
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESMP 
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

 

RICARDO CÉSAR VIEIRA MADEIRO 
 

 

 

 

 

A DECRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FORTALEZA – CEARÁ 
2014 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESMP 

 
 
 
 

RICARDO CÉSAR VIEIRA MADEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 
 

 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Especialização em Direito Penal e Processo 
Penal do Centro de Estudos Sociais Aplicados  
da  Universidade Estadual do Ceará, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Especialista. 
 

Orientador: Profº. Ms. Antônio Cerqueira  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA – CEARÁ 
2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Homem é um animal social”.  

Aristóteles 



RESUMO 

 

O presente trabalho visa abordar a temática do aborto frente às propostas de mudança do Código 
Penal Brasileiro e das ideologias penais e sociais. Nos últimos anos, tem-se discutido cada vez 
mais a questão da legalização do aborto e seus aspectos éticos, morais e religiosos, onde cada 
qual deseja fazer valer a sua opinião quanto ao direito à vida. Direito este, assegurado a todos 
através da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Confrontando tal direito, temos o direito a liberdade da mulher, em decidir pela interrupção ou não 
de uma gravidez indesejada. A lei é o resultado destas forças sociais em curso e exatamente por 
isso faz-se necessário que se entenda os princípios que formam estas forças sociais, ou seja, os 
princípios que geram a visão do Conselho Federal de Medicina e os princípios que geram a visão 
das mais diversas religiões, sobre o aborto. Descriminalizar o aborto até a 12ª semana de 
gestação, ampliar o prazo da interrupção da gravidez para 20 semanas em casos de estupro e 
não determinar limite de tempo para o aborto em casos de grave risco à saúde da mulher e de 
má-formação do feto, como é o caso já pacificado pelo STF em relação aos fetos anencéfalos. 
Tudo isso representam mudanças na tipificação penal, envolvendo as teses minimalistas penais 
que geram polêmicas na vida civil, penal e no âmbito social.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem a finalidade de discutir e apresentar a questão da 

descriminalização do aborto frente à nossa atual conjuntura penal e social. 

Primeiramente, temos um tema bastante polêmico a apresentar, uma vez que está 

presente nos meios de comunicação assim como no âmbito jurídico, social e religioso, o 

qual muito se tem discutido sobre a descriminalizar do aborto frente a opiniões divididas. 

O aborto é um crime previsto no Código Penal Brasileiro (CP), datado de 1940 

e em processo de reforma. Assim, hoje, é um ato permitido em casos de gestação 

resultante de estupro, gestação de anencéfalos ou ainda quando existe risco de vida para 

a mãe.  

Nos últimos anos, muito se tem discutido a respeito da questão da legalização 

do aborto e seus aspectos éticos, morais e religiosos, onde cada qual deseja fazer valer a 

sua opinião quanto ao direito à vida e de acordo com sua ideologia. Direito este, 

assegurado a todos através da Constituição Federal de 1988 e na Convenção Americana 

de Direitos Humanos.  

A temática envolve diversos segmentos da sociedade, seja econômico, 

religioso, cultural, político ou científico, o que certamente tem causado um acirrado debate 

nas diversas camadas da sociedade, causando diversos conflitos de interesse e de ideias, 

o que tem feito com que o Congresso Nacional faça dormitar em suas prateleiras, o 

referido Projeto de Lei que contempla a descriminalização do aborto, pleiteada, 

inicialmente, pelo próprio Conselho Federal de Medicina.   

Por mais que seja um tema amplamente discutido desde a antiguidade por 

envolver problemas morais, legais e religiosos, não há controvérsia sobre a defesa da 

descriminalização do aborto do ponto de vista médico e, tal fato deve-se tão somente à 

defesa do direito à vida. Nesse diapasão, encontramos embasamento na Constituição 

Federal, no seu Capítulo I, do Título II (dos direitos e garantias fundamentais), o qual 

estabelece a inviolabilidade do direito à vida, reconhecendo assim a vida como um direito 

fundamental, não fazendo respeito a qualquer tipo de distinção.  

Temos no Ordenamento Jurídico, como tal, uma tentativa de equilibrar as 

forças sociais, trazendo a tona o que julga ser o melhor para o desenvolvimento do social. 
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Por isso uma reflexão sobre os valores que estão implícitos no Conselho Federal de 

Medicina, assim como os valores da religião, são importantes objetos de recepção do 

direito na elaboração da lei, por que de uma forma direta ou indireta, vão influenciar no 

texto da lei. 

Dessa forma, percebe-se que a lei é o resultado destas forças sociais em curso 

e exatamente por isso é necessário que se entenda os princípios que formam estas forças 

sociais, ou seja, os princípios que geram a visão do Conselho Federal de Medicina e os 

princípios que geram a Visão das mais diversas religiões, sobre o aborto. 

Apesar de reconhecermos na religião a sua importância na composição da lei, 

não a traremos nesta discussão, pois seria necessário um estudo muito aprofundado, que 

foge ao escopo do presente trabalho.  

Nesta perspectiva, almeja-se demonstrar como a descriminalização do aborto 

poderia diminuir as mortes por complicações na realização de abortos indesejados. 

Indaga-se ainda de que forma o direito à vida do feto se sobrepõe à integridade física ou a 

liberdade da gestante, ou, que tipo de políticas públicas podem ser adotadas para garantir 

o direito à informação e o acesso a programas de planejamento familiar (acesso a 

métodos anticoncepcionais) de forma a erradicar a prática do aborto.  

Dessa forma, ao abordar o tema proposto, buscou-se o entendimento sobre a 

descriminalização do aborto por trata-se de um reconhecido e porque não recorrente 

tema, abordado como problema de saúde pública, cujas evidências, ainda que 

subdimensionadas serão demonstradas e discutidas no decorrer do presente trabalho. 
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1 O ABORTO E A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA 

1.1 O direito à vida e a Constituição Brasileira 

A Constituição brasileira protege a vida humana sem fazer distinções.  Assim, é 

considerado que a vida se inicia na fecundação do espermatozóide no óvulo, passando, a 

partir desse momento, a garantir ao embrião todos os direitos civis. Contudo, não tratou 

expressamente do aborto voluntário, seja como forma autorizadora ou proibitiva. 

Porém, isto não significa que o tema da interrupção voluntária da gravidez seja 

um “indiferente constitucional”. Eis que, a matéria está fortemente eivada de conteúdo 

constitucional, na medida em que envolve princípios e valores de máxima importância 

consagrados na nossa Constituição. 

Um dos argumentos pró-escolha para criticar a constituição é de que a vida do 

indivíduo não começa na fecundação, e de que esse apenas deveria ter direito civis, 

depois da formação do ser humano propriamente dito. Os pró-vida, porém, concordam 

com a constituição e dizem que depois do óvulo ter sido fecundado, o indivíduo passa a 

existir e que ele tem os mesmos direitos de uma pessoa já nascida. 

A questão do aborto diz respeito à vida e envolve polêmicas, principalmente no 

que concerne ao momento em que se inicia a vida, de forma a saber em que fase do 

desenvolvimento do embrião, este passa a ser considerado cidadão e a ter seus direitos 

garantidos pela Constituição. 

Corroborando com o tema, temos o artigo 2º do Código Civil (CC), o qual aduz: 

“Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro". 

Com o mesmo entendimento, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), no capítulo intitulado - Do Direito à Vida e à Saúde, também protege o embrião 

desde a concepção. O ECA cita especificamente, que devem existir condições para 

efetivar o nascimento. 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 
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Assim, percebe-se que o inicio da gestação encontra-se protegido sim, 

legalmente falando, pela legislação vigente. Apontar qual seria o momento correto ou não 

de considerar uma vida humana seria uma mera condicionante impeditiva para que se 

leve o assunto a diante. 

1.2 O aborto na legislação penal brasileira 

   O Código Penal vigente (de 1940, com reforma na parte geral em 1984) trata 

do assunto nos artigos 124 a 128. Não há distinção entre óvulo fecundado, embrião ou 

feto.   A interrupção da gravidez extrauterina (no ovário, fímbria, trompas ou na parede 

uterina) ou da gravidez molar (formação degenerativa do óvulo fecundado) não 

configuram aborto, uma vez que o produto da concepção não atinge vida própria, 

embriologicamente falando. 

A legislação sobre o aborto, dependendo do ordenamento jurídico vigente, 

considera-o como uma conduta penalizada ou despenalizada, atendendo a circunstâncias 

específicas. 

O Código Penal Brasileiro criminaliza o aborto, com exceção aos casos de 

estupro e de risco à vida da mãe. Assim, para muitos, o aborto ainda é uma forma de 

homicídio, embora possa ser justificado em circunstâncias especiais.  

