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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é fruto do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) através do grupo de pesquisa Sexualidade, 

Direito e Democracia (SDD)3, coordenado pelo professor Éder Fernandes. Nesse sentido, 

tão importante quanto as críticas apresentadas durante a formulação deste trabalho, foram 

as observações e sugestões recebidas durante as apresentações realizadas para debater os 

resultados da pesquisa, que permitiram seu refinamento e aprimoramento com os demais 

integrantes da equipe4. Como parte integrante dela, este artigo relaciona as discussões 

sobre gênero, sexualidade e direito abordadas no grupo. 

Esta pesquisa teve como ponto de partida o diagnóstico de todos os projetos de lei 

sobre aborto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Foram realizadas diversas 

análises sobre as comissões, autores, temas e diversas outras características. As 

conclusões e os dados foram publicados na Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional com o título “Aborto e Congresso Nacional: uma análise crítica do cenário 

legislativo”5. Após, estes dados foram contextualizados em razão do histórico da 

sexualidade no mundo e no Brasil. Em conjunto com o prof. Eder Fernandes Monica, 

estes dados foram analisados dentro de uma conjuntu’ra maior de estudos sobre políticas 
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sexuais e sobre a história e as fases da sexualidade moderna, tanto do Ocidente quanto do 

Brasil em especial6.  

Como parte integrante de uma pergunta maior e balizadora para o grupo de 

pesquisa, qual seja “Qual o futuro da sexualidade no direito?”, o objetivo final desta 

pesquisa é analisar os temas da masculinidade, aborto e sexualidade a partir do Congresso 

Nacional e do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A questão que embasa o estudo é: a 

ressignificação das masculinidades para o futuro do aborto através de um modelo de 

democracia deliberativa. Nesse sentido, o intuito é estudar (quantitativamente e 

qualitativamente) a estrutura e as decisões provenientes do Congresso Nacional e do 

Supremo Tribunal do Brasil, seja através de projetos de lei, seja através de acórdãos, ou 

mesmo através de audiências públicas, de modo a entender as masculinidades presentes 

nessas discussões e também repensar as suas práticas para o futuro do aborto no Brasil. 

Para isso, também será realizada uma comparação latino-americana com a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e diversos tratados internacionais a fim de 

verificar o impacto das decisões e legislações estrangeiras na jurisdição constitucional 

brasileira.  

Neste artigo faz-se um recorte com a seguinte pergunta: como se deu a política 

sexual sobre o aborto no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal do Brasil e como é 

possível repensar o papel repressivo para o seu futuro? Trata-se de um ponto importante 

para entender qual o estado atual do aborto no Brasil. Logo, se faz necessário investigar 

e avaliar (repressivamente ou permissivamente) como a legislação e as decisões sobre o 

aborto no Brasil se desenvolveram no decorrer da sua história. 

Essa questão se justifica na medida em que o tema está cada vez mais presente 

na pauta de discussões do Legislativo e do Judiciário no Brasil. A questão da moralidade 

e da religião está cada vez mais presente em discussões sobre a sexualidade. O correto e 

o incorreto se esbarram com práticas da sociedade e, cada vez mais, tendem a ser 

questionadas. Na história da civilização ocidental, pode-se dividir a sexualidade em duas 

fases principais para efeitos deste trabalho: a) a primeira mais repressiva, cujo intuito é a 

legitimação da sexualidade hegemônica; b) a segunda num sentido mais permissivo, 

desconstruindo os padrões sociais e não mais reprimindo condutas sexuais baseadas 

unicamente num padrão moral antes aceito como “correto”.  
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De certa forma, a dinâmica histórica do aborto coincide com a perspectiva da 

sexualidade e de gênero. Pode-se dizer que há três fases distintas para a mudança de 

paradigmas. Como bem esquematiza Guilia Galeotti na sua obra História do Ab( )rto 

(2003), a primeira vai desde a Antiguidade até o final do século XVIII, passando pela 

Grécia Antiga, a civilização romana, a Idade Média e a Idade Moderna (repressiva). A 

segunda fase, também repressiva, muda radicalmente com a Revolução Francesa (1789). 

Já a terceira, permissiva, inicia nos anos 70 do século XX, quando as legislações começam 

a levar mais em consideração as exigências do outro sujeito da relação, tutelando direitos 

e escolhas da mulher, ainda que com limites e tempos diferentes de país para país.  

Na primeira fase, da Antiguidade até o final do século XVIII, o aborto é uma 

coisa das mulheres. O senso comum não via no feto uma entidade autônoma, mas 

entende-o como parte do corpo materno. Esta visão pode sugerir que esta seja uma época 

na qual a mulher tinha poder e controle sobre seu corpo, sua identidade, voz e escuta. 

Contudo, ao contrário do que parece, a fundamentação do aborto ser algo possível está na 

ideia de sujeito e essência. O feto, somente quando amadurecido (e nascido), se torna uma 

entidade autônoma e independente da mãe. Como a “ciência” era uma construção de 

crenças e superstições populares, a gravidez era uma competência exclusivamente 

feminina, sendo a única utilidade da mulher. Sua existência encontrava sentido e 

justificação na condição da maternidade dentro do casamento ou que de qualquer das 

formas um homem estivesse disposto a assumi-las. Portanto, sem maternidade não há 

mulher. O órgão onde o feto está contido, e no qual recebe proteção, é designado como 

matriz ou mãe; poderá então a mulher existir sem ele? A “natureza” da mulher, assim, era 

a reprodução. A ênfase biológica da mulher estava em trazer filhos ao mundo na sua 

realização, sendo uma expectativa social através de uma passagem filha-mãe. E, como 

mulher, nunca chegará a ter o status de um homem. Ela será sempre inferior a ele, ainda 

que superior aos animais. Partiu-se de uma ideia inicial de inferioridade física do sexo 

feminino advinda da ideia de ser apenas um receptáculo passivo do sémen do homem 

(Ésquilo), passando à visão aperfeiçoada de que o sémen masculino possui uma virtus 

formativa que predispõe a matéria feminina, já dotada de alma vegetativa, a receber a 

alma sensitiva (Tomás de Aquino) para, então, haver o reconhecimento do sangue 

menstrual para a concepção, ainda que a força ativa do esperma masculino permaneça 

superior (Renascimento). Ou seja, caso algo desse errado na maternidade, o problema era 

sempre da mulher.  



