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Amicus Curiae – ADPF 442

A Defensoria Pública do Estado do Pará, instituição permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado com assento constitucional no art. 134
da CRFB/88, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus e instâncias, judicial e
extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos
legalmente

necessitados,

de

forma

integral

e

gratuita,

CNPJ/MF

n.

34.639.526/0001-38, por intermédio do Núcleo de Defesa dos Direitos
Humanos e Ações Estratégicas - NDDH, órgão da Defensoria Pública do
Estado do Pará, ambos com sede à Rua Padre Prudêncio, nº 154, Bairro
Comércio, CEP 66019-080, Belém/PA, representado por sua coordenadora a
Defensora Pública Juliana Andrea Oliveira, mediante designação da Defensora
Pública Geral (doc anexo) em parceria com a Clínica de Atenção à Violência –
CAV da Universidade Federal do Pará, representada por sua professora
coordenadora e advogada Luanna Tomaz de Souza, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, requerer ingresso na qualidade de

AMICUS CURIAE

nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental –
ADPF n° 442, conforme o artigo 6°, §2°, da Lei n° 9.882 de 1999 c/c §2° do artigo
7° da Lei n° 9.868 de 1999, e pelos fatos e fundamentos expostos adiante.

1 - DA LEGITIMIDADE E REPRESENTATIVIDADE DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DPE/PA) E DA CLINICA DE ATENÇÃO A
VIOLÊNCIA (CAV/UFPA) COMO AMICUS CURIAE

Desde o ano de 1963 a Defensoria Pública do Estado do Pará promove
a assistencia jurídica a população vulnerável desse Estado, garantindo o acesso
a justiça ao povo oprimido e excluído dos seus direitos básicos. Sua missão é
garantir assistência jurídica integral, gratuita, judicial e extrajudicial, aos
legalmente necessitados, prestando-lhes a orientação e a defesa em todos os
graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando a conciliação e a
promoção dos direitos humanos.
Há que se dizer que a Defensoria Pública do Estado do Pará é uma
instituição pública essencial ao regime democrático de Direito, tendo como
parâmetro os ditames das “100 Regras de Brasília sobre o acesso à Justiça das
pessoas em condição de vulnerabilidade” e que possui atuação na defesa,
diálogo e articulação dos direitos da mulher em relação ao seu corpo.
Um dos principais eixos de atuação da Defensoria Pública do Estado do
Pará é o trabalho especializado entre os Núcleos da Mulher, Núcleo Criminal e
NDDH na defesa do aprimoramento dos direitos da mulher, observando a
vulnerabilidade que esta se encontra diante de normas erigidas em um sistema
jurídico patriarcal e firmando posição em relação a descriminalização do aborto,
como direito individual a ser exercido pela livre escolha da mulher.
A Defensoria Pública do Estado do Pará é independente e imparcial em
relação a quaisquer organizações ou movimentos políticos, religiosos ou
econômicos, pautando sua atuação, repise-se, nas “100 Regras de Brasília
sobre o acesso à Justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade” e

portanto, na defesa das pessoas, in casu das mulheres, em situação de
invisibilidade social e que são as principais afetadas pela criminalização
do aborto.
De fato, além do dialógo permanente com diversos coletivos feministas
no Estado do Pará ou nacionais, participação em eventos científicos, rodas de
diálogos e de educação em direitos as mulheres em situação de vulnerabilidade,
a Defensoria Pública do Estado do Pará tem atuado em inúmeros casos alusivos
a temática posta nesta ADPF:

a) defesa judicial de mulheres acusadas do crime de aborto;

b) direito ao tratamento médico para aquelas mulheres que tiveram
complicações em decorrência de abortos caseiros ou em clinicas clandestinas;

c) mulheres que sofreram estupros mas não conseguem o direito ao aborto
pela ausência de provas do ocorrido ou demora na concessão do alvará
judicial, tendo que conviver com a gravidez e posteriormente com a prole
oriunda deste tipo de violência e ainda;

d) mulheres que não possuem condição social para criação de filhos e que
são abandonadas a própria sorte sem qualquer amparo familiar ou
governamental.

A realidade da grande maioria das mulheres amazônicas espelha a
submissão à violência de genêro e de classe social. Não raras vezes, o aborto
levado a efeito pela mulher amazônica se dá num contexto de ameaça e abuso
psicológico por parte dos companheiros e de extrema pobreza, realizado por
parteiras/aborteiras em locais clandestinos sem nenhuma preocupação com o
estado da mulher. Tais abortos não fazem parte das estatísticas, pois se
proliferam nas veias dos rios e povoados do interior do Pará com a lógica dos

“fetos engolidos”, tal qual são chamados na extensa ilha do Marajó, desabitada
de políticas públicas.
No cenário da ilha do Marajó (onde situam-se sete dentre os vinte
municipios com menor IDH do Brasil), no Baixo Amazonas (região de Santarém),
nos garimpos da região dos Carajás e de Itaituba, nos grandes empreendimentos
de Altamira e Barcarena, nas fazendas de soja e gado do Sul do Pará e na região
metropolitana e central de Belém a violência contra mulher não possui sequer
estatísticas confiáveis, mas são amplamente conhecidas e aceitas pela cultura
local. O corpo da mulher não lhe pertence, servindo apenas para satisfazer a
lascívia dos genitores e demais parentes, para os garimpeiros e trabalhadores
rurais, para os fazendeiros e para os peões de obras.
A conhecida lenda amazônica do boto cor de rosa que se transforma num
belo e elegante jovem nas noites de lua cheia e que conquista e engravida as
mulheres, abandonando-as posteriormente, é somente a forma pitoresca que os
moradores dessa região se utilizam para validar a lógica do estupro paterno que
resulta em gravidez.
Em sua maioria, essas mulheres brancas, negras, pardas, ribeirinhas,
quilombolas, indigenas e/ou pobres são mantidas dentro dessa cultura de que
seu corpo não lhe pertence, sofrendo as consequências de ser mulher em um
mundo ainda rusticamente masculino, convivendo com diversas gravidezes
indesejáveis, impossibilitadas de exercerem a opção do abortamento.
A responsabilidade pela gravidez é alocada tão somente na figura da
mulher, daí porque é necessário reconhecer sua autonomia para decidir ter ou
não a prole.
“Fetos são engolidos” sem qualquer amparo institucional ante o medo da
prisão; crianças nascem sem paternidade declarada fruto de relações não
estáveis com os peões das obras dos grandes empreendimentos e das
fazendas, deixando uma extenso rol de filhos sem amparo paterno e que se
submeterão a extrema pobreza da mãe que se mantém excluída da possibilidade
de um futuro melhor via qualificação profissional pela necessidade de sustentar
sua prole submetendo-se a subempregos; enquanto fazendeiros ricos pagam

pela realização de abortos valendo-se, inclusive, de Hospitais Públicos
Municipais tal qual a denúncia na operação da Polícia Civil do Estado do Pará
denominada “Sexto Dia” em que se apura a realização de diversos abortos em
citado hospital a expensivo custo.1
Comprometida com a missão de promover e proteger integralmente a
saúde física e psíquica das mulheres e no direito de escolha sobre o próprio
corpo, a Defensoria Pública do Estado do Pará está empenhada em utilizar
instrumentos judiciais e extrajudiciais de direito interno e internacional para
contribuir com a proteção e promoção dos direitos humanos dessas mulheres.
Esse compromisso fundamenta a presente manifestação na qualidade de
Amicus Curiae, a fim de demonstrar a incompatibilidade dos artigos 124 e 126
do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/1940, com as obrigações internacionais
do Brasil de proteger os direitos das meninas, adolescentes e mulheres
brasileiras.
Tendo em vista as bases e princípios da Defensoria Pública, e o fato de
a criminalização do aborto colocar em risco a saúde e a vida das mulheres,
atingindo principalmente a mulher amazônica, este Amicus Curiae fornecerá
uma análise das obrigações internacionais de direitos humanos assinadas pelo
Brasil e também da necessidade de se reformar a legislação penal punitiva sobre
aborto.

A CAV – Clínica de Atenção à Violência é um projeto da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) que objetiva atender
pessoas em situação de violência e realiza trabalho de combate e prevenção
através de atendimentos interdisciplinares às vitimas e palestras em escolas
e outras instituições sociais, atendendo seis formas de violência, dentre as
quais de violência contra mulher. Intervém no social e na saúde através da
prevenção e tratamento das vítimas, realiza parcerias/divulgações, busca
alternativas para que possam atender com qualidade e humanização as

1http://www.policiacivil.pa.gov.br/pol%C3%ADcia-civil-deflagra-opera%C3%A7%C3%A3o-para-

apurar-venda-de-partos-e-abortos-ilegais-em-reden%C3%A7%C3%A3o, acesso em 03/11/2017

vitimas de violências. A Clínica possui profissionais das mais diversas áreas,
tais como odontologia, enfermagem, psicologia, serviço social, direito.
Desenvolve, numa perspectiva interdisciplinar, intervenções concretas e
integradas junto a instâncias sociais, de saúde, educacionais e jurídicas.
O método clínico de ensino surge nos Estados Unidos na década de
1930, como alternativa ao ensino jurídico tradicional. Objetiva assim combater
diversas deficiências na formação usual dos advogados, aliando o estudo à
atuação prática, constantemente sujeita à reflexão. Em 1933, Jerome Frank
escreve “Why not a clinical Lawyer-school?”, uma forte crítica ao ensino
jurídico então vigente. Frank propõe o método clínico do estudo do direito, em
parte inspirado nas escolas de medicina: com a supervisão de professores,
os estudantes devem estar familiarizados com a prática profissional,
aprendendo a lidar com a imprevisível realidade. As críticas aos modelos de
estudo norte-americano são também válidas para o ensino jurídico latinoamericano, frequentemente pautado na memorização de conteúdos de
normas e opiniões doutrinárias. Surgem então, no Brasil, as clínicas jurídicas
propondo formas criticas de estudo do direito e novas dinâmicas de
intervenção na sociedade.
Na Universidade Federal do Pará surgiu umas das primeiras Clínicas
de Direitos Humanos do país que ajudou a consolidar a Rede Amazônica de
Clínicas de Direitos Humanos. Ganha força no Pará a luta em defesa dos
direitos humanos devido o grande contexto de violação de direitos na região.
A CAV – Clínica de Atenção à Violência é a única clinica universitária
do país que desenvolve pesquisas, estudos e atendimento especialmente à
pessoas em situação de violência, em especial mulheres. No rol de pessoas
atendidas destacam as mulheres que interromperam a gravidez e muitas
vezes sofrem com a constante ameação de criminalização e os problemas de
saúde decorrentes da prática clandestina. Esse contexto, na Amazônia,
ganha graves contornos levando-se em conta a precariedade da rede de

assistência e das políticas públicas levando à morte de muitas mulheres.
Desta forma, é com grande honra que se habilita nestes autos, na qualidade
de Amicus Curiae na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a seguinte
manifestação sobre a incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal,
Decreto-Lei nº 2.848/1940, com as obrigações internacionais do Brasil em
matéria de direitos humanos.
Deste modo, não há dúvidas que restam comprovadas a legitimidade e
o interesse das postulantes, tanto por meio de sua missão institucional quanto
pelo trabalho desenvolvido em prol da defesa dos direitos da mulher à saúde e
à autonomia reprodutiva, na busca pela equidade de gênero. Diante do exposto,
demonstrada está a admissibilidade do ingresso na qualidade de Amicus Curiae.

2 - DA ADMISSIBILIDADE

A admissibilidade da presente manifestação respalda-se no artigo 6°, §2°,
da Lei n° 9.882 de 1999 c/c §2° do artigo 7° da Lei n° 9.868 de 1999, as quais
dispõem, respectivamente, sobre o processo e julgamento da arguição de
descumprimento de preceito fundamental e sobre o trâmite da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, prevendo de
maneira inequívoca a possibilidade de entidades da sociedade civil e da
Defensoria Pública participarem nas ações de controle concentrado de
constitucionalidade. A Lei n° 9.868 de 1999 dispõe nos seguintes termos:
Art. 7° (...) §2° — O relator, considerando a relevância da matéria
e a representatividade dos postulantes, poderá por despacho
irrecorrível, admitir, observando o prazo fixado no parágrafo
anterior, a manifestação de outros órgãos e entidades

De acordo com a Lei n° 9.882 de 1999: “Art. 6° (...) § 2° — Poderão ser
autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por
requerimento dos interessados no processo.”

