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RESUMO 

 

ARRAIS, J. H. S. de A. A ampliação das Hipóteses Permissivas da Interrupção da 
Gravidez. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Fundação 
Getúlio Vargas – Escola de Direito FGV Rio, Rio de Janeiro, 2016. 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo entender o fenômeno “aborto” 
em sua dimensão jurídica e social. Explora a legislação penal brasileira acerca do tema, 
bem como uma faz breve análise de sua compatibilidade com a Constituição Federal de 
1988. Em seguida, apresenta dados sobre o impacto do aborto, em suas diversas facetas, 
na sociedade brasileira. O trabalho ainda se propõe a estudar legislações estrangeiras 
pertinentes no que tange ao tema, verificando como estas influem no mundo fático. Por 
fim, traz diversas propostas de alteração da legislação penal atual sobre a matéria no 
congresso brasileiro, desenvolvendo sua própria sugestão. Propõe-se que as hipóteses de 
interrupção legal de gravidez devem ser significativamente ampliadas.  
 

Palavras-Chave: Aborto, Gravidez, Legislação, Direitos das Mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ARRAIS, J. H. S. de A. A ampliação das Hipóteses Permissivas da Interrupção da 
Gravidez. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Fundação 
Getúlio Vargas – Escola de Direito FGV Rio, Rio de Janeiro, 2016. 
 

This final paper’s goal is to comprehend the “abortion” phenomenon in its juridical and 
social angles. It explores the current Brazilian criminal legislation about the matter, as 
briefly analysis its compatibility before de Brazilian Constitution. Subsequently, data 
about de impact of abortion, in its many ways, in Brazilian society are presented. This 
paper also examines abortion regulation in foreign legislation, verifying how they affect 
the real world. Finally, it brings several alteration proposals of Brazilian criminal law 
related to the theme, in Brazilian congress, and makes its own suggestion, which is the 
enlargement of legal hypothesis of pregnancy interruption.   
 

Keywords: Abortion, Pregnancy, Legislation, Women Rights. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A interrupção provocada da gravidez, na sua forma voluntária, é um tema 

extremamente polêmico e sensível ao redor do mundo. Tal questão envolve crenças 

pessoais, opiniões científicas e dogmas religiosos. É certo que existem diversas 

correntes de ideias sobre o aborto e seu tratamento jurídico, mas é possível separar em 

apenas duas. De um lado há quem defenda que o aborto provocado voluntário deva ser 

legalizado, pois isto seria uma escolha da mulher por ter o direito de dispor de seu 

próprio corpo; e, na direção oposta, existem os entusiastas da tese de que o feto já é 

detentor do direito à vida, e realizar o aborto seria violar tal direito. O presente estudo 

parte deste estado de coisas, visando a tomada de um posicionamento.  

O TEMA desta monografia é a ampliação das hipóteses permissivas da 

interrupção da gravidez. Este estudo estará DELIMITADO a analisar a situação do 

aborto provocado no ordenamento jurídico-penal brasileiro e suas consequências para 

sociedade, o que, de forma alguma, obsta trazer dados acerca do aborto no mundo para 

justamente qualificar a reflexão sobre o cenário doméstico. Com o intuito de tornar este 

trabalho o mais atual possível, para engrandecer sua relevância e tornar viável sua 

aplicação, serão apenas utilizados dados coletados dos últimos dez anos.  

O PROBLEMA que aqui se visa responder é se a ampliação das hipóteses 

permissivas da interrupção da gravidez seria compatível com a Constituição Federal e se 

seria eficiente socialmente, trazendo resultados positivos para a defesa da saúde e vida 

das mulheres. Nossa HIPÓTESE é de que a legislação penal como se apresenta hoje 

sobre o tema aqui tratado é inconstitucional, não promovendo os princípios, valores e 

direitos que a Constituição Federal de 1988 institui, devendo ser reformada. 

Consideramos, assim, que a ampliação das hipóteses permissivas do aborto estaria em 

harmonia com o texto de nossa Carta Magna.  

O OBJETIVO geral deste estudo é a reforma do Código Penal no tocante ao 

aborto provocado voluntário. Pretende também analisar o marco legal do aborto no 

Brasil; demonstrar que a criminalização do aborto como se dá hoje é inconstitucional; 

comprovar que a proibição da interrupção da gravidez provocada é altamente prejudicial 

à saúde das mulheres, principalmente de renda inferior, pois praticam aborto clandestino 

de forma não segura quando veem necessidade; constatar que a criminalização não 

impede a realização da interrupção; expor dados sobre a regulação do aborto em outros 
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países, com foco nos que apresentam as menores taxas de mortalidade devido a 

abortamento.  

O tema aqui escolhido é fortemente significativo e JUSTIFICÁVEL. A 

legislação penal brasileira pune com detenção de um a três anos a gestante que provoca 

seu aborto ou permite que alguém o faça (artigo 124 do Código Penal), e com detenção 

de um a quatro anos no terceiro que provoca o aborto (Artigo 126 do Código Penal). Só 

há, no Brasil, três modalidades de aborto que são permitidas - duas legais, uma judicial - 

quais sejam: a) praticar aborto quando esta é a única forma de a vida da mãe ser salva; 

b) praticar aborto quando se a gravidez resulta de estupro; e c) praticar aborto de feto 

anencéfalo, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 54, em decisão por maioria1. Verifica-se deste modo que o 

direito brasileiro é extremamente restritivo quando a realização do aborto provocado, 

sendo as hipóteses aceitas todas casos extremos. Nosso sistema penal, comparado a 

própria Organização Mundial da Saúde, e a diversos países, é antiquado quanto à 

matéria. O referido órgão, maior autoridade em saúde do mundo, por exemplo, defende 

que o aborto deve ser legalizado também em razão de má formação fetal, razões 

econômicas e sociais e por mera solicitação da gestante2.  A grande maioria dos países 

de orientação político-cultural semelhante a brasileira também possui legislações 

criminais extremamente mais brandas em comparadas a nossa. Pode-se observar um 

mapeamento de 2015 feito pelo Centro de Direitos Reprodutivos, organização global 

com sede em Nova York, presente em mais de 45 países, que visa assegurar o direito da 

mulher de abortar: 

                                                           
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo STF nº 661. Brasília, 9 a 13 de abril de 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo661.htm>. Acesso em 
13 jun. 2016. 
2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL AS SAÚDE, Abortamento Seguro: Orientação técnica e de políticas para 
sistemas de saúde. 2 ed. 2013. Disponível em 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/9789248548437_por.pdf>. Acesso em 13 jun. 2016. 
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Só a partir do acima exposto este já seria um tema de considerável relevância 

para ser estudado, em razão da discrepância apresentada. Mais existem alguns outros 

pontos que valem a pena serem mencionados. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2013, 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já 

fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados3. 

Segundo o IBGE, considerando que no Brasil a realização do aborto é um delito penal, é 

provável que este número seja maior, mas os casos sejam desconhecidos. Segundo o 

estudo "Magnitude do abortamento induzido por faixa etária e grandes regiões", dos 

professores Mario Giani Monteiro, do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e Leila Adesse, da ONG Ações Afirmativas em 

                                                           
3INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa Nacional de Saúde. 2013. 
Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pns/default.asp>. Acesso em 06 jun. 2016. 
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Direitos e Saúde, mais de 150 mil interrupções induzidas no Brasil resultaram em 

internações hospitalares devido a complicações somente no ano de 2013.  

O aborto é, ainda, a 5ª maior causa de morte materna no Brasil, e, mesmo nos 

casos que não resultam em óbito, é consideravelmente frequente que a interrupção 

induzida seja feita de forma inadequada, gerando consequências físicas e/ou 

psicológicas para as mulheres. Por fim, vale trazer o que expressa o Presidente do 

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Sidnei Ferreira:  

O aborto hoje é um problema de saúde pública e deve ser discutido 
pelos três poderes. Os custos e as complicações dos abortos ilegais são 
enormes. Clinicamente as mulheres podem ter infecções, contrair 
doenças que incluem a AIDS, ter hemorragias que podem levar à 
morte e ter perdas de órgãos internos4.  
  

Além das questões sociais apresentadas, há também as questões constitucionais 

sobre a criminalização do aborto, como já explicitado no presente estudo. 

O primeiro ponto é o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, positivado no 

Art.1°, III da Constituição Federal de 1988. Aqui, trata-se mais especificamente da 

dignidade feminina, por razões óbvias. Como afirma Daniel Sarmento,  

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana pressupõe que se 
respeite a esfera de autodeterminação de cada mulher ou homem, que 
devem ter o poder de tomar as decisões fundamentais sobre suas 
próprias vidas5. 
 

Outro direito que está estritamente ligado ao tema é o direito da saúde (Artigo 

6°, Caput da CF/88), aqui trazendo à tona o direito a saúde das gestantes, que, com a 

criminalização do aborto, inúmeras vezes é desrespeitado, pois estas não conseguem 

correta e segura atenção médica para realizar o procedimento.  

Ainda, o Artigo 5°, I da CF/88 define que homens e mulheres são iguais em 

direitos. No entanto, no plano real, isto não se confirma, muito em parte por causa do 

ordenamento jurídico como se apresenta hoje. Como explica Flávia Piovesan, é 

fundamental “criar uma doutrina jurídica sob a perspectiva de gênero, que seja capaz de 

visualizar a mulher e fazer visíveis as relações de poder entre os sexos”6. Criminalizar o 

aborto claramente gera desigualdade e um fardo jurídico para as mulheres. Como 

assevera Boaventura de Souza Santos, "temos o direito a ser iguais quando a nossa 

                                                           
4  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/tabu-nas-campanhas-eleitorais-aborto-feito-por-850-
mil-mulheres-cada-ano-13981968>. Acesso em 22 nov. 2016.   
5 SARMENTO, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição, 2005, p. 42. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 16 nov. 2016.  
6 PIOVESAN, Flávia. Integrando a Perspectiva de Gênero na Doutrina Jurídica Brasileira: desafios e 
Perspectivas. In: Temas de Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 158.  
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diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza”. 

Conclui-se, assim, que existem diversos dispositivos constitucionais que 

poderiam servir de parâmetro para que a criminalização quase irrestrita do aborto seja 

considerada inconstitucional. 

Para se chegar ao objetivo primordial desta monografia, que é uma proposta de 

alteração do Código Penal, será estudada profundamente a legislação brasileira sobre o 

aborto, tanto na seara penal, quanto na constitucional. Serão também coletados a maior 

gama possível de dados que demonstrem as consequências sociais dos abortos 

clandestinos no Brasil, através de pesquisas realizadas pelo IBGE e outros estudos 

científicos. A legislação internacional sobre interrupção induzida da gravidez também 

será objeto de estudo, assim como o que a Organização Mundial da Saúde recomenda 

sobre o caso, trazendo dados de pesquisas e estudos acerca do aborto no mundo e seu 

impacto social. E, por fim, serão também analisadas as propostas de alteração em 

trâmite no Congresso Nacional sobre o tema.  
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2. O ESTADO DA ARTE DO ABORTO NO BRASIL 

 

2.1. Aborto e legislação brasileira 

 

O ordenamento jurídico brasileiro é extremamente complexo. Uma mesma 

questão quase sempre é tratada em inúmeras normas hierarquicamente diversas. O 

aborto não é uma exceção a esta regra. 

Primeiramente, analisaremos o Código Penal Brasileiro, datado de 1940. Este 

traz da figura do aborto dos artigos 124 ao 128. Focaremos nos que dizem respeito ao 

aborto voluntário provocado, seja ele praticado pela própria gestante ou por terceiro.  