Essa visão persistiu até a metade do século XVIII com os ideais associados à 

Revolução Francesa (1789). Em 1791, por exemplo, depois de manifestos feministas de 

Olympe de Gouges (1748-1793) e Mary Wollstonecraft (1759-1797), houve a abolição 

do crime de sodomia na Franca, medida que só foi adotada no Brasil durante o século 

XX7. Em 1884, com a publicação do livro A origem da família, propriedade privada e o 

Estado, Friedrich Engels afirma que os homens, patriarcas, controlam a sexualidade 

feminina para assegurar a paternidade e o controle da transmissão da propriedade. Essa 

ideia, proveniente desde a idade média e moderna com os feudos e monarquias 

absolutistas, se enraizou na sociedade.  

No século XX, por volta dos anos 20/30, surge a primeira onda do feminismo 

contemporâneo. Apesar da maioria das feministas não ter questionado ou desafiado o 

papel essencial da mulher no interior da família, reivindicaram o sufrágio e o direito à 

educação. Porém, ainda possuíam um argumento calcado na ideia de que seriam esposas 

e mães melhores, pois havia ainda uma associação estreita com a esfera doméstica e a 

responsabilidade da mulher com o privado era natural e inevitável. As principais 

expoentes foram Olympe de Gouges, Jeanne Deroin, Hubertine Auelert e Madaleine 

Pelletier. Em 1922, por exemplo, nasce a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

cujo objetivo era lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem a autorização do 

marido.   

A segunda onda do feminismo se caracteriza pelo questionamento dessas 

relações público-privadas, especialmente com a publicação do livro O Segundo Sexo 

(1949) por Simone de Beauvoir. Houve uma ruptura no pensamento que colocava a 

                                                           
7 Interessante reproduzir o contexto histórico brasileiro sobre a sodomia. “O sistema jurídico que vigorou 

durante todo o período colonial no Brasil e que criminalizava a sodomia foi o mesmo que existia em 

Portugal, ou seja, as Ordenações Reais, compostas pelas Ordenações Afonsinas (1446), Ordenações 

Manuelinas (1521) e, por último, as Ordenações Filipinas, que surgiram como resultado de um domínio 

castelhano. Ficaram prontas ainda durante o reinado de Filipe I, em 1595, mas entraram efetivamente em 

vigor em 1603, no período do governo de Filipe II. As penas previstas nas Ordenações Filipinas eram 

consideradas severas e bastante variadas, destacando-se o perdimento e o confisco de bens, o desterro, o 

banimento, os açoites, morte atroz (esquartejamento) e morte natural (forca). Vale lembrar que a 

Inquisição na Europa, iniciada no século XII, foi instaurada formalmente em Portugal em 1536 a pedido 

do Rei de Portugal, D. João III. É de salientar que a aplicação do direito no vasto espaço territorial do 

Brasil-Colônia não fazia parte das preocupações portuguesas, já que o objetivo da metrópole era 

principalmente assegurar o pagamento dos impostos e tributos aduaneiros, mas, mesmo assim, as 

Ordenações Filipinas foram a base do direito no período colonial. Foi a partir da Independência do Brasil 

em 1822 que os textos das Ordenações Filipinas foram sendo paulatinamente revogados, mas substituídos 

por textos que, de certa forma, mantinham suas influências. Primeiro surgiu o Código Criminal do Império 

(1830), que substituiu o livro V das Ordenações; em seguida foi promulgado o Código de Processo 

Criminal (1832), que reformou o processo e a magistratura. Em 1850 surgiram o Regulamento 737 

(Processo Civil) e o Código Comercial. Os Livros I e II perderam a razão de existir a partir das Revoluções 

do Porto em 1820 e da Proclamação da Independência brasileira” (Carrara, 2010, p. 17). 



neutralização do gênero como consequência direta da diferença sexual e do seu potencial 

reprodutivo. Sua crítica se baseava que não se tratava de algo dado, definido pela biologia, 

natural, mas de arranjos que são constituídos socialmente. Assim, na construção de um 

conceito de gênero, elucida que a perspectiva da mulher se define em relação, e em 

oposição, ao homem, como um segundo sexo, o outro, em uma sociedade centrada no 

masculino (Beauvoir, 1970). Esse movimento se estende pelas décadas de 1960 a 1980, 

preconizando a valorização do trabalho da mulher, o direito ao prazer e contra a violência 

sexual. As principais expoentes são Julia Kristeva, Helène Cixous e Lucy Irigaray.  

Na terceira onda, que teve início na década de 90, discutiu os parâmetros 

estabelecidos nas outras ondas, colocando em discussão a micropolítica. A 

reinvindicação, então, era em torno daquelas mulheres subalternas (utilizando a expressão 

de Spivak), as mulheres negras. Os questionamentos até então trazidos abordavam as 

questões de uma mulher branca de classe média americana, enquanto as mulheres negras 

sequer tinham espaço de fala ou escuta.  

Portanto, nota-se que a partir do século XX, com a intensidade dos debates e 

manifestações acerca da autodeterminação da sexualidade, diversas modificações 

ocorreram em torno de uma redefinição das políticas públicas sobre sexualidade e do 

papel da mulher dentro da sociedade.  

No próximo capítulo sobre o Congresso Nacional e no seguinte, sobre o Supremo 

Tribunal Federal, serão contextualizados os dados referentes às pesquisas sobre aborto. 

A análise se restringirá em torno de dois focos: a dinâmica histórica desses projetos e 

decisões e também sobre os temas abordados e discutidos nesses órgãos. Após, estes 

dados serão (re)debatidos a partir de um ponto de vista prospectivo, sobre o futuro (e 

riscos) de uma manutenção ou estabilização dessas políticas sexuais (repressivas) dentro 

do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal do Brasil.  