O instituto do Amicus Curiae teve sua inserção formal na legislação
processual constitucional com as Leis n° 9.868/99 e nº 9.882/99. Desde a edição
de tais leis, inúmeros memoriais, pareceres, arrazoados e documentos foram
admitidos por este Supremo Tribunal Federal e juntados aos processos de
controle concentrado de constitucionalidade.
No entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a
possibilidade de manifestação de terceiros em tais processos tem o objetivo de
democratizar o controle concentrado de constitucionalidade, oferecendo-se
novos elementos e perspectivas para os julgamentos. É o que se depreende da
ementa de julgamento da ADIn 2130-3/SC:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE.
POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 2º).
SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO
AMICUS CURIAE NO SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
ADMISSÃO DEFERIDO.
- No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato
de constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro
processualizou a figura do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art.
7º, § 2º), permitindo que terceiros - desde que investidos de
representatividade adequada - possam ser admitidos na relação
processual, para efeito de manifestação sobre a questão de
direito subjacente à própria controvérsia constitucional.
- A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no
processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se
como fator de legitimação social das decisões da Suprema
Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em
obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de
fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a
permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva
eminentemente pluralística, a possibilidade de participação
formal de entidades e de instituições que efetivamente
representem os interesses gerais da coletividade ou que
expressem os valores essenciais e relevantes de grupos,
classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º,
§ 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa
legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem
por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional.

Reforça-se a isso outro precedente desta Egregia Corte na ADIn
5334/DF que admitindo o ingresso da Defensoria Pública da União como amicus
curiae ressaltou:
“a significativa importância da intervenção formal do “amicus
curiae” nos processos objetivos de controle concentrado de
constitucionalidade como tem sido reconhecido pela própria
jurisprudência desta Suprema Corte: “’AMICUS CURIAE’ – (…)
– PLURALIZAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL E A
QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
EXERCÍCIO
DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL
–
DOUTRINA – PRECEDENTES – (…) – DISCUSSÃO SOBRE A
(DESEJÁVEL) AMPLIAÇÃO DOS PODERES PROCESSUAIS
DO ‘AMICUS CURIAE’ – NECESSIDADE DE VALORIZAR-SE,
SOB PERSPECTIVA EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O
SENTIDO
DEMOCRÁTICO
E
LEGITIMADOR
DA
PARTICIPAÇÃO FORMAL DO ‘AMICUS CURIAE’ NOS
PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA.”
(ADPF 187/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

O presente pleito preenche todos os pressupostos exigidos por lei e
jurisprudência para a manifestação da Defensoria Pública do Estado do Pará na
qualidade de Amicus Curiae, devendo ser, portanto, admitido.
É evidente a relevância da matéria discutida no âmbito da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental, apresentada pelo Partido Socialismo
e Liberdade (PSOL), e seu impacto para a sociedade, sobretudo no que diz
respeito aos direitos e à saúde das mulheres, em especial da mulher amazônica.
A presente demanda, como será demonstrado, se relaciona diretamente com a
realização dos direitos humanos garantidos pelo direito internacional e pela
Constituição Federal brasileira.
3 – DO MÉRITO

a. DIREITO À VIDA

A vida é um direito fundamental dos seres humanos, assegurado pela
Constituição Federal e por tratados internacionais. Todavia, há muita

controvérsia sobre o momento em que de fato surge a vida de um ser humano.
Algumas correntes acreditam que ela inicia-se na concepção, isto é, no momento
da fecundação, sendo essa linha defendida principalmente por instituições
religiosas, como a Igreja Católica. As correntes da ciência se dividem entre vários
momentos da formação do feto, como na nidação, no momento da formação dos
pulmões ou no início da atividade cerebral.
A corrente que defende que a formação da vida ocorre com o início da
atividade cerebral merece destaque. Isso porque, apesar de não haver uma
definição legal do momento em que a vida começa, a lei nº 9.434/1997, a qual
dispõe sobre a remoção e doação de órgãos, define em seu artigo 3º que o
momento da morte dar-se-á com o diagnóstico de morte encefálica, isto é, com
o fim da atividade cerebral. Logo, é coerente usar essa lei como paralelo para
dispor que se a vida finda-se com término da atividade cerebral, ela se inicia com
o começo da atividade cerebral.
O ministro Luís Roberto Barroso, em voto da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, defendeu a descriminalização do
aborto até o terceiro mês de gestação sob o argumento de não haver
“potencialidade de vida fora do útero materno”, arguindo sobre a não formação
cerebral completa nesse período. A linha que crê no início da vida como o
momento da formação dos pulmões também é pertinente nesse sentido. Por
volta da 24ª semana de gestação, formam-se os pulmões do feto. Este seria o
momento de formação da vida, pois é a partir daí há a possibilidade da
sobrevivência do feto fora do útero. Assim, pode-se afirmar que a potencialidade
de vida começa não na formação cerebral, mas quando é possível que o feto
sobreviva sem o útero materno.
A partir disso, pode-se falar que há uma possibilidade de vida dos fetos,
mas não há certeza sobre o momento em que de fato há vida. Não é aceitável a
criminalização do aborto, elencado como um crime contra a vida, já que não há
definição legal acerca do momento que o feto deixa de ser uma possibilidade de
vida para tornar-se vida de fato. O direito fundamental à vida é assegurado a
todos, mas o que é assegurado é a vida, não sendo aceitável que a possibilidade

indefinida de vida seja posta com o mesmo peso da vida formada, principalmente
em se tratando das consequências penais que a criminalização traz.

b. O RESPEITO ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

A história brasileira tem nos mostrado ao longo dos anos que a simples
proibição do aborto não diminui a sua prática, pelo contrário, em nosso país as
taxas de aborto são bastante elevadas, demonstrado a ineficácia de legislações
restritivas.

No

cenário

internacional,

vários

países

desenvolvidos

já

descriminalizaram o aborto principalmente durante o primeiro trimestre de
gestação, desde a segunda metade do Século XX, a exemplo do Canadá em
1969, Estados Unidos (1973), França (1975), Austrália (1975), Nova Zelândia
(1977), Itália (1978), Holanda (1980), Espanha (1985), Alemanha (1993). Tais
países tem conquistado grandes avanços desde então na proteção aos direitos
das mulheres, sendo legislações mais restritivas ainda marcas de países em
subdesenvolvimento, faz-se necessário que o nosso país - mesmo que
retardamente – siga a mesma trilha.
Observa-se que a legislação interna, restritiva, e punitiva está em total
desconexo com os parâmetros internacionais, contrariando, assim os princípios
que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, em
especial a prevalência dos direitos humanos, consagrada no art. 4º, II, da Carta
Magna.
O primeiro tratado de fundamental importância para a proteção dos
direitos humanos das mulheres de âmbito global foi a Convenção sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979.
Inúmeras previsões da Convenção também incorporam a preocupação de que
os direitos reprodutivos das mulheres devem estar sob o controle delas próprias,
cabendo ao Estado assegurar que as decisões das mulheres não sejam feitas
sob coerção e não sejam a elas prejudiciais. Em 1993, a Declaração de Direitos
Humanos de Viena, que reitera a concepção de universalidade da Declaração
Universal de Direitos Humanos de 1948, afirma, em seu parágrafo 18, que os

direitos humanos das mulheres são parte inalienável, integral e indivisível dos
direitos humanos universais.
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, elaborado em
1966, pela Assembleia Geral da ONU entrou em vigor no Brasil em 1992. Tal
Pacto reafirma alguns dos ideais trazidos pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem, introduzindo tais direitos entre os tratados de cumprimento
obrigatório, e, principalmente, trazendo medidas contra a violação destes.
Dentre os principais direitos e liberdades contemplados pelo Pacto de
Direitos Civis e Políticos, está o direito à vida, consagrado em seu art. 6º, da
seguinte forma: “O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá
ser protegido por lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”.
Ao dispor que o direito à vida é inerente à pessoa humana, o
referido dispositivo leva a compreensão de que falar em vida
humana e em pessoa humana não é a mesma coisa, e, assim,
a proteção à vida do nascituro não é equivalente àquela
proporcionada após o nascimento. Esse é o entendimento
esposado pelo jurista Daniel Sarmento, em sua obra
Legalização do Aborto e Constituição2, como se pode, assim,
observar:
(...) o nascituro, embora já possua vida, não é ainda pessoa. Isto,
frise-se bem, decorre não apenas da lei. Recorde-se, no
particular, que o Código Civil brasileiro é expresso ao
estabelecer, logo no seu art. 2º, “que a personalidade civil da
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo,
desde a concepção, os direitos o nascituro”. [...] Neste ponto
cumpre esclarecer que falar em vida humana e em pessoa
humana não é a mesma coisa. Indiscutivelmente o embrião
pertence a espécie homo sapiens, sendo, portanto, humano
[...] Possui o embrião identidade própria caracterizada pelo fato
de que constitui um novo sistema em relação à mãe e é dotado
de um código genético único, trata-se, portanto, de autêntica
vida humana, e como projeto de pessoa, merece já o nascituro
a proteção do ordenamento e da Constituição. Não, porém, o
mesmo grau de proteção que se confere à pessoa.

2

SARMENTO, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição. In Piovesan, Flávia. Nos limites
da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Editora
Lumen Juris, 2007. p. 3-50.

Nesse mesmo sentindo, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, ao
comentar a Constituição da República Portuguesa anotada3, esclarecem:
A Constituição não garante apenas o direito à vida, enquanto
direito fundamental das pessoas. Protege igualmente a própria
vida humana, independentemente dos seus titulares, como valor
ou bem objetivo (...) Enquanto bem ou valor constitucionalmente
protegido, o conceito de vida humana parece abranger não
apenas a vida das pessoas, mas também a vida pré-natal, ainda
não investida numa pessoa (...).. É seguro, porém, que (a) o
regime de proteção da vida humana, enquanto simples bem
constitucionalmente protegido, não é o mesmo que o direito à
vida, enquanto direito fundamental das pessoas, no que respeita
à colisão com outros direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos (v. g., vida, saúde, dignidade, liberdade da mulher,
direito dos progenitores a uma paternidade e maternidade
consciente); (b) a proteção da vida intrauterina não tem que ser
idêntica em todas as fases do seu desenvolvimento, desde a
formação do zigoto até ao nascimento;(c) os meios de proteção
do direito à vida designadamente os instrumentos penais podem
mostrar-se inadequados ou excessivos quando se trate da
proteção da vida intrauterina.

É indiscutível a tutela constitucional da vida intrauterina, contudo, a
proteção conferida a este é mais fraco do que a proteção conferida pelo nosso
ordenamento jurídico à vida extrauterina. Não se nega ao embrião de proteção,
todavia, não é igualada a da pessoa já nascida, uma vez que aquele que ainda
está em formação apenas está no seu caminho em tornar-se homem.
De tal sorte que, conclui-se que à vida embrionária não é conferido peso
absoluto, onde este direito deve ser ponderado quando em confronto contra
direitos fundamentais de pessoas já nascidas, no caso em tela, os direitos das
mulheres à saúde, privacidade, liberdade e autonomia reprodutiva, de modo em
que sejam harmonizados os preceitos constitucionais e também aqueles trazidos
por tratados internacionais sobre direitos humanos.

3

Constituição da República Portuguesa anotada, 2º edição., v.I., Coimbra, Almedina, 1985,
p.175. In Sarmento, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição. In Piovesan, Flávia. Nos
limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos.
Editora Lumen Juris, 2007. p.33.

Ao não fazer expressamente, a nossa Constituição Federal deixou de
conceber a doutrina que protege o feto desde a concepção, além disso, nosso
país é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica, de 1969). Comumente tal dispositivo é utilizado pelos mais
conservadores para dizer que a tentativa de descriminalizar o aborto afrontaria
o nosso ordenamento jurídico, à luz de tal pacto, já que referido pacto, no artigo
4º, inciso I, estabelece que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. Entretanto, fazer
essa

interpretação

é

algo

totalmente

equivocado

e

revela

enorme

desconhecimento destes sobre a construção histórica da Convenção Americana
de Direitos Humanos.
O órgão responsável por fazer a interpretação do Pacto de San José é
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH (organismo da
Organização dos Estados Americanos, OEA, responsável pela observância e
respeito aos Direitos Humanos), onde no caso de número 2141, contra os
Estados Unidos da América, decidiu (Resolução 23/81, de 06 de março de 198)
que o direito ao aborto não viola o artigo 4º, inciso I de tal Convenção.
Durante a Conferência de São José, a delegação do Brasil apresentou
emenda propondo a eliminação da frase final do parágrafo, para que fosse
suprimida qualquer referência à proteção do feto. A delegação dos Estados
Unidos apoiou a proposta brasileira, enquanto a delegação da República
Dominicana apresentou proposta em separado, com o mesmo objetivo. Em
sentido contrário, a delegação do Equador, propôs que se retirasse a expressão
“em general”. O texto final manteve o compromisso adotado na Conferência de
Bogotá, harmonizando-se com as legislações nacionais que contemplavam o
direito ao aborto. Assim, o texto aprovado em São José, propositadamente, não
assegurou a proteção da vida desde a concepção como uma regra absoluta,
justamente para não conflitar com as legislações nacionais que garantiam o
direito ao aborto.