O artigo 124 do supramencionado diploma legal criminaliza a figura da gestante 

que pratica o aborto, ou permite que alguém realize a intervenção em si. Como leciona 

Frederico Marques, "para o direito penal e do ponto de vista médico-legal, o aborto é a 

interrupção voluntária da gravidez, com a morte do produto da concepção"1. Para se 

caracterizar ou não o crime como consumado, tem que se verificar quando o "produto 

da concepção" já possui vida. Para fins da lei penal, de acordo com os ensinamentos de 

Rogério Greco, só há vida após ocorrer a nidação2, que vem a ser a "implantação do 

óvulo já fecundado pelo útero materno", ocorrendo 14 dias depois da fecundação. Sendo 

assim, para fins deste artigo, não é típico a conduta de ingerir pílulas anticoncepcionais 

ou DIU, "cujo efeito é acelerar a passagem do ovo pela trompa, de modo que atinja ele o 

útero sem condições de implantar-se, ou transformar o endométrio para criar nele 

condições adversas para a implantação do óvulo"3. De acordo com Greco, existem três 

objetos materiais para o crime de aborto: o óvulo fecundado, o embrião, ou o feto. No 

primeiro caso, o aborto é considerado ovular, ocorrendo nos dois primeiros meses da 

gestação. No segundo, verifica-se o aborto embrionário, o qual se dá no terceiro ou 

quarto mês de gravidez. Já no último, o aborto é classificado como fetal, quando o feto 

possui 5 meses ou mais.4 

                                                           
1 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. 2ª ed. Campinas: Milenium, 1999, v. IV, p. 
183. 
2 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 6. ed. Niterói: Impetus. 2009, v. 2, p. 240.  
3Castro, Taynara Cristina Braga. Teorias sobre o conceito de vida: Aborto e ADI 3510. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, ano 19, n.4153, 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33465/adi-n-3-
510-bioetica-e-suas-repercussoes-no-ordenamento-juridico/1>. Acesso em 06 jun. 2016. 
4 GRECO, Rogério. Op. cit., p. 245.  
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A partir do acima exposto, a gestante, sujeito ativo do tipo penal, precisa 

provocar, dolosamente, a interrupção da sua gravidez, de forma consciente e voluntária, 

após a nidação, vindo a de fato causar a morte do feto, para ficar configurado o crime.  

O artigo 125 do Código Penal criminaliza a figura de quem provoca aborto sem 

o consentimento da gestante, não sendo objeto desta monografia. 

Já o artigo 126 tipifica a conduta de provocar aborto na gestante com o seu 

consentimento. O sujeito ativo deste tipo penal pode ser qualquer pessoa tanto um 

médico que realize um aborto tomando todas as precauções necessárias, de forma 

segura, quanto alguém sem nenhum conhecimento técnico para realizar o procedimento 

em tela. Também é necessário para a conduta ser típica, como leciona Nucci, o 

resultado naturalístico, isto é, a morte do feto, uma vez que sua vida é o bem jurídico 

protegido pela norma penal5. 

Por sua vez, o artigo 127, define a forma qualificada do art. 126, ambos do 

Código Penal, aumentando-se a pena do terceiro executor da intervenção quando a 

gestante sofrer lesão grave ou vir a falecer.  

Por fim, o artigo 128 traz as excludentes de ilicitude, situações em que um 

médico está legalmente permitido a realizar uma intervenção de interrupção de 

gravidez. Cabe ressaltar que somente a figura do médico pode realizar tal intervenção, 

não sendo permitida a analogia in bonam partem, isto é, para beneficiar o acusado. Não 

é permitido, assim, que uma enfermeira realize a prática do aborto, ou qualquer outra 

pessoa, pois somente o médico possui a expertise necessária para tal. O artigo 128, I traz 

“aborto terapêutico”6, o qual é realizado pelo médico quando é necessário para que a 

vida da gestante seja salva. Já o 128, II permite o aborto sentimental, isto é, a 

interrupção da gravidez quando esta é resultante de estupro (artigo 213 do Código 

Penal). Imprescindível ressaltar que estas são as duas hipóteses legais de permissão do 

aborto, havendo também a judicial, como já visto anteriormente. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 54, julgou ser 

constitucional a realização de aborto em feto anencéfalo, como pode ser observado na 

decisão abaixo: 

Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar 
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da 
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto 

                                                           
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 631. 
6 FRANÇA, Gernival Veloso de. Medicina Legal. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, p. 
277. 
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anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e 
II, do Código Penal, nos termos do voto do relator e por maioria, em 
sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso7. 

 
Os principais argumentos foram a não admissão de um direito a vida de um feto 

que não tem condições de gozar de vida extrauterina; dignidade da pessoa humana da 

mãe e seu direito à saúde, integridade psicofísica e autodeterminação; à época da edição 

do Código Penal a medicina não era avançada a ponto de diagnosticar o feto como 

anencéfalo; e a laicidade do Estado Brasileiro. A seguir, passagens do voto do relator, 

Ministro Marco Aurélio Mello, que expõe tais argumentos: 

(...) não é dado invocar o direito à vida dos anencéfalos. Anencefalia e 
vida são termos antitéticos. Conforme demonstrado, o feto anencéfalo 
não tem potencialidade de vida. Trata-se, na expressão adotada pelo 
Conselho Federal de Medicina e por abalizados especialistas, de um 
natimorto cerebral. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não 
tem a expectativa nem é ou será titular do direito à vida (...). Está em 
jogo o direito da mulher de autodeterminar-se, de escolher, de agir de 
acordo com a própria vontade num caso de absoluta inviabilidade de 
vida extrauterina. Estão em jogo, em última análise, a privacidade, a 
autonomia e a dignidade humana dessas mulheres. Hão de ser 
respeitadas tanto as que optem por prosseguir com a gravidez – por 
sentirem-se mais felizes assim ou por qualquer outro motivo que não 
nos cumpre perquirir – quanto as que prefiram interromper a gravidez, 
para pôr fim ou, ao menos, minimizar um estado de sofrimento8. 

 
Vale ressaltar que feto anencéfalo é aquele que não dispõe de nenhuma função 

superior do sistema nervoso central, não havendo, então, como sobreviver após o parto.9  

 

2.2. Aborto e Constituição 

 

Além da legislação infraconstitucional penal, importante trazer à baila as normas 

constitucionais que incidem sobre a matéria "aborto". Aqui não são dispositivos que 

tratam especificamente do objeto deste estudo, mas de princípios e normas de conteúdo 

aberto os quais são muitíssimo pertinentes para se analisar o tema. A Carta Magna do 

Brasil traz diversos valores que devem ser promovidos, e, numa questão delicada como 

o aborto, estes devem ser fortemente observados. A Constituição Federal do Brasil 

possui supremacia formal e material sobre as demais normas, o que torna sempre 

imprescindível que seja buscado o que esta expressa sobre qualquer matéria. 
                                                           
7 STF, ADPF nº 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12 abr. 2012.  
8 STF, ADPF nº 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12 abr 2012. 
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo STF nº 661. Brasília, 9 a 13 de abril de 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo661.htm>. Acesso em 
08 jun. 2016.  
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2.2.1. Princípio da Igualdade 

 

Direito que recai diretamente sobre o tema é o direito a igualdade de gênero, 

previsto, na sua forma mais clara, no art. 5º, I, da Constituição Federal. Mulheres 

sofreram com a desigualdade desde o começo dos tempos. O direito a votar para as 

mulheres, por exemplo, só foi conquistado em 193210. Para se ter uma noção desta 

desigualdade, o Brasil já era uma república há 43 anos. Além disso, contam também 

com menor participação no mercado de trabalho do que os homens ganhando, inclusive, 

menores salários11. 

Além deste dispositivo, o art. 3º da Constituição Federal também prevê a 

igualdade entre os brasileiros do mesmo sexo. Afirma este, em seu inciso III que é 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades 

sociais. Já seu inciso IV assevera que outro objetivo fundamental da República é 

promover o bem de todos, sem preconceito de sexo.  

A igualdade pode ser entendida como meramente formal. O liberalismo clássico 

defendia esta concepção. Este expressava que, para o princípio da igualdade ser 

satisfeito, “o Estado deveria abster-se de quaisquer intervenções na vida econômica e na 

vida social” 12. Ainda, seria função do Estado abolir os privilégios, para que os cidadãos 

pudessem se desenvolver de forma livre, sem interferências.  

No entanto, esta concepção de igualdade não satisfaz os anseios de minorias. 

Atualmente, vemos que há uma preocupação crescente com os direitos de grupos 

minoritários. Prova disto são as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal 

garantindo a união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, na Ação Direta de Controle de 

Inconstitucionalidade 4277 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

                                                           
10 TRE-ES. 82 anos do voto feminino no Brasil. 2014. Disponível em: <http://www.tre-
es.jus.br/imprensa/noticias-tre-es/2014/Fevereiro/82-anos-da-conquista-do-voto-feminino-no-brasil>. 
Acesso em 08 jun. 2016. 
11 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/desigualdade-
feminina-no-mercado-de-trabalho-persiste-diz-onu>. Acesso em 08 jun. 2016. 
12 ABREU, Sérgio. O Princípio da Igualdade. A (In) Sensível Desigualdade ou a Isonomia Matizada. In: 
Os Princípios da Constituição de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 319.  
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13213; e declarando constitucionais as cotas raciais instituídas pela Universidade de 

Brasília14. 

A igualdade buscada pela Constituição Federal de 1988 deve ser entendida como 

igualdade material. Aquela que tem por objetivo proporcionar aos indivíduos condições 

de vida similares. Como conceitua Luís Roberto Barroso,  

A igualdade material (...) é associada à ideia de justiça distributiva e 
social: não basta equiparar as pessoas na lei ou perante a lei, sendo 
necessário equipará-las, também, perante a vida, ainda que 
minimamente15. 
  

Em inúmeras passagens a Constituição Federal de 1988 deixa claro seu objetivo 

de perseguir a igualdade material. A começar pelo já mencionado artigo 3º, em seus 

incisos III e IV. Também pode-se confirmar esta intenção pela leitura dos artigos 7º, 

XX, que protege o mercado de trabalho da mulher; 37, VIII, o qual reserva percentual 

de empregos públicos para portares de deficiência; e 145, § 1º, que define uma meta ao 

legislador, que é a de tributar o contribuinte de acordo com sua capacidade contributiva; 

dentre outros dispositivos.  

Na esteira dos argumentos apresentados, deve-se compreender a igualdade de 

gênero, não sendo apenas um tratamento isonômico concedido pela lei para homens e 

mulheres. Além disso, a lei deve ter como foco tratar pessoas de todos os gêneros de 

forma que estas possam ser substancialmente iguais, na medida do possível.  

A proibição quase irrestrita da interrupção da gravidez se relaciona diretamente 

com o Princípio da Igualdade. O fardo de ter que suportar sozinha com seu corpo uma 

gravidez indesejada, é apenas mais uma desigualdade de gênero, combatida por nossa 

Constituição Federal.  

O homem nunca, em nenhuma hipótese, por motivos naturais óbvios, sofrerá 

com este transtorno. Cabe então, ao ordenamento jurídico, para prestigiar a igualdade 

material e de gênero, oferecer meios para que essa desigualdade seja combatida de 

forma eficiente. Contudo, isto é exatamente o contrário do que hoje se observa. 

                                                           
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STF, quinta-feira, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931>. Acesso em 04 nov. 2016.  
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STF, terça-feira, 21 de outubro de 2014. Disponível 
em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278000>. Acesso em 04 nov. 
2016.  
15 BARROSO, Luís Roberto. Cotas raciais são legítimas com parâmetro razoável. Revista Consultor 
Jurídico. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-abr-25/politica-cotas-raciais-legitima-
parametros-razoaveis#_ftn9> . Acesso em 22 nov. 2016.  
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Mulheres estão legalmente desamparadas para uma situação de uma gravidez 

indesejada, gerando uma situação flagrante de desrespeito a isonomia entre os sexos.  

 

2.2.2. Direito à Saúde 

 

O direito a saúde, assegurado pela Constituição Federal é também 

importantíssimo nesta questão. Este é previsto em diversos momentos na Carta Política.  

O artigo 6º, caput, define a saúde como um direito social. Já o artigo 196, em seu 

caput, afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e seu acesso deve se dar 

de forma integral e igualitária. O artigo 198, II, dispõe sobre o atendimento integral ser 

uma diretriz do serviço público de saúde.  

A saúde é um direito fundamental, como preconiza a Lei 8.080/90, que regula as 

ações e serviços de saúde em todo o território brasileiro. É considerado um direito 

fundamental de segunda geração. Estes são direitos que impõe ao Estado uma 

obrigação, uma atividade a ser exercida, e não apenas uma abstenção. Como todo direito 

fundamental, o direito a saúde é imprescritível, inalienável e indisponível, possuindo 

máxima proteção, sendo um dos deveres mais importantes do Estado garantido pela 

Constituição Federal de 1988. 

Além disso, os direitos fundamentais possuem eficácia vertical, isto é, são uma 

proteção conferida ao particular no seu trato com o Estado. Assim sendo, o direito a 

saúde deve ser respeitado por este na maior medida possível, em relação a todos os 

indivíduos, sendo vedado ações e atos que o desrespeite.  

Uma vez que a gestante é um indivíduo como qualquer outro, seu direito a 

saúde, inclusive psicológica, está garantido pela Carta Magna. A Organização Mundial 

da Saúde define saúde como "um estado de completo bem-estar físico-mental e social e 

não apenas a ausência de doença ou enfermidade"16. Desta forma, ao constatar estar 

gestante, o direito a saúde deveria ser imediatamente levado em consideração pela 

mulher.  