 

 

2. O CONGRESSO NACIONAL 

 

O Congresso Nacional do Brasil é composto de duas Casas: Câmara dos 

Deputados e Senado Federal. Cada uma dessas Casas possui Comissões Parlamentares, 

Permanentes ou Temporárias, com funções legislativas e fiscalizadoras. As Comissões 

promovem, também, debates e discussões com a participação da sociedade em geral, 

sobre todos os temas ou assuntos de seu interesse. É também no seu âmbito que são 



apresentados e estudados todos os dados, antecedentes, circunstâncias e conveniência de 

um projeto. Nas Comissões se possibilita que esses aspectos sofram ampla discussão e 

haja mais liberdade para expressão das opiniões e formação do consenso que, emitido sob 

a forma de parecer da Comissão, irá orientar o Plenário na apreciação da matéria. São 

duas as formas de apreciação: (i) conclusiva, quando os projetos são apreciados somente 

pelas Comissões, que têm o poder de aprová-los ou rejeitá-los, sem ouvir o Plenário; e 

(ii) realizada pelo Plenário propriamente dita, quando este é quem dá a palavra final sobre 

o projeto, após a análise das comissões. De forma geral, os projetos que afetam direitos 

constitucionais mais delicados, como o direito à vida e à liberdade, entre outros, deverão 

passar pelo o crivo do Plenário8. 

Tendo por objetivo a coleta e a classificação de projetos de lei da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, a pesquisa foi realizada por meio de consulta eletrônica 

aos sítios de ambas as casas legislativas. A base de dados disponibiliza acesso eletrônico 

a todos os projetos de lei do período republicano brasileiro, sendo que apenas os projetos 

posteriores ao ano de 2001 ou que tiveram algum tipo de tramitação após esse período 

estão com inteiro teor disponíveis. Na prática, a abrangência temporal dos dados 

compreende a data do primeiro projeto sobre o tema, datado de 30 de setembro de 1949 

até a data de 20 de maio de 2014, pois a data limite da pesquisa foi o dia 31 de dezembro 

de 2014. Compreende-se então todo o período de desenvolvimento de uma legislação 

genuinamente nacional a respeito do aborto, incluindo na análise os períodos de silêncio 

legislativo a respeito da temática, pois são dados importantes para a percepção da 

evolução da política sexual sobre o aborto no Brasil. Os termos de busca para as pesquisas 

foram “aborto” e “interrupção da gravidez” e os documentos consultados foram os que 

estritamente se apresentam como projetos de lei, com a exclusão de requerimentos, 

ofícios e outros tipos. O tratamento nominativo – como professor, doutor, pastor, 

delegado – dos parlamentares foi desconsiderado, pois poderiam influir na avaliação dos 

dados.  

Do total, com a exclusão de projetos não relacionados diretamente com o tema, 

chegou-se ao número de 129 projetos na Câmara e 9 no Senado. Foi classificado como 

projeto contra o aborto qualquer projeto que pretendesse a restrição de direitos da mulher, 

valorização do bem jurídico vida (em detrimento da autonomia da mulher), 

criminalização do aborto, aumento da pena, entre diversos outros que tivessem objeto 
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similar. Já os projetos a favor do aborto foram entendidos como aqueles que tinham a 

pretensão de valorização da autonomia feminina em detrimento do feto, assim como 

diversos outros com objetos similares. 

Do total de cento e vinte e nove (129) projetos na Câmara dos Deputados, setenta 

e um (71) foram apresentados depois de 2003, cerca de 55% do total. Por outro lado, é 

possível notar que até 1989, as apresentações de projetos sobre o tema correspondem 

apenas a 17%. Além disso, há uma tendência: tomando como base os anos de eleição para 

a Câmara dos Deputados (1994, 1998, 2002, 2006 e 2010), a apresentação de projetos 

sobre o tema nesses anos é quase nula e tende a crescer nos três anos seguintes. Vê-se 

essa projeção nos anos de 2003, 2005 e 2007.   

 

Gráfico 01 - Quantidade de projetos por ano na Câmara dos Deputados 

 

Além disso, todos os projetos encontrados na Câmara dos Deputados foram 

divididos em 12 grupos: (i) medicamentos9, (ii) estatuto do nascituro10; (iii) tipificação de 
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novos crimes11; (iv) descriminalização do aborto12; (v) aumento/agravamento de pena13 

(vi) novas hipóteses/revogação do aborto legal (art. 128, CP)14; (vii) disque15; (viii) 

registro público de gravidez16; (ix) programas públicos de 

intervenção/informação/prevenção do aborto17; (x) manipulação genética18 e (xi) 

planejamento familiar19 e (xii) temas não relacionados20.  

Como se percebe do gráfico abaixo, o grupo "programas de intervenção e 

prevenção do aborto" é o que possui a maior quantidade de projetos em tramitação, 

seguidos do grupo de "planejamento familiar". Porém, uma situação também 

impressiona: no tocante aos quatro grupos envolvendo o crime de aborto (iii, iv, v, vi), os 

que possuem uma razoável quantidade de projetos em tramitação são aqueles que 

propõem uma piora na situação atual sobre o aborto (iii, v). 

 

                                                           
11 O critério usado para classificação do grupo "tipificação de novos crimes" foi o projeto criminalizar nova 

conduta das atuais previstas na legislação penal.  
12 O critério usado para a classificação do grupo "descriminalização do aborto" foi o projeto abordar a 

interrupção da gravidez ou a supressão do art. 124 do Código Penal. Também foi incluído neste tópico o 

plebiscito sobre o aborto praticado por médico por entender que o projeto, ao analisar se o aborto praticado 

por médico deve ou não ser criminalizado, aborda uma hipótese de descriminalização específica da prática 

do aborto. Como não seria uma condição específica da mulher especificada no art. 128 do Código Penal, 

preferiu-se enquadrá-lo neste grupo.  
13 O critério usado para classificação do grupo "aumento/agravamento de pena" foi o projeto propor uma 

majoração da pena do crime de aborto ou propor um agravamento no tratamento da conduta.  
14 O critério usado para classificação do grupo "novas hipóteses/revogação do aborto legal" foi o projeto 

abordar o art. 128 do Código Penal no tocante a novas hipóteses de aborto legal ou propondo a sua 

revogação.  
15 O critério usado para classificação do grupo "disque" foi o projeto propor a criação de um disque sobre 