Essa análise da construção histórica do Pacto de São José, feita por
ocasião do exame do caso 2141, firmou o entendimento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos no sentido de que o direito ao aborto não
viola o artigo 4º, inciso I, do Pacto de São José.
Portanto, não há que se falar em qualquer obstáculo jurídico à aprovação
da reforma legal para descriminalizar o aborto no Brasil, o que virá a atender os
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro para que seja
assegurada a proteção integral dos direitos humanos das mulheres.

c. ASPECTOS DA TIPICIDADE PENAL

Conforme interpretação da Constituição e em observância aos direitos
das mulheres inscritos como pilar do ordenamento jurídico pátrio, o STF decidiu
por afastar a tipicidade da conduta de aborto quando realizado dentro do primeiro
trimestre da gestação4. É necessário afastar a tipicidade das condutas abortivas
descritas nos artigos 124 e 126 já que os direitos fundamentais incompatíveis
são perenes durante toda a situação de gestação da mulher.
Na ementa da decisão colegiada da Suprema Corte em relação ao
habeas corpus 124.306, salientaram-se os direitos da mulher que restam
incompatíveis com a criminalização do aborto.
A criminalização é incompatível com os seguintes direitos
fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que
não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação
indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito
de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e
psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu
psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já
que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena
de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa
matéria.

4

HC 124.306 Rio de Janeiro

Além disso, esta Corte Suprema ressaltou o fato de a criminalização do
aborto em situação dos três primeiros meses de gestação ser desproporcional.
A tipicidade é instrumento, em um Estado de Direito, de filtro democrático pelo
qual o direito penal limita o poder punitivo do Estado. E isto se faz na medida em
que se busca diminuir a seleção por características pessoais do poder punitivo
de autor através do direito penal de ato. A partir disso, quando se enxerga a
realidade seletiva dos marcadores sociais de classe e raça das mulheres que
tendem a conseguir e das mulheres que tendem a não conseguir abortar e o
Poder Público não age positivamente, o direito penal não cumpre e nem pode
cumprir seu papel de atenuar os efeitos de tal seletividade inerente ao poder
punitivo e segue como vetor na contra mão da garantia de direitos5.
Os artigos 124 e 126 do Código Penal descrevem tipos penais
inconstitucionais, certamente em casos de gestação nos três primeiros meses,
o que enseja atipicidade das condutas diante do caso concreto pós-Constituição
Federal. Isto porque no próprio julgamento do HC em pauta, este período da
gestação não engendra viabilidade de vida extrauterina utilizada como critério na
decisão para afastar consideração do feto enquanto pessoa e, logo, a
constitucionalidade da conduta abortiva em análise.

d. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO

PENAL,

ARTIGO

124)

COM

OS

PRINCÍPIOS

CONSTITUCIONAIS LIMITADORES DA CRIMINALIZAÇÃO

Como ensinam Raúl Cervini6 e Alessandro Barata7, sob a égide da
principiologia

da

intervenção

mínima,

ontologicamente

impregnada

na

concepção do Estado Democrático de Direito, é obrigatória e imprescindível a
observância

5

dos

princípios

democráticos

limitadores

do

processo

Tipicidade em um Estado Democrático de Direito. ZAFFARONI e BATISTA.
Los procesos de descriminalización, Montevideo, Editorial Universidad, 2ª ed., 1993.
7 Derecho penal y criminología, n. 31, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1987.
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de

criminalização, entre os quais podem ser lembrados os seguintes: princípio da
idoneidade; princípio da proporcionalidade; princípio da subsidiariedade; e
princípio da racionalidade.
Além disso, não podem ser olvidados, também, os seguintes critérios
que devem ser observados no processo de criminalização nos Estados
Democráticos de Direito: não criminalizar quando se trata de tornar dominante
uma determinada concepção moral; não criminalizar simbolicamente; e não
criminalizar comportamentos frequentes ou aceitos por parte significativa da
população.
E, como ensina Maria Lúcia Karan, “são esses princípios e critérios,
aliados á orientação direcionada para o rompimento com as marcas da ideologia
patriarcal, que devem fornecer as bases para a discussão de um novo tratamento
da lei penal às questões que, ligadas à sexualidade e às relações familiares,
interessam específica e diretamente às lutas pelo reconhecimento e garantia dos
direitos da mulher, pela superação da desigualdade e construção de uma nova
forma de convivência entre os sexos, aqui consideradas dentro do campo
normativo”8.
Assim, é imprescindível analisar a criminalização do auto-aborto,
tipificado no artigo 124 do Código Penal, sob o arnês dos princípios e critérios
acima mencionados.

e. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO PENAL, ARTIGO 124) COM O PRINCÍPIO DA IDONEIDADE.
“Descriminalizar significa abandonar, humildemente, a concepção de que é apenas
através de qualificação jurídica, com recurso à tipificação penal, que se propulsiona o progresso
da sociedade” (Miguel Reale Junior)9

8

Sistema penal e direitos da mulher, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 3, n. 9, Ed.
Revista dos Tribunais, 1995, SP, p. 152/153.
9 Descriminalização, Revista do Instituto dos advogados Brasileiros, 1991, p. 187.

De acordo com o princípio da idoneidade, a criminalização de qualquer
conduta deve ser um meio útil para controlar um determinado problema social.
E é inegável que a mantença formal da criminalização primária do auto-aborto
no sistema jurídico brasileiro não está sendo útil para controlar esse problema
social e de saúde pública que é a prática do abortamento.
Aliás, a criminalização do aborto tem sido totalmente inútil e ineficaz,
pois, de acordo com estimativas oficiais, são realizados, no Brasil, todos os anos,
aproximadamente 1.000.000 de abortamentos, sem que a criminalização do
auto-aborto contribua de qualquer forma para a contenção ou prevenção dessas
condutas.

Gráfico 1 - Estimativas do número de abortos induzidos no Brasil - 200510
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Como observa Flávia Piovesan, “sob o prisma fático, o país tem quase
dois abortos clandestinos por minuto11” e “estima-se que entre 750.000 a
1.400.000 de abortos clandestinos foram realizados apenas em 2000, de acordo
com o dossiê Aborto Inseguro, realizado pela Rede Feminista de Saúde”12.

10

Estimativas do número de abortos induzidos Este indicador é utilizado para suprir a
deficiência de informações disponíveis para medir a incidência de abortamentos, principalmente
em países onde o abortamento não é livre. O método proposto pelo Instituto Alan Guttmacher é
aceito e utilizado internacionalmente, tendo se tornado uma referência obrigatória em todos os
estudos sobre magnitude do aborto.MÉTODO DE CÁLCULO Foram utilizados como fatores de
correção um sub-registro de 12,5% e descontada uma proporção de 25% de abortos
espontâneos. Assim a estimativa foi obtida aplicando-se a seguinte equação: número de
internações por abortamento x 5 x 1,125 x 0,75. FONTE DOS DADOS PRIMÁRIOS (número
de internações).Ministério da Saúde/SAS. SIH-SUS (www.datasus.gov.br). 1 - Ponto médio das
estimativas do número de abortos induzidos = número de internações por abortamento x 5 x
1,125 x 0,75 (Metodologia do Instituto Allan Guttmacher) 2 - Limite superior das estimativas do
número de abortos induzidos = número de internações por abortamento x 6 x 1,125 x 0,75
(Levando-se em conta a possibilidade de que o uso de misoprostol tenha reduzido a necessidade
de internações em conseqüência de abortamento) 3 - Limite inferior das estimativas do número
de abortos induzidos = número de internações por abortamento x 3,5 x 1,125 x 0,75 (admitindo
a hipótese proposta por Corrêa e Freitas)
11 A respeito, ver Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 2004.
12 Daniel Sarmento e Flávia Piovesan, org., Nos limites da vida, Ed. Lumen Juris, RJ, p. 207

Decididamente, esses números apontam que a ilegalidade do aborto não
os tem impedido de acontecer, mas apenas piorado as condições em que são
realizados e agravado os riscos inerentes a essa prática13. Mas não é só.
Lembre-se, também, de que, como demonstram os dados do Ministério
da Saúde, o sistema SUS tem prestado assistência médica a aproximadamente
250.000 mulheres, por ano, em razão da prática de abortamentos.

Gráfico 2 - Número de internações no SUS por abortamento (em milhares)
Brasil - 1992 a 2005
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E não se olvide que mais de 30 entre 1.000 mulheres brasileiras em
idade reprodutiva já praticaram o abortamento14.
Assim, é inexorável a conclusão de que a criminalização do auto-aborto
no Brasil representa um fracasso absoluto na tentativa de arrostar esse problema
social e de saúde pública, que há de ser enfrentado pela sociedade brasileira,
inclusive por seu sistema jurídico, mas jamais pelo fracassado, inócuo, inútil e
ineficaz sistema de criminalização.

13
14

Daniel Sarmento e Flávia Piovesan, org., Nos limites da vida, Ed. Lumen Juris, RJ, p. 207
Fonte: Alan Guttmacher Inst., 1994

Como se vê, e como afirma Maria Lúcia Karan15, a proibição
criminalizadora do aborto é um exemplo eloqüente desse fracasso proibicionista,
pois “a criminalização não impede e nunca impediu a realização de abortos”.
Aliás, vale a pena lembrar as considerações feitas por Maria Lúcia Karan
a respeito da inutilidade da proibição criminalizadora do abortamento:
Estamos acostumados a falar em crime, como se essa
expressão pudesse traduzir um conceito natural, que partisse de
um denominador comum, presente em todos os tempos ou em
todos os lugares. Mas, como bem ilustra o quadro relativo ao
aborto, na realidade, crimes não passam de meras criações da
lei penal, não existindo um conceito natural que os possa
genericamente definir. Condutas, que, como o aborto com o
consentimento da gestante, são criminalizadas em
determinados lugares, podem não ser em outros. O que ontem
foi crime, hoje pode não ser; e o que hoje é crime, amanhã
poderá deixar de ser. (...) Decerto, o aborto não é uma conduta
desejável, uma situação que se possa avaliar positivamente.
Decerto, não é um simples meio de planejamento familiar, uma
forma de assegurar a livre opção pela maternidade ou um direito
da mulher sobre seu corpo. Abortar é provocar a morte do
produto da concepção, que, embrião ou feto, é uma vida
humana, que, embora dependente, embora ainda não tendo a
qualidade de pessoa, tem direitos, inclusive e naturalmente o
direito à vida, que ao Estado cabe assegurar. Mas, o
reconhecimento deste direito à vida longe está de sugerir a
proibição. Ao contrário, a descriminalização do aborto, em todas
as partes do mundo, se faz urgentemente necessária”16

É inegável, pois, que a criminalização do auto-aborto é ineficaz e não é
útil para o enfrentamento do problema social em menção e, por isso, é
absolutamente incompatível com o princípio da idoneidade.
Com efeito, “a legislação repressiva-punitiva, ao assinalar a prevalência
absoluta e incondicional dos direitos de uma vida embrionária em detrimento dos
direitos das mulheres, revela uma ineficácia dramática, que, ao mesmo tempo
nega o direito à saúde e à vida das mulheres, não salvaguardando, na prática, o
direito à vida do feto.