No entanto, o impedimento legal da interrupção voluntária da gravidez impede 

que esta possa exercer seu direito a saúde, física e psicológica. Caso a mulher avalie que 

                                                           
16 Constituição da Organização Mundial da Saúde. 1946. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em 04 nov. /2016. 
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aquela gravidez está lhe causando danos saúde, de acordo com a nossa legislação penal, 

nada poderá fazer para solucionar a questão.  

Daniel Sarmento assevera que a proibição do aborto atinge duplamente a saúde 

das mulheres. Primeiramente, levar uma gravidez indesejada pode resultar em danos 

psíquicos e físicos (risco à saúde não é causa permissiva de prática de aborto). Em 

segundo lugar, tal proibição leva às mulheres a prática de abortos clandestinos, muitas 

vezes realizados em condições totalmente adversas, o que gera consequências negativas 

diversas para a saúde de quem os realiza17. 

Ademais, além dos argumentos teóricos aqui suscitados, veremos em capítulo 

próprio que a proibição do aborto provocado leva a um real prejuízo a saúde das 

mulheres, pois é comum recorrerem, nestes casos, a abortamentos inseguros. Dados 

empíricos comprovarão que a criminalização do aborto acaba por ser uma violação 

evidente ao direito constitucional a saúde.  

 

2.2.3. Dignidade da Pessoa Humana 

 

Ainda, Princípio constitucional amplamente significativo para o tema é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, no caso em questão, contempla o 

princípio da autonomia reprodutiva. O primeiro encontra-se positivado no Artigo 1º, III 

da Constituição Federal.  

Dignidade da Pessoa Humana é, nas palavras de Ingo Scarlet,  

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos18. 
  

Desta forma, a mulher, valendo-se deste princípio, tem total direito a determinar 

o que ocorrerá com o seu corpo, devendo o Estado respeitá-la, e não ditar normas sobre 

a esfera corpórea da mesma. Isto englobaria a decisão sobre ter ou não ter filhos.  

                                                           
17 SARMENTO, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição, 2005, p. 28. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 16 nov. 2016. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 73.  
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Os direitos reprodutivos são claramente corolários significativos da dignidade da 

pessoa humana. A pessoa para ter uma vida satisfatória, com autoestima, saudável deve 

poder expressar sua sexualidade livremente e decidir como e quando deseja se 

reproduzir.  

De acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização das 

Nações Unidas sobre questões populacionais, os direitos reprodutivos, conceito amplo, 

engloba, precipuamente, o direito de se reproduzir sem sofrer nenhuma coerção, 

discriminação ou interferências; ter acesso às informações necessárias para que a 

reprodução e a sexualidade sejam expressadas de forma saudável; controle sobre o 

próprio corpo; e possibilidade manifestar a sexualidade sem sofrer discriminação19. 

A lei criminal brasileira como hoje se apresenta ignora solenemente estes 

direitos tão caros a todos, mas com especial importância para as mulheres. Ao invés de 

elas serem capazes de controlar seu corpo, o direito penal resolve que este papel lhe 

cabe, de forma brusca e autoritária. Simplesmente, impede que a mulher determine se o 

momento certo para se reproduzir é aquele em que ocorreu a gestação.  

Os direitos reprodutivos ganharam força a partir da década de 1970, em uma 

considerável crescente. O nosso Código Penal atual data de 1940. Este está em evidente 

descompasso com a era em que vivemos, e com os direitos assegurados pela nossa 

Constituição às mulheres. Ele proíbe a autonomia reprodutiva das mulheres, violando 

um direito fundamental.  

 

2.2.4. Direito à vida privada e à intimidade 

 

Por fim, cabe trazer que a Constituição Federal também define que a vida 

privada é inviolável, assim como a intimidade, no seu artigo 5º, X. Esta norma 

constitucional institui que cada ser humano possui um círculo pessoal, uma esfera 

individual inatingível, reservada unicamente a si. É a área em que cada pessoa guarda o 

que há de mais íntimo.  

Celso Ribeiro Bastos aponta que esta norma  

oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da 
vida privada. Consiste ainda na faculdade que tem cada indivíduo de 
obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim 

                                                           
19 FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Reprodutivos no Brasil. 2004. 
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos.pdf>. Acesso em 04 nov. 2016. 
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como de impedir-lhe o acesso a informações sobre a privacidade de 
cada um20.  
 

Gilmar Mendes, em seu voto no Recurso Extraordinário nº 635.659 de São 

Paulo, também faz considerações sobre o princípio da privacidade e da intimidade, in 

verbis: 

Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito 
à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair 
o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à 
autodeterminação21. 
 

Ora, se os princípios da privacidade e da intimidade obstam terceiros a afetar o 

círculo íntimo das pessoas e garante a autodeterminação delas, estes estão intimamente 

conectados a questão do aborto, afinal, nada pode ser mais íntimo ou privado do que 

estar gerando um filho e a decisão de levar isto adiante, ou não. Desta forma, resta claro 

que a restritiva lei penal brasileira não está em consonância com estes direitos 

garantidos pela nossa Constituição Federal. 

 

2.2.5. Direito à Vida 
 

Não é possível tocar no assunto da interrupção da gravidez sem abordar o direito 

à vida do nascituro. Este é um tema extremamente complexo, repleto de dogmas, 

crenças religiosas, opiniões pessoais e teses científicas. Pretende-se adentrar na matéria 

de forma pragmática, focando no aspecto jurídico.  

A Constituição Federal, no caput do seu art. 5º, expressa que todos possuem 

direito a vida. No entanto, em relação ao nascituro, deve-se desvendar em qual nível se 

dá a proteção a este direito, examinando o ordenamento jurídico como um só. 

O nosso Código Penal, no seu art. 128, II, permite de forma expressa que esta 

ocorra em razão de ter sido fruto de estupro cometido contra a gestante. Esta hipótese já 

leva em consideração a saúde psicológica da mãe, em detrimento do direito à vida do 

feto. O feto, por óbvio, não teve participação na conduta criminosa. Nem a mãe está 

correndo nenhum risco de vida efetivo. Visa-se tão somente salvaguardar o bem-estar 

mental daquela gestante que não deseja prosseguir com uma gravidez advinda de uma 

violência sexual contra sim. Claramente aqui, o direito do feto à vida é flexibilizado. 

                                                           
20 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p 163.  
21 STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



23 
 

Continuando dentro do Código Penal, este comina, em seu art. 125, pena de três 

a dez anos a quem provoque o aborto sem o consentimento da gestante, isto é, a quem 

retira do feto seu direito a vida. O mesmo código, no art. 121, prevê a quem matar 

alguém – retirando seu direito a vida – pena de 6 a 20 anos. Caso o legislador penal 

entendesse que o feto e a pessoa nascida possuem direito à vida de forma isonômica, as 

penas deveriam ser estritamente iguais para as condutas narradas. No entanto, a pena 

para aborto induzido sem consentimento da gestante é bastante menor22.  

Indo para a seara civil, esta também diferencia o nascituro da pessoa já nascida. 

Logo no seu art. 2º, caput, o Código Civil de 2002 define que a pessoa adquire 

personalidade civil quando nasce com vida. É bem verdade que a segunda parte do 

caput põe a salvo os direitos do nascituro, porém não especifica quais, nem a 

intensidade em que serão protegidos.  

Todos os dispositivos apresentados demonstram claramente uma tendência do 

nosso ordenamento de valorizar em graus distintos o direito à vida do feto e da pessoa 

nascida viva. Vale ressaltar que não se observa nenhum movimento expressivo tendente 

a buscar a inconstitucionalidade destes.  

Há também que se explorar o próprio direito a vida, constitucionalmente 

previsto. Se ele está no rol dos direitos do nascituro, inegavelmente também está no dos 

direitos das mulheres, particularmente das gestantes. Como será comprovado em 

capítulo oportuno, a legislação proibitiva em relação à interrupção da gravidez está 

umbilicalmente ligada a morte de mulheres devido a abortamento. Sendo assim, há um 

severo desrespeito ao direito à vida das gestantes, em criminalizar a interrupção da 

gravidez. Em um embate entre a vida de um feto e de pessoas já nascidas, estas últimas 

deveriam ser privilegiadas. 

Para concluir, é altamente apropriado trazer estudo23 da Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists, de 2010, amplamente aceito na comunidade 

                                                           
22 Em sentido semelhante, defende Daniel Sarmento: “a ideia de que a proteção à vida do nascituro não é 
equivalente àquela proporcionada após o nascimento já está presente, com absoluta clareza, no 
ordenamento brasileiro. É o que se constata, por exemplo, quando se compara a pena atribuída à gestante 
pela prática do aborto - 1 a 3 anos de detenção (art. 124 do Código Penal) -, com a sanção prevista para o 
crime de homicídio simples, que deve ser fixada entre 6 e 20 anos de reclusão (art. 121 do mesmo 
Código) ” SARMENTO, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição, 2005, p. 42. Disponível em: 
http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 27 nov 2016.  
23 ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS. Fetal awareness: Review of 
research and recommendations for practice. 2010. Disponível em: 
<https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/rcogfetalawarenesswpr0610.pdf>. Acesso 
em 07 nov. 2016. 
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científica. Tal instituição atua em cem países24, contando com aproximadamente catorze 

mil membros25, com o intuito de melhorar as condições de saúde das mulheres em todo 

o mundo. 

Resumidamente, este estudo determinou que o feto é incapaz de sentir dor em 

até vinte e quatro semanas de gestação. Isto se deve ao fato de que as conexões nervosas 

necessárias para que qualquer dor seja transmitida ainda não estão formadas. Desta 

forma, o estudo afirma que a interrupção da gravidez pode ser realizada sem que o feto 

sofra de qualquer forma até a vigésima quarta semana de gestação. Há, assim, mais uma 

razão para o direito à vida do feto ser encarado de modo diverso das pessoas já nascidas.  

 

2.2.6. Conclusão parcial 

 

Demonstrou-se acima que o Código Penal de 1940, ao limitar de forma extrema 

as hipóteses de interrupção da gravidez, está em desacordo com diversos dos mais 

importantes ditames constitucionais.  

Desta forma, é extremamente questionável que nossa legislação penal atual 

possa sobreviver frente a Constituição Federal de 1988. Ela desrespeita direitos 

fundamentais dos mais relevantes. Reflexões profundas devem ser feitas para se avaliar 

a imediata mudança da forma como regulamos o aborto hoje, no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

  

2.3.A questão social que envolve o aborto no Brasil 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou, em 2013, o 

primeiro levantamento no Brasil de sua autoria sobre os dados do aborto, induzido e 

espontâneo. Para os fins do presente estudo serão trazidos apenas os que dizem respeito 

aos abortos induzidos. 

A estimativa do mencionado instituto é de que 1,068 milhão de mulheres, entre 

os 18 e 49 anos de idade, já tenham realizado aborto provocado pelo menos uma vez. 

32% delas possuem ensino fundamental incompleto, 24% tem ensino médio 

incompleto, 33% são detentoras de ensino superior incompleto e 9% possuem superior 

                                                           
24 Disponível em: <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/get-involved-in-our-
work/examinations-brochure.pdf>. Acesso em 07 nov. 2016. 
25 Disponível em: <https://www.rcog.org.uk/en/about-us/what-we-do/>. Acesso em 07 nov. 2016. 
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completo. Observa-se que mais de 40% possui ensino médio completo, revelando que 

mesmo entre as pessoas mais instruídas ocorre a gravidez indesejada, tendo que se 

praticar uma interrupção da mesma. 

A maioria das mulheres que intrrompe a gravidez proprositalmente são brancas e 

perdas. As primeiras representam 36% do total, as últimas 45% do total. Já as negras 

são apenas 14% do todo.  

O IBGE também dividiu o número de casos de aborto entre zona urbana e zona 

rural. A maioria esmagadora se concentra nas zonas urbanas (93%). No entanto, há de 

se considerar que que, segundo dados do próprio instituto, adquiridos no Censo 

Demográfico de 2010, 84,4% da população brasileira está estabelecida em área urbana, 

o que explica o porquê da diferença grande entre casos de aborto em ambas as áreas.26   

Em 2008, o braço americano da Organização Mundial da Saúde, a Organização 

Pan-Americana de Saúde, publicou um relatório sobre a situação do aborto no Brasil, 

conjugando trabalhos acadêmicos da área27. Segundo este, só no ano de 2005 

ocorreram, aproximandamente, 1 millhão de abortos induzidos no Brasil. Aponta 

também o proporção de abortos que resultam posteriormente em internações 

hospitalares gira em torno de 20%. Isto é, por realizar aborto na forma não-segura, seja 

tomando remédios que possuem características abortivas; realizando a intervenção 

abortiva em instalações inadequadas e precárias para a a cirurgia; ou permitindo que 

pessoa sem conhecimento técnico necessário execute o aborto, uma em cada cinco 

mulheres que opta pelo aborto provocado tem complicações médicas e necessita, então, 

recorrer a um hospital.  