Dessa forma, de acordo com o Código Penal, existem quatro formas de aborto, 

diferenciadas pela natureza do agente e pela existência ou não do consentimento da 

gestante, quais sejam: aborto provocado pela própria gestante; aborto provocado sem o 

consentimento desta; aborto provocado com o seu consentimento e, o aborto realizado 

pelo médico, os quais serão abordados um a um ao longo deste capítulo.  

Este último, em determinadas circunstâncias, não é passível de condenação, 

tendo em vista as hipóteses nele inseridas, ou seja, o chamado aborto necessário para 

salvar a vida da gestante, o aborto terapêutico e o aborto no caso de gravidez resultante 

de estupro, também chamado de aborto humanitário ou piedoso em virtude da violência 

sofrida pela gestante, momento este em que é reconhecida a antijuridicidade do delito. 

O Código Penal Brasileiro não pune os médicos que interrompem uma gravidez 

quando há risco de vida ou quando a mulher tem gravidez advinda de um estupro. A 

mulher grávida, que corre risco de morte com a gestação, ou que engravidou por ocasião 
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de um estupro, não precisa procurar clinicas clandestinas, pois tem o direito de ser 

atendida na rede pública hospitalar. 

Frise-se bem que, o que se discute no aborto é o bem jurídico ora protegido, ou 

seja, a vida do ser humano ainda em processo de formação. 

Dentro desse contexto doutrinário, Nucci (2013) nos afirma que, aborto é a 

cessação da gravidez cujo início se dá com a nidação, antes do termo normal, causando 

a morte do feto ou embrião. 

O produto da concepção (feto ou embrião), ainda não é uma pessoa, embora 

alguns doutrinadores assim o considerem, uma vez que há uma mera expectativa de que 

o feto ou embrião se desenvolva e venha a nascer com vida. 

Assim, de acordo com Bitencourt (2012, p.959/960), deve-se fazer a distinção 

entre aborto e homicídio, conforme ele apresenta em sua doutrina: 

Apresentam-se duas particularidades: uma em relação ao objeto da 
proteção legal e outra em relação ao estágio da vida que se protege: 
relativamente ao objeto, não é a pessoa humana que se protege, mas a 
sua formação embrionária; em relação ao aspecto temporal, somente a 
vida intrauterina, ou seja, desde a concepção até momentos antes do início 
do parto. 
 

Dentre os sujeitos do crime, temos como no sujeito ativo do auto abortamento e 

no aborto consentido, a figura da própria gestante, uma vez que somente ela pode 

provocar em si o aborto, ou dar o consentimento para que alguém lhe provoque o 

abortamento. No aborto provocado por terceiro, independente de consentimento ou não, o 

sujeito ativo passa a ser qualquer pessoa. 

Já como sujeito passivo, no auto aborto e no aborto consentido, temos o feto, 

ou para alguns, o produto da concepção, genericamente falando.  

Existe ainda a possibilidade de dupla subjetividade passiva, onde a gestante é 

sujeito passivo no aborto provocado por terceiro sem que tenha consentido. Nessa 

espécie de aborto, o feto e a gestante serão sujeitos passivos do mesmo crime. 

1. 3 Classificação do aborto 

Encontramos, na melhor doutrina, a classificação do aborto, qual seja: 
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· Natural: Quando ocorre a interrupção espontânea da gravidez. É aquele impunível. 

· Acidental: Ocorre em consequência de traumatismo. Ex.: queda, acidente em geral. 

É impunível. 

· Criminoso: Trata-se da forma voluntária prevista nos arts. 124 a 127. 

· Legal ou permitido: Previsto no art. 128. Divide-se em aborto terapêutico ou 

necessário (salvar a vida da gestante. Estado de necessidade) ou sentimental ou 

humanitário (mulher vítima de estupro). 

· Eugênico ou eugenésico: Quando comprovada a morte do feto, ou simplesmente 

para evitar que a criança nasça com grave defeito genético (vide art. 128). Já 

existe decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do caso, vide ADPF 54.  

· Econômico-social: Realizado de forma indiscriminada por razões econômicas ou 

sociais da mãe quando esta não tem condições de criar a criança. 

· Crime impossível: Nos casos em que o feto já está morto (momento em que ocorre 

a absoluta impropriedade do objeto) ou o meio utilizado pelo agente não pode 

provocar o aborto (absoluta ineficácia do meio). 

1.4 Tipos de aborto 

1.4.1 Aborto espontâneo 

O aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez significa o término 

acidental da gravidez, o qual ocorre comumente até vinte semanas de gestação.  A causa 

mais comum é um defeito cromossômico no embrião ou o feto que vem a impedir o seu 

desenvolvimento natural. 

Existem vários tipos diferentes de abortos espontâneos. Estes incluem: 

a) Aborto iminente: Uma em cada cinco mulheres grávidas passa por isso quando sangra 

pela vagina durante os primeiros três meses. Embora indique que um aborto espontâneo 

eventualmente ocorrerá, com frequência não é mais do que uma ameaça, e a gravidez 

continua normalmente. 
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b) Aborto inevitável: Quando uma mulher grávida começa a sangrar e a dilatar o colo do 

útero, é apenas uma questão de tempo antes do conteúdo do útero ser expelido. 

c) Aborto espontâneo: Nessa situação, o feto morre no útero, mas não é naturalmente 

expelido, e a mulher não tem sangramento ou dor para indicar que a gravidez não está 

em andamento. O médico geralmente diagnostica a condição quando o útero para de 

aumentar. 

d) Aborto incompleto: Ocorre quando apenas parte do conteúdo uterino é naturalmente 

expelido. 

e) Aborto completo: Ocorre quando todo o conteúdo uterino foi naturalmente expelido. 

1.4.2 Aborto Provocado 

O aborto provocado é aquele que tem como causador um agente externo, que 

pode ser um profissional ou um “leigo” que utiliza as técnicas abortivas, as quais estão 

abaixo descritas: 

a) Dilatação ou corte: Utiliza-se uma faca em forma de foice a qual dilacera o corpo do 

feto que é tirado em pedaços; 

b) Sucção ou aspiração: É realizado até a 12ª semana após o último período menstrual. 

Este aborto pode ser feito com anestesia local ou geral. A sucção afrouxa delicadamente 

o tecido as parte uterina a aspira-o, provocando contrações do útero, o que diminui a 

perda de sangue. 

c) Curetagem: É feita a dilatação do colo do útero e com uma cureta é feita a suave 

raspagem do revestimento uterino do embrião, da placenta e das membranas que 

envolvem o embrião. 

1.5 Espécies de aborto criminoso 

1.5.1 Aborto provocado pela gestante com ou sem o seu consentimento 

O art. 124 tipifica o aborto provocado pela gestante e ainda distingue o aborto 

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

provoque:  

Pena - detenção, de um a três anos. 

Tal artigo traz o chamado crime de mão própria, ou seja, somente a gestante 

pode realizar a conduta delitiva descrita nesse artigo. E assim como qualquer crime de 

mão própria, admite a participação, ou seja, ocorre quando o partícipe se limita a instigar, 

induzir ou auxiliar a gestante na prática do auto aborto.  

Dessa feita, tal tipo de conduta delitiva não admite a coautoria, ou seja, se 

qualquer outra pessoa fora a gestante praticar os atos executórios para a realização do 

aborto, este será autor do crime, conforme está consubstanciado no art. 126, CP. 

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

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 
maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 

 

A conduta típica no auto aborto consiste em provocar o aborto em si mesma, 

ou seja, a própria gestante, por decisão sua, opta por interromper a própria gestação. 

Outra forma é quando a gestante permite que outra pessoa lhe provoque o aborto. 

A gestante que consente no aborto incorre na mesma pena do auto aborto, ou 

seja, é como se ela tivesse provocado o aborto em si mesma, conforme está expresso no 

art. 124 do CP. 

O aborto consentido engloba dois crimes, quais sejam, um para a gestante que 

consente que no ato prática a conduta delitiva do art. 124 do CP e, outro, para o sujeito 

que lhe provoca o aborto que pratica a conduta do art. 126 do CP. 

Nesse diapasão, de acordo com Bitencourt (2012, p. 963), temos que “em 

relação à gestante que consente e ao autor que provoca materialmente o crime de aborto 

consentido não se aplica o disposto no caput do art. 29 do CP”. 

O referido artigo faz referencia aos crimes cometidos em concurso de pessoas, 

senão vejamos: 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 
a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.  
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 § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço.  

 § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, 
na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. 

 

1.5.2 Aborto provocado sem o consentimento da gestante 

Trata-se do crime tipificado pelo art. 125 do Código Penal, o qual aduz: 

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

 

Recebe punição mais gravosa diante das demais tipificações criminosas de 

aborto, uma vez que pode admitir duas formas, quais sejam sem o consentimento real o 

simplesmente pela ausência de consentimento presumido, como nos casos em que a 

gestante é menor de 14 anos ou alienada ou débil mental. 