o aborto. No caso, duas foram as hipóteses: disque denúncia e disque informações.  
16 O critério usado para classificação do grupo "registro público de gravidez" foi o projeto propor um 

registro público de mulheres grávidas como forma de reduzir a prática ilícita do aborto.  
17 O critério usado para classificação do grupo "programas públicos de intervenção/informação/ prevenção 

do aborto" foi o projeto abordar uma política pública específica sobre o aborto, seja para a mulher ou para 

o nascituro, no tocante as suas causas ou consequências, abrangendo qualquer tipo de projeto que fizesse 

alusão à prevenção, informação ou que intervisse sobre o procedimento abortivo. 
18 O critério usado no grupo "manipulação genética" foi o projeto abordar especificamente a manipulação 

genética.  
19 O critério usado no grupo "planejamento familiar" foi o projeto abordar no seu título ou ementa qualquer 

referência a ações que tenham como finalidade o planejamento familiar. 
20 Não possuem uma relação direta com a questão do aborto. Tal relação direta se traduz em qualquer 

matéria que discuta questões, métodos ou processos que abarquem o feto, nascituro, a relação filho e mãe 

ou similar, contanto que faça referência explícita a qualquer um dos sujeitos anteriormente descritos, 

desde que envolva uma situação de antecipação (dolosa ou culposa) da gravidez. 



Gráfico 02 - Quantidade de projetos em tramitação/arquivados por grupo 

 

Verifica-se que o caráter repressivo é bastante presente nos projetos de lei, sejam 

em trâmite, sejam os arquivados. Até os tempos atuais, as discussões possuem um caráter 

depreciativo, tornando-o assunto desagradável. As próprias defesas em favor da 

descriminalização tendem a ser lidas como defesas imorais, atentatórias ao pudor público 

e aos costumes sadios da sociedade. É possível perceber que o aborto é um dos últimos 

pontos da sexualidade que ainda é lido dentro de uma plataforma de repressão intensa.  

Por um lado, 55% dos projetos de lei foram apresentados a partir de 2003, 

demonstrando que há um debate crescente sobre o aborto. O que antes sequer era tornado 

a público e rechaçado aos bastidores como uma questão imoral e irrelevante, hoje já traz 

consigo um tema de políticas públicas e autonomia da mulher, saindo da questão pura e 

simples da criminalização (ou não) do aborto. Por outro lado, nota-se que os temas 

referentes a liberalização e/ou direitos da mulher foram (e estão) arquivados, tendo um 

número muito maior de projetos em andamento sobre o caráter repressivo, seja através da 

“tipificação de novos crimes” quanto do “aumento/agravamento da pena”.  

A conclusão é que nos últimos anos vivencia-se um processo de autonomização 

da sexualidade, desvinculada tanto das tradições, quanto das demandas da medicina e 

saúde e de controle demográfico e populacional. A legislação sexual passa a realizar uma 

política sexual de garantia de direitos sexuais e reprodutivos, que permitem o acesso a 

direitos por intermédio de identidades forjadas sobre formas específicas de desejos e 

práticas sexuais, dentro de uma política radical da sexualidade.  Desse modo, os dados 

coletados no Congresso Nacional verificaram a possibilidade da legislação abortiva atual 

se caracterizar também como um instrumento afirmativo da autodeterminação sexual das 

mulheres, bem como um meio de proteção da sua liberdade sexual e da sua privacidade, 
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dentro de uma história da política sexual ocidental. Porém, há ainda um forte caráter 

repressivo dentro da sua temática e restrição da autonomia da mulher na sua tomada de 

decisão.  

 

 

3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A análise do Supremo Tribunal Federal (STF) foi realizada por meio de consulta 

eletrônica ao sítio do tribunal. O termo de busca, assim como no Congresso Nacional, 

“aborto” e os documentos consultados foram os que estritamente se apresentam como 

acórdãos e decisões monocráticas. Não houve restrição temporal. Na prática, a 

abrangência temporal dos dados compreende a data do primeiro projeto sobre o tema, 

datado de 30 de abril de 1951 até a data de 23 de agosto de 2016.  

Do total de 78 decisões, não houve qualquer acórdão enquadrado como não 

relevante, tendo todos tocado o tema do aborto.  

A catalogação das decisões teve como parâmetros as seguintes especificações: 

i) data do julgamento; ii) turma/pleno; iii) gênero do(s) pacientes/vítimas; iv) grau de 

afinidade com a mulher; v) motivo do crime em debate; vi) crime em concurso; vii) 

resultado naturalístico mulher vítima; viii) acusação.  

Do total de setenta e oito (78) decisões do Supremo Tribunal Federal, somente 

vinte e nove (29) foram julgadas depois de 1988, cerca de 37% do total. Por outro lado, é 

possível notar que esta data, o Tribunal era muito mais ativo nessas questões. Porém, isso 

significa uma menor (ou pior) envolvimento nessas questões e, consequentemente, menos 

debate sobre o aborto? Entende-se que não.  

Conforme se nota no gráfico abaixo, a partir de 2005 o STF começou a discutir 

ações coletivas envolvendo o tema, o que antes era feito através de ações individuais. 

Nota-se, assim, que a preocupação, especialmente sobre feto anencéfalo e reprodução 

assistida, não se restringiu a uma decisão entre partes, mas sim aquelas que afetem a 

autonomia de todas as mulheres.  

Sobre isso, interessante notar que os processos instruídos pelo Relator(a) são 

liberados para julgamento, por meio de inclusão do feito em pauta ou apresentação em 

mesa, nas hipóteses regimentais. Compete ao Presidente selecionar, dentre os processos 

liberados, aqueles que serão julgados na sessão. Assim, esses julgamentos coletivos 

foram realizados em 2005, 2008 e 2012, nas presidências dos Ministros Nelson Jobim, 



Ellen Gracie e Cesar Peluso. Porém, este último, no julgamento da ADPF 54, sobre 

interrupção da gravidez em razão de feto anencéfalo, foi totalmente contra, sendo voto 

vencido. Logo, apesar de ser um conjunto baixo de julgamentos, nota-se que é possível 

dizer que há uma relação entre o Presidente do Tribunal e a sua relação com a temática 

do aborto: a Ministra Ellen Gracie foi favorável no julgamento sob a sua presidência 

enquanto o Ministro Cesar Peluso foi voto vencido nos dois julgamentos, em 2008 e 2012. 