Outro dado interessante que o estudo traz é que, entre jovens de 18 e 24 anos, 

quanto maior a escolaridade e renda familiar, maior a chance de se realizar um aborto na 

primeira gravidez. Isto desmente a tese de que pessoas com menor grau de instrução  ou 

menor poder aquisitivo realizariam mais aborto, pelo menos dentro desta faixa etária,  

por não terem acesso ou conhecimento de métodos contraceptivos.  

70% das mulheres que decidem pela intervenção são casadas ou ao menos vivem 

uma relação segura. Cai por terra também a idéia de que as pessoas que praticam o 

aborto induzido seriam aquelas que possuem diversos parceiros sexuais, argumento 

preconceituoso comumente evocado. 

                                                           
26INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saúde. 2013. 
Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pns/default.asp>. Acesso em 13 jun. 2016 
27 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/ext/especiais/2008/04/pesquisa_aborto.pdf>. Acesso em 
08 jun. 2016. 
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A ingestão de misoprostol, medicamento que tem efeito colateral abortivo, é o 

meio mais empregado para a provocação do aborto. A taxa de mulheres que se valem 

deste método é entre 50% e 84%. É bem verdade que os dados não são exatos, pois há 

uma diferença de 34%, mas mesmo que a taxa esteja mais próxima do mínimo, já 

absurdamente alta, pois configuraria metade dos abortos induzidos. Apesar de ser 

considerado praticamente seguro nas 12 primeiras semanas de gestação28, como afirma 

a Organização Não Govermanetal internacional Women on Waves, o uso não 

acompanhado por um profissional de saúde da droga pode ser feito de maneira 

equivocada, e, como todo medicamento ingerido incorretamente, pode provocar 

malefícios para a saúde da mulher. Além disso, caso a gestante opte pelo uso do 

misoprotol para interromper a gravidez e, no entanto, não tenha êxito, a criança poderá 

sofrer de alguma má formação congênita, como Sequência de Moebius, distúrbio 

caracterizado por paralisia facial devido ao mau desenvolvimento dos nervos cranianos; 

estrabismo; e anomalias de membros, como garante um levantamento de hospitais de 

clínicas da USP e UNICAMP29. 

O governo brasileiro estima que 800 mil abortamentos sejam realizados todo ano 

no Brasil. Também afirma que o aborto induzido vem a ser a quinta maior causa de 

morte materna no país30. 

Os números aqui apresentados demonstram a expressividade da situação do 

abortamento no Brasil. Parece claro que a criminalização da conduta não impede, nem 

desetimula, que as mulheres procurem realizar a prática abortiva, seja procurando 

“clínicas” clandestinas ou se automedicando para conseguir que o aborto se consume.  

Desta forma, defende-se que o aborto não seja regulado pelo direito penal. Além 

de se mostrar nem um pouco eficiente para tratar da matéria, este atinge resultados 

sociais muito negativos, como os números asseguram. Mulheres estão indo parar em 

hospitais com complicações devido ao aborto inseguro, morrendo, e se tomando 

                                                           
28 WOMEN ON WAVES. O aborto medicinal é perigoso? Disponível em: 
<http://www.womenonwaves.org/pt/page/3333/is-a-medical-abortion-dangerous>. Acesso em 08 jun. 
2016. 
29NASCIMENTO, Paulo César. Vendido ilegalmente, medicamento causa malformações congênitas. 
2003. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2003/ju224pg06.html.>. 
Acesso em 08 jun. 2016 
30 BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Aborto é um dos principais causadores de 
morte materna no Brasil. 2014. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/478093-ABORTO-
E-UM-DOS-PRINCIPAIS-CAUSADORES-DE-MORTES-MATERNAS-NO-BRASIL.html>. Acesso 
em 08 jun. 2016. 
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medicamentos por conta prórpria. O direito penal, neste caso, não faz nada além de um 

desserviço para a sociedade.  

Ademais, a interrupção da gravidez induzida ser penalmente regulada ainda 

provoca uma cisão na sociedade brasileira. Mulheres grávidas com melhor situação 

econômica conseguem realizar o aborto em locais adequados, mesmo que clandestinos, 

para a execução da operação. Já mulheres pobres não conseguem acesso à medicos que 

praticam a intervenção de forma segura. Desta forma, o direito penal também age como 

um fator de marginalização social. 

Conclui-se, assim, que o mais adequado seria que a prática abortiva fosse tratada 

como questão de saúde pública e assim regulada, através dos órgãos próprios para o 

tema. 
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3. UMA VISÃO MUNDIAL SOBRE O ABORTO 

 

3.1. Legislações estrangeiras relevantes sobre o tema 

 

As mudanças que puderam ser observadas durante o século XX em termos de 

interação, comunicação e deslocamento global foram de uma drasticidade nunca antes 

vista na história humana. O advento de novas mídias, novos meios de transporte, a 

agilidade na troca de informações, fez com que praticamente não existam mais 

sociedades regionais, mas praticamente uma sociedade global. Obviamente, existem 

países e regiões do mundo que ainda são extremamente fechados para este processo tão 

chamado de globalização, porém, considerável parte da população mundial, e em 

especial o mundo ocidental, vive hoje de forma totalmente interligada.  

A economia é a área de estudo onde este processo certamente é mais facilmente 

percebido. A crise que afetou a economia americana, em 2008, por exemplo, impactou 

diretamente economias ao redor de todo o globo. Outro exemplo que sempre lemos nos 

periódicos é o de um possível desaceleramento da economia chinesa, país com o 

segundo maior produto interno bruto mundial, causar um retrocesso em economis de 

diversos outros países.  

No entanto, apesar da economia ser a ciência na qual este fenômeno é constatado 

a todo momento, principalmente por envolver resultados quantitativos, certamente esta 

não é a única que dialoga com a globalização. Todas as outras ciências e áreas de estudo 

são diretamente impactadas por essa avassaladora onda de troca de informações e 

integração entre as mais variadas partes do mundo. Os costumes sociais, a música, 

ciências da natureza, tudo está interligado e evoluindo de uma forma global.  

No presente estudo, está-se analisando a questão da interrupção voluntária da 

gravidez, principalmente por um viés jurídico-social. Ora, o direito também participa 

ativamente deste processo de globalização. Nações, a todo instante, buscam em 

ordenamentos estrangeiros lições de como tratar de determinado assunto, seja por este 

ordenamento ser mais antigo, ou por determinado país possuir mais experiência na 

matéria. Desde séculos passados o direito das nações já buscam fonte de inspiração em 

ordenamentos estrangeiros, o que só vem crescendo, com o processo aqui descrito. 
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O Brasil já adotou tal prática diversas vezes. O Código Civil de 2002, por 

exemplo, em seu artigo 9661, traz a definição de “empresário” tal qual o faz o Código 

Italiano de 1942, em seu artigo 2.082.  O direito penal brasileiro é diretamente inspirado 

pelo direito penal alemão, trazendo numerosos institutos deste, como o Princípio da 

Insignificância, cuja concepção moderna foi introduzida por Claus Roxin no direito 

alemão. Ainda, a Consolidação das Leis Trabalhistas, datada de 1943, teve grande 

influência da Carta del Lavoro, carta produzida na Itália fascista, de Benito Mussolini, 

que indicava as diretrizes de como as relações de trabalho deverias ser reguladas2. 

Obviamente que não se está defendendo aqui que deva-se desesperadamente 

copiar legislações estrangeiras. Imitar o direito de outras nações unicamente por imitar, 

ou por uma crença de que outros países são mais desenvolvidos e então seus 

ordenamentos também, é altamente perigoso para qualquer sociedade. Para adotar 

algum instituto de outros país deve-se analisar calmamente se este é o que melhor se 

encaixa no país adotante, levando em conta suas peculiaridades sociais, políticas e 

econômicas. Aqui defende-se unicamente que não se pode fechar os olhos para o que 

ocorre no exterior. Na questão do regulação do aborto, tema do presente trabalho, é 

deveras importante visualizar como países com resultados sociais satisfativos tratam da 

matéria , inclusive para termos exemplos para, querendo, transformamos nossa 

legislação sobre a questão. 

Para tanto, pesquisamos quais os países que possuem as melhores taxas de 

mortalidade materna resultante de abortamento para cada cem mil nascidos com vida, 

de acordo com estudo divulgado pelo Department of Economic and Social Affairs da 

Organização das Nações Unidas publicado em 2013, referente a 20113. Os melhores, 

neste quesito, estão representados no gráfico abaixo. 

                                                           
1 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 11 dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 11 out. 2016.  
2 Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/70-anos-clt/historia>. Acesso em 13 out. 2016. 
3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World abortion policies. 2011. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/population/publications/2011abortion/2011wallchart.pdf>. Acesso em 26 out. 
2016. 
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Para uma análise mais correta, recortamos para o universo de países que adotam 

o sistema jurídico de civil law, que é o mesmo observado no Brasil. Deste gráfico, 

excluímos da análise da legislação, assim, a Irlanda, pois adota o sistema de common 

law, o qual tem como princípio norteador precedentes e decisões judiciais, relegando a 

segundo plano o direito escrito.  

Outro ponto que obstou o estudo de legislações foi a falta de fontes seguras para 

se acessá-las. Talvez por causa da língua e da falta de expressividade no cenário 

político-social mundial, as legislaçoes de Grécia, Islândia, Eslováquia e Polônia não 

puderam ser encontradas em sítios confiáveis, de forma que não seria positivo estudá-

las aqui.  

A partir das justificativas metodológicas supraexplicadas, conclui-se que serão 

exploradas as legislações da Bélgica, Áustria, Itália, Suécia, Dinamarca, Espanha, 

Alemanha e Portugal.   

Será também estudada a experiência dos Estados Unidos sobre a questão a legal 

do aborto, em caráter excepcional. A justificativa para isto é a relevância deste país no 

cenário mundial, nas mais diversas áreas. Os Estados Unidos possuem o maior Produto 

Interno Bruto Mundial4. Exporta tendências em alta escala para praticamente todas as 

sociedades do planeta. Sua política externa influencia diretamente todos os continentes. 

É, sem dúvida alguma, o país ocidental de maior representatividade no mundo. Em 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.indexmundi.com/map/?v=65&l=pt>. Acesso em 26 out. 2016. 
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relação ao Brasil, é um país com dimensões parecidas, ambos contando com populações 

de tamanho semelhante5 e territórios continentais. 

Dito isto, passemos ao exame das legislações indicadas.  

 

3.1.1. Estados Unidos 

  

A Constituição dos Estados Unidos não trata direamente sobre qual deve ser o 

tratamento dispensado a prática da interrupção voluntária da gravidez. Aliás, a referida 

Carta é extremamente concisa, não tratando de poucas questões, de forma que seria de 

se estranhar se um tema tão pontual fosse trazido pela mesma.  

O direito americano é altamente baseado em precedentes. Seu sistema jurídico é 

o que se conhece como Common Law. Nas palavras de Guido Fernando Silva Soares, 

este sistema “deve-se entender como o direito ‘laid down by the courts, rather than by 

legislature’”. O autor ainda afirma que “nos EUA, como na Inglaterra (e diga-se, nos 

demais direitos pertencentes à família da "Common Law"), o ponto fulcral do sistema é 

a denominada ‘doctrine of stare decisis’ também chamada ‘doctrine of precedentes’” 6.  

Desta forma, decisões da Suprema Corte americana muitas vezes são decisões 

“legisladoras”, e de alcance nacional. No tratamento jurídico dado aborto, a decisão 

chave foi lavrada no caso Roe vs. Wade, decidido em 1973.  

Neste caso, a Suprema Corte decidiu que uma lei do Estado do Texas, a qual 

permitia o aborto induzido exclusivamente para salvar a vida da mãe, era 

inconstitucional, pois o direito à privacidade, protegido pela Constituição americana, 

protegia o direito ao aborto. Decidiu-se que os Estados não poderiam proibir o a 

interrupção voluntária da gravidez antes da viabilidade da vida do feto na forma 

extrauterina, o que se daria aproximadamente no último trimestre da gestação. Antes 

deste momento, os Estados só poderiam legislar sobre a questão para proteger a vida da 

mãe e sua saúde. A mulher poderia abortar devido ao fato de apenas não querer dar à luz 

ao feto. Desta forma, a proibição do aborto, antes do período da viabilidade fetal, passou 

a ser inconstitucional no país7. 

