porque o povo assim queria.
Emoção não faz direito, que é razão transformada em escolha jurídica.
Quantos Cristos a humanidade já não entregou segundo emoções populares
momentâneas? E quem garante quem será o próximo, que poderá sofrer uma
injustiça, evitada pelo que o leigo, às vezes, considera ou apelida ser apenas
uma “firula legal”? (Cármen Lúcia, ADI 3510, p. 329).

A ADI 3510 não foi a primeira ação ajuizada no STF para discutir direitos

reprodutivos, mas foi a primeira a ser decidida, em 29 de maio de 2008, por isso é importante

104 O Inteiro teor da ADI 3510 está disponível para acesso no portal eletrônico do STF pelo link:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20A
DI%20/%203510>

103 VIEIRA, Adriana Dias; FILHO, Roberto Efrem. O rei está nu: gênero e sexualidade nas práticas e decisões
no STF. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1084-1136. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50699 | ISSN: 2179-8966

102 RONDON, Gabriela. O gênero da dignidade: humanismo secular e proibição de tortura para a questão do
aborto na ADPF 54. Rev. Direito e Práxis. Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1137-1165. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50407| ISSN: 2179-8966
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analisá-la. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, questionava a

constitucionalidade da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005)105 que regulamentou a

pesquisa com células-tronco embrionárias congeladas e descartadas de clínicas de reprodução

assistida. A tese defendida pela PGR era a de que “a vida humana acontece na, e a partir da,

fecundação” e que “o embrião humano é vida humana”, demandando o STF sobre a definição

de quando a vida humana teria início, argumentando que deveria ser imputada a

inviolabilidade do direito à vida do embrião congelado, fundamentado no princípio da

dignidade da pessoa humana.

Ao julgar a ADI 3.510 e aprovar a constitucionalidade da pesquisa com embriões, o

STF afirmou que a Constituição Federal não estabelece quando a vida humana tem início,

sendo esta uma questão externa para o enfrentamento da constitucionalidade da pesquisa com

embriões humanos, reconhecendo ainda que as técnicas de reprodução assistida e que o

avanço tecnológico das fertilizações dependiam dos estudos e da manipulação de embriões,

atos imprescindíveis na sociedade cometidos em prol dos direitos fundamentais à autonomia

da vontade, ao planejamento familiar e a maternidade. A decisão converge com a posterior

resolução do caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica proferida pela CIDH em 2012

mencionada no capítulo anterior, uniformizando a experiência regional de interpretação e

aplicação dos instrumentos internacionais de proteção a direitos humanos.

3.4.2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54106

Já mencionada anteriormente ao longo do trabalho, o primeiro caso que envolveu

direitos sexuais e reprodutivos perante o STF e também o primeiro caso que discutiu o direito

ao aborto realizado por uma organização feminista perante um tribunal constitucional em toda

a América Latina foi a ADPF nº 54, ajuizada em 2004 e decidida apenas em 2012, processo

de litigância estratégica liderado pela ANIS. A pretensão da ação consistiu em descriminalizar

a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal, partindo da premissa de que o feto

que não possui cérebro não consegue sobreviver após o parto. O não desenvolvimento pleno

da vida no útero de um nascituro que será quase natimorto gerou o conceito chave da

antecipação terapêutica do parto.

106 O Inteiro teor do Acórdão da ADPF nº 54 está disponível para acesso no link:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334>

105 Lei nº 11.105/2005 - Lei de Biossegurança. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>



59

A peça não traçou o fio argumentativo clássico do discurso politicamente feminista a

favor da legalização do aborto a partir do problema da saúde pública, mas sim apresentava a

demanda numa perspectiva distinta: a interrupção da gestação não significava obstruir as

possibilidades ou impedir o desenvolvimento de uma potencial vida, discussão que se

assemelha ao critério apresentado no primeiro capítulo sobre a viabilidade do feto, já que esta

era impossível em razão da malformação, não sendo adequado sequer denominar o solicitado

procedimento de saúde em questão como aborto. A ADPF 54 permitiu a desilusão sobre o

significado da proteção absoluta à dignidade da vida biológica, ao demonstrar que a

insistência nesse enquadramento era conivente com o sofrimento injusto causado pela

obrigação de gestar sem a perspectiva de um futuro (RONDON, 2020).