Inclusive nota-se que o Ministro Ricardo Lewandowski, durante os anos de sua 

presidência (2014-2016), fez valer os seus votos nesses dois julgamentos contra o aborto 

e também as pesquisas em células tronco, paralisando e não colocando em pauta para 

julgamento ações sobre a temática.  

 

Gráfico 03 – Quantidade de julgamentos por ano em razão do gênero das(os) pacientes nas ações 

 

Além disso, também é importante notar o gênero das(os) pacientes das ações 

julgadas pelo STF. Até o ano de 1988, o número de mulheres em julgamento através de 

habeas corpus (HC) ou recurso ordinário em habeas corpus (RHC) era maior que o de 

homens. A partir de 2001 só há uma (01) mulher como paciente desses julgamentos em 

ações individuais enquanto que há quinze (15) homens nesta situação. Não houve 

alteração relevante nos tipos de acusações (provocado por terceiro sem/com 

consentimento) ou no tipo de resultado naturalístico para a mulher vítima do aborto 

(morte, aborto ou nascimento). A única informação que se nota e que seja possível ter 

alguma influência nesta diminuição é o motivo do crime discutido no acórdão. Há 

somente um (01) julgamento sobre “realização de cirurgia abortiva” após esta data, 

enquanto que no período pré 2001 há trinte e três (33) julgamentos de um total de 

cinquenta e nove (59) sobre este tema (56%). 



Com relação aos temas/acusações dos julgamentos no STF, o gráfico abaixo 

demonstra que grande parte das ações (60%) envolve o “aborto provocado por terceiro 

com consentimento da gestante”. Juntando com o tema “aborto provocado por terceiro 

sem o consentimento” (24%), o terceiro (e não a gestante) está julgamento em julgamento 

em 84% dos casos. Dessa análise surge algumas conclusões: i) se o “terceiro” é quem 

demanda mais (especialmente com consentimento), porque a paciente mulher não 

consegue chegar com sua ação no STF e há somente um (01) caso de “aborto provocado 

em si”? ii) se o crime mais comum em julgamento é o de aborto com consentimento 

(60%), não seria esse um argumento a favor da ineficácia da proibição do aborto?; iii) por 

outro lado, não seria também um argumento a favor da eficácia da proibição, pois 

significaria que aqueles “terceiros” que incentivam ou induzem de alguma forma o aborto 

estão sendo punidos? iv) sendo que desde 2001 os homens estão sendo os principais 

pacientes das ações autônomas de impugnação, o que esses dados nos dizem a respeito 

do tema em julgamento no STF?  

Adianta-se que essas perguntas não serão objeto de análise neste artigo em razão 

da especificidade da matéria. Elas farão parte de um trabalho posterior que englobará o 

estudo dos votos na sua forma qualitativa, o que tornaria demasiado denso se fosse 

realizado neste momento. Pretende-se, contudo, analisar de que forma esses 

temas/acusações se coadunam com as políticas sexuais restritivas de liberdades civis em 

nome da moralidade sexual, comprimindo as fronteiras do comportamento sexual 

aceitável. 

  

Gráfico 04 – Quantidade de julgamentos por temas/acusações 

 

 

A questão que importa e merece ser discutida vem ao encontro com a 

repressividade encontrada no STF. De um lado, nota-se que o número de ações 
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individuais está menor e as ações coletivas e que tratam de direitos das mulheres estão 

sendo trazidas e mais debatida na Corte. Por outro lado, vê-se também que os homens 

passaram a ser os principais pacientes das ações individuais que ainda chegam, ou, de 

outra forma, as mulheres deixaram de sê-las. Ainda assim, o número de julgamentos 

acerca do crime de aborto ainda é o principal foco no STF, tanto nas ações individuais 

quanto coletivas. Por mais que se argumente que, diferente dos deputados e senadores, os 

Ministros e Ministras tomam decisões naquilo que são demandados pela sociedade 

através das ações, pode-se dizer que eles e elas escolhem aquilo que irão julgar e no tempo 

que quiserem, seja como relator(a), seja como presidente. Logo, a questão pode detrás 

dos julgamentos ainda é uma questão de escolha.  

Isso serve para demonstrar que, sendo uma questão discricionária sobre os 

julgamentos, o STF prefere manter sua diretriz em ações que envolvem o crime de aborto. 

Logo, assim como o Congresso Nacional, a característica principal está na repressão da 

sexualidade. Porém, de uma forma positiva, também se vê no STF um crescimento na 

defesa afirmativa de uma pauta coletiva. Porém, vale um questionamento para futuros 

estudos: apesar dessa pauta mais coletiva em torno dos direitos sexuais das mulheres 

(reprodução assistida e interrupção da gravidez de feto anencéfalo), o STF está utilizando 

argumentações defendendo a autodeterminação, a proteção da liberdade sexual e a 

privacidade delas?  

 

 

4. A REPRESSIVIDADE INSTITUCIONAL PARA O FUTURO DO ABORTO 

 

A partir das análises sobre o STF e o Congresso Nacional tem-se as seguintes 

conclusões: i) ambos tiveram uma mudança de foco no seu perfil de decisões após 1988; 

ii) ambos, a partir dos anos 2000, tiveram uma mudança no número de decisões, tendo o 

Congresso Nacional proposto mais projetos de lei enquanto o STF julgado menos ações 

sobre aborto; iii) ambos ainda possuem um foco acentuado na repressão do aborto; iv) 

como respostas e interlocutores para as demandas sociais, o Congresso Nacional se 

caracterizou por reprimir as questões que envolvem uma maior liberalização do aborto, 

enquanto o STF se caracterizou por uma maior abertura e permissividade da autonomia 

feminina, especialmente a partir dos anos 2000.  

Em relação ao período histórico apresentado, chama a atenção a figura da(o) 

Presidente. Nesse lapso temporal tem-se a posse do Presidente Lula em 2003 e da 



Presidente Dilma em 2011. Com isso, novas ideologias passaram a ser debatidas, além de 

programas sociais e assistenciais. De uma forma geral, os Governos Lula e Dilma 

focavam mais em torno dos Direitos Humanos que os governos anteriores. 