A efetiva implementação dos direitos sexuais e

Proibições, crenças e liberdade: o debate sobre o aborto, Revista Discursos Sediciosos –
Crime, Direito e Sociedade, ano 9, n. 14, 1º e 2º semestre, Ed. Renavan, p. 167 a 179.
16 Proibições, crenças e liberdade: o debate sobre o aborto, Revista Discursos Sediciosos –
Crime, Direito e Sociedade, ano 9, n. 14, 1º e 2º semestre, Ed. Renavan, p. 167 a 179.
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reprodutivos, sob a perspectiva dos direitos humanos, demanda uma ação
político-jurídica emancipatória, criativa e transformadora que, enfrentando tabus,
assegure aos indivíduos o exercício de sua sexualidade e de sua capacidade
reprodutiva, com plena autonomia e dignidade”.17
E a descriminalização do aborto não implica, obviamente, deixar a vida
intra-uterina ao desamparo, pois há formas mais eficazes e úteis de proteção da
vida fora do sistema penal, especialmente no âmbito das políticas públicas
sanitárias.
É por isso que a Corte Constitucional Portuguesa, no acórdão de n.
85/85, de 29 de maio de 1985, decidiu que a vida intra-uterina reclama proteção
do Estado, mas a Constituição Portuguesa, exatamente como a brasileira, não
obriga que essa proteção tenha natureza penal, não sendo possível concluir que
“a ausência de proteção penal equivale pura e simplesmente a desamparo e
desproteção” (Diário da República, 2ª série, 25.06.1985, p. 254).
Decididamente,

a

proteção

da

vida

intra-uterina

mediante

a

criminalização do aborto tem sido absolutamente ineficaz e inútil, o que implica
flagrante violação ao princípio da idoneidade e exige a proclamação de sua
inconstitucionalidade e a adoção de medidas outras, eficazes e úteis, para o
enfrentamento desse problema, que é de saúde pública e social, e, que por isso,
merece enfrentamento, mas não no âmbito do sistema repressivo.

f. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO

PENAL,

ARTIGO

124)

COM

O

PRINCÍPIO

DA

RACIONALIDADE
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Silvia Pimentel, Direitos Reprodutivos e Ordenamento Jurídico Brasileiro: subsídios a uma
ação político-jurídica transformadora, Cadernos CCR 2, Comissão de Cidadania e Reprodução,
São Paulo, 1993 (mimeo), p. 94.

“Onde for absolutamente irrelevante ou criminógena a tutela penal, apesar da
dignidade punitiva de certa conduta, o Estado deve abster-se de incriminar”(Maria
Fernanda Palma)18

De acordo com o princípio da racionalidade, no processo democrático
de criminalização devem ser considerados os benefícios e os custos sociais
causados pela adoção da medida proibicionista criminalizadora.
Induvidosamente, não se pode manter a criminalização de uma conduta
quando os custos sociais decorrentes da adoção dessa medida proibicionista
são maiores que aqueles causados pelo problema que se pretende com ela
arrostar.
E, no que diz respeito ao abortamento, a sua criminalização, além de
inútil e ineficaz, está acarretando terríveis custos sociais muito superiores e mais
intensos que aqueles causados pela prática dos abortos.
Eis os dados, sobre o ABORTO INSEGURO NO BRASIL (Ministério da
Saúde Brasil & Alan Guttmacher Institute):
•
•
•
•
•
•
•
•

3,65 abortos por 100 mulheres de 15 a 49 anos
Perfil das mulheres: jovens (menores de 20 anos e primigestas)
20% das mortes maternas no Maranhão (1987 - 1991)
Salvador – 1ª causa de morte materna desde 1990
3ª causa de morte materna em São Paulo - 9,9 %
5ª causa mais freqüente de internação
2º procedimento obstétrico mais realizado
250 mil internações pelo Sistema Único de Saúde para tratamento das
complicações do abortamento.

Induvidosamente, a criminalização do abortamento afasta as mulheres
da assistência sanitária segura e as submete ao abortamento inseguro, praticado
na ilegalidade, em condições de riscos constantes e terríveis.

18

Constituição e Direito Penal: as questões inevitáveis, in Jorge Miranda (org.). Perspectivas
constitucionais nos 20 anos da constituição de 1976, v. II. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p.
235

Com efeito, a elevada prática de abortos ilegais em todo o mundo, bem
como no Brasil, diante da negativa da assistência médica segura, é responsável
por altos índices de mortalidade materna.
Aliás, é preciso lembrar, mais uma vez, a observação feita por Flávia
Piovesan: “a ilegalidade [do aborto] não os tem impedido [de acontecer], mas
apenas piorado as condições em que são realizados e agravados os riscos
inerentes a essa prática”19.
Milhões de mulheres no mundo estão colocando em risco as suas vidas
e a sua saúde para interromper uma gravidez não desejada: das 210 milhões de
gestações por ano, 75 milhões são indesejadas; 46 milhões de abortos são
induzidos por ano (22%); 20 milhões de abortos inseguros são praticados
anualmente; de 60.000 a 70.000 mulheres morrem e milhões de mulheres
suportam graves complicações reprodutivas, físicas e psíquicas, por ano, em
razão da prática do aborto inseguro20.
E não é só. A cada minuto, no mundo, 380 mulheres engravidam, 190
mulheres enfrentam gestações não planejadas ou não desejadas, 110 mulheres
referem complicações da gravidez e 40 mulheres realizam um abortamento
Inseguro21.
E, a cada dia, 55.000 abortos são realizados de forma insegura: 95%
deles ocorrem em países em desenvolvimento e provocam a morte de mais de
200 mulheres por dia22.
Em todo o mundo, os abortos inseguros contribuem para 13% das
mortes maternas, sendo que, em alguns países, 60% dos casos de mortalidade
materna são resultantes de abortos inseguros.
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disponível
em
http://www.redesaude.org.br/dossies/html/dossieaborto.html.
20 World Health Organization. Unsafe Abortion, 1998
21 The White Ribbon Alliance For Safe Motherhood, 1998
22 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla, Saúde reprodutiva e direitos
humanos: integrando medicina, ética e direito, tradução Andrea Romani e Renata Perrone, Rio
de Janeiro, Cepia, 2004, p.10.

A Organização Mundial da Saúde afirma que mais da metade das mortes
decorrentes de abortos induzidos ocorrem nos países do Sul e no sudeste
asiático, seguido da África Subsaariana23.
E, no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, são
praticados 3,65 abortos por 100 mulheres de 15 a 49 anos, essas mulheres são
jovens (menores de 20 anos) e primigestas, 20% das mortes maternas ocorrem
no Maranhão (1987 - 1991), em Salvador, o aborto inseguro constitui a primeira
causa de morte materna desde 1990 e, em São Paulo, é a terceira causa de
morte materna (9,9 %), o aborto inseguro é a quinta causa mais freqüente de
internação e constitui o segundo procedimento obstétrico mais realizado e
ocorrem 250.000 internações, por ano, pelo Sistema Único de Saúde, para
tratamento das complicações do abortamento24.
Como observam Aníbal Fagundes e José Barzelatto, “a segurança do
aborto se correlaciona fortemente com a sua legalidade: a maioria dos abortos
ilegais é de risco enquanto a maioria dos abortos legais é realizada sob
condições de segurança”.
No mesmo sentido, Sonia Corrêa e Maria Betânia Ávila observam que “o
aborto inseguro é causa de mortalidade e morbidade feminina e o aborto seguro
é um procedimento médico que responde a uma necessidade específica das
mulheres que, quando não adequadamente respondida, põe em risco seu direito
à vida25”.
Com efeito, milhares de mulheres, vítimas da exclusão e da dominação
de uma ideologia patriarcal que não tem fronteiras, pobres em sua grande

29.Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla, Saúde reprodutiva e direitos
humanos: integrando medicina, ética e direito, tradução Andrea Romani e Renata Perrone, Rio
de Janeiro, Cepia, 2004, p.27.
24Ministério da Saúde Brasil & Alan Guttmacher Institute
25 Sonia Corrêa e Maria Betânia Ávila, Direitos Sexuais e Reprodutivos – Pauta Global e
Percursos Brasileiros, In: Elza Berquó (org.), Sexo & Vida: Panorama da Saúde Reprodutiva no
Brasil, Campinas, ed. Unicamp, 2003, p.43.

maioria, estão vivenciando, todos os anos, em todo o mundo, uma experiência
dantesca.
Abandonadas no lago de Tântalo, essas mulheres têm enfrentado uma
terrível guerra, sem precedentes, contra a omissão da sociedade e, em especial,
dos Estados, inclusive daqueles que se dizem sociais e democráticos, e que se
proclamam garantidores dos direitos humanos.
Milhares de mulheres estão morrendo todos os anos, em todo o mundo,
em razão da prática de abortamento inseguro26, enquanto, no Brasil, em
particular, o abortamento inseguro constitui uma das principais causas de morte
de gestantes.
E não se olvide, como adverte Flávia Piovesan, que “o direito de viver
livre de morte materna evitável integra os direitos humanos das mulheres e – sob
o prisma da individualidade, interdependência e inter-relação dos direitos
humanos – interage com os direitos à saúde, à igualdade, à não discriminação,
à educação, à liberdade, à segurança, dentre outros, de forma a assegurar o
direito à dignidade plena de que são titulares as mulheres”27.
Aliás, é por isso que o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da ONU (Comitê Desc), ao externar a sua preocupação com a
mortalidade materna no Brasil, recomendou que sejam adotadas medidas
eficazes “com a finalidade de proteger as mulheres dos efeitos dos abortos
clandestinos e inseguros, assegurando que as mulheres não recorram a tais
procedimentos prejudiciais”28, causadores de tantas mortes, em especial entre
as mulheres pobres e marginalizadas29.
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Segundo a OMS, o abortamento inseguro é aquele procedimento realizado para interromper
uma gravidez indesejada, praticado por pessoas sem as necessárias qualificações ou aquele
que é realizado em um ambiente sem as mínimas condições de segurança médica, ou ambos
(Organização Mundial de Saúde. Saúde. Aborto sem riscos: guia técnico e políticas para
sistemas de saúde. Genebra. OMS, 2003).
27 Mortalidade materna e direitos humanos, p. 11.
28 Direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. O cumprimento do Piedesc pelo Brasil,
Plataforma brasileira de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais – Plataforma DhESC
Brasil, Brasília, 2003.
29 O panorama das mortes maternas evitáveis no Brasil viola o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (Piedes, ONU, 1.966), especialmente devido ao seu impacto

Portanto, a principal e mais terrível conseqüência da criminalização do
aborto, que acarreta a prática do aborto inseguro, é o enorme índice de mortes
de gestantes.
Entretanto, como afirmam Aníbal Faúndes e José Barcelatto, “as mortes
de mulheres relacionadas ao aborto são apenas a ponta de um grande iceberg”,
pois, centenas de milhares de mulheres, todos os anos, estão sofrendo terríveis
conseqüências físicas e psíquicas em razão do abortamento realizado em
condições precárias e inseguras: infecções, que se instalam nas paredes do
útero ou que migram para as trompas, para os ovários ou para a cavidade
abdominal (doença inflamatória pélvica – DIP); lesões traumáticas ou químicas
dos genitais e outros órgãos pélvicos; reações tóxicas a produtos ingeridos ou
introduzidos nos genitais; hemorragias, que acarretam anemia, choque e morte
ou que exigem transfusões sanguíneas de emergência, que as expõem a altos
riscos de peritonite e contaminação com HIV e outras infecções; septicemia e
choque séptico; retirada das trompas, dos ovários e do útero; obstrução das
trompas que pode conduzi-las à esterilidade ou à gravidez tubária, outra causa
dramática de morte materna; dores pélvicas crônicas; limitação da vida diária e
das atividades sexuais; e depressão e complicações psicológicas em situações
de pressão”30.
E não se olvidem as não menos terríveis conseqüências sociais e
econômicas geradas pelo abortamento clandestino que, realizado em condições
inseguras e desumanas, deixa muitos filhos na orfandade e desestrutura
unidades familiares31.

desproporcional sobre a vida das mulheres afrodescendentes, mestiças e indígenas, pobres e
solteiras, que vivem nas regiões mais pobres do país, o que caracteriza um padrão sistemático
de discriminação por motivos de sexo, raça/etnia, estado civil e localização geográfica no acesso
aos serviços público de qualidade (A morte materna e os direitos humanos, p. 46).
30 Aníbal Faundes e José Barcelatto. O drama do aborto – em busca de um consenso, p. 81
31 “cuando una mujer muere, su família y su comunidad sufren una considerable pérdida: las
familias pierdem su contribución en nel manejo del hogar, la economía pierde su contribución
productiva, los hijos huérfanos tienen menos posibilidades de alcanzar mayor educación y
atención en salud a medida que crecen. Se calcula que por cada muerte materna
promedialmente quedan cuatro niños huérfanos, lo que trunca los proyetos de desarrollo y las
perspectivas de futuro de estas niñas e niños”. La mortalidad es un emergente de la gran