De acordo ainda com Bittencourt (2012, p. 964),  

A ausência de consentimento constitui elementar negativa do tipo. Logo, 
se houver consentimento da gestante, afastará essa adequação típica; 
logicamente, em se tratando de aborto, o eventual consentimento não 
elimina simplesmente a tipicidade, mas apenas a desloca para outro 
dispositivo legal, pelas peculiaridades do próprio crime de aborto, que pode 
ser com ou sem consentimento. 

 

O Art. 125 do Código Penal possui como sujeito ativo qualquer pessoa, 

tratando-se de crime comum, possuindo dupla subjetividade passiva, no caso o feto e a 

gestante, protegendo a incolumidade física desta e a vida daquele. 

Temos ainda que o fato de que pode ocorrer o aborto sem que exista o 

consentimento da gestante, ou quando o agente desconhece completamente a gravidez 

no momento em que pratica um ato contra uma gestante.  

Assim, este não deverá ser responsabilizado caso haja qualquer resultado 

contra o feto, nem por qualquer agravação de crime pelo resultado aborto ou aceleração 

de parto, tendo em vista que de acordo com a teoria finalista (atualmente adotada pela 
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doutrina majoritária) não é possível separar a ação e a vontade do agente (requisitos do 

fato típico).  

Portanto, no caso do desconhecimento do sujeito ativo com relação à gravidez, 

não há que se dizer em dolo ou culpa, tendo em vista a leitura do Art. 18 em seus incisos I 

e II. 

O delito se consuma com a morte do nascituro e é possível a tentativa quando, 

apesar da ação abortiva do autor, a gestação prossegue por circunstâncias alheias à sua 

vontade. 

1.5.3 Aborto provocado com o consentimento da gestante 

Tem por fundamento a exceção à Teoria Monista, a qual nos diz que o crime, 

ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, continua único, indivisível.  

Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o na sua totalidade e por 

ele responde integralmente, de vez que o crime é o resultado da conduta de cada um e de 

todos indistintamente. Não se distinguindo, portanto, entre as várias categorias de 

pessoas, autor, partícipe, instigador, cúmplice etc. Todos são considerados autores ou 

coautores do crime. 

De acordo com Bitencourt, (2012, p. 965),  

Essa exceção à teoria monística, no crime de aborto, consensual, 
fundamenta-se no desnível do grau de reprovabilidade que a conduta da 
gestante que consente no aborto apresenta em relação à daquele que 
efetivamente pratica o aborto consentido. A censura da conduta da 
gestante que consente é consideravelmente inferior à conduta do terceiro 
que realiza as manobras abortivas consentidas. 

 

Aquele que provoca aborto com o consentimento da gestante não será coautor 

do crime capitulado no art. 124, a respeito do previsto no art. 29 do CP. Este responderá 

pelo delito previsto no art. 126 do CP. 

Tanto o aborto consentido previsto no art. 124 como o aborto consensual 

exigem a participação de duas pessoas, a gestante e o terceiro que é o realizador do 

aborto. Assim, a despeito da participação de duas pessoas, cada um responde, 

excepcionalmente por um crime distinto. 
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Dentro da legislação processual, temos que o crime de aborto, por se tratar de 

crime contra a vida, insere-se na competência do Tribunal do Júri, de modo que os 

processos de sua competência seguem o rito procedimental previsto nos arts. 406 a 497 

do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, independentemente da pena 

prevista.  

1.6 O aborto de anencéfalos a partir da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental - APF 54 

Primeiramente devemos entender a problemática da anencefalia buscando o 

seu significado, qual seja, trata-se de um feto diagnosticado com malformação no tubo 

neural que ocorre quando inexiste parte do encéfalo deste. Tem como consequência a 

morte do bebê tão logo chegue a nascer. E, como consequência para a mãe, existem 

graves riscos à saúde desta, à medida que a gravidez é levada adiante.  

Assim, o aborto de fetos anencélafos, que embora não tenha explicitação de 

licitude no Código Penal, hoje tem entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal 

Federal como medida favorável a prática da interrupção da gestação nestes casos, 

conforme se encontra consubstanciado na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 54.  

O objetivo desta arguição era ver declarada inconstitucional qualquer 

interpretação do Código Penal Brasileiro, no sentido de penalizar o que a entidade 

denominou de “antecipação terapêutica de parto de fetos anencéfalos” e, como 

consequência, reconhecer o direito da gestante de antecipar o parto nos casos de 

gravidez de feto anencefálico, devidamente diagnosticado por médico habilitado, sem a 

necessidade de autorização judicial prévia. 

Antes da ADPF 54 mulheres grávidas de fetos anencéfalos tinham de requerer 

judicialmente, autorização para interromper a gestação, algo que podia ou não ser concedido 

pelo juiz. Outro fator não menos importante era o fato do judiciário não corresponder à 

agilidade necessária ao caso, o que por muitas vezes demorava mais do que o esperado e 

necessário para que se realizasse o aborto de forma segura para a gestante, sem que lhe 

acarretassem complicações maiores. 
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A gravidez de anencéfalos é considerada de alto risco tendo em vista que o feto 

fica em posição anormal e há o perigo de acúmulo de líquido no útero, assim como o 

descolamento da placenta e hemorragia. E, no que concerne à expectativa de sobrevida, os 

estudos apontam que não há perspectivas de longa sobrevivência para o feto, que em muitos 

casos morre durante a gestação1. 

O que se questionou, até chegar a conclusão adotada pelo STF, é a existência 

o bem jurídico ora protegido, ou seja, a vida do ser humano ainda em processo de 

formação. Assim, por tratar-se de antecipação consentida do parto, diante da hipótese 

comprovada de gravidez de feto anencéfalo, não há o que se falar em infração penal, uma 

vez que não afeta o bem jurídico tutelado e protegido pelo Estado e pela ordem social. 

De acordo com Capez (2012, p.146), no que tange ao tema de aborto de 

anencéfalos, este aduz que:  

Aliás, no que toca ao abortamento do feto anencéfalo ou anencefálico, 
entendemos que não há crime, ante a inexistência de bem jurídico. O 
encéfalo é a parte do sistema nervoso central que abrange o cérebro, de 
modo que sua ausência implica inexistência de atividade cerebral, sem a 
qual não se pode falar em vida. A Lei n. 9.434, de 4-2-97, em seu art. 3º, 
permite a retirada post mortem de tecidos e órgãos do corpo humano 
depois de diagnosticada a morte encefálica. Ora, isso significa que, sem 
atividade encefálica, não há vida, razão pela qual não se pode falar em 
crime de aborto, que é a supressão da vida intrauterina. Fato atípico, 
portanto. 
 

Na hipótese de gestação de feto anencéfalo, não existe vida viável em 

formação, ou seja, falta o chamado suporte fático-jurídico que é a potencial vida humana 

que deve ser protegida, deixando então de existir fundamentação condizente com a 

norma protetiva. 

Um feto anencefálico é, portanto, um natimorto cerebral, segundo a própria 

definição do Conselho Federal de Medicina. A consequência, em 100% dos casos, é a 

morte. Em mais de 50% dos casos, o coração do feto para de bater ainda na gestação. 

Quando nascem, os bebês sobrevivem por minutos ou poucas horas. Segundo Gollop, há 

                                                           
1http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/05/um-ano-apos-decisao-do-stf-aborto-de-anencefalos-esbarra-em-
entraves.html<Acesso em 25 de abril de 2014> 
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pouco mais de 15 casos na medicina mundial de anencefálicos que sobreviveram por 

mais tempo2.  

O diagnóstico de anencefalia é feito com 100% de certeza; a anencefalia é uma 

condição irreversível e letal em 100% dos casos; a gestação de um feto anencefálico é de 

grande risco para a mulher; a interrupção da gestação, nesse caso, não deve ser tratada 

como aborto, mas como antecipação terapêutica do parto. A anencefalia é uma condição 

de inviabilidade de vida extrauterina. 

Outro fator, não menos importante é a questão dos partos de fetos 

anencefálicos tornam-se muito mais difíceis que os de fetos sem a anomalia. Os riscos 

são maiores (25%) em razão do feto não possuir caixa craniana – o que faz com que não 

se encaixe na posição adequada para nascer. Por não possuir ossos na cabeça, não 

consegue forçar o colo do útero e, dessa forma, nascer normalmente. 

O ministro Luiz Fux, ressaltou a importância de se proteger a saúde física e 

psíquica da gestante, dois componentes da dignidade humana da mulher. Ele desafiou a 

possiblidade de qualquer pessoa comprovar, à luz do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que é justo relegar a gestante de um feto anencéfalo aos “bancos de 

um tribunal de júri” para responder penalmente por aborto3. 

