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“The decision whether or not to bear a child is 

central to a woman’s life, to her well-being and 

dignity. 

It is a decision she must make for herself. When 

Government controls that decision for her, she 

is being treated as less than a fully adult human 

responsible for her own choices.”  

 

(Sabatina da Ministra Ruth Bader Ginsburg perante o 

senado Americano, em 1993)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 RBG, Senate Confirmation Hearing, 1993. 
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RESUMO 

 

 

No presente estudo, analisaremos especificamente a ação empreendida pela ONG 

“Women on Waves Foundation”2 - criada em resposta a mortes maternas desnecessárias e 

violações aos direitos humanos das mulheres - ela utiliza o Alto-Mar como forma de evadir  

restrições nacionais, de acender o debate no que concerne a importância do aborto seguro para 

a saúde e provocar mudanças efetivas na legislação criminalizadora do aborto ao redor do 

mundo. 

 Partiremos do pressuposto de que o aborto seguro é um direito inerente e inalienável da 

mulher, e de que o aborto ilegal e suas consequências são uma questão de saúde pública – 

guardando uma ligação direta com a desigualdade de gênero, vício ainda enraizado nas 

sociedades modernas. 

  O artigo tem como objetivo geral analisar a proposta da ONG, a importância do ativismo 

por parte da sociedade civil, o contexto legal e social que revolve acerca do uso de águas 

internacionais para a prática de atividades criminalizadas em certos territórios e a significância 

destas ações - não só no que tange o uso das águas internacionais, como também em seus 

reflexos simbólicos e práticos para a agenda humanitária global. 

 O significado de soberania para além de 200-milhas marítimas e a possibilidade de se 

usufruir das águas internacionais para a realização de práticas criminalizadas nas costas ao seu 

redor, são algumas das questões que abordaremos nesse estudo. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  “Women on Waves”; WOW; Aborto; Alto-Mar; Jurisdição Exclusiva; 

Ativismo; Igualdade de Gênero; Soberania; “Women on Web”; Legislativo; Democracia; 

Direitos Humanos; “Harm reduction”; Acesso à Informação. 

 

 

                                                 

2  Doravante também denominada como “WOW”, “a ONG” ou, simplesmente, “women on waves”. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the present study, we will specifically analyze the action taken by the NGO “Women 

on Waves Foundation" - which uses the High-Seas as a way to evade national restrictions, ignite 

the debate regarding the importance of safe abortion for women's health and bring about 

changes to legislations that criminalize abortion around the world. 

We will assume that safe abortion is an inherent and inalienable right of women, and 

that illegal abortion and its consequences are a matter of public health - keeping a direct link to 

gender inequality, an addiction still rooted in modern societies. 

 The article aims to analyze the NGO’s proposal, the importance of civil society 

activism, the legal and social context that revolves around the use of international waters for 

the practice of criminalized activities in certain territories, as well as the significance of these 

actions - not only with regard to the use of international waters, but also in their symbolic and 

practical reflections on the global humanitarian agenda. 

The meaning of sovereignty beyond 200-nautical-miles and the possibility of taking advantage 

of international waters to perform criminalized practices on the surrounding coasts are some of 

the issues we will address in this research. 
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Activism; Gender Equality; Sovereignity; “Women on Web”; Legislative Branch; 

Democracy; Human Rights; “Harm Reduction”; Access to Information. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um estudo produzido pelo Departamento de Saúde Reprodutiva da Organização 

Mundial da Saúde3 em 2017 constatou que 45% do abortos realizados anualmente são 

considerados inseguros4. O aludido estudo encontrou evidências de que, nos países em que o 

aborto é completamente proibido, ou permitido apenas em casos de risco à saúde materna, a 

cada 4 abortos realizados, apenas 1 foi considerado seguro de acordo com os padrões 

estabelecidos pela OMS. Em contrapartida, nos países onde o aborto é legalizado ou encontra 

poucas restrições, 9 em cada 10 abortos atenderam aos padrões sanitários da organização. 

No mesmo ano, outra análise5, esta patrocinada pela Bill & Melinda Gates Foundation, 

concluiu que pelo menos 14% das mortes maternas ao redor do mundo ocorreram em 

decorrência da prática de abortos inseguros, totalizando, no mínimo, 49.843 mortes femininas 

naquele ano. 

 Levando em conta os dados mencionados acima e todo o contexto da questão do aborto 

na sociedade contemporânea, este estudo entende e parte do pressuposto de que o aborto seguro 

é um direito inerente e inalienável da mulher, e de que o aborto ilegal e suas consequências são 

uma questão de saúde pública – guardando uma ligação direta com a desigualdade de gênero, 

vício ainda enraizado nas sociedades modernas.  

Portanto, não será objeto de estudo qualquer questão moral ou ideológica no que 

concerne os movimentos pró-vida e pró-escolha, mas, sim, tem-se por objetivo entender como 

a sociedade civil pode fazer frente, de uma maneira inovadora e eficaz, à rígida posição 

regulatória adotada pelos países que optam por criminalizar o aborto. 

 No presente estudo, analisaremos especificamente a ação empreendida pela ONG 

“Women on Waves Foundation”6, que utiliza o Alto-Mar como forma de evadir restrições 

nacionais, acender o debate no que concerne a importância do aborto seguro para a saúde 

                                                 

3 “Women and girls continue to be at risk of unsafe abortion”. 2017.  

(https://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/abortion-safety-estimates/en/)  
4 A pesquisa realiza uma distinção entre abortos inseguros; mais inseguros e; extremamente inseguros (“safe, less 

safe and least safe”). Dentro desse espectro, dos 45% de abortos inseguros realizados, 30% foram considerados 

abortos mais inseguros e 14% extremamente inseguros, sendo apenas 1% dos abortos inseguros realizados 

considerados exclusivamente inseguros. (Idem, Ibidem). 
5 GANATRA, Bela. “Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates 

from a Bayesian hierarchical model”. The Lancet. 2017. 
6 Doravante também denominada como “WOW”, “a ONG” ou, simplesmente, “women on waves”. 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/abortion-safety-estimates/en/
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feminina e provocar mudanças efetivas na legislação criminalizadora do aborto ao redor do 

mundo. 

Nesse contexto, é importante ressaltar a importância do Direito Marítimo no debate que 

se pretende travar. Estima-se que aproximadamente 71% da superfície terrestre esteja revestida 

pelas águas dos oceanos. Levando em conta este percentual, resta irrefutável que o mar é o 

maior meio biológico7 do planeta terra. 

 O interesse pelo meio marítimo, dadas as circunstâncias, era uma consequência natural. 

Com o desenvolvimento da exploração e construção naval, além de uma capacidade 

exponencial de aproveitamento de tudo aquilo que os oceanos têm a oferecer, os interesses 

acerca do mar ampliaram-se para muito além da exploração das rotas comerciais e da pesca. 

 Nos últimos séculos, não foram só os interesses e formas de exploração do meio 

marítimo que sofreram grandes mudanças. Com a ampliação das vertentes de interesses, 

capacidades de uso e controle, além da capacidade de uma exploração cada vez mais intensiva, 

o direito marítimo per se, não ficou, e nem poderia ficar, à margem. O Direito Marítimo, em 

sua concepção atual, é fruto do acompanhamento, desenvolvimento e aprimoramento  advindos 

de cada uma dessas fases e transmutações. 

Os dispositivos legais pretendentes a determinar, delimitar e explanar os direitos de cada 

Estado sobre suas costas, sobre os mares e atividades marítimas, lato sensu, multiplicaram-se.  

Com um mar inegavelmente aberto, amplo e livre, zonas de influência e de domínio 

exclusivo foram criadas pelos países. Soberania passou a ser a palavra de ordem no cenário 

internacional. 

Foi apenas em 1958, após a  primeira conferência das Nações Unidas,  em Genebra, que 

um conjunto de Estados, em aliança e comprometimento mútuo, estabeleceram, como norma 

integrante de sua política marítima interna, a jurisdição exclusiva, ou seja, o seu direito 

soberano  sobre o Mar que banha suas costas até uma distância de 200 milhas náuticas 8. 

                                                 

7 O meio biológico consiste no conjunto formado pelos ecossistemas naturais, pela fauna, flora e a interação entre 

estes. 
8 Foi o ditador Emílio Médici quem, em 1970, alterou, por meio do decreto-lei nº 1.098/70, já revogado atualmente, 

os limites do Mar Territorial brasileiro, de modo a, pela primeira vez, uniformizá-lo ao entendimento internacional 

de plena soberania sobre a Plataforma Continental, definindo o Mar territorial, como sendo “a faixa de 200 milhas 

marítimas de largura, medidas a partir de uma linha de baixa-mar do litoral continental (...)”. 

Decreto-Lei nº 1.098, de Março de 1970. : Art. 1º “O mar territorial do Brasil abrange uma faixa de 200 (duzentas) 

milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha do baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro 

adotada como referência nas cartas náuticas brasileiras. 

Parágrafo único. Nos lugares em que a linha costeira apresenta reentrâncias profundas ou saliências, ou onde existe 

uma série de ilhas ao longo da costa e em sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de base 

retas, ligando pontos apropriados, para o traçado da linha a partir da qual será medida a extensão do mar territorial”. 
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Essa primeira definição, e consequente delimitação de soberania, oficializou um 

entendimento já há muitos séculos empregado: existe uma parte do oceano sob a autoridade 

estatal e uma outra parte, ainda mais significativa, sobre a qual nenhum Estado detém soberania, 

o Alto-Mar. 

No auge do século XXI, inconteste que aproveitamos tudo aquilo que encontramos no 

meio marítimo9, desde a massa líquida, ao solo e subsolo. Contudo, hoje, o nosso 

aproveitamento mais valioso deste meio advém da liberdade que nos é proporcionada por ele. 

 Essa liberdade transformou o direito sobre o uso das águas em uma questão de alta 

complexidade. Com o avanço da capacidade de exploração marítima, também experienciamos 

maiores chances de conflitos, uma oscilação entre aprimoramento e deterioração das relações 

entre Estados - tanto adjacentes quanto longínquos -  e uma constante busca pelo exercício de 

uma soberania cada vez mais expansiva e afrontosa. Contudo, quando essa soberania se encerra 

200-milhas-mar-a-dentro, o que isso significa em um contexto internacional? Seria possível 

usufruir das águas internacionais para a realização de práticas criminalizadas nas costas ao seu 

redor? Como essas práticas traduziriam-se nas leis aplicáveis em territórios nacionais? Quem 

poderia promover essa prática? 

Se valendo dessa noção fundamental para as relações internacionais e para todos os 

fluxos de importação, exportação e de pessoas, uma médica holandesa enxergou no Alto-Mar 

uma oportunidade de, através de uma nova forma de ativismo, buscar um modo para que todas 

as mulheres ao redor do globo, independentemente de idade, raça, credo, ideologia,  ou 

nacionalidade, tenham acesso a um serviço que considera fundamental, não só em termos de 

saúde pública, mas também para a promoção da igualdade entre os sexos, da independência 

feminina e da dignidade da mulher: O direito ao Aborto. 

O aborto induzido é a intervenção médica mais frequentemente realizada no mundo. No 

entanto, estima-se que 20 milhões dos 53 milhões de abortos praticados a cada ano são 

realizados sob condições inadequadas e ilegais10, resultando na morte de milhares mulheres. 

 Em resposta a essas mortes desnecessárias e violações aos direitos humanos das 

mulheres, foi criada a ONG Women on Waves11, objeto do presente estudo. 

                                                 

9 Nesse sentido, tudo aquilo que identificamos e fomos capazes de desenvolver a tecnologia adequada para 

explorar. 
10 Idem, Ibidem. 2. 
11 GOMPERTS, Rebecca. “Women on Waves: Where Next for the Abortion Boat?” Reproductive Health Matters. 

2002. 10:19, 180-183 
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Usando uma embarcação holandesa como uma espécie de base móvel que desbrava 

águas internacionais, a “Women on Waves”, cuja missão é “evitar (a) gravidez indesejada e 

abortos inseguros em todo o mundo através da ação direta das mulheres sobre o próprio 

corpo"12, presta, desde 1999, serviços abortivos, contraceptivos e de educação sexual para 

mulheres que vivem em países onde essas práticas são ilegais. 

Contudo, no entendimento de muitos, a ação da ONG não encontra respaldo legal, de 

modo que atuaria valendo-se de brechas que consegue repetidamente encontrar nas leis 

holandesas, na lei nacional do país anfitrião ou na lei marítima internacional, promovendo sua 

mensagem em um limiar tênue que vacila entre a legalidade e a ilegalidade. 