Este foi um marco histórico para a questão nos Estados Unidos. A partir daí o 

aborto voluntário passou a ser oficialmente legal e permitido em todo o Estado 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.indexmundi.com/map/?l=pt>. Acesso em 26 out. 2016. 
6 SOARES, Guido Fernando Silva. Estudos de direito comparado (I) O que é a Common Law, em 
particular, a dos EUA. 1997.  
7 Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/>. Acesso em 13 out. 2016. 
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americano. Cabe ressaltar que já houve decisões que permitiram aos Estados regular a 

questão de forma mais restritiva em alguns pontos, mas o cerne da decisão, acima 

descrito, continua intacto.  

No entanto, este está longe de ser um assunto pacífico nos Estados Unidos. 

Grande parcela da sociedade americana é contrária à prática do aborto induzido 

voluntariamente, e isto se reflete nas leis dos Estados membros da federação.  

A questão de até qual momento a mulher pode abortar, por exemplo, por vezes é 

regulada em dissonância com a decisão da Suprema Corte. Catorze Estados definem que 

o aborto poderia ser realizado apenas por vontade de gestante até a vigésima semana, e 

oito até a vigésima quarta, quando a Suprema Corte falou em terceiro trimestre e 

viabilidade fetal. Dezenove Estados permitem até a viabilidade, dois no terceiro 

semestre e sete não legislaram sobre a matéria8.  

Outro ponto das legislações estaduais que demonstram essa não aceitação 

considerável do aborto é se recursos públicos podem ou não ser utilizados para a 

prática. Trinta e dois Estados permitem apenas a destinação de verba pública para este 

fim para os casos em que a mãe está correndo risco de sofrer danos a sua saúde devido a 

gravidez ou se o feto é fruto de uma relação incestuosa ou de uma conjunção carnal 

forçada. Caso, então, a gestante queira realizar uma interrupção da gravidez por motivos 

pessoais seus, terá ou que arcar financeiramente com o procedimento, ou procurar 

alguma instituição privada solidária a causa, que realize a intervenção de forma gratuita, 

sem auxílio governamental.  

Dado relevante sobre o tema é também sobre a possibilidade da mulher menor 

de idade poder ou não optar pelo aborto induzido. Vinte e cinco estados possuem 

dispositivo legal que um ou dois pais terão que permitir expressamente a execução da 

operação. Desta forma, conclui-se que a em metade dos estados americanos a menor 

não tem autonomia para escolher livremente se seguirá ou não com a sua gravidez.  

Apesar destas leis restritivas a interrupção da gravidez voluntária nos Estados 

Unidos, pode-se considerar que este é um país, no geral, receptivo para a prática. Afinal, 

em todos os Estados Americanos as gestantes possuem a prerrogativa, pelo menos nas 

semanas iniciais, de abortar legalmente sem precisar demonstrar nenhum motivo além 

da sua vontade de não prosseguir com a gravidez.  

                                                           
8GUTTMACHER INSTITUTE. An overview of abortion laws. 2016. Disponível em: 
<https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/overview-abortion-laws.>. Acesso em 13 out. 2016  
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3.1.2. Bélgica 

 

A legislação belga que trata da criminalização do aborto está em vigor desde 

1990. Esta permite, expressamente, que a gestante, caso esteja uma situação de aflição 

devido à gravidez, possa optar por interrompê-la, desde que o procedimento seja feito 

por um médico. O termo “aflição” é claramente aberto. No entanto, considerando que a 

decisão de realizar o abortamento é tomada pela gestante e seu médico, tal expressão 

não parece trazer nenhum impedimento ao procedimento. 

A lei belga9 institui que a interrupção voluntária da gravidez deve ser realizada 

até a décima segunda semana de gestação. Após esse período, apenas em casos 

excepcionais de risco de saúde da gestante ou doenças incuráveis do feto. O médico 

responsável pela interrupção deve necessariamente avisar sobre os riscos e possíveis 

consequências da indução do aborto. Também é requisitado a este que se certifique da 

vontade da gestante de prosseguir com a interrupção.  

Outra restrição que a legislação penal belga impõe à gestante é a de ter que 

esperar seis dias desde a primeira consulta para que possa ser levada adiante a operação 

que resultará no aborto.  

Por fim, cabe ressaltar que nenhum profissional de saúde na Bélgica está 

obrigado a realizar a interrupção voluntária da gravidez. Todos possuem a prerrogativa 

de se recusar a prestar tal serviço, por motivo de consciência. 

 

3.1.3. Áustria 

 

A lei que concedeu ao Código Penal Austríaco sua redação atual data de 197410. 

O mencionado código, atualmente, prevê de forma expressa a possibilidade de a 

gestante escolher não dar prosseguimento à sua gravidez.  

Caso seja de sua vontade interromper a gravidez, primeiramente ela deve passar 

por uma consulta obrigatória. Em seguida, está permitida a se submeter ao 

                                                           
9 Disponível em: 
<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=186706
0801>. Acesso em 26 out. 2016. 
10 Disponível em: <https://www.hsph.harvard.edu/population/abortion/Austria.abo.htm>. Acesso em 27 
out. 2016. 
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procedimento de interrupção, desde que efetuado por um médico. Tal procedimento 

deve ocorrer em até, no máximo, três meses de gestação.  

Existem ainda na legislação austríaca algumas exceções em que o pode ser 

executado um aborto induzido num prazo superior a três meses, sem haver período 

máximo. Se a gestação representar perigo para a vida ou saúde da gestante; se forem 

constatadas graves doenças no feto; ou se a gestante for menor de catorze anos, o aborto 

pode ser provocado por um médico em qualquer momento da gravidez. Ainda, se for 

para salvar a vida da mulher em uma situação emergencial, qualquer pessoa pode 

provocá-lo.  

Finalmente, cabível trazer que, a não ser que para salvar a vida da gestante, 

nenhum profissional de saúde se encontra obrigado a executar a interrupção da 

gravidez, por motivos próprios de sua consciência.  

 

3.1.4. Itália 

 

A legislação italiana11 não permite claramente que a mulher grávida, por sua 

escolha, sem nenhuma outra razão, interrompa a gravidez.  

No entanto, a lei italiana permite, desde 1978, que tal interrupção seja realizada 

por um número diversos de razões. Até noventa dias de gestação, a gestante pode 

interromper a sua gravidez por risco a sua saúde física e/ou mental; por motivos sociais, 

econoômicos ou familiares; pelas circunstâncias que a concepção ocorreu; e, por fim, 

por problemas de formação e anormalidade fetal.  Em casos excepcionais, como risco 

de vida para a mulher devido a gravidez ou anormalidade fetal, pode-se ocorrer a 

interrupção após o período de noventa dias de gestação.  

A hipótese de interrupção realizada devido a saúde mental da gestante leva, na 

prática, a uma interrupção por escolha da gestante, pois ela e seu médico atestarão este 

fato. A própria Organização das Nações Unidas, no estudo supracitado, considera que a 

lei italiana permite o abortamento por pedido da mulher12. 

Após noventa dias, a interrupção pode ser realizada caso a gestação seja uma 

ameaça real a vida da gestante ou seja comprovada uma má formação/anomalia fetal.  

                                                           
11 Disponível em: <http://www.columbia.edu/itc/history/degrazia/courseworks/legge_194.pdf>. Acesso 
em 26 out. 2016. 
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World Abortion Policies. 2011. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/population/publications/2011abortion/2011wallchart.pdf>. Acesso em 26 out. 
2016. 
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A gestante pode escolher ir a um estabelecimento público ou privado informar 

que deseja abortar. Em qualquer um dos casos, deve-se alertar a ela os riscos e 

consequências possíveis de seu ato, além de avisá-la sobre seus direitos sociais 

pertinente ao caso. Após esta consulta, a gestante deverá passar por um período de sete 

dias para reflexão e, caso ainda seja de seu desejo abortar, poderá fazê-lo em 

estabelecimento próprio. 

Para finalizar, é relevante trazer que, em casos de interrupção voluntária da 

gravidez, os profissionais de saúde envolvidos não se encontram obrigados a executar o 

procedimento, devido a razões de consciência.  

 

3.1.5. Suécia 

 

O diploma legal sueco13 que trata da interrupção da gravidez é o Abortion Act, 

datado de 1974.  Este prevê que a mulher grávida pode, exclusivamente por sua 

vontade, sem ter que ser motivada, optar por interromper sua gravidez. A única exceção 

que a legislação prevê é caso o procedimento possar vir a causar sério dano à saúde ou 

perigo de vida para a gestante.  

A interrupção tem que ser realizada até a décima oitava semana de gestação. 

Caso este período seja ultrapassado, apenas pode ser executado um abortamento caso o 

National Board of Health and Welfare permita. Esta permissão será concedida se 

houver razões especiais para a interrupção tardia. A lei dispõe que perigo real vida ou a 

saúda da gestante estão entre estas razões especiais.  

Apenas médicos podem realizar a operação que resultará no aborto, segundo a 

legislação sueca vigente. Caso alguém que não se enquadre nesta categoria profissional 

pratique esta conduta, este sofrerá com as sanções penais cabíveis.  

 

3.1.6. Dinamarca 

 

O marco legal dinamarquês14 sobre aborto é datado de 1973. Este permite 

claramente que a gestante pode optar livremente por interromper sua gravidez, fazendo 

                                                           
13 Disponível em: <https://www.hsph.harvard.edu/population/abortion/SWEDEN.abo.htm>. Acesso em 
26 out. 2016. 
14 Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Denmark.abo.htm>. Acesso em 26 out. 
2016. 
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a ressalva de que o procedimento deve ser realizado até a décima segunda semana de 

gestação.  

Após o periodo de doze semanas, a mulher grávida não está completamente 

proíbida de interromper sua gravidez sem autorização específica. Para que ela possa 

realizar a intervenção após as doze semanas, deve-se haver um risco para sua vida ou 

uma deterioração do seu Estado físico e mental, baseados unicamente em circunstâncias 

de caráter médico.  

Exitem também hipóteses em que a gestante poderá se submeter ao aborto 

induzido mediante uma autorização de um órgão especializado, após as doze semanas 

acima referidas. Estas situações estão ligadas basicamente a questões de possíveis danos 

a saúde do feto; condições pessoais da mãe que a tornam incapaz de cuidar da criança; e 

transtornos demasiados para a gestante por causa da gestação ou de cuidar da futura 

criança.  

A gestante que deseja abortar deve procurar um médico ou uma casa de 

maternidade própria. Deve, então ser avisada dos riscos e possíveis consequências do 

procedimento. Caso continue com a intenção de não dar continuidade a sua gravidez, 

deve ser remetida a um hospital para que um médico execute o procedimento.  

Por fim, vale ressaltar que nenhum profissional de saúde está obrigado a relizar a 

interrupção voluntária da gravidez. Estes podem ter fatores de sua consicência que os 

impeçam de participar da operação. Caso este seja o caso, a gestante deve ser enviada 

para outro médico e/ou hospital. 

 

3.1.7. Espanha 

 

A Espanha conta com sua legislação que dispõe sobre a interrupção voluntária 

da gravidez desde o ano de 2010. Esta trata não só deste assunto, mas também da saúde 

sexual e reprodutiva das pessoas como um todo. 

A legislação espanhola15 prevê que a gestante pode requerer se submeter ao 

procedimento interruptivo até a décima quarta semana de gestação, por sua livre 

escolha. Este deve ser realizado obrigatoriamente por um médico especialista na área e 

em um centro sanitário com as condições próprias para receber a operação.   

                                                           
15 Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514>. Acesso em 26 out. 2016. 



37 
 

A gestante deve procurar um médico, público ou privado, e informá-lo de sua 

vontade. Este, em seguida, deve informá-la de seus direitos e do apoio a maternidade do 

governo, além das consequências possíveis da operação e mais dados que sejam 

relevantes. Após esta consulta prévia, se o desejo da gestante permanecer em não levar a 

gravidez adiante, a interrupção poderá ser realizada, mas não antes de três dias, período 

para a gestante refletir sobre o asunto.  

Após catorze semanas, a legislação espanhola prevê casos excepcionais em que 

o abortamento será considerado legal. Até vinte e duas semanas de gestação, com a 

anuência de um médico, poderá ser realizada a interrupção sempre que exista um grave 

risco de vida ou para a saúde da gestante; ou ainda, com a anuência de dois médicos, 

quando existir grave risco do feto ser portador de uma grave anomalia. Sem limite 

temporal, pode ser realizada a interrupção da gravidez caso seja comprovada por um 

comitê clínico uma anomalia fetal que impossibilite a vida do feto ou uma enfermidade 

grave e incurável neste.  