No Legislativo, juntamente com a posse do Presidente Lula em 2003, o número 

de deputados federais eleitos refletiu a Presidência da República. Apesar do PT nunca ter 

ficado além do segundo lugar em número de deputados eleitos, nota-se que, com o tempo, 

esse número diminuiu de forma geral, demonstrando a pulverização das Bancadas na 

Câmara dos Deputados. Isso é justamente o que se nota na dinâmica dos projetos de lei: 

a partir de 2003 há uma apresentação crescente de novos projetos. Com a maior presença 

de deputados federais do PT na Câmara a partir de 2003, a discussão sobre o aborto se 

tornou mais frequente.   

 

Gráfico 05 – Bancada das Eleições em razão dos partidos 

 

 O reflexo dessa dinâmica também pode ser visto no STF. A partir de 2003, o 

Presidente Lula indicou 08 Ministros (Cezar Peluso, Menezes Direito, Ayres Britto, 

Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli) e a 

Presidente Dilma indicou 05 Ministros (Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa 

Weber e Teori Zavascki). Os únicos que se mantém, ainda hoje, indicados pelo Presidente 

Fernando Henrique são Gilmar Mendes e Nelson Jobim. Logo, dos atuais 11 Ministros 

da Corte, 09 são indicações do PT.  

Para fins didáticos e de análise sobre o futuro do aborto, serão feitas duas 

divisões: individual e coletivo.  

Na divisão individual há três tipos de decisões: da(o) Presidente, da(o) relator(a) 

ou juiz(a) (seja do processo quanto do projeto de lei) e também da(o) autor(a) do projeto 
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ou demandante da causa. Eles contrastam com as decisões coletivas: do Plenário (STF e 

Congresso Nacional), grupos (turmas e comissões) e demandantes (ações coletivas). 

Na figura da(o) Presidente, tanto no STF quanto na Câmara dos Deputados (e 

Senado Federal igualmente) ela(e) é quem possui a atribuição de confecção da pauta de 

votação. No Congresso, sua principal competência é definir a pauta de proposições a 

serem deliberadas pelo Plenário, tendo por costume fazer uma reunião semanal com o 

Colégio de Líderes para definir os assuntos mais importantes para julgamento. Já no STF, 

cabe selecionar, dentre os processos liberados, aqueles que serão julgados na sessão. 

Portanto, o papel da/o Presidente, tanto na Câmara/Senado quanto no STF, significa levar 

à decisão coletiva (aprovação ou rejeição) uma escolha realizada individualmente (pauta).  

Nesse sentido, o/a Presidente só levará ao Plenário pautas que forem de seu 

interesse, ainda que pressionada(o) de alguma forma para isso. Percebe-se que a inclusão 

de ações coletivas no STF a partir de 2005 com a reprodução assistida e em 2008 com a 

interrupção de gravidez de feto anencéfalo vai de encontro com o interesse do Presidente, 

inclusive com seu silêncio. No Congresso, exceto em 1979 com a aprovação de uma lei 

que alterava a Lei de Contravenções Penais21, não houve qualquer outra ação levada a 

discussão em Plenário até os dias atuais. Todas as discussões foram realizadas em 

Comissões.  

Nessa linha que há o segundo tipo de figura: relator do processo/projeto de lei e 

o juiz da causa. Assim como a(o) Presidente, ele tem o poder de travar o andamento do 

projeto/processo ou despachá-lo de forma mais rápida caso necessário.  

Mas até que ponto isso influencia a decisão coletiva?  

De forma a priori, ao receber o processo, o(a) relator(a) é quem define quando 

o processo está liberado para julgamento, seja na Turma (STF) ou Comissão (CN) seja 

em Plenário. Na história dos projetos de lei pesquisados, o relator, em uma Comissão da 

Câmara dos Deputados, nunca teve seu parecer contrariado pelo coletivo. No STF, dos 

setenta e oito (78) acórdãos, em apenas quatro (04) o voto relator foi vencido. Em outros 

quatro (04) casos, apesar de não vencido, seu voto foi discordado. Nos demais, houve 

unanimidade nos julgamentos. Interessante notar que apesar dos quatro (04) acórdãos nos 

quais o relator saiu vencido, todos eles são anteriores a 1979.  Além disso, até mesmo nas 

ações coletivas recentes que o Tribunal Pleno julgou a decisão final segui os termos do 

voto do relator. Significa dizer que o STF, assim como a Câmara dos Deputados, possui 

                                                           
21 Lei 6734/1979, alterando o art. 20 da Lei de Contravenções Penais sobre “Anunciar processo, substância 

ou objeto destinado a provocar aborto”, retirando a expressão original ao final “ou evitar gravidez”. 



uma grande reverência pelo voto do relator sendo que, após 1988, não houve uma única 

decisão da Turma ou do Plenário que contrariasse o voto do relator do caso, apesar de 

haver casos nos quais ele foi discordado, porém não vencido.  

Por fim, a terceira análise se dá sobre a figura do demandante. Até este momento, 

a análise se deu sobre aquele que recebe a demanda, o julgador ou o tomador de decisão. 

Agora, a investigação se dará sobre aquele que a propõe. Pergunta-se: até que ponto o 

autor ou demandante de um processo/projeto de lei influencia na decisão coletiva do 

Plenário, grupo ou Comissão?  

Importante focar a análise sobre a coletivização da demanda. Como 

demonstrado, até 2004 não houve ações coletivas julgadas pelo STF. Contudo, isso não 

impediria que tal demanda tivesse um efeito erga omnes em razão do seu tema. Poder-se-

ia, por exemplo, ter dado repercussão geral a um habeas corpus que demonstrasse a 

transcendência da causa em termos de direito em razão da relevância qualitativa do tema. 

Hoje em dia, o recurso extraordinário tem como requisito necessário a existência de 

repercussão geral para ser conhecido no STF (art. 1.030, I, a, e 1.035, ambos do CPC). 