Representantes governamentais, grupos religiosos e organizações pró-vida, consideram 

injustificável a iniciativa da ONG holandesa, acusando-a de práticas neoimperialistas e até 

mesmo de assassinato, questionando a atividade a partir de uma perspectiva não só jurídica 

como também moral. Concomitantemente, uma parcela da sociedade identifica, nessa ação, 

uma nova forma, bem-vinda, de ativismo filantrópico, capaz de iniciar um capítulo inédito na 

promoção dos direitos humanos, provocando um grande avanço da agenda humanitária. 

 O presente artigo, conforme explanado anteriormente, tem como objetivo geral analisar 

a proposta de ativismo da ONG “Women on Waves Foundation”,  o  contexto legal e social que 

revolve acerca do uso de águas internacionais para a prática de atividades criminalizadas em 

certos territórios e a significância destas ações - não só no que tange o uso das águas 

internacionais, como também em seus reflexos simbólicos e práticos para a agenda humanitária 

ao redor do globo.   

 A hipótese central de que se partiu acredita que, embora bem-vinda, essa nova forma de 

ativismo, por si só, não será capaz de mostrar resultados significativos à nível mundial no que 

concerne o avanço da prática do aborto seguro e sua legalização. 

 A metodologia de pesquisa escolhida resulta de uma combinação entre a pesquisa 

teórica, doutrinária - baseada na revisão bibliográfica e legal acerca do tema, em conjunto com  

a pesquisa não doutrinária, resultante da análise quantitativa e qualitativa, subjetiva e objetiva, 

dos esforços empreendidos pela ONG que ora se estuda. 

 O artigo encontra-se organizado em três capítulos. O primeiro apresenta uma breve 

aclaração geral no tocante à ONG Women on Waves. O segundo capítulo, atendendo às 

                                                 

12 SKINNER, Althea. “Women on Waves: Navigating National and International Laws and Values”. Humanity in 

Action. Holanda. 2007. 
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particularidades do caso que se pretende estudar, passeia pelo direito marítimo, aborda os 

conceitos fundamentais para a compreensão do debate e testa a legalidade das ações 

empreendidas em Alto-Mar. O terceiro capítulo, por fim, perpassa os casos emblemáticos no 

histórico ativista da organização Women on Waves e traça uma análise teórica da proposta de 

ativismo desempenhada e de suas consequências na esfera dos Direitos Humanos,  esperando-

se, assim, chegar a uma conclusão quanto à sua efetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. WOMEN ON WAVES FOUNDATION 

 

(A)  A INICIATIVA 
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Em 1999, foi criada a polêmica organização não governamental e sem fins lucrativos 

chamada “Women on Waves Foundation”. A ideia para a criação da ONG, de origem 

holandesa, foi encabeçada pela médica Rebecca Gomperts e tem sua gênese na década de 90, 

enquanto ela realizava sua residência médica no continente africano e trabalhava em unidades 

móveis do Greenpeace13.   

Atiçada pelo duro testemunhar de dezenas de mortes femininas em virtude da prática de 

abortos ilegais, performados em locais clandestinos e não seguros, Rebecca dedicou-se a buscar 

uma forma de provocar mudanças efetivas no cenário global no que concerne o direito à 

liberdade reprodutiva feminina. 

Gomperts idealizou uma forma inovadora de ativismo que visava e pretendia transcender 

não só fronteiras, como também romper com barreiras do imaginário. Sua iniciativa almejava 

oferecer acesso à educação sexual, métodos contraceptivos e serviços abortivos a mulheres em 

países onde essas práticas eram proibidas. Somando-se a esses propósitos, Gomperts estava 

convicta da necessidade de concretizá-los sem infringir as leis dos países que ambicionava 

revolucionar. 

A questão formulada era, enfim, como realizar, legalmente, práticas, permitidas em seu 

país, em países onde as mesmas eram incontestavelmente ilegais? Rebecca precisaria, de 

alguma forma, levar seu país ao país alheio. 

A idealização da médica aparentava, à primeira vista, ser paradoxal. A solução encontrada, 

no entanto, revelou-se ser tão original quanto secular: Ir para além das águas territoriais de 

países que criminalizam as condutas que ela aspirava colocar em prática. 

Após extensivas pesquisas legais e médicas, a ativista concluiu que a resposta não estava 

em levar o público alvo de seu ativismo à Holanda, e sim em levar a Holanda ao seu público 

alvo. Para levar a Holanda e suas leis reprodutivas aos quatro cantos do mundo, a médica apenas 

precisava de um navio que arvorasse a  bandeira tricolor; vermelha, branca e azul.  

Em uma embarcação de bandeira neerlandesa, ela poderia navegar até o porto de um país 

“X”, onde o aborto, a contracepção e a educação sexual são ilegais, trazer mulheres a bordo, 

levá-las ao Alto-Mar e legalmente fornecer-lhes métodos contraceptivos, informativos de 

educação sexual ou até mesmo realizar procedimentos abortivos - enquanto ainda em águas 

internacionais – sem que isso configurasse um crime, independentemente da legislação do país 

onde o recolhimento ocorreu.  

                                                 

13  “Você conhece o Greenpeace?”. Brasil. 2018. 

(https://www.greenpeace.org.br/blog/conheca-o-greenpeace)  

https://www.greenpeace.org.br/blog/conheca-o-greenpeace


 16 

Através desse método, a ONG visa capacitar os mais variados tipos de mulheres para 

exercerem, em primeira pessoa, seu direito ao aborto legal e seguro, bem como oferecer acesso 

às diversas informações e serviços relacionados à saúde reprodutiva. Nesse contexto de atuação, 

a mulher poderia abandonar a posição que muitas vezes lhe é imposta por um governo, e que 

condena um ser-humano adulto à incapacidade de tomar decisões particulares acerca de seu 

próprio corpo.  

Como as leis penais nacionais, incluindo aquelas que regem o aborto, estendem-se somente 

até as águas territoriais, a “Women on Waves” fez planos para fornecer serviços de saúde 

reprodutiva, incluindo abortos, em um navio ancorado justamente afora das águas territoriais 

(12 milhas da costa) dos países onde as referidas práticas são ilegais. Esse seu primeiro 

movimento ativista caracterizou-se pela intervenção social praticada através do, assim 

apelidado, “Navio do Aborto”.  

O “Navio do Aborto”, em nada mais consiste do que uma embarcação marítima 

mecanicamente similar a outras, mas estruturalmente desenhada para transportar uma unidade 

médica móvel, dotada de toda a estrutura sanitária necessária para o oferecimento de abortos 

seguros em Alto-Mar.  

Esses abortos, majoritariamente medicamentosos (mas possivelmente também cirúrgicos), 

seriam oferecidos a mulheres grávidas de até 12 semanas que desejassem terminar sua gestação, 

mas fossem impedidas de exercer sua autonomia reprodutiva em virtude do status legal da 

prática em seu país de residência.  

No próximo capítulo, realizaremos uma introdução ao direito marítimo e seu histórico, bem 

como uma breve explanação e análise da legislação marítima aplicável ao caso concreto. O 

capítulo almeja esmiuçar o embasamento jurídico que oferece suporte, ou desmantela, a 

proposta da ONG. Ao final dele, esperamos chegar a uma conclusão quanto ao status legal da 

atividade empreendida pela Women on Waves Foundation. 

 

 

 

 

 

II.  DIREITO MARÍTIMO E TERRITORIALIDADE  
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(A) GLOSSÁRIO 14 

 

I. Águas Interiores : aquelas compreendidas entre a costa e a linha de base do mar territorial. 

II. Mar territorial: faixa de mar adjacente à costa do Estado sobra a qual este exerce 

soberania, contando com uma largura máximas de 12 milhas náuticas. 

III. Zona Contígua: Encontra-se atualmente incluída na ZEE, e vai até a largura de 24 milhas 

náuticas, medidas a partir da linha de base do mar territorial. 

IV. Zona Econômica Exclusiva (ZEE): é um espaço marítimo criado pela 3a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar para “compensar” os Estados que tiveram de 

diminuir a largura do seu mar territorial. Sua natureza jurídica é incerta uma vez que ela 

não pertence ao território do Estado, nem ao Alto-Mar. Extende-se por, no máximo, 200 

milhas náuticas. 

V. Alto-Mar: todas as partes do mar não pertencentes ao mar territorial ou as águas interiores 

de um Estado. 

VI. Navio ou Embarcação15: toda construção náutica destinada à navegação de longo curso, 

de grande ou pequena cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)       BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

                                                 

14 Definições elaboradas em: MELLO, Celso Albuquerque. “Alto-Mar”. Editora Renovar. Rio de Janeiro. 2001. 
15 Definição estabelecida pelo Decreto-Lei 15.788 de 1922. 
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A noção de propriedade absoluta dos mares nem sempre foi um conceito de todo 

estranho. Na Antiguidade, diferentes povos reivindicaram o domínio sobre o Mar Mediterrâneo 

Oriental. Até então, admitia-se uma noção de “propriedade absoluta” sob os mares que não se 

limitava, e nem pretendia se limitar, ao que hoje denominamos de águas territoriais.  

O Direito Marítimo atual16, por sua vez, tem sua origem na noção Romana de “res 

communis omnium”17 e faz parte do “jus gentium”18, ou seja, trata os oceanos como bem 

comum, essencialmente regidos por leis internacionais.  

Para Gidel19, a questão é simples: não se pode conceber a noção de dotar a algo, ou 

alguém, quaisquer direitos sobre as águas. Em essência, essa percepção só poderia surgir se 

houvesse a materialização de uma ideia que se opusesse ao mar livre, uma convicção da 

possibilidade de soberania estatal sobre os mares. 

Os Romanos jamais reivindicaram esse tipo de jurisdição sobre os mares. Seja porque 

já detinham total controle sobre o mar Mediterrâneo, “Mare Nostrum”2021, ou porque não 

existia ainda necessidade de restringir-se o acesso aos recursos naturais. Fato é que os primeiros 

pronunciamentos acerca do que hoje denominamos “Direito Marítimo” podem ser encontrados 

em tempos tão longínquos quanto o século III a.c. .  

Na Idade Média, com o eventual colapso do império Romano e a consequente 

fragmentação dos territórios ao redor da bacia do Mediterrâneo e da Europa Ocidental, surge, 

apesar da grande resistência dos povos mediterrâneos - altamente influenciados pelos costumes 

oriundos do direito romano - a noção de mar territorial e, assim, logicamente, o entendimento 

de que havia um espaço marítimo pertencente ao Estado e outro não subordinado à jurisdição 

estatal.  

O fim do Império Romano foi, portanto,  o estopim para que se desse início à busca pela 

supremacia sobre terras e mares22, fazendo surgir conflitos quanto a quem detinha o controle 

das rotas de comércio, férteis áreas de pesca ou até mesmo dos portos capazes de taxar 

embarcações estrangeiras gerando verba ao Estado que os controlava.     

                                                 

16 PARDO, Arvid. Oregon Law Review. “The Law of the Sea: Its Past and Its Future. Volume 63, Number 1. 

1984. 
17 Res communis omnium: Aquilo que é comum a todos. 
18 Jus gentium: Noção, do que denominamos de Direito Internacional, nascida em Roma. 
19 GIDEL, Gilbert. “Le Droit International Public de la Mer”. Recueil Sirey. Paris. 1934. 
20  Mare Nostrum: Nosso Mar. Termo utilizado pelos Romanos para referirem-se ao Mar Mediterrâneo. 
21  RAESTAD,  Arnold. “La Mer Territoriale”, Paris, A. Pedone Editeur, 1913. 
22 Principalmente o Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo, Mar Báltico e Mar do Norte. 
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Foi a partir desse período, por volta dos séculos XIII e XIV, que os juristas começaram, 

pela primeira vez, a atribuir aos Estados costeiros a jurisdição sobre os oceanos adjacentes à 

sua costa. Por conseguinte, os Estados passam a deter e exercer maior autoridade sobre o mar 

territorial.  

A datar do século XV, se pode testemunhar o surgimento dos primeiros sinais de que 

precisar-se-ia regular os oceanos de maneira permanente e consistente, com o fito de evitar 

conflitos e sedimentar jurisdições.  

Um grande símbolo do avanço no Direito Marítimo materializou-se na pessoa do 

advogado e acadêmico Hugo Grotius23. Personificação da nova aristocracia24, Grotius 

participou na promoção de uma nova era política e social, desencadeada em grande parte pelo 

que considerava ser um direito autoritariamente concedido à Espanha e Portugal de 

exclusividade no comércio com as Índias.  

 

“Trade with the East Indies (...) does not belong to the Portuguese 

by virtue of title based on Papal Donation... For no one can give 

away what he does not himself possess”25. 