As argumentações contrárias ao pleito tentaram colocaram a dignidade como preceito

central à resolução da falsa controvérsia da questão, porque a manutenção da gestação nestes

casos onde a vida do feto é impossível implicaria em uma obrigação inconstitucional dessas

mulheres de se manterem grávidas sem que isso fosse justificado pela proteção a nenhum

outro direito. E essa violação pode ser compreendida como tortura, por imposição de um

sofrimento mental injusto, violação de direitos pela qual o Estado poderia ser

responsabilizado. A invocação da proteção à saúde encontrou, assim, a interpretação da

rejeição ao sofrimento mental da tortura, a relevância de que a decisão diante do trágico

poderia ter para os vínculos de afeto e para os projetos de futuro dessas mulheres e suas

famílias (RONDON, 2020).

3.4.3. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5581107

Quatro anos depois da decisão do STF em 2012 que autorizou a interrupção
da gravidez no caso da anencefalia, e no contexto da epidemia do vírus Zika
no Brasil, a ANIS promoveu uma nova ação junto ao STF, submetida em
agosto de 2016, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5581/2016. A
origem desta demanda judicial mostra, mais uma vez, a relação entre a
mobilização judicial e o litígio estratégico, com trabalho de pesquisa,
advocacy e intervenção na cultura por parte das organizações sociais.108

(RUIBAL, 2020, p. 1178)

108 RUIBAL, Alba. A controvérsia constitucional do aborto no Brasil: Inovação na interação entre movimento
social e Supremo Tribunal Federal. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1166-1187. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50431| ISSN: 2179-8966.

107 Os detalhes sobre a tramitação e decisão da ADI 5581 estão disponíveis no portal eletrônico do STF no link:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5037704>
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Em razão da epidemia de Zika vírus no Brasil, a Associação Nacional dos Defensores

Públicos (ANADEP) ajuizou a ADI nº 5581 no STF contra dispositivos da Lei

13.301/2016109, que trata de medidas de vigilância em saúde relativas aos vírus da dengue, da

chikungunya e da zika, pleiteando o direito ao aborto legal por gestantes infectadas. Naquele

ano iniciaram-se as constatações da relação entre a infecção da Zika e a microcefalia que

acometia aos fetos dessas mulheres infectadas, inclusive houve uma cobrança da ONU pela

flexibilização da legislação do aborto no Brasil em função do surto de Zika. As manifestações

contrárias ao objeto da ação chamavam a modalidade pretendida de aborto eugênico, alegando

que o diagnóstico de microcefalia era tardio (ocorria após a 25ª ou 26ª semana de gestação)

sendo o aborto para estes grupos, então, caracterizado como um assassinato do feto, um

feticídio110(LUNA, 2019).

As incertezas que pairavam a sociedade e a comunidade médica sobre os efeitos do

vírus, de curto e longo prazo na vida dos infectados e as possíveis sequelas, levaram a parte

autora a solicitar que o pedido de autorização do aborto levasse em conta o risco à saúde

mental das mulheres afetadas por Zika, ante a comprovação clínica dos sintomas da doença. A

argumentação deste pedido se baseou justamente no desconhecimento que existia sobre as

consequências da enfermidade (RUIBAL, 2020).

O Plenário do STF decidiu a ação apenas em 30 de abril de 2020, julgando-a

prejudicada por unanimidade, entendendo não haver interesse jurídico da ANADEP nas

normas e políticas públicas questionadas, pelo que a jurisprudência do STF somente

reconhece a legitimidade das entidades de classe nacionais para o ajuizamento de ação de

controle abstrato se houver nexo de afinidade entre os seus objetivos institucionais e o

conteúdo dos textos normativos. A Ministra relatora do caso, Cármen Lúcia, considerou ainda

ter ocorrido a perda do objeto da ação, pois a pensão temporária de até três anos concedida a

110 Segundo LUNA, este foi o termo utilizado no discurso do deputado Mandetta(DEM-MS) em 18/02/2016 à
respeito da reivindicação da ADI 5581. Ver: LUNA, Naara. O debate sobre aborto na câmara de deputados no
Brasil entre 2015 e 2017: Agenda conservadora e resistência. Sexualidad, Salud y Sociedad – Revista
Latinoamericana n. 33 - dez. 2019 - pp.207-239.