Nesse diapasão, a ADPF 54 decidiu que não deve ser considerada como 

aborto a interrupção terapêutica induzida da gravidez de um feto anencéfalo. Assim, a 

decisão do STF mudou a interpretação que a Justiça deve ter sobre tais casos, uma vez 

que antes da aprovação desta, o Estado não tinha uma interpretação definida sobre o 

tema, fazendo com que a decisão final ficasse para cada Juiz que estivesse responsável 

por decidir a causa judicialmente. 

Assim, o consentimento da gestante afasta a auto incriminação, além de lhe 

assegurar os benefícios de ordem física e psíquica. 

Se o que é questionado em relação à prática ou não do aborto é a proteção ao 

bem ora tutelado, ou seja, a vida, então é mais do que justo que a gestante tenha o direito 

de abortar um feto que não se desenvolverá e que, provavelmente lhe trará graves danos 

                                                           
2http://drauziovarella.com.br/mulher-2/o-processo-de-descriminalizacao-do-aborto-de-anencefalo-no-
brasil/<Acesso em 25 de abril de 2014> 
3 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204757 
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à sua saúde e talvez a sua própria vida, tendo em vista as consequências que 

acompanham esse tipo de gravidez. 

Em sede de votação perante o STF, o Ministro Marco Aurélio abordou o tema 

da anencefalia abordando o assunto da seguinte maneira4: 

Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do 
anencéfalo, não existe vida possível. O feto anencéfalo é biologicamente 
vivo, por ser formado por células vivas, e juridicamente morto, não 
gozando de proteção estatal. 

 

Eis que após a decisão proferida pelo STF, o Conselho Federal de Medicina 

criou uma comissão especial, a qual passou a contar com a participação de médicos do 

próprio conselho, discutindo as regras para constatação de anencefalia buscando, assim, 

melhorar os critérios para o cumprimento da lei e aumentar a confiabilidade do 

diagnóstico. 

Outra forma de defender a decisão do STF é em relação ao que está previsto 

no próprio Código Penal, o qual prevê duas situações em que o aborto não será 

criminalizado: quando a gravidez interrompida é resultado de estupro ou quando a 

gestação gera grave risco para a vida da mãe.  

Assim, nesses dois casos, o feto tem potencialidade de vida, porém o 

legislador, ponderando a potencialidade de vida do feto com a vida da mãe, ou com a 

violência física e moral sofrida pela mulher, permite a interrupção da gravidez. No caso da 

anencefalia, essa potencialidade de vida praticamente inexiste. 

 

                                                           
4 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204680 
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2 O ABORTO COMO UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

Abordar o tema do aborto como uma questão de saúde pública advém dos 

inúmeros casos de aborto praticados ao longo de vários anos, realizados, porém, de 

forma clandestina, onde a sociedade finge desconhecer tal prática e suas consequências 

para as mulheres que a ela se submetem. 

Assim, acredita-se não se tratar de questão ideológica e sim de saúde pública, 

necessitando de medidas que exerçam o controle adequado nesse tipo de prática, 

evitando assim, casos de mortalidade materna bem como de histerectomias resultantes 

de abortos realizados em condições inseguras e com utilização de materiais perfurantes. 

Em pesquisa realizada pela Universidade de Brasília (UNB) em 2010, os dados 

obtidos mostram que 22% das mulheres com 40 anos já abortaram, o que para os 

autores, é uma forma de comprovar que se trata de um problema é de saúde pública. 

Segundo França (2010), a destituição de uma vida intrauterina, até momentos 

antes do parto, constitui o crime de aborto. Assim, aborto criminoso é a morte dolosa do 

ovo. Designa-se ovo, em Medicina Legal, o produto normal da concepção, até os 

instantes antes do parto.  

Entre as principais causas do aborto no Brasil, está a falta de informação e a 

falta de acesso a programas de planejamento familiar. Por mais que o sistema de saúde 

pública no Brasil tenha apresentado uma significativa melhora nas ultimas décadas, 

mesmo assim, ainda existem lugares em que o acesso gratuito a programas de 

planejamento familiar encontra-se bastante restrito. 

Dessa forma, para que o problema da prática do aborto seja resolvido no 

Brasil, não basta a simples descriminalização de tal conduta, mas sim garantir um melhor 

acesso a programas de planejamento familiar e, sobretudo, à informações sobre métodos 

contraceptivos com a finalidade de evitar a ocorrência da gravidez indesejada. 

Em dados estimados pelo SUS5 (Sistema Único de Saúde), mais de um milhão 

de mulheres recorrem ao aborto voluntário anualmente e, boa parte deles é feita em 

condições completamente precárias de higiene e inseguras. Apenas aquelas que 

                                                           
5 http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/por-dentro-das-celulas/aborto-no-brasil-mortes-em-silencio 
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possuem recursos financeiros conseguem ter acesso a clínicas especializadas, pagando 

não só pelo tratamento médico, mas também pelo silêncio e descrição do ato realizado. 

Do ponto de vista ético, entendeu-se, por maioria, que os atuais limites 

excludentes da ilicitude do aborto previstos no Código Penal de 1940, os quais vêm sendo 

respeitados pelas entidades médicas, são incoerentes com os compromissos 

humanísticos e humanitários, paradoxais à responsabilidade social e aos tratados 

internacionais subscritos e adotados atualmente pelo governo brasileiro. 

Em relação aos aspectos epidemiológicos e de saúde pública, o Conselho 

Federal de Medicina (CFM), concluiu, através de vários estudos, que a prática de abortos 

não seguros (realizados por pessoas sem treinamento, com o emprego de equipamentos 

perigosos ou em instituições sem higiene) tem forte impacto sobre a Saúde Pública.  

Assim, de acordo ainda com o CFM, no Brasil, o abortamento é uma importante 

causa de mortalidade materna no país, sendo evitável em 92% dos casos. Além disso, as 

complicações causadas por este tipo de procedimento realizado de forma insegura 

representam a terceira causa de ocupação dos leitos obstétricos no Brasil. Em 2001, 

houve 243 mil internações na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) por curetagens 

pós-abortamento.6 

Em recente pesquisa divulgada pela Universidade de Brasília (UNB)7, foi 

apresentado que 22% das mulheres com entre 35 e 39 anos já praticaram aborto em 

algum momento da vida. Tal estatística comprova que o aborto é uma questão de saúde 

pública, uma vez que ocorre na clandestinidade. 

Dessa forma, descriminalizar o aborto seria uma maneira de amenizar os 

efeitos dos abortos clandestinos sem, contudo, eliminar a causa.  

"O aborto acaba sendo feito meio sem pensar e depois faz mal para a mulher 

que terá problemas psíquicos, depressão. Na Espanha, por exemplo, é comum 

encontrar mulheres com 18 a 20 anos que fizerem dois ou três abortos. Ela acaba 

fazendo, muitas vezes, pressionada pelo homem. Depois ela carrega a carga de ter feito 

                                                           
6http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23661%3Aconselhos-de-medicina-
se-posicionam-a-favor-da-autonomia-da-mulher-em-caso-de-interrupcao-da-
gestacao&catid=3%3Aportal&Itemid=1 
 
7 http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7059 
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o aborto sozinha. Se a mulher se sente amparada, a tendência é ela desistir do aborto", 

afirma. "O que precisa é prevenção. Deve-se atuar responsavelmente em relação à 

sexualidade".8 

Dentro desse contexto, foram apresentados dados da pesquisa nacional do 

aborto realizada pela UNB nos quais, das 2.002 entrevistadas no estudo, de 18 a 39 

anos, 15% declararam que já fizeram pelo menos um aborto. Projetado sobre a população 

feminina do país nessa faixa etária, que é de 35,6 milhões, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), esse número representaria 5,3 milhões de mulheres. 9 

Como fruto da Conferência Mundial de Direitos Humanos, celebrada em Viena 

em 1993, foi reconhecido que os direitos das mulheres são também direitos humanos e 

que os países deveriam garantir uma atenção adequada à sua saúde, dando maior 

atenção ao planejamento familiar. 

Em 1995, durante a IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a 

Mulher, o Desenvolvimento e a Paz, realizada em Pequim, foi firmada uma Plataforma 

para a Ação, onde os Estados afirmam que “a capacidade de as mulheres controlarem 

sua própria fecundidade constitui uma base fundamental para desfrutar outros direitos”. 

No texto final, pede-se aos países que atentem para “a possibilidade de revisar as 

legislações que preveem medidas punitivas contra as mulheres que fizeram abortos 

ilegais”.10 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, 

mostra em suas pesquisas que uma mulher morre a cada dois dias e meio no Brasil após 

realizar um aborto, quantidade que permanece inalterada desde 1996, conforme registros 

do SIM11. 