É por isso que o Comitê DHESC, consciente das terríveis conseqüências
do aborto inseguro, praticado em razão da criminalização, asseverou que “os
países deverão adotar medidas com a finalidade de proteger as mulheres dos
efeitos dos abortos clandestinos e inseguros, assegurando que as mulheres não
recorram a tais procedimentos prejudiciais”.
E a CIPD + 5 concluiu que os sistemas de saúde dos Estados tem o
dever de treinar e equipar os provedores de saúde e tomar outras medidas que
assegurem que os abortamentos não criminosos sejam seguros e acessíveis,
adotando, também, outras medidas adicionais para proteger a saúde das
mulheres (ONU, 1999).
Mas não é só!
Na Declaração do Cairo (CIPD), os Estados admitiram que não devem
promover o aborto como método anticonceptivo, mas reconheceram, em
uníssono, que o aborto é um problema de saúde pública.
E, em conseqüência, em Beijing, em 1995, bem como em Nova Iorque,
em 2006 (CSW), os Estados se comprometeram a rever a sua legislação
repressiva relacionada ao aborto.
Aliás, até mesmo no Consenso de Genval (Bélgica, 1994)32 ficou
afirmado que “a descriminalização do aborto, portanto, é uma resposta mínima
a esta realidade, e um meio razoável de proteger a vida e a saúde das mulheres”,
com base nas seguintes observações: 1) a voz de nenhuma fé isoladamente
deve ter tanto peso como para esterilizar o debate ou paralisar ações na agenda
internacional; 2) cada mulher individualmente tem liberdade de seguir sua
consciência em assuntos que têm um impacto sobre a sua sobrevida, saúde,

mortalidad de esta práctica. Se calcula que cada día por lo menos unas 2.169 mujeres y
adolescentes son hospitalizadas en la región debido a abortos inseguros. También es importante
el impacto económico. Los gastos en tiempo de internación, personal para atención,
medicamentos, transfusiones, etcétera, son cuantiosos. La cirurgia radical indicada en los casos
de sepsis posaborto constytue una cirurgia mutilante con graves secuelas y complicaciones”. (v.
Leonel Briozzo, “Aborto provocado: un problema humano. Perspectivas para su análisis –
estrategias para su reducción”, Revista Médica del Uruguay, n. 3, p. 190.
32 34 teólogos de diferentes crenças se reuniram em Genval, Bélgica, a convite do Park Ridge
Center for the Study of Health, Faith and Ethics (Chicago) com a colaboração do Fórum
Internacional para a Bio-Filosofia (Lovaina), para discutirem a agenda da Conferência do Cairo.

bem estar e destino e, para que essa liberdade tenha significado, as mulheres
precisam de acesso à educação, aos recursos para a sua saúde reprodutiva e
oportunidade para seu desenvolvimento pessoal e progresso socioeconômico;
3) qualquer que seja a posição referente ao aborto, as comunidades religiosas
não podem desprezar o fato de que este ocorre e que, em lugares onde o aborto
é ilegal ou severamente restrito, ele frequentemente representa um risco para a
vida e saúde das mulheres.
Mas não é só.
Constou também da Declaração de Chiang Mai, (Tailândia, 2004) que
“em nenhum lugar o papel das religiões é mais evidente que na área da saúde
sexual e reprodutiva das mulheres. Considerando a preocupação moral e a
variedade de posições em torno do aborto, o ponto de vista de uma religião em
particular não pode se impor sobre a consciência de outros. A descriminalização
do aborto é uma resposta mínima a essa realidade”33.
Decididamente, a legislação repressiva-punitiva tem acarretado um
significativo impacto negativo para a vida das mulheres, especialmente para
aquelas de baixa renda, que, destituídas de outros meios e recursos, ora são
obrigadas a prosseguir na gravidez indesejada, ora sujeitam-se à prática de
aborto em condições de absoluta insegurança.
Com efeito, as mulheres que têm recursos financeiros são atendidas de
modo seguro, com qualidade e sem risco para sua saúde e vida, enquanto
mulheres economicamente desfavorecidas continuam a submeter-se ao aborto
clandestino e inseguro.
Aliás, como ressalta Jandira Feghali, “a ilegalidade aprofunda o abismo
entre mulheres pobres e ricas. Divide o direito à vida por classe. Existem aquelas
mulheres que podem realizar o procedimento em clínicas adequadas e aquelas
que põem em risco a própria vida e a possibilidade de futuras gestações
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líderes religiosos e grupos de mulheres se reuniram em Chiang Mai, na Tailândia, para
discutir a participação das religiões na busca de melhores condições de vida para as mulheres
nesta; essa reunião foi organizada pelo Centro para a Saúde e as Políticas Sociais e pelo
Conselho pela Paz

desejadas em clínicas sem a menor condição ou em auto-abortos. São essas
últimas que batem às portas do Sistema Único e Saúde com as seqüelas de
abortamentos realizados de forma insegura. Somente em 2004, cerca de
240.000

internações

foram

motivadas

por

curetagens

pós-aborto,

correspondentes aos casos de complicações decorrentes de abortamentos
inseguros”34.
Assim, a criminalização do abortamento, além de ser inútil e ineficaz às
completas para garantir a vida dos fetos, contribui, paradoxalmente, para a
ocorrência da morte seletiva de mulheres.
Decididamente, o drama do aborto ilegal tem gerado um evitável e
desnecessário desperdício de vidas de mulheres, acometendo com acentuada
gravidade e seletividade as mulheres que integram os grupos sociais mais
vulneráveis.
E, nesse sentido, como observa Flávia Piovesan, “a negativa do aborto
legal surge como flagrante violação aos direitos humanos das mulheres, pois o
aborto inseguro representa uma tragédia de elevado impacto para a saúde
pública, apontando a um vasto universo de mortes evitáveis de mulheres”35.
Como se vê, a criminalização do abortamento, além de ser uma medida
absolutamente inútil e ineficaz para enfrentar esse problema social e de saúde
pública, é responsável por altos índices de mortalidade materna e, também, por
terríveis conseqüências sociais e danos físicos e psíquicos para as mulheres que
se submetem ao aborto inseguro.
Com efeito, como observa Maria Lúcia Karan, o afastamento da
proibição criminalizadora do aborto encontra respaldo na constatação dos danos
que ela própria causa:

42. Jandira Feghali, Aborto no Brasil: obstáculos para o avanço da legislação, In: Alciene
Cavalcante e Dulce Xavier (org.), Em Defesa da Vida: aborto e direitos humanos, São Paulo,
Católicas pelo Direito de Decidir, 2006, p.224.
35 Daniel Sarmento e Flávia Piovesan, org., Nos limites da vida, Ed. Lumen Juris, RJ, p. 207

“No caso do aborto, às não evitadas mortes de embriões ou fetos
somam-se as mortes e lesões sofridas por milhares de mulheres em decorrência
da precariedade das condições de sua realização clandestina.
A desigualdade e a injustiça reveladas na criminalização localizada
agora volta a se revelar de forma dramática. Nos países livres do proibicionismo,
serviços hospitalares se tornam acessíveis e o aborto pode ser realizado por
profissionais preparados, geralmente se fazendo no início da gravidez, sendo,
assim, raras as complicações para a saúde da mulher relacionadas a tal
procedimento. Mas, quando o aborto é proibido, embora, naturalmente, mulheres
privilegiadas tenham acesso a clínicas particulares bem equipadas e com
profissionais preparados, as mulheres das classes subalternizadas se submetem
a condições precárias, realizando o aborto por seus próprios meios ou com
pessoas (profissionais ou não) despreparadas, geralmente em condições nãohigiênicas, o que resulta em grande número de complicações para sua saúde e
mortes. Calcula-se que pelo menos cerca de um terço das mulheres que
realizam abortos em condições precárias sofram sérias complicações em sua
saúde.
Foi fundamentalmente a compreensão desta necessidade de evitar a
morbidade e a mortalidade resultantes dos procedimentos clandestinos que
conduziu à liberalização de legislações por todo o mundo, a partir da década de
1950. E os países, que romperam com o proibicionismo nesta matéria, logo
assistiram à espetacular diminuição de complicações para a saúde provocadas
por abortos, reduzindo o número de mortes de mulheres daí decorrentes
praticamente a zero.
O exemplo da Romênia é bastante ilustrativo. A proibição foi abolida em
1957, permanecendo a legalidade do aborto até novembro de 1966, quando, em
conseqüência de uma política pró-natalidade, restabeleceu-se a proibição. Com
a clandestinidade, a mortalidade de mulheres relacionada aos abortos atingiu
níveis recordes. Em 1965, ainda sob a legalização, o número de mortes de
mulheres causadas por complicações decorrentes do aborto era de 20 para
100.000 nascidos vivos. Em 1974, essa taxa subiu para quase 100 e, em 1983,

já atingia 150. Quando a proibição foi novamente abolida, em dezembro de 1989,
menos de um ano depois, a taxa de mortalidade já caía para cerca de 60 por
100.000 nascidos vivos.7
Como apontado em trabalho publicado pela Organização Mundial da
Saúde,8 nos Estados Unidos da América a taxa de mortes de mulheres
decorrentes de abortos é de 0,6 por 100.000 procedimentos, o que faz a prática
lá legalizada ser tão segura quanto uma injeção de penicilina.
É, pois, antes de tudo, para evitar os danos causados pelo
proibicionismo, para evitar milhares de mortes e lesões, que se faz imperativo o
reconhecimento da liberdade da mulher de optar pelo aborto, assegurando-se
sua realização em sistemas públicos de saúde.
A enganosa publicidade do proibicionismo aqui se desnuda. Os
proibicionistas costumam se apresentar como defensores da vida e, mais do que
isso, pretendem-se os únicos defensores da vida. Em suas campanhas, tentam
estigmatizar os antiproibicionistas, como se estes não tivessem compromisso
com a vida. Mas, as constatadas mortes de mulheres causadas pelas condições
precárias em que realizados os proibidos abortos, que, repita-se, não são nem
nunca foram impedidos pela proibição, não parecem incomodar”36.
É evidente, portanto, que a criminalização do abortamento viola
frontalmente o princípio da racionalidade.
E não se olvide que o Brasil, ratificou tratados e convenções
internacionais

de

direitos

humanos,

incorporando-os

ao

seu

sistema

constitucional de garantias37, assumindo o compromisso de garantir às mulheres

Proibições, crenças e liberdade: o debate sobre o aborto, Revista Discursos Sediciosos –
Crime, Direito e Sociedade, ano 9, n. 14, 1º e 2º semestre, Ed. Renavan, p. 167 a 179
37 Constituição Federal, artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º: os tratados internacionais de direitos
humanos ratificados pelo Brasil têm natureza constitucional e status de norma de garantia dos
direitos fundamentais. O Brasil ratificou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e
erradicar a violência contra a mulher – “Convenção de Belém do Pará” (1994), em 27 de
novembro de 1995, a Convenção Interamericana para prevenir e punir torturas (1985) em 20 de
julho de 1989, a Convenção Americana de Direitos Humanos – “Pacto de San José da Costa
Rica” (1969), em 25 de setembro de 1992, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes (1984), em 28 de setembro de 1989, a Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (1979), em 1º de
36

uma assistência plena à sua saúde sexual e reprodutiva, o que o obriga a
enfrentar essa flagrante violação dos direitos humanos das mulheres, não
apenas no campo jurídico-formal, mas, principalmente, com políticas públicas
inclusivas, efetivas e eficazes38.
Com efeito, como ensina Robert Alexy, em caso de conflito entre dois
valores, ou bens, havendo mais de uma forma igualmente efetiva para a proteção
de um, dever-se-á escolher aquela menos lesiva ao outro39.
Assim, a proteção da vida intra-uterina deve ser implementada mediante
a adoção de medidas que estejam fora do âmbito do sistema penal, pois é
evidente que a criminalização do aborto como forma de proteção da vida intrauterina, além de ineficaz e inútil, produz efeitos criminógenos e acarreta terríveis
conseqüências para os direitos das mulheres.

g. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
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fevereiro de 1984, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), em 24 de janeiro
de 1992. E esses tratados e convenções internacionais, que têm natureza constitucional no
nosso ordenamento jurídico, garantem às mulheres o direito à igualdade e à não discriminação,
o direito à auto-determinação, o direito à segurança pessoal, o direito de não ser objeto de
ingerências arbitrárias em sua vida pessoal e familiar, o direito de respeito à sua liberdade de
pensamento e consciência, o direito de respeito à vida, o direito de que se respeite a sua
integridade física, psíquica e moral, o direito ao respeito à sua dignidade, o direito ao acesso a
procedimentos jurídicos justos e eficazes quando submetida a violência, o direito de não ser
submetida a nenhum tratamento desumano ou cruel, no âmbito físico ou mental, e o direito ao
tratamento de sua saúde física e mental.
44. Na declaração de Pequim, está proclamado que “os direitos da mulheres são direitos
humanos” e é afirmado o direito à assistência à saúde sexual e reprodutiva das mulheres; na
Declaração e no Programa de Viena, são reconhecidos os direitos das mulheres à igualdade, à
tolerância e à dignidade; no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
os Estados assumem a obrigação de criar condições que assegurem a todos assistência médica
plena; na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher
(CEDAW), são reconhecidos os direitos à assistência à saúde sexual e reprodutiva da mulheres
e os Estados comprometem-se a proteger as mulheres dos efeitos negativos à saúde causados
pelo abortamento; e na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher (Convenção de Belém do Pará), é reconhecido o direito das mulheres a uma
vida livre da morte materna evitável.
39 In Janaina Conceição Paschoal, Contituição, Criminalização e Direito Penal, p. 143.