 

Em Mare Liberum26, Grotius defendeu que nenhum homem poderia dispor daquilo que 

ele mesmo não possuía. Consequentemente, como não havia quem detivesse a propriedade dos 

                                                 

23 “Hugo Grotius (1583-1645) foi uma figura imponente na filosofia, teoria política e direito, entre outros diversos 

campos, durante o século XVII e centenas de anos depois. Seus trabalhos versavam sobre uma ampla gama de 

tópicos, embora ele seja mais conhecido pelos filósofos atualmente em virtude de suas contribuições para as teorias 

da lei natural que emergiram ao final do período medieval  e na primeira metade da idade moderna.” 

MILLER, Jon. "Hugo Grotius". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford. 2014. 
24  “De acordo com Hugo Grotius, o homem, através do exercício de sua racionalidade, constrói um direito 

internacional que promove a sociabilidade entre os Estados e permite que convivam, ainda que sem alcançar a paz. 

Ao argumentar pelo estabelecimento de regras mínimas necessárias para o mínimo de sociabilidade, Grotius 

conjuga tanto aqueles que acreditam na justiça do direito natural quanto aqueles que o aceitam por razões de auto-

interesse. A violação dessas regras mínimas autoriza uma guerra justa.” 

BARNABÉ, Gabriel R. “Hugo Grotius e as relações internacionais: entre o direito e a guerra”. Cadernos de Ética 

e Filosofia Política. USP. 2009. 
25  GROTIUS, Hugo. Mare Liberum. “The freedom of the seas or the right which belongs to the Dutch to take part 

in the East Indian Trade”. J.B Scott. 1916. 
26 “Mare clausum é um termo legal em latim que em português se traduz literalmente como "mar fechado". Refere-

se a qualquer mar ou massa de água navegável que esteja sob a jurisdição de um país, sendo vedada a outras 

nações. Historicamente, Portugal e Espanha defenderam a política de "Mare clausum" durante o período dos 

descobrimentos e da expansão colonial. O que viria a ser contestado por outras nações europeias. Em 1609, na 

obra “Mare Liberum”, Hugo Grotius formulou um novo princípio, segundo o qual o mar era território 

internacional, com todas as nações livres para o utilizar (...)”.  

H. Diana. “Mare Clausum”. 2009. 
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Mares, também não havia quem pudesse dele dispor em favor ou desfavor à outrem. Assim, 

contestou firmemente a ideia de Mare Clausum defendida por Portugal e Espanha. 

Em seu livro De Jure belli ac pacis27, Grotius argumenta que o alicerce da soberania 

consistia no que ele chamou de “ocupação efetiva”28. De acordo com o autor, o mar, ao 

contrário de outras áreas terrestres, não pode ser cercado, razão pela qual ele jamais poderia ser 

efetivamente ocupado por qualquer pessoa, marinha ou Estado. Nesse sentido, para o holandês, 

seria uma incongruência lógica admitir que, ainda que ausente a capacidade de se ocupar 

efetivamente o mar, um só Estado poderia pretender exercer soberania sobre ele. 

 

“(...) the Lordship over a portion of the sea is acquired in the same 

way as other lordships – that is (...) by means of persons and by way 

of territory. By way of persons, when a fleet which is a sea army, is 

established somewhere on the sea; by way of territory, insofar as 

those who navigate in that part of the sea nearest the land can be 

held in restraint from the land.”29 

 

As noções trazidas por Grotius, tanto em Mare Liberum,  quanto em De iure belli ac 

pacis eram consideradas revolucionárias no século XVII. Contudo, eventualmente, essas 

noções prevaleceram por nenhuma razão diversa do fato de que eram convenientes aos 

interesses dos poderes marítimos emergentes e da nova classe mercante. 

Foi somente no avançar do século XVIII que fixou-se um parâmetro para a largura da 

faixa denominada de mar territorial. Apesar dos mais distintos e curiosos padrões empregados 

até então, como dois dias de viagem, até onde a vista alcançar e até mesmo uma divisão 

cartográfica dos mares, foi o tiro de canhão a metodologia escolhida para definir a extensão do 

mar territorial - que futuramente viria a ser convertida em três milhas marítimas. 

                                                 

27 “De Jure Belli ac Pacis (O direito da guerra e da paz. 1625), permitiu a identificação de noções inspiradas no 

estoicismo e no ecletismo romano, principalmente de Sêneca e Cícero, sobretudo no que diz respeito ao direito 

natural. Além disso, a abordagem jusnaturalista do autor serve de base para fundamentar seus argumentos em 

defesa da possibilidade de se empreender uma guerra justa. Deste modo, uma análise do direito natural grociano 

requer a reflexão sobre estes dois aspectos. Com vistas a compreender a origem dos conceitos de lei natural e 

direito natural e as consequências que Grotius retira deles”. 

BARNABÉ, Gabriel R. “Hugo Grotius e as relações internacionais: entre o direito e a guerra”. Cadernos de Ética 

e Filosofia Política. USP. 2009. 
28 “Effective Occupation”. Enxerto encontrado em S.A Swartrauber. 
29 GROTIUS, Hugo. Mare Liberum. “The freedom of the seas or the right which belongs to the Dutch to take part 

in the East Indian Trade”. J.B Scott. 1916. 
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Com a eclosão da 1a Grande Guerra Mundial, em 1914, podemos perceber não só a 

consolidação da noção de Mar livre, ou Alto-Mar – o mar que está além das 3 milhas náuticas 

- como também uma extensa aceitação dessa noção por parte significativa da comunidade 

internacional, o que garantiria o status de direito internacional costumeiro ao princípio de 

liberdade em Alto-Mar. 

Mais adiante, no período compreendido entre 1958 e 1982, em vistas de uma ausência 

de definição global, formal e padronizada quanto à extensão do mar territorial, vários Estados, 

visando seu próprio benefício, passaram a reivindicar que se estabelecesse um mar territorial 

com a extensão de 200 milhas náuticas. Mais adiante neste capítulo, no item “(D) Alto-Mar”, 

exploraremos em mais detalhes a formalização de uma definição global de mar territorial e 

Alto-Mar.  

Ao longo desse período, a tentativa de manipulação e obtenção de consenso quanto a 

extensão do mar territorial foi instigada por múltiplos fatores, especialmente os que concernem 

os avanços tecnológicos obtidos e a descoberta de valiosos minerais no subsolo oceânico. 

Em breve e simplória narração, perceber-se que, após o transcurso de um período de 

quase mil anos, o mundo ocidental passou de uma política de ampla e total liberdade nos 

oceanos para um princípio de divisão legal, total, dos oceanos, retornando, por fim, a uma 

política, quasi-conciliadora, de liberdade total dos mares para além das águas territoriais. 

Do exposto conclui-se e pretende-se demonstrar apenas que o direito Internacional e, 

mais especificamente, o Direito Internacional Marítimo não existem em um vácuo, mas sim 

guardam relação estreita com as crenças, utilidades e interesses, a qualquer tempo, das classes 

predominantes e dos Estados mais influentes da comunidade internacional. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esse retorno do Direito Marítimo ao entendimento 

consensual e  uniforme que estabelece um mar territorial com extensão de até 200 milhas 

náuticas, seguido de uma zona independente, impassível de ser efetivamente ocupada por 

qualquer Marinha ou Estado e livre por essência, fornece o primeiro embasamento legal para a 

concepção e aplicabilidade do projeto de Gomperts.  

 

 

 

 

(C)      PASSAGEM INOCENTE 
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É importante considerarmos que, para performar o auxílio médico prometido pela 

Women on Waves através de vias legais, ou seja, sob a aplicabilidade do regime jurídico 

holandês - que legalizou o aborto através do “Termination of pregnancy Act” em 1984 - não 

basta que suas embarcações arvorem a bandeira holandesa, é preciso que encontrem-se também 

para além do mar territorial, em águas internacionais. Do contrário, a lei aplicável é aquela do 

território no qual as embarcações se encontram.  

O questionamento que resta é: como então as embarcações da Women on Waves podem 

recolher as mulheres em seus territórios nacionais sem ameaçar o compromisso da organização 

para com a absoluta legalidade de todos os atos que performa? 

Afinal, efetuar esse recolhimento através de ação que vá de encontro à legislação 

vigente comprometeria os princípios e o posicionamento da WOW e, em igual medida, 

colocaria em risco a operação em sua totalidade.  

A ONG escolheu adotar duas posturas distintas ao enfrentar essa questão: ela pode optar 

pelo aluguel de embarcações nacionais para realizarem o transporte do território de origem ao 

local em que se encontra a embarcação da WOW em Alto-Mar ou utilizar de sua própria 

embarcação para entrada temporária no porto, objetivando o embarque dos indivíduos 

interessados.  

Em virtude dos altos custos da operação e também do destaque midiático que se obtém 

com a chegada da embarcação ao porto, o método de preferência da ONG para realizar o 

recolhimento é o de utilização da embarcação própria, de modo que a embarcação de aluguel é 

empregada apenas como último recurso. 

Nesse sentido, foi preciso que se buscasse, em instrumentos legais,  a norma capaz de 

conceder legitimidade à efetivação desse recolhimento por parte da embarcação protegida pelo 

direito holandês. 

Nos parece que a permissividade pode ser encontrada no texto da Convenção das  

Nações  Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), com a aplicação dos artigos 17, 18 e 19, 

por meio de uma interpretação extensiva do conceito de direito à Passagem Inocente. 

De acordo com Gilbertoni 30, o direito à Passagem Inocente é possivelmente a maior 

limitação da soberania Estatal sobre o seu mar territorial. Embora essa noção possa fazer 

parecer arriscada, ou até mesmo precipitada, a utilização do instituto, faz-se mister asseverar 

ser este um dos conceitos mais antigos e universalmente aceitos do Direito Marítimo.  

                                                 

30 GILBERTONI, Carla. “Teoria e Prática do Direito Marítimo”. Renovar. 1998. 



 23 

De acordo com Jessup31, o direito de passagem inocente, como princípio geral, 

independe de qualquer argumento de apoio e prescinde de comunicação à autoridade - por estar 

firmemente estabelecido no direito internacional32. 

 Em atenção aos artigos 17, 18 e 19 da Convenção (abaixo), a Passagem Inocente, direito 

garantido às embarcações de todos e quaisquer Estados, consiste em navegar pelo mar territorial 

de nação diversa da bandeira que a embarcação arvora, de maneira contínua e rápida. Ela 

também estende-se ao fundeio com objetivos específicos, desde que obedecidos os princípios 

e normas do Direito Internacional e da Convenção das  Nações  Unidas sobre o Direito do Mar; 

e respeitadas a paz, a boa ordem e a segurança do Estado costeiro. 

“ARTIGO 17 33 
Direito de passagem inocente 

Salvo disposição em contrário da presente Convenção, os navios de 

qualquer Estado, costeiro ou sem litoral, gozarão do direito de 

passagem inocente pelo mar territorial. 

 

ARTIGO 18 
Significado de passagem 

1. "Passagem" significa a navegação pelo mar territorial com o fim 

de: 

a) atravessar esse mar sem penetrar nas águas interiores nem fazer 

escala num ancoradouro ou instalação portuária situada fora das 

águas interiores; 

b) dirigir-se para as águas interiores ou delas sair ou fazer escala 

num desses ancoradouros ou instalações portuárias. 

 

2. A passagem deverá ser contínua e rápida. No entanto, a passagem 

compreende o parar e o fundear, mas apenas na medida em que os 

mesmos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam 

impostos por motivos de força maior ou por dificuldade grave ou 

tenham por fim prestar, auxílio a pessoas, navios ou aeronaves em 

perigo ou em dificuldade grave. 

                                                 

31 JESSUP, Philip. “The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction”. New York: G. A. Jennings Co., 

Inc. 1927. 
32 “Costumary Law”. 
33 Decreto Nº 99.165, de 12 de março de 1990. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
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ARTIGO 19 
Significado de passagem inocente 

1. A passagem é inocente desde que não seja prejudicial à paz, à 

boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. A passagem deve 

efetuar-se de conformidade com a presente Convenção e demais 

normas de direito internacional. (...)” 

 

É importante ressaltar que a passagem deve sempre ser presumida inocente até que haja 

demonstração clara em sentido contrário. A efetiva violação do direito de passagem inocente 

acontece quando a passagem do navio estrangeiro é considerada prejudicial à paz, à boa ordem 

ou à segurança do Estado, e também quando envolve qualquer ameaça ou uso de força contra a 

soberania, integridade territorial ou independência política do Estado litorâneo.  

Questiona-se a utilização do argumento da passagem inocente para o recolhimento 

dessas mulheres no Estado costeiro uma vez que esse ato não está abarcado pelo art. 18 da 

Convenção, que preceitua que a passagem inocente deve ser contínua e rápida, permitindo-se o 

fundeio apenas em casos de acidentes próprios da navegação ou de force majeure.  