109 Lei sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde
pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13301.htm#:~:text=L13301&text=LEI%20N%
C2%BA%2013.301%2C%20DE%2027%20DE%20JUNHO%20DE%202016.&text=Disp%C3%B5e%20sobre
%20a%20ado%C3%A7%C3%A3o%20de,20%20de%20agosto%20de%201977.>
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crianças com microcefalia decorrente do zika vírus estabelecida no art. 18 da lei questionada

foi revogada pela Medida Provisória 894/2019111, que transformou a pensão em vitalícia.

3.4.4. Habeas Corpus nº 124.306

O julgamento do Habeas Corpus 124.306 em novembro de 2016 pode ter criado o

precedente mais importante no que tange o direito ao aborto e o reconhecimento da não

criminalização da interrupção da gravidez nos três primeiros meses de gestação. A descoberta

de uma clínica clandestina de aborto no Rio de Janeiro ensejou a prisão preventiva de todos os

funcionários que ali trabalhavam, e em defesa da liberdade destes foi solicitado ao STF o

relaxamento da prisão no presente habeas corpus. A Primeira Turma, ao julgar a legalidade da

prisão daqueles funcionários, entendeu que estavam ausentes os requisitos que autorizam a

prisão cautelar determinando a soltura dos pacientes, sendo a ementa da decisão a seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA
DECRETAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO
TIPO PENAL DO ABORTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO
VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais:
os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo
Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve
conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e
psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os
efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam
e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade
da mulher nessa matéria.
5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres
pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira,
impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas
privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos
procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de
automutilação, lesões graves e óbitos.
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por
motivos que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação
para proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não
produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país,
apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o
Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos

111 A MP 894/2019 foi transformada na Lei Ordinária 13985/2020, mas a sua íntegra ainda está disponível para
acesso no link:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1803078&filename=MPV+894/2019
>
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do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de
contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em
condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por
gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos
seus benefícios.
7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país democrático e
desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro
trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido,
Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália.
8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva dos
pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. (STF - HC 124306 RJ - RIO
DE JANEIRO 9998493-51.2014.1.00.0000, Relator: Min. MARCO
AURÉLIO, Data de Julgamento 09/08/2016, Primeira Turma, Data de
Publicação: DJe-052 17-03-2017)

A Turma seguiu o voto-vista112 do Ministro Luís Roberto Barroso que surpreendeu a

comunidade jurídica ao concluir, incidentalmente, pela inconstitucionalidade da

criminalização do aborto voluntário nos três primeiros meses de gestação, entendendo ser

medida desproporcional que viola direitos fundamentais das mulheres, incluindo direitos

sexuais e reprodutivos, autonomia, integridade física e psíquica e igualdade.

3.4.5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442113

Essa tendência positiva de reconhecimento da necessidade de proteção dos direitos

sexuais e reprodutivos culminou em 2017 no ajuizamento da ADPF Nº 442, ação que se

baseia em na violação de direitos fundamentais da mulher garantidos pela Constituição e

problemas de saúde pública causados pela proibição da interrupção voluntária da gestação no

Brasil, objetivando assim a descriminalização do aborto no primeiro trimestre de gestação (12

semanas). Foi a primeira vez que uma organização feminista em toda a América Latina,

juntamente a um partido legitimado para tal, promoveu perante um tribunal constitucional a

descriminalização do aborto; até então esta questão tinha sido reclamada apenas aos poderes

legislativos na região (RUIBAL, 2020).