“A tutela penal há de ser ultima ratio das medidas culturais, econômicas, sociais
e sanitárias, e não um sucedâneo para a falta delas” (Tribunal Constitucional Português)
40

De acordo com o princípio da subsidiariedade, embasado na
principiologia do Estado-Penal Mínimo e da ultima ratio, a criminalização
somente se justifica quando não houver outros meios ou alternativas para o
enfrentamento do problema social a ser arrostado.
E é evidente que o problema do aborto pode e deve ser enfrentado fora
do sistema penal, de modo mais eficaz e não danoso, sem que as mulheres
tenham que suportar os riscos do aborto inseguro, por políticas públicas de
promoção da saúde das mulheres, em especial no âmbito da saúde sexual e
reprodutiva, pela efetivação de programas eficientes de planejamento familiar,
pela educação formal, bem como pela informal, pela capacitação de profissionais
para promover o acolhimento das mulheres, pela mantença de estruturas
sanitárias preparadas para garantir os direitos à saúde física e psicológica, pela
mantença de sistemas de acolhimento e orientação, por políticas públicas que
promovam a igualdade de gênero e o afastamento da ideologia patriarcal, pelo
aumento do poder das mulheres na tomada de decisões sobre a sua sexualidade
e reprodução, pelo apoio integral à maternidade, pela garantia de informações a
respeito da sexualidade e do uso dos meios de anticoncepção e, ainda, pelo
acesso pleno aos meios anticonceptivos.
Como ensina Flávia Piovesan, “o efetivo exercício dos direitos sexuais e
reprodutivos demanda políticas públicas, que assegurem a saúde sexual e
reprodutiva”:
“Nessa ótica, essencial é o direito ao acesso a informações, a meios e
recursos seguros, disponíveis e acessíveis. Essencial também é o direito ao mais
elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual, tendo em vista a saúde não como
mera ausência de enfermidades e doenças, mas como a capacidade de desfrutar
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Diário da República, 2ª série, 25.06.1985, p. 255).

de uma vida sexual segura e satisfatória e de reproduzir-se ou não, quando e
segundo a freqüência almejada. Inclui-se ainda o direito ao acesso ao progresso
científico e o direito à educação sexual. Portanto, clama-se aqui pela
interferência do Estado, no sentido de que implemente políticas públicas
garantidoras do direito à saúde sexual e reprodutiva41.
Para o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no General
Comment 1442, o direito à saúde contém os seguintes elementos interrelacionados: a) disponibilidade (availability), isto é, os serviços e programas de
saúde devem ser disponíveis em quantidade suficiente; b) acessabilidade
(accessibility), o que, por sua vez, envolve quatro dimensões – o princípio da
não-discriminação (a saúde deve ser acessível a todos, especialmente aos
grupos vulneráveis, sem discriminação); a acessibilidade física; a acessibilidade
econômica e a acessibilidade de informação; c) aceitabilidade (acceptability), ou

47. A Organização Mundial de Saúde propõe um lista de indicadores da saúde reprodutiva que
podem ser utilizados tanto na esfera nacional, como na global: a) taxa de fecundidade total; b)
taxa de prevalência de uso de métodos contraceptivos; c) taxa de mortalidade materna; d)
percentagem e mulheres grávidas atendidas por profissionais capacitados, pelo menos uma vez,
durante a gravidez; e) percentagem de partos acompanhados por pessoal capacitado; f) número
de estabelecimentos com serviços obstétricos primários essenciais para cada 500.000
habitantes; g) número de estabelecimentos com serviços obstétricos integrais essenciais para
cada 500.000 habitantes; h) taxa de mortalidade perinatal; i) percentagem de nascidos vivos com
peso abaixo da média; j) prevalência de sorologia positiva para sífilis em adolescentes grávidas
atendidas no acompanhamento pré-natal; k) percentagem de mulheres em idade reprodutiva
que, pelos níveis de hemoglobina, são classificadas como anêmicas; dentre outros. (Rebecca J.
Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla, Saúde reprodutiva e direitos humanos:
integrando medicina, ética e direito, tradução Andrea Romani e Renata Perrone, Rio de Janeiro,
Cepia, 2004, p.09). Estes autores adicionam que: “no mundo, apenas 46% dos partos ocorrem
em instalações médicas, sendo que 57% deles são acompanhados por equipes médicas
capacitadas, e em torno de 68% de mulheres grávidas recebem atendimento pré-natal. A cada
ano morrem no mundo aproximadamente 515.000 mulheres de complicações durante a gravidez
e o parto. Nos países em desenvolvimento, a maternidade é listada como sendo a primeira causa
de problemas de saúde entre mulheres jovens adultas (com idade entre 15 e 44 anos) ,
representando 18% do total de doenças neste grupo. A mortalidade materna varia mais entre
países do que qualquer outro indicador de saúde pública. Nos países africanos, por exemplo,
uma em cada 16 mulheres corre o risco de morrer por causas ligadas à maternidade durante sua
vida. Por outro lado, para sua irmã vivendo em um país desenvolvido, este risco cai para 1 em
cada 2.500 mulheres”. (op. cit. p. 10)
42 A respeito, ver Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR), General
Comment 14, UN ESCOR, 2000, Doc. N. E/C 12/2000/4, bem como CEDAW, General
Recommendation n. 24 , 1999. Consultar ainda Direitos Sexuais e Reprodutivos na Perspectiva
dos Direitos Humanos, Advocaci/Funuap, Rio de Janeiro, 2003.

seja, os serviços e programas de saúde devem respeitar a ética médica e serem
apropriados à questão de gênero e à questão geracional; d) qualidade, isto é, os
programas e serviços de saúde devem ser cientifica e medicamente apropriados
e de boa qualidade; e e) os serviços de saúde devem ter a concepção da
integralidade, sendo prestados durante todo o ciclo vital das mulheres.
Note-se que a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim de 1995
endossam a idéia da interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos,
ao afirmar que "na maior parte dos países, a violação aos direitos reprodutivos
das mulheres limita dramaticamente suas oportunidades na vida pública e
privada, suas oportunidades de acesso à educação e o pleno exercício dos
demais direitos". Ao reiterar a idéia da indivisibilidade e interdependência dos
direitos humanos, em especial a relação entre os direitos reprodutivos e o direito
à educação, observam Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F.
Fathalla que existe uma forte relação entre o acesso de meninas à educação e
à alfabetização e sua capacidade de proteger e melhorar sua saúde sexual e
reprodutiva. Como fatores centrais na redução da mortalidade materna em
diversos países, incluindo o Sri Lanka, o Estado de Kerala na Índia, Cuba e
China, encontram-se os efeitos combinados da educação e de estratégias de
empoderamento de meninas, bem como as melhorias no acesso aos serviços
de saúde necessários. Cortes nacionais podem contribuir para esses efeitos,
aplicando o direito à educação para requerer que o Estado garanta o
fornecimento de educação primária gratuita para meninas” 43.
Cabe ressaltar que a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de
1993, reitera a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu parágrafo
5°, afirma: "Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e interrelacionados.” Logo, a Declaração de Viena de 1993, subscrita por 171 Estados,
endossa a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos.
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Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla, Saúde reprodutiva e direitos humanos:
integrando medicina, ética e direito, tradução Andrea Romani e Renata Perrone, Rio de Janeiro, Cepia,
2004, p.216.

Acrescente-se ainda que a Declaração de Direitos Humanos de Viena,
em seu parágrafo 18, afirma que os direitos humanos das mulheres e das
meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos
universais. Esta concepção foi reiterada pela Plataforma de Ação da 4ª
Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995. Vale dizer, não há como defender
direitos humanos sem que se inclua os direitos de metade da população mundial.
À universalidade e à indivisibilidade dos direitos humanos, soma-se o
princípio da diversidade. Se a primeira fase de proteção dos direitos humanos
foi marcada pela tônica da proteção geral, genérica e abstrata, com base na
igualdade formal, na segunda fase surge a especificação do sujeito de direito,
que passa a ser visto em suas peculiaridades e particularidades. Nessa ótica,
determinados sujeitos de direitos, ou determinadas violações de direitos, exigem
uma resposta específica e diferenciada. Ao lado do direito à igualdade surge,
como direito fundamental, o direito à diferença. Com isso, há novos sujeitos de
direitos e o direito ao reconhecimento de identidades próprias. Consolida-se o
caráter

bidimensional

da

justiça:

enquanto

redistribuição

e

enquanto

reconhecimento de identidades44. Daí a necessidade de uma igualdade que
reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades45.
Nesse sentido, a implementação dos direitos sexuais e reprodutivos
deve levar em consideração as perspectivas de gênero, classe, raça, etnia e

Afirma Nancy Fraser: “O reconhecimento não pode se reduzir à distribuição, porque o status
na sociedade não decorre simplesmente em função da classe. (...) Reciprocamente, a
distribuição não pode se reduzir ao reconhecimento, porque o acesso aos recursos não decorre
simplesmente da função de status. (...) Proponho desenvolver o que chamo concepção
bidimensional da justiça. Esta concepção trata da redistribuição e do reconhecimento como
perspectivas e dimensões distintas da justiça. Sem reduzir uma à outra, abarca ambas em um
marco mais amplo”. (Nancy Fraser, Redistribución, reconocimiento y participación: hacia un
concepto integrado de la justicia, In: Unesco, Informe Mundial sobre la Cultura – 2000-2001, p.5556).
45A respeito, ver Boaventura de Souza Santos, Introdução: para ampliar o cânone do
reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: Reconhecer para Libertar: Os caminhos do
cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003, p.56. Ver ainda do
mesmo autor "Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos”. p.429-461.
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idade, dentre outras, considerando a universalidade e a indivisibilidade dos
direitos humanos46.
Outro princípio a ser destacado, no campo da formulação de políticas
públicas concernentes aos direitos sexuais e reprodutivos, é o princípio
democrático. Ainda que este princípio celebre o exercício dos direitos políticos,
contemplados na visão integral dos direitos humanos, os parâmetros protetivos
internacionais enfatizam a necessidade de que a elaboração de políticas
públicas e a implementação de programas sociais assegurem a ativa
participação das(os) beneficiárias(os), na identificação de prioridades, na
tomada de decisões, no planejamento, na adoção e na avaliação de estratégias
para o alcance dos direitos sexuais e reprodutivos. Consagram-se, deste modo,
a exigência de transparência, a democratização e a accountability no que se
refere às políticas públicas.
Para Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla47, os
direitos humanos que contribuem para a saúde sexual e reprodutiva podem ser
agrupados em torno de interesses de saúde reprodutiva e sexual relativos: a) à
vida, sobrevivência, segurança e sexualidade; b) autodeterminação reprodutiva
e livre escolha da maternidade; c) à saúde e benefícios do progresso científico;
d) a não-discriminação e devido respeito pela diferença; e e) à informação,
decisão e tomada de decisões”48.
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O Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, em sua
Recomendação Geral n. XXV (2000), traz uma nova perspectiva: alia a perspectiva racial à de
gênero. Sob esta ótica, o Comitê entende que a discriminação racial atinge de forma diferenciada
homens e mulheres, já que práticas de discriminação racial podem ser dirigidas a certos
indivíduos especificamente em razão do seu sexo, como no caso da violência sexual praticada
contra mulheres de determinada origem étnico-racial. A discriminação pode dificultar o acesso
de mulheres a informações em geral, bem como obstar a denúncia das discriminações e
violências que vierem a sofrer. O Comitê pretende monitorar como as mulheres que pertencem
às minorias étnicas e raciais exercem seus direitos, avaliando a dimensão da discriminação racial
a partir de uma perspectiva de gênero.
47 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens e Mahmoud F. Fathalla, Saúde reprodutiva e direitos
humanos: integrando medicina, ética e direito, tradução Andrea Romani e Renata Perrone, Rio
de Janeiro, Cepia, 2004, p.162.
48 Daniel Sarmento e Flávia Piovesan, org., Nos limites da vida, Ed. Lumen Juris, RJ, p. 207