No fundeio para embarque, como no caso em tela, há o objetivo claro e  incontroverso 

de penetrar as águas interiores e fazer escala em instalações portuárias. Contudo, a hipotética 

violação do direito de passagem inocente também não nos parece ser abarcada pelo fundeio do 

“Navio do aborto” apesar de este não constituir acidente próprio da navegação ou caso fortuito, 

uma vez que o fundeio e embarque, por si só, não violam a paz, e, tampouco, representam  

ameaça à segurança do Estado.  

Para além desse raciocínio, cabe apontar que uma interpretação extensiva das exceções 

previstas no art. 18, (2), poderia reputar ao atracamento para embarque dessas mulheres no 

navio uma forma de prestar auxílio a pessoas em perigo ou dificuldade grave.  

Tal interpretação se justifica na medida em que a UNHRC, através do “General 

comment No. 36” de 201834, já se posicionou no sentido de que  a vedação ao exercício do 

direito ao aborto é uma violação aos direitos humanos da mulher e, em igual medida, que as 

mortes maternas preveníveis, tais como aquelas oriundas de complicações em virtude da 

realização de abortos clandestinos, são uma violação ao direito humano à vida.  

                                                 

34 “General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the 

right to life”. United Nations Human Rights Committee. 2018. 
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O parecer da UNHRC vai além, afirmando35 que o direito a vida não deve ser 

interpretado de forma restrita, uma vez que refere-se ao direito dos indivíduos de  levarem uma 

vida feliz e digna e de serem livres de atos e omissões que destinem-se, ou deem causa, ainda 

que de maneira indireta, à sua morte natural ou prematura. 

Desse modo, de acordo com o parecer mencionado, o atracamento da ONG no porto 

nacional não deixaria, em certa medida, de ser uma forma de prestar auxílio a essas mulheres, 

que encontram-se tanto em situação de perigo, quanto em dificuldade grave – ainda mais se 

levadas em conta as estatísticas concernentes ao índice de mortalidade materna nos países onde 

a única alternativa para o aborto é a sua realização de maneira ilegal e clandestina. 

No que diz respeito às ponderações supra, podemos inferir  que a WOW não atua na 

ilegalidade no que concerne o exercício de sua prerrogativa de passagem inocente, podendo, no 

máximo, ser questionada por desbravar  uma zona ainda juridicamente cinzenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)       ALTO-MAR 

 

                                                 

35 Idem, ibidem. 

“The right to life is a right which should not be interpreted narrowly. It concerns the entitlement of individuals to 

be free from acts and omissions that are intended or may be expected to cause their unnatural or premature death, 

as well as to enjoy a life with dignity”.  (Tradução Livre). 
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Ao final do século XIX, encontramos pela primeira vez a expressão “Alto-Mar”, trazida 

por Rivier36 em Principes du Droit des Gens. Por muito tempo entendido como sendo composto 

por tudo aquilo que não era incorporado pelas águas territoriais, ou seja, tudo para além das 

águas interiores e mar territorial, o conceito de Alto-Mar começou a ser explorado formalmente 

na direção do que hoje conhecemos em 1930, em virtude da Conferência de Codificação, 

implementada pela Liga das Nações. 

A partir desse momento, temos que o mar passa a ser segmentado legalmente em quatro 

partes distintas: (i) Águas Interiores; (ii) Mar Territorial; (iii) Zona Contígua e; (iv) Alto-Mar. 

Para efeitos desse artigo focaremos apenas no item “iv”. 

O Alto-Mar obtém sua primeira definição formal ao fim de 1958, em Genebra, durante 

a UNCLOS I, conhecida também como a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar. A conceituação é reiterada em definitivo quando da realização da segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1973.  

Essencialmente, o Alto-Mar é descrito apenas pelo o que ele não é, de modo que 

“Entende-se por ‘alto-mar’ todas as partes do mar não pertencentes ao mar territorial ou as 

águas interiores de um Estado”37. Ou seja, o Alto-Mar abrange toda a extensão aquática para 

além do Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva, Águas interiores ou Águas de Estado-

Arquipelágico. 

Fundamentalmente, se contraposto ao Mar-Territorial, que caracteriza-se pelo exercício 

da soberania estatal, o Alto-Mar pode ser caracterizado pela liberdade que dele advém. Isso 

significa dizer que, independentemente de sua nacionalidade, os navios gozam, igual e 

livremente, do direito de navegar em Alto-Mar. 

Não existe ainda um consenso em termos de teoria quanto ao regime jurídico vigente 

no Alto-Mar. Para Gidel38, o Alto-Mar não estaria sujeito à nenhuma forma de normatização, 

razão pela qual os Estados eventualmente passaram a aplicar o seu direito nacional quando em 

Alto-Mar, uma vez que nesse contexto não existiria qualquer outro direito capaz de lhe 

contestar.  

                                                 

36 RIVIER, Alphonse. “Principes du Droit des Gens”. Arthur Rousseau Édition. Paris. 1896. 
37 UNCLOS, Art. 86 – “(...) all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial 

sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. This article does not 

entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in the exclusive economic zone in accordance with 

article 58”.  
38 GIDEL, Gilbert. “Le Droit International Public de la Mer”. Recueil Sirey. Paris. 1934. 
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Atualmente, contudo, podemos afirma que, pragmaticamente, a liberdade do Alto-Mar 

encontra-se suficientemente regulamentada, não só pelo direito costumeiro internacional, como 

também pela UNCLOS, em especial por seu artigos 87, 88 e 89. 

 

“ARTIGO 8739 

Liberdade do alto mar 

1. O alto mar está aberto a todos os Estados, quer costeiros quer 

sem litoral. A liberdade do alto mar é exercida nas condições 

estabelecidas na presente Convenção e nas demais normas de 

direito internacional. Compreende, inter alia, para os Estados quer 

costeiros quer sem litoral: 

a) liberdade de navegação; 

b) liberdade de sobrevôo; 

c) liberdade de colocar cabos e dutos submarinos nos termos da 

PARTE VI; 

d) liberdade de construir ilhas artificiais e outras instalações 

permitidas pelo direito internacional, nos termos da parte VI; 

e) Liberdade de pesca nos termos das condições enunciadas na 

seção 2; 

f) liberdade de investigação científica, nos termos das Partes VI e 

XIII. 

2. Tais liberdades devem ser exercidas por todos os Estados, tendo 

em devida conta os interesses de outros Estados no seu exercício da 

liberdade do alto mar, bem como os direitos relativos às atividades 

na Área previstos na presente Convenção. 

 

 

 

 

                                                 

39 Decreto Nº 99.165, de 12 de março de 1990. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
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ARTIGO 88 

Utilização do alto mar para fins pacíficos 

O alto mar será utilizado para fins pacíficos. 

 

ARTIGO 89 

Ilegitimidade das reivindicações de soberania sobre o alto mar 

Nenhum Estado pode legitimamente pretender submeter qualquer 

parte do alto mar à sua soberania.” 

 

 

 Insta, portanto, repisar, que a formalização do tratado de Montego Bay40 pelos Estados-

Membros da Organização das Nações Unidas significa não só o compromisso destes países em 

respeitar a aplicação das regras da Convenção, como também, o compromisso de seus membros 

em buscar soluções pacíficas para quaisquer divergências que possam surgir. 

Logo, não há mais a preocupação quanto uma titularidade de quem possui o Alto-Mar, 

se é a sociedade internacional ou não. A preocupação central é que ele está aberto à utilização 

de todos e livre da jurisdição de qualquer Estado.  

 Nesse diapasão, no tocante às ações empreendidas pela ONG Women on Waves, resta 

pacificado o entendimento de que o Alto-Mar encontra-se desembaraçado de qualquer exercício 

jurisdicional e igualmente acessível a todos quantos possam interessar. 

 Desse modo, dispensa análise profunda a conclusão de que as embarcações da ONG 

atuam estritamente dentro da legalidade quando em Alto-Mar. Do mesmo modo, salienta-se 

que detêm, assim como todas as outras embarcações, o direito ao livre trânsito pelo Alto-Mar, 

encontrando-se livres e desempedidas frente à qualquer tentativa de exercício de soberania, 

devendo obediência apenas às leis da bandeira que arvoram - conforme explanaremos em 

seguida. 

 

 

 

                                                 

40 Terceira Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), celebrada em Montego Bay, em  

dezembro de 1982.  
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(E)    LEI DO PAVILHÃO 

 

“A ideia essencial contida no princípio da liberdade do alto-mar é 

a ideia de interdição da interferência de todo pavilhão na 

navegação, em tempo de paz, de qualquer outro pavilhão. A 

interdição da interferência se constrói sobre a noção de pavilhão, 

quer dizer, sobre o símbolo que vincula o navio a um dado Estado 

(...)”41 

 

Para Dupuis42, a regulamentação do uso das coisas comuns, supõe, para ser eficaz, uma 

lei, uma polícia e uma justiça destinada a assegurar a aplicação da lei. Há, portanto, necessidade 

de uma “autoridade comum”.  

Levando-se em conta a extensão dos oceanos e a dificuldade de se criar um organismo 

capaz de desempenhar o poder de polícia constante e uniforme frente à todas as embarcações 

em ininterrupta navegação no Alto-Mar, há de se convir que existe um obstáculo intransponível, 

da ordem do impossível, de se submeter todas as embarcações em trânsito no Alto-Mar à uma 

única autoridade comum. 

Os navios no Alto-Mar estão submetidos à lei, à polícia e à justiça de seu pavilhão, 

porque devem estar submetidos a uma autoridade, e se não estão submetidos a uma autoridade 

internacional, ou comum, só podem estar à autoridade nacional.  

Nesse sentido, depreende-se que a juridicidade dos atos perpetrados em Alto-Mar é 

determinada pela nacionalidade da embarcação em que os referidos ocorreram. 

Como o alto-mar não está sujeito a qualquer regulamentação jurídica, faz-se mister que 

os Estados apliquem o seu próprio direito em Alto-Mar, precisamente pelo fato de, nesse 

contexto, não existir qualquer outro direito capaz de opor-se a ele. 

                                                 

41 TREVES, Apud T. “La Navigation”. Traité du Nouveau Droit de la Mer. Paris. 1985. 
42 DUPUIS, Charles. “Liberté des Voies de Communication. Relations Internationales”. Librairie Hachette. Paris. 

1924. 
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A convenção de Montego Bay (UNCLOS, 1982), ratificada pelo Brasil em dezembro 

de 1988, em seus artigos 90, 91 e 92, é clara e precisa no que concerne o arvoramento de 

bandeiras e aplicação da lei do pavilhão: 

 

“ARTIGO 90 

Direito de navegação 

Todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral, têm o direito de 

fazer navegar no alto mar navios que arvorem a sua bandeira. 

 

ARTIGO  91 
Nacionalidade dos navios 

1. Todo estado deve estabelecer os requisitos necessários para a 

atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios 

no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira. Os 

navios possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira estejam 

autorizados a arvorar. Deve existir um vínculo substancial entre o 

Estado e o navio. 

2. Todo estado deve fornecer aos navios a que tenha concedido o 

direito de arvorar a sua bandeira, os documentos pertinentes. 

ARTIGO 92 
Estatuto dos navios 

1. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só Estado e, salvo 

nos casos excepcionais previstos expressamente em tratados 

internacionais ou na presente Convenção, devem submeter-se, no 

alto mar, à jurisdição exclusiva desse Estado. Durante uma viagem 

ou em porto de escala, um navio não pode mudar de bandeira, a não 

ser no caso de transferência efetiva da propriedade ou de mudança 

de registro. 

2. Um navio que navegue sob a bandeira de dois ou mais Estados, 

utilizando-as segundo as suas conveniências, não pode reivindicar 

qualquer dessas nacionalidades perante um terceiro Estado e pode 

ser considerado como um navio sem nacionalidade.” 

 

Em suma, o Estado pode exercer jurisdição e controlar questões técnicas, administrativas e 

sociais, exclusivamente sobre as embarcações que arvorem a sua bandeira.  
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Isto posto, podemos entender que as embarcações em Alto-Mar estão sujeitas à uma 

jurisdição exclusiva, qual seja, a do Estado a que pertencem43. 

 

Desse modo, concluímos que o Alto-Mar encontra-se vinculado à regra da não interferência, 

ou seja, a embarcação de um Estado “A” não é dotada de capacidade jurisdicional que lhe 

permita interferir com a navegação da embarcaçñao de um Estado “B” enquanto em Alto-Mar. 

A embarcação de cada Estado, quando em águas internacionais, encontra-se submetida, única 

e exclusivamente, à jurisdição da bandeira que arvora, sendo assim cada qual sujeita a uma 

legislação distinta. 

Portanto, conclui-se, que as práticas a bordo do “Navio do aborto”, quando em Alto-Mar e 

arvorando bandeira de um país em que a prática que se realiza é legal, nesse caso, a Holanda, 

reveste os atos praticados de toda a legalidade que lhe é atribuída em terra - no país da bandeira, 

estando isento de qualquer punição ou atribuição de ilegalidade não prevista em sua legislação 

nacional. 