                                                           
8Segredo guardado a sete chaves. 
Disponível em :<http://www.unb.br/noticias/unbagencia/cpmod.php?id=66085>. Acesso em 03/03/2014. 
9 Pesquisa Nacional do Aborto – Universidade de Brasília. Disponível em :< 

http://www.unbciencia.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=554:pesquisa-reacende-debate-

sobre-descriminalizacao-do-aborto&catid=23:sociologia.> Acesso em 28/08/2014. 
10 Descriminalizar o aborto é salvar vidas. Disponível em: 
<http://mairakubik.cartacapital.com.br/2013/09/28/descriminalizar-o-aborto-e-salvar-vidas/> Acesso em 
03/03/2014. 
 
11http://oglobo.globo.com/brasil/dilma-defende-aborto-na-saude-publica-por-motivos-medicos-legais-
12712379#ixzz3BLloEo6m 
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Em meio a essa questão polêmica sobre a permissão ou não da realização do 

aborto, o Brasil começou a se manifestar através do Conselho Federal de Medicina, o 

qual manifestou a possibilidade de realizar o aborto até a décima segunda semana da 

gestação.  

Contudo, tal posicionamento vai de encontro com o disposto no artigo 128 do 

atual Código Penal Brasileiro, o qual consubstancia os momentos em que se permite, nos 

dias autuais, a que se realize o aborto sem este ser penalizado. 

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

Aborto necessário 

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

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 
legal. 

 

Nos casos acima, o governo Brasileiro fornece gratuitamente o aborto legal 

através de atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde. Contudo, essa permissão 

para abortar não significa uma exceção ao ato criminoso, mas sim a chamada escusa 

absolutória. Também não é considerado crime o aborto realizado fora do território 

nacional do Brasil, sendo possível realizá-lo em países que permitem tal prática. 

A ilegalidade do aborto no Brasil compromete a existência de informações mais 

precisas sobre a situação da prática no país, mas os últimos levantamentos não deixam 

dúvidas: a criminalização do aborto não impede que as mulheres interrompam uma 

gestação indesejada, apenas às expõe à prática insegura e desumanizada e ao risco de 

morte.  

Índices alarmantes de inúmeros casos de aborto mal sucedidos, trazem à tona 

estimativas preocupantes. Se a maioria desses procedimentos ocorresse de forma segura 

e legal, com assistência médica adequada, os números poderiam ser diferentes. Os 

custos são altos para todos, e a mudança, tanto na legislação penal que tipifica o aborto, 

quanto nas políticas públicas adotadas, devem estar alinhadas entre sim, sendo essencial 

à sobrevivência das mulheres que recorrem a essa prática e que não possuem condições 

financeiras para custear o tratamento adequado. 
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Hoje, descriminalizar o aborto refere-se não somente ao fato do procedimento 

legislativo, mas também o fato de que essa morosidade aplicada pelo legislativo reflete-se 

no judiciário, o que tem contribuindo ainda mais para dificultar a efetiva legalização do 

aborto, uma vez que a prática clandestina não cessa e nada se faz, em termos de 

políticas públicas, para amenizar ou sanar a situação enfrentada por estas mulheres.  

Por isso, faz mais sentido, num primeiro momento, pensar na 

descriminalização, pois demandaria apenas a revogação do artigo 124 e seus artigos 

seguintes do Código Penal Brasileiro, visando a não penalização da prática, desde que 

essa seja feita com o consentimento da gestante. 

O Brasil não descriminalizou o aborto e, por isso, as clínicas ilegais continuam 

agindo sem nenhuma supervisão de médicos ou instruções de como conduzir essa 

intervenção de forma segura, isentando-se de fiscalização e regulamentação. 

Uma verdadeira legalização do ato demandaria uma série de regramentos em 

direção à criação de políticas públicas para que a mulher sequer precise fazer o aborto, 

porém se entender necessário, que seja feito com toda segurança e estrutura médica e 

psicológica, antes e após a interrupção.  

Destarte, a descriminalização deve ser olhada como a primeira medida para 

uma mudança legal e de atitude, que caminhe na mesma direção dos países mais 

desenvolvidos e, principalmente, que garanta a autonomia e autodeterminação das 

mulheres. 

Em consonância com esse entendimento, existem Projetos de Lei (PL), que 

versam sobre a descriminalização do aborto, ainda em trâmite na Câmara dos Deputados, 

os quais serão abordados no capítulo seguinte. 

Contudo, embora levemos em conta tantos e tantos projetos apresentados a 

respeito do mesmo tema, esbarramos no impasse jurídico e porque não religioso, 

permitindo a realização do aborto apenas em alguns casos, segregando assim, o ato. 

Dentro desse contexto surgem teses respaldadas no movimento feminista, o 

qual consideram o aborto um exercício lícito da autonomia da mulher.  

Dessa forma, há primeiramente, a necessidade de mudança de mentalidade 

que consideram a pratica abortiva, mesmo que realizada de forma insegura e clandestina, 
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como uma violação das disposições previstas na lei penal brasileira. E, para desmistificar 

o tema aqui proposto há de se falar em inúmeras mudanças. Não é somente o fator 

clandestinidade e, sim, uma questão de relevante valor social que estamos aqui 

abordando. 

Muito se fala do livre arbítrio da mulher em poder escolher se lava ou não 

adiante a sua gestação, nas deixa-se, muitas vezes de lado, as questões sociais de 

prevenção e a utilização e divulgação de métodos contraceptivos à todas as classes 

sociais, principalmente nas menos favorecidas, uma vez que é nessa classe social que 

percebe-se a grande incidência dos casos de abortos clandestinos. 

Por outro lado, sob uma ótica não menos relevante, existe o fato da mulher que 

pratica o aborto não ser punida. Eis que, de fato, a lei vigente não se impõe de forma 

satisfatória. A vida do feto não é verdadeiramente protegida, como algumas correntes 

afirmam, uma vez que não há punição adequada nem às mulheres, cuja pena as torna 

reféns do preconceito e não têm caráter didático; nem aos médicos, dada a dificuldade de 

se provar o crime realizado.  

E, quando a discussão se envereda pelo campo da perícia médica, constata-se 

que, primeiro há de verificar-se a existência da gravidez através da exatidão do 

diagnóstico, uma vez que sem a comprovação da preexistência da gravidez não há que 

se falar em a ação penal, ou simplesmente em crime cometido. 

Segundo, somente o médico pode atestar a ocorrência do aborto, mas afirmar 

se ele ocorreu de forma criminosa, ou se foi provocado, é extremamente temeroso. 

Nesse diapasão, temos o seguinte julgado oriundo do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CRIME. ABORTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDEZ. 
DENÚNCIA REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. Inexistência da 
prova da materialidade do delito. Como reconhece o douto Procurador de 
Justiça: "não se pode admitir que a máquina judiciária seja acionada, 
envolvendo um cidadão na chamada persecução criminal, acompanhada 
de todos os inconvenientes dela decorrentes, e sobejamente conhecidos, 
sem a ocorrência dos elementos indiciários mínimos para a deflagração da 
ação penal. É o que se conhece por justa causa. No caso, impõe-se a 
manutenção da sentença de primeiro... 

(TJ-RS - ACR: 70042031344 RS, Relator: Osnilda Pisa, Data de 
Julgamento: 29/08/2012, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 06/09/2012) 
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  Assim, conclui-se que, diante da inexistência da prova material da existência da 

gravidez, afasta-se a existência do crime e, por consequência, a punibilidade do crime outrora 

cometido pela gestante. 

2.1 Teses argumentativas sobre a descriminalização do aborto na atualidade 

Sobre o tema, versam ainda argumentos que envolvem a descriminalização e que 

se apoiam em teses criminológicas e sociológicas, sem necessariamente de assumirem uma 

defesa da conduta sob o aspecto moral do tema. 

Não resta dúvida de que o Direito Penal brasileiro não outorga proteção à 

totalidade dos bens jurídicos. Dessa forma, este constitui um sistema descontínuo, protegendo 

apenas aqueles mais fundamentais, e somente em face de grave violação. 

Destarte, percebe-se que não é objeto do Direito penal todos os fatos ilícitos e, sim, 

somente, os mais graves, ou seja, às condutas antijurídicas que causem, à sociedade, dano 

de que ela se ressinta intensamente, o que constitui o aspecto de caráter fragmentário do 

Direito Penal. 

Aliado a isso, Fragoso (1991, p.17), aduz que “uma política criminal moderna, a 

orienta-se no sentido da descriminalização e da desjudicialização, ou seja, no sentido de 

contrair ao máximo o sistema punitivo do Estado, dele retirando todas as condutas antissociais 

que podem ser reprimidas e controladas sem o emprego da punibilidade”. 

Assim, dentro de uma visão minimalista, e esta atrelada aos direitos e garantias do 

indivíduo, existe a visão da criminalização de condutas como dependente de um complexo 

processo que se guia pelos fins atribuídos ao Direito penal. Assim, é a partir de uma 

abordagem constitucional, que atrela o Estado a um modelo social e democrático de direito, 

que se pode esboçar o que seria o Direito Penal brasileiro.  