 

3.1.8. Alemanha 

 

O Código Criminal Alemão16 é o diploma legal que disciplina a matéria do 

aborto naquele país. Este traz expressamente a possibilidade da mulher escolher por 

interromper sua gravidez até a décima segunda semana de gravidez.  

Para a gestante fazer cumprir esta sua vontade, esta deve primeiro procurar um 

órgão especializado, que lhe dará orientações sobre o tema. Serão explicados seus 

direitos e os direitos do feto. Também é legalmente previsto que tal órgão deve ter como 

objetivo apoiar uma decisão da gestante que mantenha a gravidez. Outra função deste é 

ajudar a gestante a chegar a uma decisão final mais madura possível.  

Após a consulta ao mencionado órgão, a gestante deve refletir por ao menos três 

dias. Caso decida por realizar o procedimento, deve procurar um médico para que este o 

faça.  

Há, ainda, outras hipóteses expressas no Código Criminal Alemão para que o 

abortamento seja considerado legal.  

A primeira é médica. Caso haja perigo de vida da mãe, ou grave risco a sua 

saúde, e não tenha outro meio para ser afastado, o médico pode realizar a interrupção da 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1816>. 
Acesso em 26 out. 2016. 
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gravidez. A legislação não nos contempla com uma data limite gestacional para tal 

hipítese.  

Já segunda é criminal. Se a gravidez for resultante de um ato criminoso contra a 

gestante, esta pode optar por interromper a gravidez. Nota-se que esta hipótese 

encontra-se englobada pela hipótese do pedido da gestante, perdendo sua razão de 

existir.  

Por fim, a terceira hipótese é para, caso a mulher tenha interrompido sua 

gravidez entre a décima segunda e vigésima segunda semana de gestação, ela não seja 

punida, se estava subre uma situação de extremo estesse, aflição. 

 

3.1.9. Portugal 

 

Até o ano de 2007, isto é, há menos de dez anos, Portugual possuía uma das 

mais restritivas legislações sobre aborto da Europa ocidental. Não havia nenhuma 

hipótese que previa uma interrupção voluntária da gravidez no Código Penal 

Poruguês17.  

No entanto, no supramencionada ano o governo português realizou um referendo 

nacional que modificou profundamente esta situação e a forma como Portugual agora 

encara o problema. Tal referendo deu a anuência do povo de Portugal para a interrupção 

volunária da gravidez por motivos de cunho pessoal, através da lei 16/200718, a qual 

modificou o Código Penal de Portugal para incluir tal modalidade de aborto no rol dos 

não puníveis, junto com outras já contempladas no referido diploma.  

A intervenção para causar o aborto, na forma da lei de 2007,  no entanto, possui 

restrições. Esta só pode ser realizada até a décima semana de gestação, sendo ilegal o 

aborto realizado depois deste marco. Para se submeter a operação, a mulher gestante 

tem também que, primeiramente, consultar-se com um médico para avaliar as 

consequências e riscos do ato,  e esperar três dias, que tem por objetivo fazer com que a 

mulher reflita sobre o assunto, para então ser operada.  

Após a décima semana, a lei portuguesa traz causas hipóteses específicas de 

aborto induzido legal. Caso a gestação cause perigo de vida à gestante ou risco de lesão 

                                                           
17 Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=109&artigonum=109A0142&n_versao=2&s
o_miolo>. Acesso em 13 out. 2016. 
18 Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=913&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_
miolo>. Acesso em 13 out. 2016. 
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irreversível, não há prazo para a interrupção se esta for o único meio de afastar. Caso 

não seja o meio exclusivo, mas for indicada, a interrupção pode ser realizada até a 

décima segunda semana. Já gestação de feto inviável pode ser interrompida a qualquer 

tempo, e de feto com grave enfermidade ou anomalia, até vinte e quatro semanas. Por 

fim, se a gravidez for resultado de crime contra a mulher, pode-se interrompê-la até a 

vigésima quarta semana.  

Cabe ressaltar que a lei 16/2007 traz a possibilidade de o profissional da saúde 

alegar “objeção de consciência” em relação a interrupção voluntária da gravidez e, 

assim, não efetuá-la. 

 

3.1.10. Conclusão Parcial 

 

As legislações acima esmiuçadas, como dito na introdução do capítulo, foram 

escolhidas justamente por serem as de sociedades que possuem as menores taxas de 

morte materna por abortamento no mundo. Estas possuem diferenças e peculiaridades, 

no entanto, todas contam com um ponto incomum: preveêm que a mulher pode optar 

interromper sua gravidez, exclusivamente mediante seu pedido.  

Sendo assim , pode-se afirmar, com um nível alto de certeza, que quanto mais 

permissiva é a legislação dos países em relação ao aborto, mais protegidas estão as 

mulheres que vivem em sua sociedade.  

   

3.2. Visão Geral das Legislações  

 

Analisamos acima, de forma mais esmiuçada, as legislações dos países com 

melhores índices de morte materna por abortamento. No entanto, é igualmente salutar 

pra se aprofundar no debate ter uma visão geral de como o mundo trata legalmente o 

aborto. Abaixo seguem os apontamentos que julgamos mais importante sobre a 

publicação do Department of Economic and Social Affairs de 2013, já mencionado 

neste capítulo.  

Em 2011, apenas 30% das nações do globo permitiam que a mulher 

interrompesse sua gravidez à pedido. Quando a hipótese era substituída por interrupção 

devido a motivos socioeconômicos, este percentual subia timidamente, para 35%. Cabe 

ressaltar que o estudo da ONU considera que os países os quais permitem a interrupção 

por livre escolha da gestante, também o fazem quando a questão é socioeconômica, de 
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forma que os 30% estão incluídos dentro dos 35%. Outra questão a ser esclarecida é a 

opinião da ONU acerca destas duas hipóteses de interrupção de gravidez. Para a 

entidade, na prática, ambas levam a mulher a poder interromper a gravidez por seu 

desejo, pois nos países que apenas preveem a hipótese socioeconômica, geralmente as 

leis são interpretadas de forma bastante liberal.  

O percentual de países de legislações permissivas quando o assunto é a 

interrupção voluntária da gravidez é ingavelmente pequeno, como visto acima. No 

entanto, este percentual muda drasticamente quando o estudo foca nos Estados 

desenvolvidos. 82% dos países classificados como tal permitem que a mulher realize a 

prática abortiva por questões econômicas e/ou sociais. Ainda, 71% dos países 

desenvolvidos – englobados dentro destes 82%, como explanado acima – permitem que 

a gestante interrompa sua gravidez exlcusivamente por que quer. É uma diferença 

gritante quando se compara os percentuais nos países desenvolvidos com os do mundo 

como um todo.  

A partir dos dados obtidos deste estudo da ONU, conclui-se que os países 

desenvolvidos possuem uma tendência a liberar a interrupção voluntária da gravidez, 

sendo a média mundial de premissividade legislativa com o tema baixa pois os demais 

países não possuem tal propensão.  

Cabe também expor aqui a relevante opinião da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sobre a questão. Esta organização global existe desde 1948, estando presente em 

mais de cento e cinquenta países, dedicando-se a busca da saúde nos seus aspectos 

físico, menta e social19. 

 A OMS, em sua publicação “Abortamento seguro: orientação técnica e de 

políticas para sistemas de saúde”, de 201220, defende claramente que a interrupção 

voluntária da gravidez não deve ser criminalizada, pelo contrário, deve ser permitida, 

respeitando a liberdade da mulher para fazer suas escolhas e seus direitos humanos e à 

saúde. Além disso, também indica que o aborto induzido voluntário deve ser regulado e 

os governos devem dar suporte as mulheres que queiram ser submetidas a tal 

procedimento, para este ser realizado da maneira mais adequada e segura possível.  

 

                                                           
19Disponível em: <http://www.who.int/es/>. Acesso em 19 out. 2016  
20 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para 
sistemas de saúde. 2012. Disponível em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/9789248548437_por.pdf>. Acesso em 27 out. 2016. 
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3.3. A questão social do aborto no mundo 

 

O aborto, além de ser uma questão legal, como já visto na presente monografia, 

também envolve uma importante questão social. Já foram analisados dados relevantes 

sob esta ótica da matéria no Brasil. Agora, dados ao redor do mundo serão apresentados, 

para se ter uma compreensão do assunto em termos globais.  

De acordo com a OMS, no estudo citado no item anterior, o abortamento 

inseguro, aquele realizado sem as devidas precauções médicas e sanitárias, é 

responsável direto por aproximandamente 13% da mortes maternas, por ano. 22 milhões 

de abortamentos inseguros são realizados por esse período. Número também 

preocupante é que, destes, 98% são realizados em países em desenvolvimento. Como já 

visto em item próprio, países desenvolvidos possuem legislações que permitem a 

interrupção legal da gravidez, o que obviamente impacta na diferença acima. 

Em 2008, por exemplo, a África, continente assolado por maselas amplamente 

conhecidas, contou com 62% das mortes decorrentes de abortamento inseguro do 

planeta. Já a Ásia e a America Latina e Caribe, que junto com a África são as regiões do 

mundo consideradas “em desenvolvimento”, foram foram responsáveis por 36% e 2%, 

respesctivamente, de mortes por esta razão.  

A cada ano, o número de mulheres que vêm a falacer devido a prática de um 

abortamento inseguro chega ao número assustador de 47.000 mulheres ao redor do 

globo. Quando nos voltamos para as sequelas negativas que esta prática pode ocasionar, 

este número é muito mais alarmante. Cerca de 5 milhões de mulheres sofrem com 

disfunções posteriores a interrupção insegura da gravidez, temporárias ou permamentes, 

incluindo neste rol a esterilidade, anualmente.  

No entanto, o estudo faz uma importante ressalva: quanto mais flexíveis as leis 

que regulam a interrupção induzida da gravidez , menos complicações e problemas de 

saúde as mulheres sofrem. Abaixo, um contudente gráfico que correlaciona o número de 

mortes devidas à execução de abortamento inseguro com o rol de hipóteses de 

permissão legal para a realização da interrupção da gravidez dos países.  
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É claramente notável que, a medida que a lei do país avança na direção de 

liberar a realização do abortamento, a vida da mulher se encontra mais protegida.  

Enquanto, a partir do gráfico, apenas um país de legislação mais restritiva 

possível em matéria de aborto possui a mortalidade em função do abortamento inseguro 

na linha de “zero mortes”, este número é multiplicado por 28 vezes quando observamos 

o número de países que permitem o que a mulher interrompa sua gravidez 

exclusivamente por solicitação. Outra aferição significativa que podemos extrair do 

gráfico é a de que 21 países incluídos nas três categorias de legislação mais restriva 

apresentadas estão na faixa de cem mortes ou superior do gráfico, e, quando analisamos 

os países mais permissivos, apenas dois estão nesta faixa ou acima.  

O gráfico nos faz concluir que Estados regidos por leis que dificultam a 

realização da interrupção da gravidez acabam por infligir um maior risco de vida às 

gestantes que não desejam assim permanecer. 
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4. PROPOSTAS LEGISLATIVAS NO BRASIL 

 

Os capítulos anteriores se prestaram a explorar o objeto “aborto” em seus mais 

variados aspectos. Pôde-se concluir que a legislação brasileira está na contramão das 

legislações dos países com menores taxas de mortalidade feminina em razão de 

abortamento. Além disso, foi possível observar que a criminalização quase total da 

interrupção da gravidez é severamente questionável, quando confrontada com a nossa 

Constituição Federal.  

Visto isso, passamos agora a análise das propostas legislativas em trâmite, tanto 

no Senado Federal tanto na Câmara dos Deputados, a fim de verificar quais são os 

projetos apresentados sobre o tema aptos a alterar nosso ordenamento. Procura-se saber 

o teor destes projetos, em que direção estão caminhando, e o que se pode aprender com 

os mesmos para melhorarmos nossa legislação.  

 

4.1. Senado Federal 
  

No sítio digital do Senado Federal, pesquisamos por todos os projetos, de 

qualquer tipo de matéria, em trâmite, desde 1988, ano que marca o ínicio do nosso atual 

regime constitucional. Para delimitar a busca, no campo “pesquisa textual”, inserimos o 

vocábulo “aborto”. Desta forma, qualquer projeto no qual constasse tal palavra em sua 

ementa, explicação de ementa, indexação e apelido, seria econtrado. Com esta 

metodologia, chegamos ao resultado de sete projetos de lei do senado, dentre os quais 

três ainda tramitam, e quatro tiveram sua tramitação encerrada. Ainda, descobriu-se uma 

sugestão legislativa pertinente ao tema.   