 

 

(F)   ANÁLISE 

 

Por todo o exposto, temos que assim alcançamos a resposta da primeira pergunta a que 

esse artigo propôs-se a elucidar.  

No que tange o  contexto legal, que revolve acerca do uso de águas internacionais para 

a prática de atividades criminalizadas em certos territórios, podemos concluir que as 

atividades filantrópicas desenvolvidas pela ONG Womens on Waves quando em Alto-Mar 

encontram amplo respaldo legal não só no direito Consuetudinário Internacional, mas 

também no Jus Cogens, e, em especial, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar . 

No tocante à legalidade da utilização do direito de passagem inocente como 

embasamento legal para realizar a coleta das mulheres que almejam realizar o aborto por 

meio da assistência fornecida pela ONG em Alto-Mar, apesar de ser possível identificar 

uma zona cinzenta na aplicação do instituto, após uma análise mais cautelosa, tendemos à 

conclusão de que a atividade é legal por quatro motivos: 

                                                 

43  Excetuam-se ao entendimento da jurisdição exclusiva da bandeira ostentada as embarcações em prática de 

pirataria, tráfico ilícito, navios de guerra, entre outros. 
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(i) Até o momento da retirada dessas mulheres, nenhuma atividade ilegal foi 

praticada a bordo da embarcação ou no território de nacionalidade do porto.  

(ii) Qualquer atividade ilegal no território de retirada só será colocada em prática 

pela ONG quando esta atingir o Alto-Mar, momento em que a atividade passa a 

estar sujeita ao crivo legal do pavilhão, não constituindo ilicitude conquanto a 

ação seja permitida pela nacionalidade da bandeira arvorada. 

(iii) Nenhuma decisão é tomada antes do embarque, de modo que as mulheres 

podem, mesmo após terem deixado seu território de origem, desistir de sua 

participação, ou, inclusive, não serem julgadas aptas a dar  prosseguimento ao 

processo, seja ele abortivo, contraceptivo ou de instrução.   

(iv) Não foi possível detectar, nas atividades empenhas pela organização, qualquer 

violação aos preceitos do art. 19, que estipula como condição da passagem 

inocente a ausência de prejuízo à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado 

costeiro.  

 

Desse modo, acreditamos encontrarem-se refutadas todas as possíveis alegações de 

ilegalidade no que concerne atividade marítima da Women on Waves. 
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III.  UMA NOVA FORMA DE ATIVISMO: "WOMEN ON WAVES FOUNDATION" 

 

 

1. CASOS EMBLEMÁTICOS 

 

Constituída a legalidade da atividade desempenhada em Alto-Mar em termos teóricos, é 

importante ter em mente que, mesmo sendo respeitados os princípios do direito intrenacional e 

da Convenção das Nações Unidas  sobre o Direito do Mar em sua integralidade, violar a 

legislação do pavilhão torna a prática como um todo ilegal. Nesse sentido, é curiosa a 

constatação de que apesar de o aborto ser uma prática legal na Holanda44, alguns dos entraves 

para a circulação da embarcação surgiram no próprio país, acontece que a estrutura clínica 

apensada à embarcação contrariava as normas do Ministério do Transporte.  

Para driblar essa limitação, a ONG contou com a ajuda do artista Joep van Lieshout, um 

escultor holandês que produziu o design da clínica no navio, batizando-a de “A-Portable”, o 

artista tornou a embarcação uma obra de arte funcional – não sujeita à fiscalização das 

autoridades holandesas.  

Essa iniciativa fez com que Gomperts, e a WOW, fossem consideradas a primeira forma de 

“ativismo” pró-aborto a cruzar fronteiras internacionais. 

Denominando o esforço de Women on Waves, os primeiros destinos da embarcação foram  

Irlanda do Norte, Polônia, Portugal, Espanha e Marrocos, como veremos em seguida.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 “Termination of pregnancy Act” de 1984. Holanda. 
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(A) Irlanda do Norte 

 

A Irlanda do Norte, país com as leis de aborto mais restritivas da Comunidade Europeia45, 

foi o primeiro estado a receber essa forma de ativismo, através da embarcação “Aurora”.  

Junto com Polônia e Malta, a Irlanda, um país de maioria católica, era uma das únicas três 

nações europeias que proibiam o aborto em quaisquer circunstâncias46. 

Em 11 de Junho de 2001, com mais de 80 pedidos de aborto formalizados à ONG, a WOW 

partiu do porto de Scheveningen em direção à Belfast.  

Contudo, de acordo com a lei de aborto holandesa, uma clínica médica precisa deter uma 

licença especial para fornecer abortos após 45 dias de gravidez. Em virtude da falta dessa 

licença médica específica47, Gomperts viu-se legalmente impossibilitada de realizar abortos 

nessa missão. 

Como visto anteriormente, em Alto-Mar, o navio responde às diretrizes legais do país de 

origem da bandeira que arvora. Neste diapasão, quando a Holanda falhou em conceder 

tempestivamente essa licença específica à ativista, ela ficou impossibilitada de praticar os 

abortos em Alto-Mar, uma vez que, legalmente, encontrava-se em território holandês, onde tal 

licença fazia-se necessária. 

Apesar da proposta abortiva ter falhado nessa primeira expedição, foi possível constatar não 

só a importância da ação, como também o alcance que ela poderia atingir, uma vez que, durante 

os cinco dias em que a embarcação esteve ancorada no porto irlandês, prestou esclarecimentos 

de saúde reprodutiva, contracepção e métodos abortidos à mais de 300 mulheres, além de ter 

sido visitada por centenas de curiosos - o que rendeu aos ativistas espaço para participação em  

entrevistas, workshops e talk-shows que abordaram extensivamente a proposta da ONG. 

                                                 

45 GOMPERTS, Rebecca. “Women on Waves: Where Next for the Abortion Boat?” Reproductive Health Matters. 

2002. 10:19, 180-183  
46 Como por exemplo em casos de estupro, incesto, má-formação ou risco à saúde materna. 
47 A licença havia sido requisitada, oficialmente, meses antes da viagem, pela ONG ao Governo Holandês, 

contudo, a mesma ainda não havia sido concedida quando a embarcação rumou em direção à Belfast.  
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À título de curiosidade, cabe acrescentar que em maio de 2018, ainda em busca da 

flexibilização do direito ao aborto no país, a Women on Waves retornou à Irlanda para uma 

segunda intervenção. Munida de um robô controlado à distância, a ONG controlou, de 

Amsterdã, o robô responsável por entregar pílulas abortivas a mulheres que realizavam uma 

manifestação, em prol da modificação do tratamento legal ao aborto na Irlanda do Norte. 

 Ressalte-se que um referendo realizado no início daquele ano já havia demonstrado que 

66%48 da população era a favor da legalização do aborto no território irlandês. 

De acordo com a Amnesty Internacional UK49, a lei do aborto permanece a mesma na 

Irlanda do Norte desde 1861. Hoje, 18 anos após a visita da embarcação, e um ano após a 

segunda intervenção da ONG no país, mulheres que praticarem um aborto – ou médicos que 

auxiliarem ou fornecerem informações relacionados à prática do aborto, ainda estão sujeitos a 

uma sentença de prisão perpétua.  

Surpreendentemente, apesar de o aborto ser legalizado em todas as outras partes do Reino 

Unido, a Irlanda permanece a detentora de uma das leis abortivas mais rígidas da atualidade, 

sendo o aborto considerado ilegal até mesmo em casos de estupro, incesto e anormalidade fetal 

causadora de inviabilidade após o nascimento.  

Estima-se que pelo menos 6.000 mulheres50 viajem todos os anos à alguma outra parte do 

Reino Unido para realizar o aborto que lhe é negado pela lei norte-irlandesa. 

O caso da Irlanda do Norte, em particular, nos parece especialmente expressivo do ponto 

de vista da análise de atuação da ONG. A Irlanda foi sua primeira intervenção, o que provocou 

não só muitas controvérsias, como também muitos debates acerca do tema. Apesar de não ter 

efetivamente auxiliado na prática de abortos no momento da visita à Irlanda, a ONG, em teoria, 

obteve uma expressividade máxima durante os períodos que antecederam e sucederam a visita, 

não só por trazer um ativismo inovador à atenção do público mundial como também pelo 

entusiasmo da mídia local com a ação que, apesar de parcialmente frustrada, ofereceu  

informações até então indisponíveis em território nacional sobre o tema do aborto seguro.  

Porém, ainda com todo esse cenário, em tese, favorável, - considerando-se que a 

embarcação pode ancorar em Belfast e atingir um número muito maior de pessoas no que 

                                                 

48 BORGES, Helena. “Robô entrega pílulas abortivas para mulheres na Irlanda do Norte”. O Globo. 2018. 

(https://oglobo.globo.com/sociedade/robo-entrega-pilulas-abortivas-para-mulheres-na-irlanda-do-norte-

22735936)  
49 “Abortion rights in Northern Ireland: Past, present & future”. Amnesty International UK. 2019. 

(https://www.amnesty.org.uk/abortion-rights-northern-ireland-timeline)  
50 CHOCANO, Carina. “The "abortion boat" steams toward Ireland. Salon. NYC. 2001. 

(https://www.salon.com/2001/06/14/abortion_boat/)  

https://oglobo.globo.com/sociedade/robo-entrega-pilulas-abortivas-para-mulheres-na-irlanda-do-norte-22735936
https://oglobo.globo.com/sociedade/robo-entrega-pilulas-abortivas-para-mulheres-na-irlanda-do-norte-22735936
https://www.amnesty.org.uk/abortion-rights-northern-ireland-timeline
https://www.salon.com/2001/06/14/abortion_boat/
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concerne o acesso à informação sobre o aborto seguro - quase duas décadas  mais tarde, não 

podemos notar qualquer mudança na política nacional irlandesa nesse sentido. Levando-nos 

então a questionar quanto a possibilidade de se creditar à essa nova e criativa forma de ativismo 

algum grau de confiança ou eficácia, pelo menos nesse momento inicial. 

(B) POLÔNIA 

 

Indo de encontro ao que se esperaria com o avançar do tempo, a Polônia, que durante o seu 

período comunista sob o domínio soviético, de 1945 a 1989, permitia amplamente a realização 

do aborto em seu território, optou, em 1993, por adotar uma postura conservadora e abolir o 

aborto em sua vasta maioria, permanecendo a opção pela prática legal apenas para as mulheres 

cuja a gravidez oferecesse risco de vida; que houvessem engravidado em virtude de estupro ou 

incesto, ou cujo feto sofresse de má-formação, tornando-o inviável.  

Ainda assim, mesmo sob esses cenários de aparente legalidade, relatos apontam para a 

pouca disponibilidade por parte de profissionais da saúde em realizar a intervenção médica para 

induzir o aborto51. 

Em 2003 a  equipe da “Women on Waves” zarpou a bordo da embarcação holandesa 

Langenort em direção à Polônia. O barco teve uma entrada conturbada no porto polonês, sendo 

recebido por conservadores católicos que atiravam tinta e ovos em seus voluntários, 

convencidos de que a ONG buscava o “assassinato de bebês poloneses”52. 

A Liga de Famílias Polonesas, um pequeno partido católico e conservador, ajuizou uma 

ação em face da ONG e Rebecca Gomperts, por trazerem a bordo consigo a Mifepristona, 

medicamento abortivo proibido pelas leis polonesas.  

Em um primeiro momento, a embarcação foi proibida de zarpar com cidadãs polonesas a 

bordo, e enquanto estivessem no porto Polonês, aplicava-se a lei do país em que estavam 

ancorados – sendo, portanto, ilegal a realização de abortos na situação em que se encontravam. 

Contudo, tendo recém adentrado a União Europeia, a Polônia não foi capaz de sustentar a 

batalha legal e política por muito tempo, sendo eventualmente forçada a ceder às pressões dos 

                                                 

51 ROACHE, Madeline. “Poland Is Trying to Make Abortion Dangerous, Illegal, and Impossible”. Foreign Policy. 

UK. 2019. 

(https://foreignpolicy.com/2019/01/08/poland-is-trying-to-make-abortion-dangerous-illegal-and-impossible/)  

 
52 FRENKIEL, Olenka. “Abortion Ship”. BBC News. UK. 2003. 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/3187614.stm)  

https://foreignpolicy.com/2019/01/08/poland-is-trying-to-make-abortion-dangerous-illegal-and-impossible/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/3187614.stm
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seus colegas europeus. Dentro de alguns dias a embarcação partiu para o Alto-Mar, realizando 

com sucesso o abortamento das mulheres embarcadas.  

Alguns meses depois a procuradoria polonesa pediu o arquivamento do inquérito provocado 

pelo partido Cristão, uma vez que não foi possível provar qualquer infringência às leis 

polonesas por parte da Women on Waves. 