Não se pode olvidar, que em um Estado Democrático de Direito, uma 

Constituição tem por característica consagrar direitos individuais e sociais que 

contemplem os poderes do Estado, voltando-se então para o mister de efetivar restrições 

aos poderes estatais em favor dos cidadãos. 

Nesse diapasão, eis que encontramos na tese minimalista a defesa da 

imprescindibilidade de adequação razoável entre a conduta e a ofensa ao bem jurídico 
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tutelado, de modo que o Direito Penal só sobrevenha quando a lesão ao bem jurídico 

assim recomendar, ou ainda quando a lesão não seja passível de reparação pelos outros 

ramos do direito. 

Em defesa do entendimento minimalista, alguns doutrinadores apoiam-se nas 

garantias constitucionais e nos princípios básicos do direito, tais como: insignificância, 

adequação social da conduta, intervenção mínima, subsidiariedade, proporcionalidade e 

dignidade humana, uma vez que tais princípios representam corolários basilares de um 

estado democrático de direito, sendo, portanto, inegável que o Direito Penal deve 

adequar-se a estas garantias e princípios constitucionais, surgindo a necessidade de uma 

política criminal que busque restringir a aplicação do Direito Penal quando o bem jurídico 

penalmente protegido sofra efetivamente uma lesão em que se autorize a aplicação da 

medida restritiva à liberdade do indivíduo.  

Assim, diante do minimalismo penal, temos o entendimento da pena restritiva 

de liberdade como figura máxima do poder exercido pelo Estado sobre o cidadão, o qual 

deveria ser aplicado em sede de última instância, ou seja, como função punitiva do 

Estado que deveria ser aplicada após exauridas as outras formas de se cumprir pena, tais 

como a prestação de serviços não remunerados pelo Estado ou simplesmente o trabalho 

voluntário. 

Quando comparamos o Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, segundo o qual "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos" com a consagração da desigualdade efetuada pela seletividade do sistema 

penal, pode-se constatar a contradição entre os Direitos Humanos e o nosso sistema 

penal. Assim, percebe-se a limitação imposta pelos dispositivos dos Direitos Humanos 

que sempre buscaram limitar e conter o exercício de poder do sistema penal. 

Dentro dessa perspectiva contextual, temos o entendimento do doutrinador 

Zaffaroni (1991b), o qual aduz nos seus estudos sobre o tema: 

A necessidade e a urgência de uma resposta fundada na deslegitimação do 
sistema penal se impõe também, a partir da perspectiva do programa 
transformador que os direitos humanos implicam, particularmente em nossa 
localização no mapa do poder planetário, onde o caminho progressivo até a 
realização dos direitos humanos é muito claramente submetido a interrupções 
abruptas e onde o exercício de poder do sistema penal constitui a peça chave do 
extermínio brutal. 
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Em um contexto minimalista, diante da preocupação com os direitos e garantias 

individuais, a criminalização de condutas é dependente de um processo complexo que se guia 

pelos fins atribuídos ao Direito penal.  

Assim, em um contexto social, ou ainda de controle social, se percebe a real 

necessidade de intervenção do Estado cuidar e intervir tão pouco quanto baste, a fim de 

garantir a máxima liberdade do cidadão, através de instrumentos de controle social, no qual se 

insere o Direito penal, uma vez que não podem ser utilizados sem que se estabeleçam 

critérios rígidos e racionais, já que eles atuam na restrição de direitos, liberdades e garantias 

individuais, fundamentais à vida em sociedade.  

Apoiados na tese minimalista penal, descriminalizar o aborto seria uma forma de 

banalizar o que temos hoje legalmente tipificado como crime no atual Código Penal brasileiro. 

Assim, o Estado realizaria o chamado controle social e de natalidade através da prática livre 

do aborto. 

Não há o que se questionar a justificação apresentada pelas mulheres que 

praticam esse crime, uma vez que não encontramos, nesses casos, qualquer causa de 

isenção de culpa que tenha por finalidade afastar a ilicitude ou ainda a culpabilidade 

daquela que atuou impelida por mera motivação econômica.  

Tal fato se deve às pesquisas apresentadas por diversos órgãos com a 

finalidade de encontrar um embasamento jurídico ou até mesmo social que justifique a 

descriminalização do aborto.  

A justificativa de proteger a vida da gestante, principalmente aquela que o 

pratica na modalidade do auto aborto, também conhecido como aborto econômico, 

encontra-se escondida através da defesa da vida do feto sadio. A gestante que se 

encontra grávida por mais uma vez, dada sua falta de conhecimento na utilização de 

meios contraceptivos, ou mesmo diante de sua impossibilidade de adquiri-los, em 

decorrência de sua condição de miserabilidade, resolve interromper a gravidez, 

eliminando o produto da concepção, causando a sua morte.  
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2.2 A descriminalização do aborto – A experiência do Uruguai 

O Uruguai foi o primeiro país da América Latina a permitir o aborto logo após 

Cuba e Guiana, além de Porto Rico. Dessa forma, em dezembro de 2012, o Senado 

Uruguaio aprovou a descriminalização do aborto permitindo a realização do ato até a 12ª 

semana gestacional.  

Contudo, a lei determina que mulheres (apenas cidadãs uruguaias) que 

queiram pôr termo à gravidez nesse período sejam submetidas a um comitê formado por 

ginecologistas, psicólogos e assistentes sociais, capazes de prestar atendimento e 

esclarecimento sobre os riscos e as alternativas ao aborto. 

Nos casos em que a mulher deseja prosseguir com o aborto, pode realizá-lo 

imediatamente em centros públicos ou privados de saúde. Vale ressaltar ainda que, 

abortos que não sigam esses procedimentos continuarão sendo ilegais, não deixando de 

ser penalizados. 

A descriminalização do aborto aceita e aprovada pelo governo uruguaio tem, 

no entanto, uma importância inédita na América Latina, considerando-se as leis restritivas 

dos países de seu entorno, como Brasil e Argentina, que ainda consideram o aborto 

crime. 

De acordo com estimativas oficiais e estudos da organização Mulher e Saúde 

do Uruguai (MYSU), os estudos apontam que cerca de cinco mil abortos foram realizados 

no Uruguai desde a descriminalização, e mesmo diante da descriminalização, ainda 

persistem as dificuldades para a interrupção da gravidez. 

Um balanço oficial do governo uruguaio informou que, no período de um ano 

de vigência da Lei de Interrupção da Gravidez (lei de aborto), foram realizados 6.676 

abortos seguros – nenhuma mulher faleceu. Desde dezembro de 2012, as mulheres 

uruguaias podem realizar a interrupção da gravidez indesejada em segurança e na 

legalidade12. 

Em dados divulgados pelo Subsecretário de Saúde Pública Uruguaio, Leonel 

Briozzo, mostram que a tendência é que o número de abortos diminua ao longo do tempo. 

                                                           
12http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/uruguai-quase-7-mil-abortos-seguros-e-nenhuma-morte-

registrada.html 
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“O que nos indica é que a prática do aborto é segura, acessível e infrequente. O Uruguai 

tem uma taxa de nove interrupções da gravidez a cada mil mulheres entre 15 e 44 anos, o 

que de alguma maneira nos coloca nas posições mais baixas do mundo, inclusive mais 

baixa que os países da Europa Ocidental, que reportam 12 interrupções a cada mil 

mulheres”13. 

Dessa forma, podemos observar, a partir da experiência uruguaia com a 

política de descriminalização, que podem sim existir avanços em termos de melhorias 

para proporcionar qualidade de vida a essas mulheres que optam por se submeter a tal 

procedimento. O aborto, se tratado como questão de saúde pública, pode e deve adotar 

políticas sociais eficazes, a fim de erradicar a incidência de casos de aborto e a 

mortalidade de gestantes. 

 

                                                           
13 http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/efe/2014/02/24/uruguai-registra-66-mil-abortos-no-
primeiro-ano-de-descriminalizacao.htm 
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3 O ABORTO E O PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO 

O aborto é proibido por lei no Brasil, porém, apenas é permitido quando há 

risco de vida da mãe causado tendo por causa a gravidez, ou quando essa é resultante 

de violência sexual, ou seja, quando a mulher for vítima de estupro e, a partir da ADPF 

54, e se o feto tiver malformação do tubo neural, ou seja, anencefalia. Nesses três casos, 

a legislação brasileira apoia-se em exceções à legislação e permite à mulher optar por 

fazer ou não o aborto. Quando essa decide abortar, pode realizar o procedimento gratuito 

pelo Sistema Único de Saúde. 