Nesses termos, é preciso que a decisão impugnada contrarie súmula ou jurisprudência 

dominante do Supremo Tribunal Federal ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de 

tratado ou de lei federal (art. 1035, §3º, CPC). Além disso, também é possível ter um 

incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss, CPC), sendo esta uma 

técnica do Tribunal de origem, em uma demanda individual, a fim de uniformizar a 

jurisprudência efetiva em processos repetitivos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica.  

Levando em conta essas hipóteses, o que se verifica é que, independentemente 

do tipo de ação (individual ou coletiva), a demanda, em sua relevância qualitativa, foi 

sempre trazida para o caso concreto e não para repercussão geral. Somente em 2005 com 

as ações coletivas é que as demandas passaram a tratar de temas que poderiam atingir não 

só os autores da ação, mas também outras pessoas que estivessem em iguais condições.  

Portanto, antes de seguir com as críticas, faz-se um resumo sobre as constatações 

acima descritas: a) a figura individual é bastante presente na questão do Congresso 

Nacional e do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos casos envolvendo aborto, 

seja pelo Presidente, do Relator/Juiz e do autor/demandante; b) a figura do(a) Presidente, 

como definidor da pauta de julgamentos pelo Plenário, demonstra que ele(a) é quem 

determina o tema que é relevante para ser debatido; c) a figura do(a) relator(a), como 



orientador para a decisão da Turma ou Comissão, demonstrando que ele(a), seja a priori 

com a liberação do processo para a definição de pauta pelo(a) Presidente, seja a posteriori 

com o seu voto, é figura detém o poder, quer no Congresso Nacional (que nunca teve uma 

Comissão contrariando um parecer do relator em caso sobre aborto), quer no Supremo 

Tribunal Federal (que desde 1988 não teve um caso de decisão coletiva contrariando um 

voto do relator em caso sobre aborto); d) a figura do(a) demandante/autor, como input 

para os julgamentos ou projetos de lei que, após 2003, passaram a ter uma temática cuja 

repercussão passou a se tornar mais geral e transcender simplesmente as questões 

particulares dos envolvidos diretamente com a questão.  

Assim, tendo esse quadro em mente, é importante se perguntar: qual o futuro do 

aborto? 

Enquanto a figura da(o) Presidente é importante para a definição da pauta, a 

figura coletiva no tema do aborto é trabalhada de forma diferente nas Instituições: 

enquanto que no STF a definição de pauta veio numa crescente em prol dos Direitos 

Humanos a partir de 2003 com discussões de interesses gerais e pelo Plenário, o 

Congresso Nacional não teve qualquer debate sobre o aborto no Plenário. Todas as 

discussões se restringiram a uma coletividade limitada nas Comissões.  

Essa diferenciação explica muito do contexto recente sobre o aborto no Brasil. 

Segundo estudo elaborado recentemente22 pela prof. do Instituto de Ciência Política da 

Universidade de Brasília (UnB) Flávia Biroli sobre as condições políticas de debate sobre 

direitos sexuais e reprodutivos na legislatura de 2014, há um reacionário crescente na 

Câmara dos Deputados que expõe riscos conservadores para um futuro próximo.  

Segundo a professora, este é o Congresso mais reacionário desde a ditadura 

militar. Os partidos de esquerda, historicamente vinculados à agenda de direitos e com 

maior permeabilidade à agenda feminista e LGBT, estão com representação reduzida 

(vide a diminuição do número de deputados dos partidos e a proliferação de bancadas). 

Por sua vez, ampliou-se a presença das religiões, com triplicação da bancada evangélica 

desde 2003, pulverizando-se esta, hoje, em 22 diferentes partidos. Os evangélicos 

compõem a Bancada Religiosa junto com católicos dogmáticos, e estes unem forças em 

torno da pauta regressiva sobre sexualidade e gênero. Isto sem falar das alianças 

produzidas na chamada Bancada BBB - boi, bala e bíblia – com permuta de apoios entre 

a agenda anti-direitos sexuais e reprodutivos e a agenda neoliberal, sustentada por 

                                                           
22 Disponível em: http://redesaude.org.br/comunica/wp-content/uploads/2016/10/Estudo-Flavia-Biroli-29-

09-2016_def.pdf 



representantes do empresariado. Esta aliança segura a bandeira moralista em nome dos 

direitos da família, desprezando direitos individuais, a agenda dos movimentos sociais e 

os marcos regulatórios produzidos pela luta desses movimentos, às vezes apontados como 

desintegradores dos alegados “valores e formas de vida legítimos”. 

Numa perspectiva futura, tem-se uma nova dualidade: a repressividade do 

Executivo e Legislativo contra a permissividade do Supremo Tribunal Federal.  

Explica-se.  

A partir de 12 de setembro de 2016, a Presidência Carmen Lúcia tomou posse 

como Presidente do Supremo Tribunal Federal, lugar no qual ocupará pelo menos até 

2018. Como segunda Presidente feminina da história, ainda é cedo para se analisar suas 

ações. Porém, interessante é notar suas preocupações para a definição da pauta. Um dia 

após a posse, se reuniu com os 27 Presidentes dos Tribunais Estaduais para definir 

políticas públicas a partir da realidade e necessidade dos estados23. Frisou também a 

preocupação com temas sociais e defendeu a atuação do tribunal, rejeitando a ideia de 

que os Ministros e Ministras estariam substituindo o Congresso24. Logo, há uma 

perspectiva de atuações opostas entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal, ao menos 

em temas sociais.  

Diz-se isso, pois, conforme bem explica a prof. Flávia Biroli, as perspectivas do 

Legislativo atual estão completamente ligadas ao Executivo. As imediatas medidas e 

nomeações do vice Michel Temer ao assumir interinamente o governo, em maio de 2016, 

evidenciaram a guinada de paradigma em direção ao estreitamento de direitos 

previdenciários e trabalhistas, direitos à educação e saúde, à informação, à liberdade de 

expressão, à participação popular. Ao enxugar em 18% os ministérios, chamou para a 

equipe membros dos partidos derrotados nas últimas eleições. Neste pacote o Ministério 

das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi rebaixado para uma 

secretaria do Ministério da Justiça e Cidadania cujo novo ministro, Alexandre de Moraes 

(PSDB/SP), tem em seu currículo o desempenho na Secretaria de Segurança do governo 

Alckmin, onde exerceu dura repressão aos protestos e manifestações públicas em São 

Paulo. Rompeu-se o diálogo com os movimentos sociais (e particularmente com os 

movimentos feministas) e não há o que se esperar em termos de política de igualdade e 

direitos humanos, dos direitos específicos de povos indígenas, da população negra e da 

                                                           
23 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,carmen-lucia-assume-stf-com-pauta-

anticorporativista,10000075424 
24 http://jota.info/carmen-lucia-prepara-pauta-tematica-para-o-stf 



população LGBT. Enquanto isto, em meio ao movimentado cotidiano do gabinete 

interino, registrou-se a audiência em que Temer recebeu uma delegação de parlamentares 

evangélicos.  