A influência da ONG no país não se resumiu, no entanto, aos poucos abortos que conseguiu 

realizar legalmente em Alto-Mar. O debate acerca da legalização do aborto foi reacendido, 

atribuindo-se à visita do Langenort uma variação de 17% no posicionamento da população em 

prol do aborto. Dados de um referendo promovido pela “Centrum Banania Opinii Spolecznej”53 

mostraram que a proporção de poloneses que apoiavam a legalização do aborto passou de 44% 

para 61% após a visita da WOW. 

Em termos legais, porém, nada mudou efetivamente em decorrência da visita. Um estudo 

promovido por este mesmo Centro de Pesquisa, em 2013, concluiu que aproximadamente uma 

em cada três mulheres polonesas já realizou pelo menos um aborto, o que significa que há entre 

4.1 a 5.8 milhões de mulheres na Polônia, que têm uma experiência empírica de interrupção 

clandestina da gravidez54. 

De acordo com a Federação Polonesa da Mulher e do Planejamento Familiar, quase 30.000 

polonesas viajam todos os anos ao exterior em busca de um aborto seguro (Gráfico I), um 

numerário representativo de apenas 15% do total de mulheres que realizam o aborto ilegal em 

um dado ano no país.  

                                                 

53 Centrum Banania Opinii Spolecznej – Centro Polonês de Pesquisa da Opinião Pública (tradução livre). 

(https://www.cbos.pl/EN/home/home.php)  
54 Komunikat Badan. CBOS. Varsóvia. 2013. 

(https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF)  

https://www.cbos.pl/EN/home/home.php
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF
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(Gráfico I: Países de destino do chamado “turismo do aborto”). 

HIRVONEN, Ewa. “Polish Abortion Tourism”. LAUREA. Finlândia.2017. 

(https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence=) 

 

Isso significa dizer que aproximadamente 170.000 mulheres polonesas realizarão um aborto 

clandestino e não seguro nesse mesmo ano-referência55.  

Assim como no caso da Irlanda, a ONG decidiu, em 2015, retornar à Polônia para mais uma 

intervenção. Baseados em Frankfurt, os ativistas utilizaram um drone para atravessar o rio Oder 

e adentrar a cidade polonesa de Slubice56. O drone descarregou com sucesso comprimidos de 

Misoprostol (pílula abortiva) e instruções de utilização, antes de ser confiscado pelas 

autoridades. Ressalte-se que, em virtude de ambos os países serem signatários do tratado de 

Schengen, eliminando as fronteiras entre seus membros, nenhuma lei foi infringida nessa ação. 

A intervenção empreendida visava não só prestar auxílio às mulheres grávidas privadas do 

direito ao aborto, como também pretendia chamar atenção para a enorme discrepância legal, no 

que concerne o aborto, entre a Polônia e seus demais vizinhos europeus. 

Levando em conta esse cenário anacrônico, não é de causar espanto que a estatística se 

confirme e persista quase 13 anos após a primeira operação da WOW no país. Dos 151.055 

                                                 

55 Federação Polonesa da Mulher e do Planejamento Familiar (tradução livre). “O podziemiu 

aborcyjnym w Polsce”. 2016. 

 (http://en.federa.org.pl)  

56 PLUCINSKA, Joanna. “Women’s-Rights Groups Plan to Deliver Abortion Drugs to Poland 

by Drone”. Times Magazine. 2015.  

(https://time.com/3931416/poland-abortion-drone-slubice-women-on-waves/)   

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence
http://en.federa.org.pl/
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abortos realizados em 2016 na Polônia, apenas 1.055 foram desempenhados de maneira legal e 

segura57. 

 

(C) PORTUGAL  

 

Para efeitos desse artigo, o contexto por detrás da ação em Portugal mostra-se também 

particularmente interessante, em especial por apresentar um resultado diametralmente oposto 

ao vivido na Irlanda e na Polônia.  

Em Portugal, o movimento pró-aborto e em favor dos direitos das mulheres inicia-se no 

avançar da década de 70. Diversos movimentos58 são criados em prol da despenalização do 

aborto e a propagação da educação sexual como um todo, desde à contracepção. 

Na década de 80 promulgou-se uma lei em Portugal que pouco significou em termos de 

combate ao aborto clandestino e aumento da autonomia feminina sobre o próprio corpo. De 

acordo com essa lei59, as únicas causas excludentes de penalidade para realização do aborto 

ocorriam quando a gravidez oferecia risco à gestante; quando a gestação fosse resultado de 

conjunção carnal sem consentimento; ou quando o feto sofresse de má-formação grave o 

suficiente para torná-lo inviável. 

A década seguinte foi definida pelos julgamentos de mulheres e profissionais da saúde 

que realizaram ou assistiram em práticas abortivas, tendo a Polícia investigado, apenas no que 

concerne uma das clínicas clandestina em Lisboa, mais de 1.200 mulheres60. 

 Esse número é alarmante e nos chama bastante atenção – nesse sentido, discutiremos 

sua importância no espectro de análise pragmática (“Harm Reduction”) mais a frente, mas 

cumpre repisar aqui que a criminalização da prática abortiva, não importa, de maneira alguma, 

na necessária diminuição da conduta, que continua, e continuará, a ser realizada de maneira 

clandestina por mulheres que sofram com a gravidez indesejada. 

                                                 

57 HIRVONEN, Ewa. “Polish Abortion Tourism”. LAUREA. Finlândia.2017. 

(https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence=)  
58 Tais como: A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR); a Campanha Nacional pelo Aborto e 

Contracepção (CNC); a Associação para o Planeamento Familiar (APF) e; o Movimento Democrático das 

Mulheres (MDM). 

DUARTE, Madalena. “Entre o Radicalismo e a Contenção: O Papel do Direito na Campanha Women on Waves 

em Portugal”. CES. 2007. 
59 Lei no 6/84, de 11 de Maio. Portugal.  
60 DUARTE, Madalena. “Entre o Radicalismo e a Contenção: O Papel do Direito na Campanha Women on Waves 

em Portugal”. CES. 2007. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence
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Duas décadas depois, em 2004, Portugal finalmente testemunha o começo de uma 

mudança no cenário de criminalização do aborto, mudança essa, surpreendentemente, 

amplamente atribuída à campanha da Women on Waves.  

Durante meses, a ONG preparou voluntários lusos para a participação integrada com a 

vinda do “Navio do aborto”, que realizaria sua terceira viagem.  

Contudo, pela primeira vez desde a sua fundação, a Women on Waves foi proibida de 

adentrar águas territoriais (onde efetua o recolhimento das mulheres interessadas nos serviços 

prestados). O governo Português61 enviou, na direção da embarcação Borndieup, dois navios 

de guerra, impedindo que ela adentrasse o porto. 

Com relação ao episódio, Gomperts foi enfática: “No começo ficamos muito chateados, 

pensando que a campanha estava falhando porque o navio não podia adentrar o território e 

nenhum barco local foi encontrado para transportar as mulheres que estavam esperando em 

terra. Mas em um certo momento, percebemos que era a melhor coisa que poderia ter 

acontecido. Porque nós tivemos cobertura da mídia de todos os lugares”62. Apesar de não ter 

sido capaz de realizar abortos em Portugal, Gomperts ensinou o passo-a-passo de todo o 

processo abortivo em uma entrevista televisionada em Rede Nacional. Fazendo com que sua 

mensagem atingisse para muito além das mulheres que aguardavam na orla. 

  Não bastasse a inovação trazida ao ativismo em diversos sentidos, como no uso do alto-

mar, das mídias, bem como na articulação das normas nacionais e internacionais,  Duarte63 

afirma ainda de maneira categórica que, “Durante todo o tempo da formação, para que a ação 

não saísse dos limites da legalidade previamente estudados, estiveram presentes advogados das 

associações portuguesas envolvidas e da WOW”. A busca da garantia dos direitos humanos 

através de um movimento inovador e legítimo, preocupado não só com a promoção de 

resultados reais e práticos, mas também com a manutenção da legalidade de todas as suas ações, 

traz à baila uma nova forma de ativismo que efetivamente produziu resultados em Portugal - 

que descriminalizou o aborto dois anos depois.  

                                                 

61 “Em nome das autoridades marítimas portuguesas, informamos o seguinte: no que se refere ao pedido de 

autorização para a embarcação Borndiep entrar em águas territoriais portuguesas com destino ao Porto da Figueira 

da Foz, informamos que, ao abrigo da Secção III Parte II da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, de 1982, nomeadamente os artigos 19 e 25, e o direito português, esse foi recusado”  

DUARTE, Madalena. “Entre o Radicalismo e a Contenção: O Papel do Direito na Campanha Women on Waves 

em Portugal”. CES. 2007. 
62 DUARTE, Madalena. “Entre o Radicalismo e a Contenção: O Papel do Direito na Campanha Women on Waves 

em Portugal”. CES. 2007. 
63 Idem, Ibidem. 
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Convém ressaltar também uma outra vitória, em 2009 o Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos (ECHR) determinou que o artigo 1064 da convenção, que garante a liberdade de 

expressão, foi violado quando o governo português enviou navios de guerra para impedir a 

entrada do Borndieup em águas portuguesas. O Tribunal considerou a medida adotada pelo 

governo português desproporcional e ressaltou não haver qualquer indicação de que a ONG 

pretendia realizar abortos dentro dos limites territoriais65. 

 A história de sucesso de Portugal, em uma análise simplória, contrapõe-se aos 

resultados percebidos na Irlanda do Norte e na Polônia, em três pontos fundamentais: (i) A 

população Portuguesa tinha clara a percepção da legalidade da ação praticada pela ONG; (ii) O 

passo-a-passo da prática de um aborto seguro recebeu atenção e divulgação ampla da mídia 

nacional e internacional, permitindo uma real e púlbica absorção da noção do controle femino 

sobre o seu próprio corpo, e; (iii) a embarcação não representou qualquer alusão à uma ameaça 

territorial.  

 De certa forma, nos parece, tendo em vista o contexto da primeira campanha bem 

sucedida, que a percepção de legítimidade da ação, bem como a amplitude de sua divulgação e 

a sensação de respeito aos limites territoriais – e, nesse sentido, psicologicamente, culturais -, 

aparentam ser elementos fundamentais na efetivação de uma campanha bem sucedida. 

 

(D) ESPANHA 

 

                                                 

64
 Convenção Europeia dos Direitos Humanos,  Art.10 : “1- Qualquer pessoa tem direito a 

liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber 

ou de transmitir informações ou ideais sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades 

públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os estados 

submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um regime de 

autorização prévia. 2- O exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e 

responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, 

previstas pela lei, que constituam providencias necessárias, numa sociedade democrática, para 

a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a 

prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, a protecção de honra ou dos direitos de 

outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade 

e a imparcialidade do Poder Judicial.” 
65  BUYSE, Antoine. “Women on Waves”. Utrecht. 2009. 
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A legislação espanhola criminalizava, desde 1985, qualquer terminação de gravidez 

motivada por causas que não abrangessem má-formação fetal, estupro ou risco à saúde da 

gestante. 

Em 2008, em sua primeira missão na Espanha, a embarcação “Menina” da Women on 

Waves, lutava para se soltar de um navio-rebocador civil, que tentava impedir sua entrada, a 

poucos metros do porto de Valência, de onde centenas de apoiadores da ONG, e da causa, 

entonavam gritos de ordem, como: “vosotros machistas, sois los terroristas” e “nosotras 

parimos, nosotras decidimos”. Enquanto isso, a polícia espanhola se esforaçava para conter a 

entrada de civis do movimento pró-vida no porto, que, almejando boicotar o movimento, 

ensonavam “No le mates, yo lo cuido”66. 

 A embarcação logrou soltar-se e, sem maiores percalços, conseguiu atracar no porto de 

Valência antes que o rebocador lhe provocasse danos.  

Relatos apontam para algo em torno de 3 a 12 abortos realizados pela ONG nessa 

intervenção. Além de terem ministrado dezenas de palestras e workshops, e distribuído de 

métodos contraceptivos a pílulas do dia seguinte. 

A cobertura da mídia foi tão extensa quanto intensa, mostrando-se particularmente dividida, 

o que não destoa do esperado em um país monárquico de maioria católica. 

Assim como em Portugal, dois anos após a intervenção da WOW, o Senado Espanhol 

aprovou uma nova lei concernente à saúde sexual e reprodutiva, responsável por relaxar as 

restrições ao acesso das mulheres ao aborto legal67. 

A nova lei permite o aborto em qualquer circunstância até as 14 semanas de gestação e 

consolida o procedimento como um direito inviolável da mulher. A lei traz ainda algumas 

inovações, permitindo o aborto em até 22 semanas caso a gravidez represente uma séria ameaça 

à vida da mulher ou à sua saúde, bem como nos casos de má-formação fetal – estendendo 

indefinitivamente esse período quando detectada a má-formação fetal grave68. 