Cabe informar que Sugestão Legislativa são ideias que qualquer um do povo 

pode enviar ao sítio digital do Senado Federal, as quais visam alterar ou criar leis. Caso 

a ideia ganhe vinte mil apoiadores, são encaminhas para a Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa e formalizadas sob o nome “Sugestão Legislativa”. 

Nesta comissão, as sugestões são debatidas, recebendo um parecer ao final. 

Passemos, agora, a análise dos projetos e da sugestão.  
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4.1.1. Projeto de Lei do Senado nº 236, de 20121 

 

Este projeto é conhecido como “Novo Código Penal”, sendo de julho de 2012. 

Como o nome indica, o projeto tem como objetivo alterar inúmeros dispositivos do 

Código Penal vigente. Um dos temas que pretende-se modificar profundamente são as 

hipóteses permissivas de interrupção da gravidez. 

A proposta é para que quatro novas hipóteses de interrupção passem a vigorar na 

legislação brasileira. Seriam elas: 

a) Proteger a saúde da gestante; 

b) Quando houver emprego não consentido de técnica de reprodução 

assitida; 

c) Impossibilidade de vida extrauterina do feto, atestado por dois médicos; e 

d) Por opção da gestante, até a décima segunda semana de gestação, se um 

médico ou psicólogo afirmar que ela não possui condições psicológicas de vir a ser mãe.  

  

4.1.2. Projeto de Lei do Senado nº 287, de 20122 

 

Em sentido oposto do projeto visto no tópico acima, está o projeto nº 287. Este 

pretende tipificar mais condutas relacionadas a interrupção da gravidez como crime, 

adicionando três artigos ao Código Penal.  

Basicamente, tal projeto pretende proibir o aborto provocado de feto anencéfalo. 

O intuito é de combater a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a 

interrupção da gravidez para estes casos. Passariam a ser expressamente proibidas por 

lei tanto a conduta da gestante de interromper ou permitir que outro interrompa gravidez 

devido ao feto padecer de anencefalia, quanto a do terceiro que interrompe a gravidez 

com o consentimento da gestante por este motivo.   

Outra vedação que este projeto traz é à conduta de interromper a gravidez de 

alguém, sem seu consentimento, em razão do feto ser anencéfalo. No entato, este tópico 

figura como de menor importância, pois atualmente esta já é uma conduta 

crimininalizada pelo Código Penal, uma vez que todo aborto induzido sem o 

consentimento da gestante é proibido.     

                                                           
1 BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>. Acesso em 03 nov. 2016. 
2 BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2012. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106803>. Acesso em 03 nov. 2016. 
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Este projeto está sob posse da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

aguardando que seja expedido parecer pela relatoria.  

 

4.1.3. Projeto de Lei do Senado nº 50, de 20113 

 

Este é um projeto de conteúdo bem reduzido. Intenciona, apenas, adicionar uma 

hipótese permissiva de interrupção da gravidez ao Código Penal. Quando o feto 

apresentasse anencefalia, caso fosse da vontade da gestante, ela poderia optar por 

interromper sua gravidez.  

Duas considerações são pertinentes. Primeiro, tal projeto é o total oposto do 

Projeto de Lei nº 287, de 2012, já estudado. Em segundo lugar, com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal na Arguição de Preceito Fundamental nº 54, com efeito erga 

omnes, de permitir o aborto de feto anencéfalo, este projeto tem sua relevância 

diminuída.  

Tal projeto se encontra na relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, esperando parecer da relatoria.   

 

4.1.4. Sugestão nº 15, de 20144 

 

Como já anterioremente esclarecido, a Sugestão é a formalização de uma ideia 

vinda de qualquer pessoa do povo, quando esta atinge vinte mil apoiadores. Caracteriza-

se por ser um interessante instrumento popular de de diálogo do Senado Federal com a 

sociedade.  

A Sugestão nº 15 de 2014 possui como idéia central a criação de uma hipótese 

permissiva de interrupção da gravidez à pedido da gestante. Dentro do prazo de doze 

semanas de gestação, caso a gestante desejasse, as unidades com infraestrutura 

adequada do Serviço Único de Saúde deveriam realizar a intervenção. Serviços privados 

não seriam permitidos à realizar o procedimento.  

A Sugestão prevê que uma equipe médica, em um primeiro momento, deve 

informar a gestante sobre todos os pontos que envolvem a operação, concedendo o 

devido apoio psicológico. Em seguida, deveria se aguardar um prazo de cinco dias, para 

                                                           
3 BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2011. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/99165>. Acesso em 03 nov. 2016.  
4 BRASIL. Congresso. Senado. Sugestão nº 15, de 2014. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119431>. Acesso em 03 nov. 2016.  
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reflexão. Caso a gestante continuasse com o desejo de interromper sua gravidez, o 

procedimento seria efetuado. Se algum profissional de saúde não quisesse participar do 

processo, poderia alegar objeção de consciência.  

Esta sugestão se encontra, atualmente, na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, aguardando a promoção de audiência pública, onde seus 

tópicos serão debatidos.  

  

4.2. Câmara dos Deputados 

 

A pesquisa de projetos de lei na Câmara dos Deputados os quais abordam 

matérias relacionadas ao aborto e as hipóteses de interrupção da gravidez encontrou um 

resultado consideravelmente maior do que a aplicada no Senado Federal. Quinze 

projetos de lei, em trâmite, neste sentido, foram descobertos.  

O resultado mencionado foi obtido através da ferramenta de pesquisas do sítio 

digital da Câmara dos Deputados. Pesquisamos as Propostas de Emenda à Constituição, 

os Projetos de Lei Complementar e os Projetos de Lei, em tramitação, de 1988 até os 

dias atuais. A escolha de tal ano se deve ao fato de ser o de promulgação da 

Constituição que rege nosso país hoje. Para delimitar a pesquisa, buscamos pelos 

projetos que contavam com a palavra aborto na sua ementa, indexação, ou inteiro teor.  

Muitos destes projetos possuem conteúdo altamente similar, sendo, inclusive, 

apensados uns aos outros. Para tornar a apresentação mais clara, dividi-los-emos por 

grupos de projetos apensados.  

  

4.2.1. Projeto de Lei 4703/19985 e seus apensos 

 

O Projeto de Lei 4703/1998 é o que possui mais projetos apensados a ele, na 

esfera dos quinze projetos que aqui serão analisados, sendo um total de quatro. São eles 

os projetos de lei 4.917/2001, 7.443/2006, 3207/2008 e 4646/2016.  

 O projeto 4703 visa incluir os crimes de aborto provocado pela gestante ou com 

seu consentimento (artigo 124 do Código Penal) e aborto provocado por terceiros, com 

ou sem consentimento da gestante (artigo 125 e 126 do Código Penal, respectivamente), 

                                                           
5 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 4703/1998. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21071>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
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no rol dos crimes hediondos. Para isto ocorrer, este projeto visa uma alteração da Lei 

8.072 de 1990, a Lei de Crimes Hediondos, adicionando os referidos ilícitos penais.  

O Projeto de Lei 4.917/20016 também inclui os crimes acima listados na galeria 

dos crimes hediondos. No entanto, este possui uma pequena diferença para o Projeto de 

1998. Além desta inclusão, este projeto aumenta as penas dos artigos 125 e 126 do 

Código Penal, além de prever a pena de reclusão para o artigo 124, e não mais de 

detenção.  

Já os projetos de lei 7.443/20067 e 3207/20088 possuem redação idêntica entre si 

e praticamente igual ao Projeto de Lei 4703/1998. Os dois primeiros objetivam 

acrescentar os mesmos crimes que o último à lei de crimes hediondos. No entanto, 

fazem a ressalva de que as formas qualificadas também devem ser adicionadas.  

Por fim, o Projeto de Lei 4646/20169, além de também propor que as condutas 

descritas nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal tornem-se crime hediondo, sugere 

que seja tipificada como crime uma nova conduta no Código Penal, que seria a de 

auxiliar, induzir o instigar a provocação de aborto. Cabe ressaltar que esta nova conduta 

também seria crime hediondo.  Ainda, propõe que a pena para o terceiro que provoca o 

aborto com o consentimento da gestante seja aumentada.  

Todos os supracitados projetos estão aguardando designação de relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

 

4.2.2. Projeto de Lei 1459/200310 e seus apensos 

 

O projeto de lei 1459/2003 possui conteúdo um tanto quanto diminuto. Este 

apenas propõe que, ao artigo 126 do Código Penal, o qual define como crime um 

terceiro provocar aborto com o consentimento da gestante, seja adicionado um 

                                                           
6 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 4917/2001. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29946>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
7 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 7443/2006. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=333041>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
8 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 3207/2008. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=389698>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
9 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 4646/2016. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2078905>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
10 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 1459/2003. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=124063>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
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parágrafo segundo. Tal parágrafo afirmaria que as penas do artigo 126 também seriam 

destinadas a quem provoca o aborto em razão de anomalia fetal.  

Apensos ao projeto de lei 1459/2003 estão os projetos 5166/200511 e 

4396/201612.  

O projeto de 2005 prevê diversas condutas como criminosas, relacionadas à 

interrupção da gravidez em razão do feto ser anencéfalo ou inviável. O projeto 

criminaliza, primeiramente, a figura da gestante que interrompe a própria gravidez pelo 

motivo acima mencionado. Em seguida, estabelece que o terceiro que provoca o aborto 

na gestante por causa dessas características do feto também incorre em crime, sendo a 

pena maior caso a gestante não tenha dado seu consentimento. Por fim, o projeto admite 

a redução da pena se um médico houver realizado o procedimento para, exclusivamente, 

salvar a vida da gestante.  

Já o projeto 4396/2016, por sua vez, acrescenta ao Código Penal uma forma 

qualificada do crime de aborto provocado pela gestante ou por terceiro, previstos nos 

artigos 124, 125 e 126 do referido código. Caso seja realizado em virtude de o feto 

possuir microcefalia ou qualquer outra anomalia, a pena deveria ser aumentada de um 

terço até a metade.  

Todos os projetos tratados neste tópico estão prontos para serem postos em pauta 

na Comissão de Seguridade Social e Família.  

 

4.2.3. Projeto de Lei 4403/200413 

 

Este projeto de lei, ao contrário dos demais já estudados, não possui nenhum 

apensado a ele, e nem é apensado a outro. 

É uma proposta pequena e pontual, que adiciona uma hipótese permissiva da 

interrupção da gravidez no Código Penal. Esta tornaria legal interromper a gestação, por 

meio de procedimento realizado por médico, quando o feto apresentar, 

comprovadamente, anomalia que impossibilite sua vida extrauterina.  

                                                           
11 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 5166/2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=284607>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
12 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 4396/2016. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077282>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
13 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 4403/2004. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=269436>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
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O projeto de lei 4403/2004 encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania, aguardando designação de relator.  

 

4.2.4. Projeto de lei 478/200714 e seu apenso 

 

O projeto de lei título deste tópico possui um apenso, o Projeto de Lei 

489/200715. Ambos tratam exatamente do mesmo assunto, que seria Estatuto do 

Nascituro.  

Para o nosso objeto de estudo, que é o aborto e suas hipóteses de interrupção, os 

dispositivos que ambos os projetos trazem são idênticos, de forma que trataremos destes 

conjuntamente.  

Os dois projetos em questão criam dois novos tipos penais em relação a aborto 

provocado. O primeiro deles é o aborto culposamente induzido, que passaria a ser uma 

conduta tipificada como crime. O segundo seria induzir ou oferecer ocasião para que a 

gestante pratique o aborto, que também viria a ser uma ação criminosa.  

Além disso, os projetos propõem uma modificação das penas dos crimes 

relativos ao aborto já previstos no Código Penal. Os crimes relativos a aborto 

provocados por terceiros teriam sua pena aumentada. Já a conduta imputada a gestante, 

de realizar ou consentir que se realize o abortamento em si mesma, passaria a prever 

pena de reclusão, e não mais de detenção.  

Vale mencionar que os dois projetos estão aguardando parecer do relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

 

4.2.5. Projeto de Lei 1545/201116 e seu apenso 

 

O Projeto de Lei 1545/2011 prevê adicionar um artigo no Código Penal que 

comina uma pena exclusiva para o médico caso ele realize o procedimento abortivo fora 

das hipóteses legais. Este poderia ser apenada com reclusão de seis a vinte anos e 

                                                           
14 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 478/2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
15 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 489/2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345301>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
16 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 1545/2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507573>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
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perderia seu registro para praticar a medicina. O médico, assim, teria uma pena mais 

gravosa caso provocasse o aborto, do que o terceiro não médico.  