Biroli continua suas afirmações dizendo que, mais do que antes, a agenda do 

aborto está abertamente submetida à pauta conservadora. Na Câmara, Eduardo Cunha 

resistiu até onde pôde. Ao ser afastado pelo STF, saiu da cena aberta, mas prosseguiu 

trabalhando nos bastidores para influenciar a escolha de seu substituto na presidência da 

casa. A eleição foi disputada e definida em segundo turno, com o candidato apoiado por 

Cunha derrotado pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Com Maia a agenda neoliberal 

ganha fôlego, e garante-se um ambiente propício à aprovação do pacote econômico de 

Temer. Mas Maia poderá dificultar o poder de agenda dos “fisiologistas e regressistas” 

quanto a valores e aos direitos humanos e de minorias, o que significa perda de prioridade, 

na agenda parlamentar, para projetos como o Estatuto da Família ou projetos regressivos 

com relação à liberdade reprodutiva e questões de gênero. Rodrigo Maia afirmou à 

imprensa que não pautará o projeto “Escola sem Partido” (em tramitação no Senado) e 

tampouco projetos sobre aborto ou drogas, e que dará ênfase à crise econômica, política 

e ética. Entretanto, sabe-se que o parlamentar não está livre de pressões da bancada 

dogmático religiosa nem tem compromisso com a laicidade do Estado.  

Por fim, Biroli vê duas propostas perigosas, ambas de 2015 (uma na Câmara e 

outra no Senado) que pretendem inserir o direito à vida desde a concepção no preâmbulo 

da Constituição. Afirma que elas podem prosperar diante das condições regressivas da 

política. O que está em questão, assim, são os padrões que as alianças entre o 

reacionarismo dogmático-religioso e o projeto neoliberal assumirão a partir de agora. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir das investigações realizadas pode-se dizer que o histórico de 

julgamentos e projetos de lei sobre aborto demonstram a seguinte conclusão: trata-se de 

um tema importante para as mulheres de forma coletiva, mas que tem o poder centralizado 

na figura individual do(a) Presidente (dos Poderes) e do relator (do processo/projeto de 

lei), que em sua grande maioria são exercidos pelo sexo masculino (02 de 11 Ministros 

no STF, 45 de 513 Deputados na Câmara e 27 de 81 Senadores no Senado). 



Como principais entraves pode-se constatar: a) somente com um partido na 

Presidência da República que tem em sua bandeira a defesa dos direitos sociais, no caso 

o PT, é que o tema foi mais debatido e discutido na Câmara dos Deputados e no Supremo 

Tribunal Federal; b) apesar da equanimidade de cadeiras entre homens e mulheres não 

significar que elas serão a favor do aborto, o entrave do poder de decisão individual estar 

na figura do Presidente da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, que 

em sua maioria hoje são do sexo masculino, significa dizer que o debate coletivo sobre a 

sexualidade feminina está, principalmente, na mão de um homem; c) apesar da crescente 

pauta coletiva no STF, é preocupante que, nos últimos tempos, a mulher tem se tornado 

menos presente como demandante dos pedidos individuais, significando que o “terceiro” 

que causou o aborto (com ou sem consentimento) é quem tem o seu direito garantido pelo 

acesso à Corte Suprema; d) grande parte das discussões sobre aborto são tomadas em 

grupos (comissões ou turmas), ficando a cargo de maior manipulação política dos grupos 

hegemônicos e conservadores no poder, não possibilitando restringindo ainda mais a 

discussão do tema; e) quando o poder conservador e repressivo do autor, relator e 

Presidente estão na mesma pessoa, o sistema tende a sofrer um forte retrocesso, vide a 

Presidência de Eduardo Cunha durante 2015 e 2016; f) apesar do STF ser uma possível 

válvula de escape para a discussão da sexualidade da mulher sobre o tema do aborto, 

somente com a Presidência feminina é que o tema passou a ter mais visibilidade na pauta 

da Corte, demonstrando a importância da representação no órgão.  

Trazendo novamente a questão título desta pesquisa “Qual o futuro da 

sexualidade no direito?”, pode-se perceber dois cenários distintos. O Supremo Tribunal 

Federal, cujo histórico repressivo tendeu a uma pauta mais coletiva e com perspectivas a 

permissividade, e o Congresso Nacional, cujo histórico é amplamente repressivo, mas 

que nos últimos tempos teve uma crescente perspectiva de melhora. Contudo, com perda 

de credibilidade do PT desde 2014 e a Presidência do Deputado Eduardo Cunha, vigente 

de 01 de fevereiro de 2015 a 07 de julho de 2016 (renúncia), houve uma ocupação 

ideológica da Bancada Religiosa a fim de unir forças em torno de uma pauta regressiva 

sobre a sexualidade e o gênero.  

De um lado, o histórico repressivo sobre a sexualidade no Supremo Tribunal 

Federal tende a ser diluído com a manutenção dos Ministros e Ministras indicados pelo 

PT desde 2003 e uma atuação maior em pautas sociais e de Direitos Humanos. Já o 

Congresso Nacional tende a manter o caráter repressivo sobre a sexualidade 

especialmente com a perda de espaço do PT e o avanço da Bancada BBB – boi, bala e 



bíblia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal segue como uma possível válvula de 

escape para a efetivação de direitos sexuais e reprodutivos relacionados ao aborto, 

especialmente nas políticas públicas e também na defesa de direitos das mulheres.  
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