O sucesso da campanha espanhola parece trazer elementos similares aos da campanha 

portuguesa. Diferentemente de Portugal, cujo governo chegou a questionar a legalidade da ação 

- mas cuja reação desproporcional deslegitimou a alegação frente aos cidadãos e à comunidade 

internacional, ocasionando, em contrapartida, a percepção de legalidade - a ação na Espanha 

                                                 

66 TERRASA, Rodrigo. “El 'barco abortista' logra atracar en Valencia tras enfrentarse a una lancha del Consorcio”. 

El Mundo. Valência. 2008.  
67 “Las huellas de Women on Waves, la oenegé holandesa pro aborto”. Prensa Libre. Guatemala. 2017. 

(https://www.prensalibre.com/internacional/las-huellas-de-women-on-waves-la-oenege-holandesa-pro-aborto/)  
68 Idem, Ibidem. 34. 
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foi alvo de grandes protestos, mas sua legalidade não foi questionada pelo Governo ou pela 

população, sendo assim, (i) clara a percepção da população e do estado no que concerne a  

legalidade da ação praticada pela ONG.  

A vasta cobertura da mídia, tão dividida quanto a população espanhola, permitiu que o 

debate permanecesse aceso, amplificando o alcance da informação divulgada pela ONG (ii).  A 

única diferença substancial concerne o fato de a embarcação ter adentrado as águas territoriais 

espanholas, quando não o fez em Portugal (iii). Esse ponto torna-se irrelevante na medida em 

que sua importância está diretamente ligada à percepção de desrespeito aos limites territoriais. 

Considerando o contexto de ampla aceitação da legalidade no que concerne a atividade 

promovida pela WOW e a ausência de proibições governamentais na sua atuação na Espanha, 

resta clara a convicção por parte dos espanhóis de que não houve qualquer percepção de um 

potencial desrespeito à sua territorialidade ou soberania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) MARROCOS 

 

À pedidos do Movimento Alternativo para as Liberdades Individuais do Marrocos, em 

2012, uma embarcação da Women on Waves zarpou mais uma vez. Após meses de 

planejamento, a embarcação trocou as águas holandesas pelas marroquinas em uma tentativa 

inédita de atracar e promover a educação sexual e o aborto seguro em terras muçulmanas. 

A ONG estima que algo em torno de 219.000 a 292.000 marroquinas se submetam à abortos 

clandestinos todos os anos. A legislação marroquina, extremamente restritiva, permitia o aborto 

apenas em casos de risco de vida à gestante. Em decorrência dessa posição legislativa, pelo 
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menos 80 mulheres morrem a cada ano como consequência  de complicações advindas do 

aborto clandestino69.  

No dia esperado para atracação no porto do Smir, os jornalistas eram sumariamente 

impedidos de se aproximar do local, sob a pretensa de que treinamentos militares estavam sendo 

postos em prática. Próximos ao porto, estavam quase 200 manifestantes anti-aborto, muitos 

deles filiados ao partido muçulmano governista70. No mar, a armada marroquina bloqueava a 

entrada da embarcação.  

Após permanecer alguns dias estacionária próxima à entrada do porto, a embarcação  da 

Women on Waves foi alvo de uma incursão militar que a escoltou para longe da zona 

portuária.71 O Marrocos não se pronunciou acerca do seu veto à entrada da WOW de maneira 

formal, o reino optou por paralisar as atividades do porto para todas as embarcações - 

justificando a atitude com a alegação de que havia um treinamento militar em curso na região. 

No Reino Marroquino, não só o aborto, como também o acesso a informações de métodos 

abortivos era ilegal e punível com prisão. De acordo com a WOW, seu principal objetivo com 

essa intervenção era orientar marroquinas quanto a medicamentos disponíveis no país capazes 

de induzir um aborto seguro. Apesar de o objetivo inquestionavelmente não ter sido alcançado, 

a ONG garante ter atendido centenas de mulheres através de uma Hotline72 criada 

especificamente para essa missão. Nesse atendimento a ONG alega ter sido capaz de instruir 

centenas de mulheres quanto ao modo de se utilizar medicamentos amplamente disponíveis nas 

farmácias marroquinas para a realização de um aborto caseiro e seguro. 

Não se pode detectar uma percepção ampla por parte da população marroquina ou seu 

governo quanto a legalidade da ação empreendida. A cobertura da mídia foi escassa, sendo até 

hoje problemático obter acesso a informações relevantes ao episódio. A percepção de ameaça 

à territorialidade marroquina foi tamanha que o porto de Smir foi fechado pelas autoridades e 

a embarcação escoltada para longe. Tomando por base os parâmetros de sucesso observados 

em outros países, a experiência vivida no Marrocos, surpeende pelo grau de fracasso da missão.  

                                                 

69 GORJÃO, Isabel. “ ‘Navio do aborto’ foi impedido de entrar em Marrocos”. Público Comunicação. Portugal. 

2012. 

(https://www.publico.pt/2012/10/04/mundo/noticia/navio-do-aborto-foi-impedido-de-entrar-em-marrocos-

1565910) 
70 Idem, Ibidem. 36. 
71 MCCAMBRIDGE, Ruth. “Women on Waves: “Abortion Ship” Turned away in Morocco”. Nonprofit Quaterly. 

Boston. 2012. 

(https://nonprofitquarterly.org/women-on-waves-abortion-ship-turned-away-in-morocco/)  
72 “Abortion campaigners' boat turned away from Moroccan port”. The Guardian. 2012. 

(https://www.theguardian.com/world/2012/oct/04/abortion-campaigner-boat-moroccan-port)  



 45 

À despeito desse cenário emudecedor, Mohammed VI, Rei do Marrocos, decidiu, em 2015, 

flexibilizar a lei que regula a prática do aborto no país, extendo a permissão para o aborto aos 

casos de estupro, incesto, risco à saúde da mãe ou má formação do feto73. 

Com vistas a esse resultado, nos vemos direcionados para o reconhecimento de uma outra 

forma importante da atuação da Women on Waves, o processo tele-informativo. A Hotline 

criada pela WOW, ainda que indiretamente, aparenta ter sido a dentora  de todos os méritos na 

ação da ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. WOMEN ON WEB 

 

No avançar do século XXI, com a notoriedade adquirida por suas ações humanitárias em 

Alto-Mar e a percepção de suas lacunas de atuação, a ONG expandiu seu universo de ativismo 

e passou a oferecer, em 2005, ajuda humanitária através da internet e do telefone. 

Esse braço da organização, intitulado “Women on Web”, é responsável por oferecer 

diariamente atendimento médico e conscientização, em 11 línguas diferentes, sobre aborto 

seguro. A ONG vem alcançando, por mês, mais de 8 mil mulheres das mais diversas localidades 

através dessas ferramentas. A WOWEB, assim como a WOW, visa propagar a consciência da 

mulher como detentora de direitos reprodutivos, capaz de realizar seu próprio aborto. 

                                                 

73 “Marrocos flexibiliza lei que restringe o aborto”. Revista Exame. 2015. 

(https://exame.abril.com.br/mundo/marrocos-flexibiliza-lei-que-restringe-o-aborto/)  
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De acordo com o Professor Eduardo Magrani74, a vantagem dos dispositivos digitais 

são o seu potencial para promover a participação em torno de questões de interesse público e 

sua capacidade de transformar um consumidor passivo em uma importante fonte de informação 

e, ao mesmo tempo, um protagonista ativo da mudança social. 

Ao entrar em contato com a “Women on Web”  através das redes, as mulheres tornam-

se imediatamente protagonistas de sua própria história.  Na correspondência com a ONG, elas 

podem perguntar qualquer coisa, desde como utilizar métodos contraceptivos a onde comprar 

remédios abortivos, além de como realizar abortos sozinhas e com segurança. Com esse auxílio 

elas podem tomar livremente a decisão que lhes convier de maneira segura e informada. 

Para que esses remédios - na maioria das vezes de venda ilegal no país de onde as 

mulheres buscam o contato - cheguem às mãos de quem precisa (e sem que para isso seja 

necessário aguardar a organização de uma missão e intervenção da Women on Waves por meio 

de sua embarcação), a WOWEB conta com uma rede de colaboradores e drones, ao redor do 

globo, responsáveis por enviar medicamentos (Cytotec, Mifepristone e Misoprostol) em tempo 

hábil ao endereço das solicitantes de ajuda. A equipe de atendimento também possui vasto 

conhecimento das medicações disponíveis em cada território e muitas vezes podem orientá-las 

no prosseguimento do aborto utilizando medicamentos alternativos e acessíveis.  

O movimento cria uma plataforma com potencial comunicativo e transformador na 

medida em que as mulheres não são receptoras passivas de informação, e sim atrizes de um 

mecanismo que lhes permite o exercício autônomo de cidadania. 

 A criação dessa vertente da Women on Waves equilibra todas as deficiências 

encontradas no primeiro projeto, tais como os custos da operação, a pontualidade da ação e a 

dependência de fatores exógenos ao controle da ONG. O uso da Internet permite a expansão 

das frentes de participação e a democratização do acesso à informação. Em certa medida, esse 

ativismo digital apresenta uma grande vantagem face à ação promovida pelas embarcações da 

WOW, qual seja, ela é capaz de quebrar grande parte das barreiras de espaço e tempo que 

mostram-se especialmente importantes em casos dotados da sensibilidade temporal que o 

aborto demanda.  

  Esse mecanismo assegura, em tese, a participação e o engajamento de um número muito 

maior de pessoas. Contudo, é importante que se ressalte o “em tese”, uma vez que o fato de a 

informação existir, não significa que ela está acessível ou que os indivíduos têm conhecimento 

                                                 

74 MAGRANI, Eduardo e MONCAU, Luiz. Digital natives and policy making: thoughts on participation. In: 

digital (alter)natives with a cause? book 3 – to act. Hivos. Bangalore: Índia, 2011. 
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sobre ela. No que concerne o conhecimento, a ação da embarcação da Women on Waves serve 

um propósito duplo: através das intervenções que desempenha ela também desperta atenção 

para a sua ramificação com maior potencial de ação, a Women on Web. 

Abordando a questão da acessibilidade à informação, cumpre informar que durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa nos deparamos com uma questão perturbadora a nível 

regional75, mas que possivelmente repete-se em outros lugares ao redor do mundo, qual seja: O 

site da Women on Web tem seu acesso bloqueado em diversas fontes. O bloqueio ocorre não 

só através da programação de configurações de rede, conforme testemunhado, inclusive, em 

institutos de pesquisa como FGV e Ibmec, mas também a nível de provedor76 (Anexo I), em 

especial a “Net-Vírtua”.  

Buscando entender melhor a problemática do acesso à informação, entramos 

diretamente em contato com a empresa “NET” para questionar o bloqueio do acesso ao 

endereço na Web. Como resposta, foi infomado que existe uma decisão judicial que determina 

o bloqueio de transmissão desse endereço de Web. A funcionária afirmou, ainda, que só estaria 

autorizada a fornecer mais informações se a questão lhe fosse demandada judicialmente (Anexo 

II). 

 Assim, nos deparamos novamente com dois dos problemas já testemunhados no 

desenvolvimento do estudo de caso da atuação da Women on Waves, a censura do acesso à 

informação e o hiato de representatividade. 

 

3. ANÁLISE 

 

Das cinco intervenções marítimas (Irlanda do Norte, Polônia, Portugal, Espanha e 

Marrocos) realizadas pela ONG, apenas duas (Portugal e Espanha), podem ser consideradas 

amplamente bem-sucedidas. As ações na Irlanda e Polônia resultaram em algum grau de 

sucesso, enquanto que a Marroquina mostrou-se parcialmente frustrada. 

       No estudo de caso realizado, foi possível perceber três fatores comuns entre as duas 

missões amplamente bem-sucedidas que estavam ausentes nas demais: (i) A percepção de 

legalidade da ação; (ii) A ampla cobertura da Mídia e; (iii) A percepção de respeito aos limites 

territoriais do país. 

                                                 

75 Não foi possível testar a problemática em nível mais abrangente. 
76 Por provedor entendemos empresas tais como: Net, Claro, Vivo e Tim. 
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Portugal e Espanha, não coincidentemente, também compartilham de outras similitudes – 

inclusive para com a Holanda, país de origem do movimento. Seu histórico religioso e 

colonizador, suas posições geográficas, a base de sua cultura e até mesmo suas línguas são as 

que guardam um maior grau de similaridade se comparadas as dos demais países abrangidos 

pela intervenção da WOW. 

 Existe uma congruência lógica no fato de esses dois países terem reagido de formas 

similares à intervenção, enquanto que os outros três países, que partem de contextos históricos 

e sociais completamente distintos, viram-se pouco impactados, qualitativamente, pela ação 

executada  pela ONG. 