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) é o autor da ação, tendo sido procurado

pelas muitas organizações da sociedade civil e comunidade médica que militam pela

113 Os autos da ADPF nº 442 estão disponíveis para acesso em:
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=5144865>

112 O voto-vista deste HC, proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso e seguido pela maioria da Primeira Turma
do STF pode ser acessado na íntegra através do link:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC124306LRB.pdf>



63

descriminalização do aborto. O partido, nas eleições municipais daquele ano, havia

experimentado uma notável incorporação de mulheres feministas, negras e ativistas pelos

direitos humanos, como foi Marielle Franco. A presença de mulheres eleitas e ativistas

contribuiu para que, na discussão interna do Partido, fosse escolhido acompanhar a demanda

(RUIBAL, 2020).

A ação traz em sua inicial uma série de argumentos que remontam exatamente à

mencionada função contramajoritária do STF, elencando os direitos das minorias já

conquistados em sede deste Tribunal e concluindo que, devido ao histórico positivo para esses

grupos sociais de sucesso em suas demandas e considerando as opiniões que aquele Tribunal

já proferiu a respeito da criminalização e possibilidades do aborto, convergeriam na conclusão

pela sua descriminalização. A proibição e criminalização do aborto até o primeiro trimestre da

gestação no Brasil representam, segundo a demanda judicial, violação aos princípios

fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação, bem

como os 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, todos

da Constituição Federal (art. 1º, incisos I e II; art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput e incisos I, III;

art. 6º, caput; art. 196; art. 226, § 7º).

Apesar de ter sido proposta em 2017, o teor da ação foi bastante repercutido pela

imprensa quando da convocação de uma audiência pública pela Min. Relatora Rosa Weber,

realizada em agosto de 2018, que contou com a presença de diversas instituições do país que

expuseram diferentes pontos de vista sobre a descriminalização do aborto, instituições que

variavam desde grupos científicos a entidades religiosas. Não há nova manifestação desde a

audiência, e nem previsão de futura votação. Em maio de 2020 o Procurador Geral da

República Augusto Aras manifestou-se no processo pedindo a improcedência da ação114.

Considerando as decisões das cortes constitucionais estrangeiras e toda a

complexidade jurídica do tema mencionadas no capítulo, a disputa de direitos entre o feto e a

mulher gestante resta sob análise do Supremo Tribunal Federal, que em seu histórico de

decisões a respeito da constitucionalidade da interrupção da gravidez coleciona argumentos

favoráveis e contrários, com avanços em determinadas decisões e permanecendo isento em

114 O andamento processual da ADPF 442 está disponível no portal eletrônico do STF, podendo ser acessado no
link: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865>
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outras. Trata-se, porém, de um objeto o qual não poderá escusar-se de responder à demanda

eternamente, pois a atuação dos grupos de litigância estratégica e dos movimentos feministas,

como pôde ser observado, permanece incansável na luta pelo reconhecimento de seus direitos.

As inspirações estrangeiras, portanto, servirão de bússola para que o STF entenda a

importância do posicionamento de uma corte constitucional neste assunto - e em tantos

outros, podendo pacificar o debate e, ao garantir direitos, auxiliar a sociedade na busca pela

igualdade de gênero.
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CONCLUSÃO

Dadas as condições de possibilidade de judicialização do Brasil atualmente, a forma

como os debates externos demonstrados neste trabalho reverberam na política e no direito

brasileiro e como podem influenciar as futuras tomadas de decisão do nosso país, resta

evidente que o debate do aborto está inserido nos chamados “casos difíceis” discutidos no

Supremo Tribunal Federal. A disputa destes direitos deve ser bem direcionada e tem como

pano de fundo debates que concernem ao que é ou o que deveria ser a vida, a maternidade, a

família, a autonomia e a individualidade.

No primeiro capítulo, constatam-se as informações que podem evidenciar o grande

risco à saúde pública brasileira da clandestinidade das práticas abortivas e compor o panorama

da discussão sobre o tema no Congresso Nacional e no Executivo Federal. As proposituras e

escolhas dos membros destes revelam uma opinião política que tenta evidenciar a importância

de proteger a vida do feto, independente das circunstâncias de vontade ou violações de

direitos que sofram ou tenham sofrido a gestante, também não se preocupando com dados

relativos às práticas clandestinas como uma questão de saúde pública, mas sim de justiça

criminal e punitiva.