É cristalino o argumento utilizado para a criminalização do aborto o qual se 

concentra no bem jurídico tutelado da vida humana, e que merece proteção, desde sua 

previsão constitucional básica até a regulamentação em tratados internacionais como o Pacto 

de São José da Costa Rica, firmado pelo Brasil e ainda em vigência, onde a vida humana é 

protegida “desde a concepção”. 

Assim, ocorreram ao longo dos anos, várias tentativas de modificar a legislação 

brasileira no que concerne à temática do aborto. Desde a entrada em vigor da 

Constituição Federal, poucas mudanças de fato ocorreram, protelando decisões e 

mudanças jurídicas sobre o aborto, adiando as tentativas de descriminalizá-lo. 

Atualmente tramitam nesta Casa diversos projetos de lei que tratam do tema do 

aborto: PL nº 20, de 1991; PL nº 2.423, de 1989 (com o PL nº 1.035, de 1991, apensado); 

PL nº 1.135, de 1991 (com o PL nº 176, de 1995, apensado); PL nº 1.174, de 1991 (com o 

PL nº 3.280, de 1992, PL nº 1.956, de 1996, PL nº 2.929, de 1997, PL nº 3.744, de 2004, 

PL nº 4.304, de 2004, PL nº 4.834, de 2005 e PL nº 660, de 2007, apensados); PL nº 

4.703, de 1998 (com o PL nº 4.917, de 2001, apensado); PL 343, de 1999; PL nº 60, de 

1999; PL nº 7.235, de 2002 (com o PL nº 5.364, de 2005, apensado); PL nº 1.459, de 

2003 (com o PL nº 5.166, de 2005, apensado); PL nº 7.443, de 2006; PL nº 478, de 2007 

(com o PL nº 489, de 2007, apensado); e PL nº 831, de 2007. 

Dentre os acima listados, podemos citar os mais debatidos e que deram origem 

ao projeto de reforma do Código Penal, quais sejam, o Projeto de Lei nº 1135/91na 
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tentativa de suprimir o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, o qual tinha por autores o 

hoje ex-deputado Eduardo Jorge e Sandra Starling. Contudo, este não logrou êxito.  

Junto ainda com o referido projeto de Lei, foram apensados os projetos de lei 

nº 176/91, de autoria do então Deputado José Genuíno, o qual previa a descriminalização 

do aborto, permitindo que a gestante interrompesse a gestação até 90 dias, tornando uma 

obrigação dos médicos da rede pública de saúde a realização do procedimento de 

interrupção da gestação.  

Vinculado a estes, foi apresentado o Projeto de Lei 3280/92 de autoria do 

Deputado à época, Luiz Moreira cuja proposta era autorizar a interrupção da gravidez até 

a 24ª semana, quando o feto apresentasse graves e irreversíveis anomalias sendo estas 

físicas ou mentais. 

Dessa forma, em ambos os projetos de lei, seria necessário apenas o 

consentimento da gestante ou dos responsáveis nos casos de incapaz, além do parecer 

escrito do médico responsável pelo atendimento.  

Diante de debates intermináveis, no início de 2012, foi elaborado e proposto 

um projeto de reforma para o novo Código Penal Brasileiro, no qual o aborto se tornaria 

legal em outras situações além dos três casos atualmente permitidos.  

Dessa forma, seguindo a tendência da descriminalização já adotada pelo nosso 

vizinho Uruguai, a proposta de alteração do Código Penal segue na fase de debates, 

recebendo possíveis emendas, permanecendo em discussão no Senado Federal. Em seu 

bojo, o Projeto de Lei nº 236 de 2012 mantém a prática de aborto como criminosa, tendo 

como sanção a privação de liberdade.  

Nesse diapasão, o Projeto de Lei dá nova redação ao artigo 128, qual seja: 

Art. 128. Não há crime de aborto: 

I – se houver risco à vida ou à saúde da gestante; 

II – se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual, ou do emprego 
não consentido de técnica de reprodução assistida; 

III – se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e 
incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, em ambos os 
casos atestado por dois médicos; ou 

IV – se por vontade da gestante, até a décima segunda semana da 
gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não 
apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. 
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Parágrafo único. Nos casos dos incisos II e III e da segunda parte do inciso 
I deste artigo, o aborto deve ser precedido de consentimento da gestante, 
ou, quando menor, incapaz ou impossibilitada de consentir, de seu 
representante legal, do cônjuge ou de seu companheiro. 

 

Dentro desse contexto, observa-se a criação de uma nova excludente de 

ilicitude, visto que, segundo a redação do projeto ora apresentado “não há crime de 

aborto” quanto ao dispositivo acima citado. No atual código, toda forma de aborto é 

criminosa, embora não seja punível nos casos previstos no art. 128, I e II. 

Dessa forma, fazendo um breve comparativo das penas previstas e atualmente 

impostas, temos o seguinte Quadro comparativo:  

Quadro 1 – Comparativo de penas 

Caso Pena atual Pena proposta com a Reforma 

Mulher que aborta ilegalmente 1 a 3 anos de detenção Seis meses a 2 anos de 

detenção 

Quem provoca o aborto 

ilegalmente 

3 a 10 anos de 

detenção 

4 a 10 anos de detenção 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_no_Brasil 

Contudo, as propostas apresentadas à Comissão foram rejeitadas, no sentido 

de considerar o aborto apenas mais uma questão de saúde pública, descriminalizando-o 

na sua conduta, prosseguindo, assim, o aborto como crime. Nesse sentido, aduz a 

Proposta de Anteprojeto de Reforma do Código Penal, sem o crime, a prática poderia ser 

adotada de modo fútil ou caprichoso, como forma de controle de natalidade incompatível 

com a ordem constitucional defensora da vida. 

Não se pode olvidar que muito tem se discutido e até proposto como 

modificações e reformas no âmbito jurídico, porém, vários são os segmentos da 

sociedade que sustentam essa discussão no sentido de apoiar ou de ser contra qualquer 

tentativa de descriminalizar o aborto. Assim, temos a influência da Igreja sob o aspecto 

religioso, o Governo e a Medicina sob o aspecto da saúde pública, o Direito sob o aspecto 

jurídico e a Psicologia, que surge estudando e analisando as consequências psicológicas 

resultantes do ato do aborto, bem como a econômica e a cultural. 
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O assunto da descriminalização do aborto nos remete que a sua prática 

deixará de ser clandestina e que o Estado não poderá mais punir quem o realiza. Vale 

salientar que a criminalização do aborto no Brasil não atinge somente o direito à 

autonomia reprodutiva da mulher, mas outros direitos humanos fundamentais a ela 

inerentes. Isso porque o modelo repressivo da lei penal relativa ao aborto deixa 

transparecer a vulnerabilidade feminina, por ser a mulher a única a ser responsabilizada 

pela decisão de interromper uma gravidez indesejada, sofrendo, sozinha, a violação do 

seu direito à vida, à saúde, à não discriminação de gênero, à liberdade e à autonomia.  

Nesta perspectiva, indaga-se como a descriminalização do aborto poderia 

diminuir o número de mortes por complicações na realização de abortos. Indaga-se ainda 

de que forma o direito à vida do feto se sobrepõe à integridade física ou a liberdade da 

gestante, ou, que tipo de políticas públicas podem ser adotadas para garantir o direito à 

informação e o acesso a programas de planejamento familiar (acesso a métodos 

anticoncepcionais) de forma a erradicar a prática do aborto. 

Do outro lado, temos os críticos da reforma do código nessa temática, 

amparados pela a bancada evangélica abolindo o tema do anteprojeto. Ao contrário, 

temos as críticas do grupo de feministas, uma vez que seria necessária a autorização e 

avaliação média para realizar o aborto.  

Críticas também surgiram quanto à forma que o aborto seria permitido após a 

reforma do código penal, uma vez que oferece fragilidade para que equívocos pudessem 

acontecer. 

A proposta apresentada pelo anteprojeto de reforma do código Penal não 

representa, em sua totalidade, os avanços necessários para a descriminalização, 

conforme foi bastante reivindicado pelos movimentos feministas. Contudo, para os 

movimentos feministas, o debate sobre o aborto representa uma oportunidade de avançar 

nas discussões públicas à frente dos direitos e garantias relacionados com a proteção à 

vida e à saúde da mulher. 

O Anteprojeto de reforma do Código Penal mantém as figuras típicas presentes 

no crime ora discutido na sua atualidade. Contudo, propõe mudanças consideráveis nas 

penas a serem aplicadas, chegando ao extremo de reduzir drasticamente a 

reprovabilidade do crime de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, 
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na forma simples, colocando-o em situação de mera infração de pequeno potencial 

ofensivo, com procedimento regulado pela Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados 

Especiais Criminais para as ações penais de pequeno potencial ofensivo.  