O Projeto de Lei 3983/201517 é o único apensado ao 1545/2011, em relação a 

aborto e hipóteses de interrupção. Apesar de estarem apensados um ao outro, possuem 

conteúdo distinto. O projeto de 2015 tem como objetivo retirar a hipótese permissiva de 

interrupção da gravidez conhecida como aborto sentimental, prevista no artigo 128, II 

do Código Penal. De acordo com o projeto, então, não seria permitido a gestante optar 

pela interrupção da gravidez caso essa fosse resultante de estupro, pois, segundo a 

justificativa, o nascituro não poderia ser apenado por um crime que não cometeu.  

Os projetos se encontram na Comissão de Constituição de Justiça e de 

Cidadania, e estão esperando que o relator dê seu parecer.  

 

4.2.6. Projeto de Lei 5069/201318 

 

Este projeto em trâmite na Câmara dos Deputados não conta com nenhum outro 

apensado a ele. Este visa alterar o Código Penal brasileiro, acrescentando ao mesmo um 

artigo.  

Caso o projeto seja aprovado e convertido em lei, as condutas de anunciar meio 

de provocar aborto; induzir ou instigar a gestante a abortar; e prestar auxílio ou orientar 

gestante a abortar, seriam tipificadas como crimes. Se o agente fosse funcionário de 

saúde, a pena prevista seria maior. Sendo a gestante menor, a pena seria aumentada.  

Tal projeto encontra-se pronto para ser posto em pauta no plenário da Câmara 

dos Deputados.  

 

4.2.7. Projeto de Lei 882/201519 

 

                                                           
17 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 3983/2015. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2074902>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
18 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 5069/2013. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882>. Acesso em 03 
nov. 2016. 
19 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. PL 882/2015. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050889>. Acesso em 03 
nov. 2016.  
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O projeto de lei título deste tópico tem como objetivo estabelecer políticas 

públicas na área da saúde sexual e direitos reprodutivos. Este é consideravelmente 

extenso, tratando de diversas matérias pertinentes a sua finalidade.  

Para nós, o relevante a ser trazido deste projeto são os dispositivos que regulam 

o aborto provocado e hipóteses permissivas/restritivas do mesmo.  

Propõe-se que toda gestante, até a décima segunda semana de gestação, pode 

optar livremente pela interrupção da gravidez. Não precisaria ser comprovada nenhuma 

questão de saúde ou econômico-social.  

Após o período de doze semanas, o projeto prevê situações específicas em que 

um aborto induzido seria permitido. Não seria crime o aborto provocado até a vigésima 

segunda semana caso a gravidez fosse resultado de violência sexual contra a mulher, 

desde que o feto pese menos que quinhentos gramas. Ainda, caso a gravidez pusesse a 

vida ou a saúde da gestante, esta poderia ser interrompida a qualquer tempo. Por fim, 

prevê o projeto que se fosse comprovado clinicamente que o feto não é viável extra 

útero, também poderia se optar pela interrupção da gravidez a qualquer momento.  

Apesar de ampliar as hipóteses permissivas da interrupção de gravidez, o projeto 

prevê que o profissional de saúde pode se recusar, devido a objeção de sua consciência, 

a realizar o procedimento. Esta possibilidade não é permitida caso a saúde da gestante 

esteja ameaçada de alguma forma.  

Finalmente, o projeto define que ficariam revogados os artigos 124, 126 e 128 

do Código Penal, os quais dissertam sobre as causas de permissivas e proibitivas do 

aborto provocado. Também expressa  

O projeto está aguardando parecer do relator na Comissão de Seguridade Social 

e Família.  

 

4.3. Nossa proposta 

  

Dos projetos analisados neste estudo, é perceptível que a maioria tem a intenção 

de aprofundar a criminalização das práticas de aborto provocado. Foram trazidos três 

Projetos de Lei do Senado, uma Sugestão ao Senado, e quinze Projetos de Lei da 

Câmara dos Deputados. Somam um total de dezenove propostas. Destas, apenas cinco 

pretendem ampliar hipóteses de interrupção da gravidez (PLS 236 de 2012; PLS 50 de 

2011; SUG 15 de 2014; PL 4403/2004; PL882/2015).  
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 Nosso legislador, aparentemente, está indo na direção contrária dos países com 

menores índices de morte por abortamento inseguro do mundo. Em capítulo próprio, 

foram estudadas legislações de oito dos treze países com os resultados mais positivos 

neste quisto, e, também, os Estados Unidos, país com características demográficas 

similares ao Brasil. Todos estes permitiam que a interrupção da gravidez fosse realizada 

a pedido da gestante, até uma data limite da gestação, variando de país para país.  

 Nossa legislação penal sobre aborto já é extremamente rigorosa, como também 

já foi abordado no presente estudo. Não satisfeitos com isso, nossos representantes no 

Congresso Nacional parecem ter a vontade de tornar a criminalização desta matéria 

ainda mais intensa.  

 Como foi visto, a criminalização do aborto provocado não impede nem 

desestimula em nenhum grau que as mulheres tentem fazê-lo. Os números são 

alarmantes, como já aqui expostos. Na verdade, o efeito principal da proibição da 

interrupção voluntária da gravidez é levar as mulheres a procurarem locais que realizam 

abortos clandestinos e, muitas vezes, inseguros.  

 No mundo, os países que possuem legislações permissivas em relação ao aborto 

induzido são os que apresentam os melhores números em termos de mortalidade 

materna, disparadamente. Por sua vez, os países que dispõe de legislações restritivas 

apresentam cenário preocupante.  

 Por toda esta monografia foram apresentados números, dados e pesquisas que 

demonstram a ineficiência da criminalização do aborto tanto para proteger a vida das 

mulheres. Esta forma de encarar a questão só leva a ferir o direito à vida e o direito à 

saúde delas. A própria Organização Mundial da Saúde defende que as legislações 

permitam que a gestante possa interromper sua gravidez por sua vontade.  

 Outro ponto levantado neste estudo foi a constitucionalidade duvidosa da 

legislação penal em matéria de aborto, que atualmente apenas permite que este seja 

provocado em caso de violência sexual contra a mulher e risco a vida em razão da 

gravidez, além da hipótese judicial de possibilidade de haver a interrupção devido ao 

feto ser anencéfalo.   

 Por todos os motivos expostos ao longo desta monografia, descorda-se aqui 

frontalmente da maioria das propostas que foram analisadas. Elas representam mais um 

ataque ao direito a vida, liberdade, dignidade sexual e saúde das mulheres, entre outros 

direitos constitucionalmente previstos.  



53 
 

 Nossa proposta é uma mudança substancial do Código Penal brasileiro, em 

relação a questão do aborto, tendo em vista as legislações alienígenas e os projetos de 

lei de cunho permissivos a respeito do tema.   

 Primeiramente, deve-se criar uma hipótese de interrupção voluntária de 

gravidez. Como o foco do presente estudo não é da seara médica, aqui não será proposta 

um prazo limite para que isto ocorra. No entanto, recorrendo ao direito comparado, 

pode-se observar, dentre os países estudados, que nenhum permite a um prazo posterior 

a seis meses de gestação. E o que possui o prazo mais curto para a interrupção 

voluntária é Portugal, sendo este de dez semanas. Entende-se, então, que deva ser 

permitido, no Brasil, o aborto provocado por desejo da gestante pelo menos até a 

décima semana de gestação, não excedendo o prazo de seis meses.  

 Em seguida, deve-se, para se manter a coerência, descriminalizar a conduta do 

médico que a execute o procedimento abortivo. Não é lógico permitir a gestante que 

possa optar por não prosseguir com a gravidez se ela não dispõe de meios seguros para 

isto ocorrer.  

 Como também demostrado na presente demografia, o aborto induzido realizado 

pela gestante sem o devido acompanhamento médico pode trazer danos a sua saúde; a 

formação do feto, caso este não seja abortado; e até um real risco de vida. Também se 

considera, assim, que o aborto legal deva ser realizado por uma equipe médica, e que os 

hospitais públicos o ofereçam em larga escala. Caso contrário, de nada adiantaria a 

descriminalização, pois se as pessoas não tiverem acesso ao procedimento dentro da 

legalidade, continuarão se submetendo ao abortamento inseguro.  

 Não consideramos necessário prever a possibilidade da interrupção devido a 

fatores econômicos e sociais. Uma vez que a gestante possa livremente decidir por não 

levar à frente sua gravidez, esta pode, tomando em consideração todos seus fatores 

pessoais, resolver que assim o fará.  

 Também se propõe a inclusão no rol das hipóteses permissivas a que prevê ser 

permitido o aborto induzido pela anencefalia fetal, a qualquer tempo. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que esta hipótese é legal em nosso ordenamento. Contudo, 

como observado, existem projetos de lei que intencionam criminalizar esta conduta. 

Prevê-la no Código Penal legitimará ainda mais a decisão do Supremo Tribunal Federal.  

 Por fim, cabe incluir a hipótese de proteção à saúde da gestante, a qualquer 

tempo. Hoje a hipótese prevista apenas abarca o direito à vida, possibilitando que a 

gravidez seja interrompida apenas quando esta estiver em risco. Não parece plausível 
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que a gestante que possa ter complicações de saúde, muitas vezes graves, mas que não a 

levariam a óbito, esteja impedida de realizar um aborto induzido. Não há justificativa 

para submeter uma pessoa a um possível problema de saúde, as vezes com sequelas 

permanentes, se há um meio que possa impedir isto de ocorrer.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 O objetivo primordial deste trabalho era propor uma reforma no atual Código 

Penal brasileiro, nas matérias respectivas ao aborto, visando à ampliação das hipóteses 

de interrupção da gravidez.  

 Vê-se na mídia constantemente parlamentares propondo mudanças legislativas 

em razão de pressões sociais e circunstâncias momentâneas. Também é corriqueiro 

observar propostas se nenhum embasamento técnico.  

 A legislação influi diretamente na vida das pessoas que estão abraçadas por ela. 

Não é positivo para uma sociedade que deseje o melhor para seus cidadãos que suas leis 

sejam baseadas em suposições, crenças pessoais, ou qualquer outro fator que não a 

comprovação de que, no mundo dos fatos, esta impactará de modo salutar. 

 A partir disto, procurou-se no presente estudo demonstrar diversas faces do tema 

“aborto”, a fim de descobrir se a ampliação das hipóteses da gravidez estaria em 

consonância com preceitos constitucionais e também se promoveria os direitos das 

mulheres em jogo.  

 Em relação ao estado da arte do aborto no Brasil, foi demonstrado que a 

regulação penal sobre o assunto é extremamente restritiva, e se choca com diversos 

dispositivos constitucionais. Foram trazidos também inúmeros dados que mostram os 

prejuízos causados na sociedade devido ao abortamento inseguro, diretamente ligado à 

impossibilidade de se abortar legalmente. 

 Encarando o tema como um fenômeno global, também foi analisado como 

outros países regulam o aborto, além de estatísticas sobre abortamento no mundo, 

fundadas em pesquisas altamente confiáveis. Confirmou-se que os países mais 

permissivos nas hipóteses de aborto provocado são os com menor taxa de mortalidade 

de mulheres por abortamento, e os mais restritivos estão exatamente com as taxas 

menos satisfatórias; além de outras conclusões importantes, destacadas no capítulo 

pertinente.  

 Com todo o material aqui exposto, restou claro que a lei penal brasileira está 

totalmente defasada na matéria em tela. Esta não protege a saúde e a vida das mulheres, 

nem impede que estas procurem abortar das mais variadas formas, quando criminaliza o 

aborto provocado. Ademais, quando comparada às nações que possuem as menores 

taxas de mortalidade em razão de abortamento, observou-se que nossa legislação 
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caminha no sentido diametralmente oposto ao ordenamento jurídico destas. Alinha-se 

aos países que menos asseguram o bem-estar feminino, na seara aqui estudada.  

 Identificou-se assim uma necessidade imediata da reforma de nossa legislação, 

tendo como meta ampliar as hipóteses permissivas de interrupção da gravidez. A partir 

das legislações estrangeiras e dos projetos de lei examinados e do trabalho como um 

todo, elaborou-se uma proposta para corrigir a lei penal brasileira acerca do aborto, 

atingindo o objetivo desta monografia.  

 Oportuno trazer, por fim, que este trabalho não precisa ser um fim em si mesmo. 

A produção acadêmica tem por objetivo, dentre outros, incentivar que mais pessoas 

pensem, debatam e investiguem assuntos, para que temas problemáticos das sociedades 

possam ser solucionados. Seria extremamente proveitoso e gratificante se fosse dado 

continuidade a pesquisa aqui apresentada, alçando a discussão sobre o aborto e suas 

hipóteses legais de indução a patamares ainda mais relevantes.  
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