Seria desejável que a sociedade civil pudesse se ver representada pelo Congresso

Nacional, que é a Casa do Povo, e que dali surgissem propostas e projetos de promoção dos

direitos das mulheres, especialmente no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos.

Parte dessa despreocupação com as pautas tem razão no fato de que o Congresso Nacional é

de maioria masculina, especialmente branca e heteronormativa, sem contar que a pouca

representatividade feminina que há não significa necessariamente uma homogeneidade de

pensamento progressista pois muitas mulheres pautam agendas conservadoras e vão de

encontro à luta pelos seus próprios direitos.

(N)um contexto de crescente ascensão de grupos religiosos conservadores no
Congresso e no governo nacional, o STF se tornou a única instituição no
Estado brasileiro que permitiu avanços jurídicos e uma ampla discussão
pública sobre o direito ao aborto nas últimas duas décadas no Brasil. (...) A
receptividade do STF às demandas feministas neste campo indica uma
posição sistematicamente favorável a elas por parte de uma maioria de
Ministros no STF, que se reflete não só na sua jurisprudência – que, embora
limitada em seu escopo, tem sido a única mudança até agora no marco
jurídico do aborto no Brasil – mas também na sua vontade de oferecer um
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lugar institucional relevante para a discussão pública acerca dessas
demandas.115 (RUIBAL, 2020, p. 1184)

É a partir deste contexto que surgem no STF as demandas pela proteção de direitos

fundamentais relegados pelo legislativo. Assim também foi conquistado, por exemplo,

anteriormente, o reconhecimento da igualdade de casamento entre pessoas do mesmo sexo e

declarada a constitucionalidade das fertilizações in vitro, como demonstrado.

O segundo capítulo, em contraponto ao primeiro, revela uma jurisprudência

internacional tendente a privilegiar a proteção jurídica dos direitos reprodutivos da mulher,

quer se trate de uma violação direta de um particular ou de um Estado, quer se esteja

discutindo apenas a voluntariedade da maternidade. Ademais, é feito um compilado de

informações acerca do objeto jurídica da vida e da criminalização do aborto em todos os

países que compõem a América Latina e Caribe, terminando com a forma como vem sendo

regulamentada e implantada a interupção voluntária da gravidez na Argentina.

O que também demonstram as experiências estrangeiras é que os direitos conquistados

podem retroceder e ser posteriormente retirados conforme a ordem estabelecida, pois a

insegurança de um entendimento social ou mesmo jurídico representa uma verdadeira ameaça

aos direitos das minorias, que levam anos e anos de política de implementação e

enfrentamento da discriminação e do preconceito, até que sejam enfim aceitos por todos numa

sociedade.

No terceiro e último capítulo, o objetivo é evidenciar os conceitos concernentes ao

bem jurídico vida, vida em desenvolvimento, autonomia e direitos reprodutivos da mulher,

procurando organizar a ponderação dos interesses de cada um dos envolvidos na interrupção

de gravidez e, a partir disso, compreender como estes conceitos estão aplicados na prática dos

tribunais, especialmente como foram aplicados pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, que

tem em sua história decisões favoráveis aos direitos das denominadas minorias sociais e pode,

futuramente, decidir uma ação que pede a descriminalização da interrupção voluntária da

gravidez no ordenamento jurídico brasileiro.

115 RUIBAL, Alba. A controvérsia constitucional do aborto no Brasil: Inovação na interação entre movimento
social e Supremo Tribunal Federal. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 11, N.02, 2020, p. 1166-1187. DOI:
10.1590/2179-8966/2020/50431| ISSN: 2179-8966.
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Independente de decisão que reconheça a inconstitucionalidade e entenda pela

procedência da ação, a pretensa descriminalização da interrupção voluntária da gravidez

implica esforços muito maiores do que apenas uma decisão judicial, devendo ser sucedida de

uma regulamentação legislativa e uma promoção política ativa do Executivo em todos os

âmbitos, municipal, estadual e federal.
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