À frente dessa proposta, o crime de aborto seria punido apenas com detenção, 

o que acaba por permitir a chamada transação penal, ou seja, em tese, trata-se da 

aplicação de penas restritivas de direitos ou exclusivamente pecuniária, não 

proporcionado a possibilidade de reincidência caso a beneficiada venha a praticar 

novamente o ato (§ 4º do art. 76). 

É cristalino que a previsão em questão poderá levar à prática incontrolável de 

abortos apoiados pela legalidade, a critério único e exclusivo dos profissionais da área 

médica.  Assim, a compreensão que se pode dar ao fato de preservar a saúde da 

gestante é demasiadamente extensa e se circunscreve ao domínio da ciência médica.  

Diante da bancada congressista, muitas são as opiniões de até onde se deve 

proteger o direito à vida ou à integridade física e psíquica da gestante. Alguns 

debatedores enveredam pelo lado político ou cristão, emitindo suas opiniões contra a 

descriminalização da prática abortiva.  

Assim, percebe-se que quando o tema chega ao Congresso, faz-se necessário 

legislar diante da multiplicidade de opiniões, as quais divergem nos aspectos éticos, 

morais, sociais e porque não de saúde pública, onde não se chegam a uma conclusão 

convergente e que realmente possa melhorar a vida das mulheres gestantes, 

possibilitando com isso, a diminuição dos riscos à saúde e à vida provocados por abortos 

realizados de forma inapropriada e inadequada. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) encaminhou um documento à 

comissão especial do Senado manifestando-se favorável a essa proposta apresentada no 

projeto de reforma do Código Penal. Com isso, entende que o aborto deve ser mantido 

como crime no Código Penal, mas, por outro lado, defende a ampliação dos casos em 

que a interrupção da gravidez pode ser praticada legalmente como exceção. 
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Nesse diapasão, o presidente do CFM, Roberto Luiz d'Ávila, no comunicado14 

emitido pela entidade à época das discussões, afirmou: "É importante esclarecer que os 

conselhos de medicina não afirmaram ser favoráveis ao aborto, mas sim à autonomia da 

mulher e do médico em casos de exceção". 

Preservar vidas, dar continuidade a ela. É fundamental que o Poder Executivo 

legisle sobre o tema, por mais controvertido e polêmico que seja. Ao Estado cabe 

reconhecer a problemática e, até que se decida por um voto convergente, que se adotem 

políticas públicas capazes de difundir os métodos contraceptivos tradicionais, garantindo 

o acesso à informação adequada, oferecendo condições adequadas para que as 

mulheres possam se prevenir de uma gravidez indesejada, sem que precisem recorrer à 

pratica, até então, considerada ilegal e criminosa, diante do atual Código Penal brasileiro. 

 

 

                                                           
14 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/03/conselho-federal-de-medicina-defende-direito-ao-aborto-ate-3o-

mes-de-gravidez.html 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aborto é um ato praticado ao longo dos anos, ocorrendo de forma 

clandestina, onde a sociedade finge desconhecer tal prática e suas consequências para 

aquelas mulheres se submetem a esse tipo de procedimento. 

É tipificado como crime no Brasil, salvo exceções quando há risco de vida da 

mãe causado pela gravidez, ou ainda quando essa é resultante de um  estupro e se o feto 

apresentar malformação do tubo neural, como é caso dos anencéfalos. Nesses três 

casos, permite-se atualmente à mulher optar por submeter-se ou não o aborto. Quando 

essa decide pelo aborta, poderá realizar o procedimento de forma gratuito pelo Sistema 

Único de Saúde. 

A interrupção da gravidez mostra-se intrinsecamente relacionada aos direitos 

sexuais e de reprodução femininos, o que ocasionou destaque nos últimos encontros 

internacionais em que os direitos das mulheres foram discutidos. 

O aborto sem restrição foi legalizado em vários países. Em outros, legalizou-se 

a interrupção da gravidez com reservas. Debates incansáveis foram realizados, onde os 

mais amplos setores organizados da sociedade manifestaram sua posição sobre o tema.  

Nesse diapasão, objetivamos demonstrar ao longo do presente trabalho, as a 

causas apontadas para justificar que o alto índice de abortos aos quais se submetem 

mulheres cada vez mais jovens, as quais, por muitas vezes, são vitimas de gravidez 

indesejada e que recorrem ao uso de medicamentos abortivos, vendidos 

indiscriminadamente pela internet, ou ainda àquelas que buscam a realização do aborto 

por pessoas inabilitadas, ocasionando por consequência, graves lesões ou complicações 

e, muitas das vezes, alcançando o resultado morte.   

Ainda entre as principais causas do aborto no Brasil, encontra-se a falta de 

informação e a falta de acesso a programas de planejamento familiar, pois por mais que o 

sistema de saúde pública no Brasil tenha uma significativa melhora nas ultimas décadas, 

ainda existem lugares em que o acesso gratuito a programas de planejamento familiar 

encontra-se restrito e precário. 

Dentro desse contexto, muito se fala na descriminalização do aborto como 

medida eficaz para solucionar uma questão de saúde pública, onde muitos acreditam ser 
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um fenômeno estritamente de ordem social, e como tal tem sua solução com propostas 

políticas bem articuladas, pois sempre teve na sua origem ou nas suas consequências 

uma motivação de caráter social.  

Assim, faz-se necessário a realização de investimentos que proporcionem o 

conhecimento e o acesso aos métodos contraceptivos adequados a sua situação e que a 

gestante tenha o direito de interromper a gestação quando não tem condições de saúde, 

econômicas ou psicológicas de levar adiante. 

O que o Direito Penal brasileiro não pode e não deve considerar é a realização 

do aborto como mera forma de controle de natalidade a ser exercido por famílias já 

numerosas, pois com esse tipo de atitude iremos aceitar a banalização da vida humana. A 

vida é um direito protegido pela Constituição e, o Código Penal não pode mudar um 

fundamento consagrado na Carta Magna. 

Na proposta de reforma atualmente discutida, existem algumas situações em 

que a interrupção da gravidez se faz necessária, como em casos de má-formação fetal e 

de fetos anencéfalos, por exemplo.  

Neste caso específico não se trata de aborto e sim de uma interrupção de 

gravidez de feto que se quer tem expectativa de vida. Fato esse que após anos de 

discussões judiciais, religiosas, políticas e sociais, conseguiu-se chegar ao um consenso 

através da ADPF 54, permitindo assim a realização do aborto. 

Por ser um assunto polêmico, há os que entendem como positivo a 

descriminalização do aborto, considerando como principais argumentos as estatísticas de 

que, mesmo criminalizado, o aborto continua acontecendo em larga escala. E, para os 

que se mostram contra a descriminalização, questiona-se a defesa da vida como 

argumento principal.  

Com efeito, o tipo penal não tem tido eficácia, abortos continuam acontecendo 

e quem deixa de praticá-los, não o faz com receio de ser preso e condenado ou ainda 

responder a uma ação penal, pois se trata de crime contra a vida, previsto no Código 

Penal brasileiro. 
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O problema talvez esteja na falta de eficácia da norma. Mas descriminalizar 

totalmente é concordar com eliminação prematuramente de um ser vivo, com total 

expectativa de vida.   

Nesse diapasão, almeja-se, com a reforma do Código Penal, a criação de 

causas excludentes de ilicitude, ou seja, somente nas situações previstas no projeto em 

tramitação no Congresso a interrupção da gestação não configurará crime. Atos 

praticados fora desse escopo continuarão sendo penalizados. 

Dentro dessa discussão, o Conselho Federal de Medicina adotou a posição a 

favor da descriminalização, justificando-se estar em defesa da autonomia da mulher, 

visando com essa medida, reduzir o alto índice de mortalidade e de internações de mulheres 

que fazem abortos clandestinos, concluindo que, em relação aos aspectos epidemiológicos 

e de saúde pública, a prática de abortos não seguros (realizados por pessoas inabilitadas, 

ou ainda com o emprego de equipamentos perigosos ou em instituições sem higiene) 

representam forte impacto sobre a saúde pública. 

Dessa forma, o presente trabalho buscou demonstrar a descriminalização do 

aborto como forma de diminuir os riscos inerentes à saúde das gestantes diante de uma 

gravidez indesejada, bem como analisar as estratégias discursivas que tem como escopo 

a legalização do aborto, sem deixar de lado o paradoxo entre a autonomia da mulher e o 

direito à vida. 

Assim, ao invés de pensarmos em abolir o crime, poderíamos pensar numa 

reforma do dispositivo penal que trata do aborto de forma eficaz, deixando de lado as 

questões ideológicas e olhando para o lado humanitário e da saúde pública, seguindo o 

posicionamento a favor da descriminalização adotado pelo Conselho Federal de Medicina, 

com a ressalva que a gestante seja devidamente acompanhada por médicos qualificados 

para o feito. 
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