O professor e acadêmico Michael Mohallem77 chegou a uma conclusão similar no que 

concerne a influência dos contextos sociais e ideológicos na adoção de legislações semelhantes, 

impulsionadas, em uma mesma  região, sob circunstâncias de estímulo comum. 

Ao analisar o avanço e sincronia de países latino-americanos e caribenhos na promoção de 

direitos humanos alavancados pelo ativismo civil e protesto online, o acadêmico pondera a 

existência de uma influência ideológica comum dos direitos humanos através dos príncipios da 

doutrina católica e da ideologia socialista nessas regiões. Além disso, Mohallem ressalta que78 

as similaridades culturais e linquísticas não só estimulam o diálogo entre as cortes e 

movimentos da sociedade civil, como também facilitam o “empréstimo” e transplante de 

legislações semelhantes, permitindo que uma ação legal, ou social, que desencadeie um efeito 

positivo seja facilmente observada e replicada por outros Estados que encontrem-se sob o 

mesmo contexto sociocultural. 

 

c.1.  SOCIEDADE CIVIL E DEMOCRACIA 

  

                                                 

77 MOHALLEM, Michael. “Digital rights: Latin America and the Caribbean” (Prefácio). FGV. Rio de Janeiro. 

2017. 
78 “(...) in addition to the historical relevance of Human Rights, it is possible to identify five main contemporary 

reasons for the adoption of strong legal protective schemes. First, the region has been subject to a common 

ideological influence of Human Rights principles through the Catholic doctrine and more recently through socialist 

thinking. Though a global phenomenon, ‘the impulse to incorporate dignity [into states constitutions] was clearly 

strongest in those circles which were influenced by Catholic or socialist thinking, and probably most strongly in 

those circles where both influences were present’. (...) There is also the cultural and linguistic similarities, which 

favours not only the borrowing and coping of similar legal provisions, but also stimulates dialogues between courts 

and civil society movements. Thus, a legal or social action producing positive outcome in one state is easily 

observed by the others and frequently replicated (...)”. (Idem, Ibidem) 
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 Apesar de não contarem com as similitudes apontadas acima, em ambos os países, Irlanda 

e Polônia, as intervenções, ainda assim, tiveram algum grau de sucesso. Não foi  possível, 

porém, detectar algum avanço quantitativo ou qualitativo em termos de redução de mortes em 

consequência de complicações atreladas ao aborto clandestino, tampouco algum progresso no 

que concerne a legislatura vigente. 

No tocante às ações majoritariamente frustradas nestes países em termos de reforma do 

ordenamento jurídico e mortes maternas, podemos notar a insurgência de um problema para 

além do engajamento social, seus históricos nacionais ou contextos culturais. A falha do 

empreendimento ressoa diretamente para uma hiato de representatividade. As urnas Irlandesas 

apontam para um índice de apoio na monta de 66% pendendo para a descriminalização do 

aborto, enquanto que na Polônia esse índice obtém o suporte de 61% da população no plebiscito. 

Por essa perspectiva, podemos notar que a atividade desempenhada pela WOW não falhou: 

a maioria absoluta da população, em ambos os territórios, não só refletiu sobre o assunto como 

posicionou-se publicamente de maneira lúcida e coesa. O avanço legal não foi obtido, única e 

exclusivamente, em virtude da apatia e falta de interesse do legislador. 

De acordo com MacKinnon79, a problemática encontra-se na organização estrutural do 

legislativo, no qual a dominação masculina é instanciada e aplicada. 

Nesse contexto, é primordial refletirmos que, de acordo com dados do Banco Mundial80, 

76% dos assentos legislativos federais são ocupados por homens, ou seja, existem apenas 

23.969 mulheres ocupando estas posições ao redor do globo.  

Dez anos atrás, esse número era ainda menor. As mulheres representavam apenas 13.5% do 

legislativo federal mundial. Os dados apontam para um passado e presente problemáticos. 

Homens assumiram o papel e pressupõe-se no direito de legislar sobre o que as mulheres podem 

fazer com seu próprio corpo.  

 

c.2.  “HARM REDUCTION” E A PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

De acordo com o Instituto Guttmacher81, globalmente, 56% das gravidezes indesejadas 

terminam em aborto induzido. As taxas de aborto em países onde a prática é amplamente legal 

                                                 

79 MACKINNON, Catharine. “Toward a Feminist Theory of the State”. HUP. 1989. 
80 Inter-Parliamentary Union (IPU). “Proportion of seats held by women in national parliaments (%)”. 2018. 

(https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS)  

81 “Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access”. GUTTMACHER INSTITUTE. 2017. 

(https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017)  
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ou altamente restrita são similares: 34 abortos ocorrem para cada 1.000 mulheres grávidas em 

países onde a prática não é restrita, contra 37 a cada 1.000 onde a prática é ilegal.  

Em 14 países em desenvolvimento, onde o aborto inseguro é prevalente, 40% das mulheres 

que têm um aborto sofrem de complicações que demandam atenção médica. Em todas as 

regiões em desenvolvimento combinadas (exceto na Ásia Oriental), cerca de 6,9 milhões de 

mulheres são tratadas anualmente para essas complicações (Anexo III). No entanto, muitas mais 

precisam de tratamento e não o recebem em tempo oportuno. 

Essas estatísticas sugerem, exatamente como preconizou Gomperts, que o debate global 

sobre o aborto não é, e não deve ser, sobre se os abortos acontecem ou não, mas sim sobre se 

eles acontecem com segurança ou não,– e a legalidade é, incontestavelmente, o primeiro passo 

para se obter um aborto mais seguro (Anexo IV), reduzindo o número de mulheres que se veem 

obrigadas a sujeitar-se a procedimentos clandestinos . 

José Temporão82 vocalizou com precisão a percepção de que a legislação não é capaz 

de dissuadir uma mulher quando ela, em face de sua realidade pessoal, opta pela interrupção da 

gravidez.  

“Quando se pergunta sobre ser contra ou a favor do aborto, 

sobre criminalizar ou descriminalizar o aborto, a resposta 

possível não é dizer ‘sim’ ou ‘não’ ao aborto. O que está em 

discussão é se esses abortos serão legais ou clandestinos, seguros 

ou com muito risco, e se mulheres diante dessa decisão serão 

acolhidas ou abandonadas” 

 

 Em resposta à vedação legislativa e em busca da redução do número de mortes maternas 

e da autodeterminação feminina surge a  abordagem de “Harm Reduction”, tal como adota pela 

Women on Waves.83 A noção de “Harm Reduction” para o aborto inseguro é a busca da redução 

de mortes e sequelas relacionadas à prática do mesmo, sem proibir, ou procurar restringir, as 

mulheres de se envolverem em abortos ilegais. 

De acordo com Erdman84, a abordagem de “Harm Reduction” e dos direitos humanos, 

que justifica o auto-uso seguro do misoprostol em vários contextos legais, fundamenta-se nos 

princípios de (i) Neutralidade, (ii) Humanismo e (iii) Pragmatismo, da seguinte forma: 

                                                 

82 Ex-Ministro da Saúde, empossado  em 2007 e sucedido em 2011. 
83 Redução de Danos, tradução livre. 
84 ERDMAN, Joanna N. “Harm reduction, human rights, and access to information on safer abortion”.International 

Journal of Gynecology and Obstetrics. Yale Law School. 2012 
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(i) Neutralidade: Esse princípio refere-se ao foco nos riscos e danos do aborto, sendo 

neutro quanto ao seu status legal ou moral. Procura-se mudar os termos tradicionais 

de debate e afastar as políticas públicas sobre o aborto do debate criminal, 

aproximando-o do debate ao direito à saúde. Um dos benefícios dessa mudança de 

postura é o fato de o discurso da saúde pública oferecer legitimidade política à ação 

governamental sobre o aborto inseguro em meio a potenciais conflitos ideológicos 

acerca da questão. 

(ii) Humanismo: O princípio humanista refere-se ao direito de todas as mulheres ao 

cuidado e à preocupação com suas vidas e saúde; a serem tratadas com respeito; 

valor e dignidade; e ao empoderamento das mulheres para participarem na tomada 

de decisões relacionadas ao seu corpo e na ação política como cidadã plena. 

(iii) Pragmatismo: O princípio busca a análise fática da realidade e a aceitação histórica 

de que as mulheres se envolverão em abortos inseguros, incluindo a auto-indução, 

enquanto a prática não for disponibilizada por vias legais e seguras. 

 

Nessa esteira, os julgamentos de “Open Door V. Dublin” e “Well Woman v. Ireland”85, o 

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou que uma liminar que proíbe os médicos de 

fornecerem informações às mulheres na Irlanda sobre serviços de aborto seguro e legal no 

Reino Unido violou o direito à liberdade de receber e transmitir informações. De acordo com o 

Tribunal, a liminar não poderia ser justificada em virtude de seus efeitos maléficos sobre a 

saúde e o bem-estar das mulheres. A Corte também notou os efeitos discriminatórios da liminar 

sobre mulheres sem recursos ou educação suficientes para acessar fontes alternativas de 

informação. 

 Nesse contexto, consideramos que a política de “Harm reduction” é um passo necessário 

para uma reforma mais ampla, onde o confronto à ordem dominante ainda é politicamente 

instável ou volátil, como nos casos da Polônia e Irlanda do Norte.  Com isso, não pretendemos 

dizer que a volatilidade política deva ser evitada, mas que a busca ativist pela adoção dessa 

política pode ser mais efetiva em termos de proteção do direito da mulher ao aborto seguro do 

que esperar os efeitos de uma reforma gradual.  

 

                                                 

85 “Open Door Counselling V. Dublin” & “Well Woman v. Ireland”, App. Nos. 14234/88 & 14235/88, 15 Eur. 

H.R. Rep. 244; 1992. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

 A Women on Waves assumiu, em primeira mão, a agenda do direito ao aborto 

seguro, colocando em prática suas ideias, contribuindo para a formação de coalizões 

internacionais e nacionais pró-escolha e reinserindo a questão do aborto ilegal e dos direitos 

reprodutivos das mulheres na agenda internacional.  

 Suas ações não só mostraram-se perfeitamente dentro da legalidade, como, a contràrio 

senso da hipótese inicial, também demonstraram aptidão para influenciar políticas públicas e 

os processos de tomada de decisão (a nível pessoal e governamental).  

A ação permitiu que se tomasse conhecimento das extensas diferenças de classe entre 

mulheres capazes de acessar o aborto no exterior e o impacto dramático sobre mulheres menos 

informadas e aquelas que vivem em áreas menos abastadas.  

 Em conclusão, apesar dos problemas, o projeto de Rebecca Gomperts demonstrou o 

enorme potencial de se usar um navio como uma instalação de saúde reprodutiva e, mais 

importante, como mecanismo para se atrair a atenção mundial para a questão do aborto ilegal e 

inseguro. Suas incursões permitiram expor de maneira realística e transparente  o quão grande 

é a demanda por esse serviço sanitário e criaram um novo precedente para o ativismo 

humanitário. 

 Ao apresentar um projeto inovador e proativo, a Women on Waves Foundation criou 

uma nova esperança entre os ativistas pró-escolha ao redor do mundo, mostrando que os 

cuidados com a saúde e a militância criativa podem ser uma combinação de sucesso.  

 A ONG demonstrou ter como vocações principais a reenergização de organizações 

pró-escolha e  a amplificação do debate em seus locais de atuação, deixando claro que sua 

ambição não consiste na ingênua pretensão de erradicar o aborto inseguro através do 

fornecimento em primeira mão desses serviços ou dos meios para tal, mas sim em buscar 

coletivamente uma solução definitiva, através da redes e mares, visando, com suas ações, ser 

potencial catalisador de atenção e de outros movimentos, permitindo que, juntos, pressionem 

pelo verdadeiro remédio ao aborto inseguro, que é, e sempre será, a reforma legislativa.   

 Rebecca Gomperts conseguiu fazer do direito uma alavanca para, articulando 

jurisdição, poder regulatório e potencial emancipatório, questionar a noção equivocada de que 

o Estado detém o direito de normatizar a vida – provocando, assim, mudanças monumentais a 

nível não só nacional, como internacional e escancarando uma problemática hierarquia de 
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gênero que priva as mulheres de sua autonomia, de seu  direito à liberdade reprodutiva e de sua 

igualdade. 
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VI. ANEXOS 

 

(I) Provedores de Rede 
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(II) Contato NET-Vírtua 
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(III) Graduação da segurança no Aborto por Regiões. 

 

 

 

 

(Fonte: GANATRA, Bela. “Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: 

estimates from a Bayesian hierarchical model”. The Lancet. 2017.) 
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(IV) Correlação entre o grau de restrição da lei e o nível de segurança dos abortos 

realizados. 
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