Como se vê, o sistema de direitos humanos das mulheres, incorporado
ao nosso sistema constitucional, exige, antes da criminalização, a adoção de
medidas protetivas que, de forma mais eficaz e não danosas, são mais
adequadas para o enfrentamento do problema em referência, o qual somente é
agravado com a adoção da criminalização.
Aliás, também vale lembrar as observações feitas por Maria Lucia Karan
a respeito da necessidade da preservação do princípio constitucional da
subsidiariedade no que diz respeito à criminalização do abortamento:
”A força ideológica das enganosas publicidades do proibicionismo e do
sistema penal, além de ocultar seu descompromisso com a humanidade e suas
dores, além de ocultar os danos provocados por essas manifestações
repressivas, cria a falsa crença de que o afastamento de proibições e
criminalizações geraria o caos, a anarquia, perigos inimagináveis.
Essas enganosas publicidades fazem com que o controle social fundado
em proibições e, especialmente, na intervenção do sistema penal apareça como
a única forma de enfrentamento de situações negativas ou de condutas
conflituosas ou indesejadas.
Mas, na realidade, não são apenas proibições, não é apenas a lei penal
que controla fenômenos, visando regular o convívio entre as pessoas e evitar
situações negativas ou condutas conflituosas ou indesejadas. O controle de
situações e de condutas concretiza-se, não só através de leis de qualquer
natureza, como também por outras intervenções sociais.
O antiproibicionismo, longe de implicar o caos ou a anarquia, busca a
ampla discussão e compreensão das raízes de fenômenos, comportamentos ou
situações, problemáticos ou não, buscando alternativas que sejam capazes de
proporcionar caminhos menos danosos e mais eficazes para regulá-los,
legalizando-os e, portanto, controlando-os de forma mais livre, mais justa, mais
racional, tendo em mente que é sempre melhor permitir que as atividades
humanas, inclusive as que apareçam como controvertidas, se realizem em um
ambiente legal do que deixá-las se desenvolver à mercê da ilegalidade.9

A descriminalização de condutas, quaisquer que sejam elas, tampouco
implica em caos ou anarquia. Descriminalizar uma conduta longe está de,
necessariamente, significar uma ausência de controle sobre esta conduta.
Descriminalizar significa, apenas, afastar uma das formas pelas quais se exerce
o controle social, forma de controle esta que sempre acaba por se mostrar mais
do que ineficaz profundamente danosa.
A descriminalização pode se dar sob diferentes modalidades, tendo,
assim, diferentes conseqüências.10 Nem sempre irá significar a aceitação da
conduta descriminalizada e conduzir ao afastamento do caráter socialmente
negativo do fenômeno considerado, podendo, com freqüência, acarretar não
uma liberalização da conduta, mas tão-somente a substituição do controle
exercido através do sistema penal por outras formas de controle social formal ou
informal.
Essa substituição poderá se dar por um controle social informal, exercido
por organismos como a família, a escola, as igrejas, os clubes, as associações,
etc. Em tal hipótese, a descriminalização conduz à neutralidade do Estado diante
das condutas descriminalizadas, motivada por uma reapreciação de seu papel
em determinados campos, de forma a reduzir a intervenção sobre o espaço de
liberdade dos indivíduos, assim deixando que a própria sociedade civil e seus
organismos se encarreguem do controle de condutas e situações que aparecem
como negativas ou indesejadas.
O controle exercido através do sistema penal poderá ser substituído
ainda por outras formas de controle social formal.
O caráter socialmente negativo da situação considerada mantém-se
íntegro, transferindo-se, porém, o controle para outros organismos estatais,
como os juízos cíveis (aplicadores de leis produzidas no campo não-penal, no
campo do direito civil, do direito administrativo), ou não necessariamente
estatais, como sistemas de saúde ou de assistência social.
Este controle formal não-penal pode ser visualizado, com clareza, no
âmbito das substâncias psicoativas e matérias primas para sua produção,
bastando pensar nas diversas restrições legais a que estão submetidas a

produção, a distribuição e o consumo de drogas lícitas, como o álcool ou o
tabaco.
No que concerne ao aborto, essas outras formas de regulação de
situações e condutas, essas outras formas de controle não-penal, também
aparecem, com clareza, em diversas legislações de países libertos do
proibicionismo.
Quase todos esses países – as exceções são apenas o Canadá, a
China, a Coréia do Norte, o Vietnam e Zâmbia – estabelecem, em suas
legislações, limites para a realização do aborto relacionados ao tempo de
gestação, a maioria fixando-o em 12 semanas, outros de 14 a 24 semanas ou
relacionando o limite à viabilidade do feto, que, em geral, se dá em 23 ou 24
semanas. Em alguns países (por exemplo, a Bélgica, a França e a GrãBretanha), apesar da limitação, as legislações admitem o aborto a qualquer
tempo para proteger a vida da gestante ou em razão de malformação do feto.
Algumas

legislações

estabelecem

restrições

concernentes

às

instituições e profissionais autorizados a realizar o aborto. Na Grã-Bretanha, na
Índia e na África do Sul, por exemplo, os abortos só podem ser legalmente
realizados em hospitais públicos ou em outras instituições autorizadas pelo
governo.
Nos casos em que a gestante ainda não atingiu a maioridade, diversas
legislações prevêem o consentimento dos pais, em alguns países a falta do
consentimento podendo ser suprida por autorização judicial (por exemplo, na
França e em estados norte-americanos em que requerido o consentimento). Na
Turquia, mesmo mulheres adultas necessitam de um consentimento: a
permissão de seus maridos.
Em alguns países, há dispositivos legais prevendo um aconselhamento,
visando o melhor entendimento do ato que a mulher quer praticar, e,
eventualmente, como na Alemanha, visando dissuadi-la de realizar o aborto.
Especialmente esta última forma de regulação revela que a proibição,
além de desigual, injusta, inútil e causadora de mortes e lesões em milhares de

mulheres, contraditoriamente ainda impede que muitos embriões e fetos sejam
salvos.
A legalização, assegurando o acesso a sistemas públicos de saúde e
podendo incluir o aconselhamento prévio à realização do aborto, não raro,
poderá, com este aconselhamento, alcançar o que a proibição não consegue,
dissuadindo a mulher de realizá-lo.
A legalização poderá, assim, não só praticamente eliminar as mortes de
mulheres decorrentes do aborto, como ainda, alcançando o que a proibição não
consegue, eventualmente, reduzir o próprio número de abortos.
O reconhecimento do direito à vida, desde o momento da concepção,
que, efetivamente, há de ser afirmado, como o afirma a Convenção Americana
de Direitos Humanos, adotada em San José da Costa Rica em 22 de novembro
de 1969,11 longe está de se constituir em uma obrigação criminalizadora.
A argumentação dos proibicionistas, pretendendo extrair um sentido
criminalizador desse reconhecimento, é tão-somente mais um produto de seu
enganoso discurso, é tão-somente um produto daquela falsa crença de que o
controle social se limitaria à intervenção do sistema penal.
A atuação do Estado na proteção da vida, como na proteção de
quaisquer

outros

direitos

fundamentais

do

indivíduo,

longe

está

de

necessariamente se fazer com a intervenção do sistema penal. Aliás, a rigor,
essa intervenção do sistema penal nunca atua efetivamente na proteção dos
direitos fundamentais. Mas, não se trata aqui de questionar as reais finalidades
do sistema penal e os danos provocados por quaisquer de suas intervenções,
que estariam a revelar que a opção criminalizadora é, por sua própria natureza,
contraditória com a proteção de direitos fundamentais do indivíduo. 12
Aqui basta constatar que o que os dispositivos garantidores da proteção
de direitos fundamentais do indivíduo, constantes das declarações universais de
direitos e das Constituições dos Estados democráticos, estão a ordenar ao
Estado são intervenções positivas que criem condições materiais – econômicas,
sociais e políticas – para a efetiva realização daqueles direitos, o que, mesmo

para quem ilusoriamente acredita na reação punitiva, não implica em intervenção
do sistema penal.13
Um exemplo pode ser extraído no campo do direito à saúde.
Veja-se o disposto no Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, em vigor desde 3 de janeiro de 1976, nas regras de seu
artigo 12, garantidoras do direito de todas as pessoas de desfrutar o mais alto
nível possível de saúde física e mental. Estabelecem aquelas regras que os
Estados Partes, com o fim de assegurar a plena efetividade deste direito, devem
adotar medidas como a redução da mortalidade infantil e a promoção do
desenvolvimento saudável das crianças; o melhoramento da higiene no trabalho
e do meio ambiente; a prevenção, o tratamento e o combate às enfermidades
epidêmicas, endêmicas, profissionais e de outras naturezas; a criação de
condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em
caso de doença.
Na mesma linha, veja-se o disposto na regra contida no artigo 196 da
Constituição Federal brasileira, a estabelecer que o Estado tem o dever de
garantir o direito de todos à saúde mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde.
São, portanto, ações positivas promotoras dos direitos, e não ações
negativas proibitivas de condutas, que se fazem obrigatórias na atuação do
Estado para proteção dos direitos fundamentais do indivíduo”49.
Decididamente, há inúmeras formas de enfrentamento do problema do
abortamento, fora do âmbito penal, as quais podem garantir a indenidade da vida
dos fetos com maior eficácia e mais adequada eficiência, sem acarretar as
drásticas e terríveis conseqüências que a criminalização está acarretando há
décadas no Brasil e no mundo.

Proibições, crenças e liberdade: o debate sobre o aborto, Revista Discursos Sediciosos –
Crime, Direito e Sociedade, ano 9, n. 14, 1º e 2º semestre, Ed. Renavan, p. 167 a 179
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E não se olvide que, como lembram Aníbal Faúndes e José Barcelatto,
“todo aborto é resultado de uma gravidez não desejada. É óbvio, portanto, que
a primeira estratégia para reduzir o número de abortos é ajudar as mulheres a
evitar a gravidez quando elas não desejam ter o filho. Uma vez que a gravidez
já aconteceu, ainda é possível prevenir o aborto com medidas positivas, e não
punitivas, através das intervenções de apoio social de que a mulher precisa, não
apenas para evitar a gravidez, mas também para que seus planos futuros como
indivíduo não se vejam frustrados pelo nascimento desse filho”50.
E não se olvide, ainda, que a Conferência do Cairo constitui uma
evidente indicação de que os Estados devem investir na adoção e promoção de
políticas públicas que visem ao planejamento familiar com o objetivo de evitar a
gravidez indesejada e, consequentemente, o aborto, que não deve ser
enfrentado no âmbito das políticas repressivas.
Definitivamente, portanto, a adoção da criminalização do abortamento,
sem que antes sejam efetivadas todas as medidas acima elencadas, constitui
flagrante violação do princípio da subsidiariedade e uma afronta direta à
principiologia da intervenção mínima, que constitui uma das bases fundamentais
do Estado Democrático.
Aliás, basta observar o gráfico abaixo para que se evidencie que os
países que adotam medidas no âmbito sanitário para o enfrentamento do
problema em menção alcançam índices de efetividade muito superiores àqueles
dos países que optam pelo sistema repressivo.

Taxa de abortamento por 1.000 mulheres em idade fértil segundo acesso ao
abortamento legal, educação sexual ampla e anticoncepção (Henshaw et al, 1999)
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h. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO PENAL, ARTIGO 124) COM A PROIBIÇÃO DE SE
CRIMINALIZAR UMA CONDUTA QUANDO SE TRATA DE TORNAR
DOMINANTE UMA DETERMINADA CONCEPÇÃO MORAL
“El derecho penal no debe ser moralizador ni utilizarse para impor una
determinada ideologia” (Enrique Bacigalupo)51

A ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito deve manter-se
laica e secular, não podendo se converter na voz exclusiva da moral e, muito
menos, da moral de qualquer religião52.
Há que se garantir a separação entre o sagrado e o profano, entre o
dogma e a razão, entre a ética religiosa e a ética pagã.
Em um Estado Democrático, todos devem ter a mesma liberdade para
uma auto-compreensão ética.
Mas, o proibicionismo, visto como um posicionamento ideológico de
fundo moral, contrariando os princípios democráticos, tem a finalidade de
promover ações políticas voltadas para a regulação e o controle de condutas,
especialmente pela intervenção do sistema penal, e não permite espaço para as
escolhas individuais, o que o torna eminentemente antidemocrático.
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Princípios de derecho penal: parte general. 3 ed. Madrid: Akal, 1994, p. 16
Note-se que em seu livro O poder da vida, o ex-presidente francês Valéry Giscard D´Estaing
relata: “Eu sou católico – dizendo a João Paulo II – mas também sou presidente de uma
República cujo Estado é laico [...] Compreendo perfeitamente o ponto de vista da Igreja Católica
e, como cristão, dele compartilho. Julgo legítimo que a Igreja peça aos que praticam sua fé o
respeito a certas proibições, mas não corresponde à lei civil impô-las com sanções penais ao
conjunto do corpo social.” Destaca-se, ainda, o pronunciamento do papa João Paulo II, em 01
de janeiro de 1991: “Se você deseja a paz, respeite a consciência de cada pessoa. (...) as
pessoas não devem tratar de impor sua própria verdade sobre os outros. Quando a lei religiosa
se torna sinônimo da lei civil pode constranger a liberdade religiosa e ainda ir tão longe a ponto
de restringir ou de negar outros direitos humanos inalienáveis... a intolerância pode também ser
o resultado de uma tentação recorrente ao fundamentalismo, que facilmente leva a abusos
sérios, tais como a supressão radical de toda manifestação pública da diversidade”. (Aníbal
Faundes e José Barzelatto, op. cit. p. 161). O princípio da laicidade estatal é consagrado no
artigo 19, I da Constituição Brasileira de 1988, quando afirma ser vedado ao Estado estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança.
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E é exatamente com fundamento nesse proibicionismo moral que o
aborto tem sido mantido sob o controle da criminalização na quase totalidade
dos países da América Latina, inclusive no Brasil.
Todavia, é evidente que o proibitivismo criminalizador do aborto, por
manter seu embasamento em preceitos de ordem moral, implica flagrante
violação ao princípio constitucional garantidor da intimidade e da vida privada,
que estabelece intransponível separação entre o direito e a moral.
De acordo com os princípios ontológicos do Estado Democrático de
Direito, não se pode admitir qualquer intervenção estatal, principalmente de
índole repressiva e de caráter penal, no âmbito das opções pessoais, máxime
quando se pretende impor pauta de comportamento na esfera da moralidade.
Induvidosamente, “nenhuma norma penal criminalizadora será legítima
se intervier nas opções pessoais ou se impuser aos sujeitos determinados
padrões de comportamento que reforçam concepções morais. A secularização
do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do
pluralismo e da tolerância à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções
indevidas na esfera da interioridade”53.
É por isso que Enrique Maza afirma que não se pode admitir a imposição
de uma gravidez indesejada mediante a ameaça da cominação de sanções
penais, promovendo o medo da punição para impedir a realização de um ato
livre, voluntário e importante entre os atos humanos de projeto vital e
desenvolvimento da personalidade54.
A liberdade de crença religiosa, para ser efetivamente exercida, supõe
que estejam asseguradas as opções individuais pelas mais diversas expressões
da fé em Deus, mas exige, da mesma forma, que sejam garantidas as opções
individuais pela negação de qualquer crença.
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Assim, para assegurar a liberdade e, sobretudo, a dignidade da pessoa,
como exigem as declarações universais de direitos humanos e as Constituições
democráticas, o Estado há de ser neutro e preservar a sua substância laica, o
que o impede de restringir expressões religiosas, mas, também, de impor aos
cidadãos qualquer tipo de crença, legislando com base em pautas morais ditadas
por representantes de uma ou outra religião.
Aliás, Hassemer ensina que a criminalização do abortamento constitui
uma forma indevida de se impor concepções morais mediante declaração de
valores no âmbito do sistema penal.55
Decididamente, a criminalização do auto-aborto viola frontalmente a
proibição de criminalizar para tornar dominante uma concepção moral.

i. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO PENAL, ARTIGO 124) COM A PROIBIÇÃO DE SE
CRIMINALIZAR UMA CONDUTA DE FORMA SIMBÓLICA
“O Estado, sob o pretexto de cumprir o dever de prestar proteção, está, na
verdade, de forma simbólica, sobrepondo a política criminal à política social, ou, em
outras palavras, está criminalizando a política social” (Alessandro Barata)56

Inquestionavelmente, em um Estado Democrático de Direito, que
respeita a dignidade da pessoa, também não se deve criminalizar qualquer
conduta para fazer crer que, em razão da adoção dessa medida no plano formal
legislativo, foi solucionado o problema que se pretendia arrostar.
Todavia, a criminalização do abortamento, que está embasada em uma
sólida e enganosa publicidade, pretende vender a idéia de que constitui um
instrumento necessário e idôneo para garantir a proteção da vida dos fetos.

55Aborto:
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Criminalização e Direito Penal, RT, SP, 2003, p. 127
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Contudo, como acima deixei consignado, a criminalização do
abortamento tem sido absolutamente ineficaz, inócua e inútil para prevenir a sua
prática e, além disso, tem acarretado imensos e terríveis riscos e danos paras
mulheres, como a mortalidade de gestantes e as conseqüências de ordem física
e psicológica que elas suportam em razão do aborto inseguro.
Na realidade, a criminalização do auto-aborto, concebida no seio de uma
ideologia patriarcal, somente é mantida na legislação infraconstitucional com
objetivo simbólico e para garantir o controle da sexualidade feminina em um
sistema jurídico escrito com letra androcêntrica.
E, assim, inspirada pela publicidade enganosa que sustenta o sistema
penal, forte em um discurso de proteção da vida, que oculta preconceitos e
fomenta desigualdades, encobrindo o seu caráter puramente político e
ideológico, que alimenta o controle da sexualidade feminina, a criminalização do
auto-aborto esconde a realidade de que a intervenção do sistema penal é mera
manifestação de poder.
É evidente, pois, que a criminalização do abortamento tem caráter
exclusivamente simbólico e, por isso, contraria os mais elementares dogmas que
embasam o Estado Democrático e fundamentam o sistema de Direitos
Humanos.

i. DA INCOMPATIBILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO AUTO-ABORTO
(CÓDIGO PENAL, ARTIGO 124) COM A PROIBIÇÃO DE SE
CRIMINALIZAR COMPORTAMENTOS FREQUENTES OU ACEITOS
POR PARTE SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO
“Ao direito penal não deve caber uma função promocional que o transforme, de
direito de proteção de direitos fundamentais, individuais e coletivos, em instrumento de
governo da sociedade. Uma tal função não estaria de acordo com o fundamento de
legitimação da intervenção penal, nem com o sentido dessa intervenção como ultima
ratio da política social, nem com as exigências de salvaguardas do pluralismo e da

tolerância conaturais às sociedades democráticas hodiernas” (Jorge de Figueiredo
Dias).57

Finalmente, verifico que a criminalização do auto-aborto contraria, às
completas, o critério democrático de que não se deve criminalizar
comportamentos frequentes ou aceitos por parte significativa da população. .
E os números acima invocados, que desvelam que são praticados mais
de um milhão de abortamentos no Brasil todos os anos, evidenciam que essa
conduta, ainda que indesejável, e mesmo que constitua um gravíssimo problema
de saúde pública, não deve ser enfrentada no âmbito da criminalização, mas,
sim, apenas e tão-somente, na órbita do sistema de saúde, mediante a adoção
de políticas públicas e providências promocionais transformadoras, que não se
confundem com medidas repressivas e proibicionistas, essencialmente
excludentes e conservadoras, apenas destinadas a manter o status quo.
Assim, também por essa razão, a mantença da criminalização do autoaborto implica flagrante violação dos imprescindíveis princípios constitucionais
que devem gizar os limites do processo de criminalização em nosso Estado
Democrático.

j. DIREITO À SAÚDE
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS)58 as leis relacionadas ao
abortamento devem protegar a saúde e os direitos humanos das mulheres. Na
medida em que se permite a lei, todas as mulheres que precisarem devem contar
com abortamento seguro e de fácil acesso, ou seja, na atenção primária, de
modo a facilitar a procura dessas mulheres por tratamentos que podem salvar
suas vidas, ou prevenir maiores danos à saúde. Sendo necessário então,
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eliminar as barreiras regulatórias de acesso a saúde e atenção humanizada às
mulheres em situação de abortamento.
A existência dessas barreiras regulatórias podem levar ao abortamento
inseguro, o qual, pode ter diversas consequências que dependem do
prodecimento, do método utilizado para induzir o abortamento, do profissional
que realiza, o tempo gestação, dentre outros, sendo difícil medir as mortes e os
malefícios relacionados a esse procedimento, mas que em casos extremos pode
levar a morte dessas mulheres59. No que se refere ao Brasil, estudos têm
apontado que o aborto é um fenômeno frequente na vida das mulheres, até os
40 anos, uma em cada cinco mulheres já terá realizado pelo menos um aborto,
independente de raça ou classe social. Dentre essas mulheres, cerca de metade
precisou ser internada para finalizar o aborto devido as consequências causadas
no organismo.
O fato desses procedimentos costumarem ser clandestinos ou ilegais¹,
causa constrangimento e coibe as mulheres nessa situação, diminuindo a
probabilidade delas procurarem um serviço de saúde que possa ajudá-las,
restringindo o seu direito enquanto sujeito de ter acesso ao sistema de saúde
pública e tratamento digno referente as suas necessidades.
Essas regulações e políticas voltadas para o aborto deveriam respeitar,
proteger e cumprir os direitos humanos das mulheres. Por fim, a OMSOrganização Mundial de Saúde60 ainda argumenta que os custos relacionados
ao financiamento de serviços de abortagem são ainda menores para o sistema
de saúde pública do que os relacionados relacionados as complicações
decorrentes de abortos inseguros.
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k. DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR

A descriminalização da prática do aborto induzido perpassa uma série
de questões as quais englobam direitos diversos, dentre os quais o direito à vida
e à saúde. Ocorre que, quando partimos de uma análise reducionista na qual
avaliamos a vida e saúde da mãe e do feto sob uma ótica exclusivamente
biológica deixamos de considerar as implicações psicológicas, sociais e
econômicas que a gravidez e posterior nascimento de uma criança têm na vida
da mulher grávida e de seu núcleo de convivência.
Foi, justamente, pensando nas implicações ocasionadas pela procriação
e na possibilidade de controle da prole pelos indivíduos que surgiu o direito ao
planejamento familiar, previsto no art. 226, §7° do texto constitucional:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
privadas.

O referido direito foi associado aos conceitos de dignidade da pessoa
humana e paternidade responsável na Carta Magna, além de ser tratado como
uma livre decisão do casal. Analisemos, por etapas, o que o constituinte nos
apresentou no campo da abstração e de que forma podemos aplica-lo à situação
fática.
Vejamos o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo a
Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Art. 1º - Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotados de razão e consciência de devem agir
em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.(grifo
nosso).

No que tange ao conceito de paternidade responsável, convém abordálo juntamente ao entendimento de que o planejamento familiar deve ser uma livre
decisão tomada pelo casal. Haja vista que, por uma questão biológica

incontornável, a mulher é quem dispõe de seu próprio corpo para carregar e
gestar o feto da concepção ao parto, as implicações à saúde serão sofridas
exclusivamente pela mulher, de enjoos matinais a inchaços, dificuldade de
locomoção, sangramentos e dores intensas.
Para além destas questões, apesar da prática do aborto induzido ainda
ser criminalizada, a conduta conhecida popularmente como “aborto masculino”
se configura como uma situação experimentada por inúmeras mulheres no Brasil
que levaram a gestação até o final e precisaram assumir a responsabilidade de
prover financeiramente e cuidar dos filhos sozinhas, essa é a realidade de mais
de 20 milhões de mulheres brasileiras, segundo pesquisa do Instituto Data
Popular, de 2015, representando 31% da totalidade de mães brasileiras que
assumem a árdua tarefa de “mães solo”61.
Neste cenário não há como se falar em paternidade responsável quando
dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Censo Escolar de
201162, nos informam que 5,5 milhões de crianças brasileiras não tem o nome
do pai na certidão de nascimento, pais estes que sequer registraram seus filhos,
deixaram ao encargo das mulheres a criação de uma criança, por vezes, sem
qualquer

planejamento

emocional,

financeiro

e

familiar,

produzindo

consequências na educação, qualidade de vida e bem estar psicológico destas
mães e seus filhos.
Fica evidente, portanto, que, por conta do ato sexual que resulta em
concepção gerar efeitos irrenunciáveis exclusivamente à mulher, que fica sujeita
a optar por prosseguir com uma gravidez indesejada ou realizar a interrupção
induzida e deparar-se com a criminalização e o perigo de clínicas clandestinas
com ambiente insalubre, métodos inadequados ou demasiadamente violentos,
esta deve ser a pessoa sob a qual a discussão a respeito do aborto deverá se
voltar, não ao feto ou nascituro que sequer dispõe, à luz da Declaração Universal
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de Direitos Humanos da dignidade inerente à pessoa humana, vez que ainda
não nasceu, e tampouco ao pai.
Por fim, no que consiste a obrigação do Estado em “propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício deste direito” senão na realização de
campanhas de conscientização e educação sexual para democratizar o
conhecimento e viabilizar a melhor compreensão por parte da população com
menor aos meios de comunicação e baixo grau de escolaridade, bem como em
prover métodos contraceptivos gratuitos?
O Estado deixa de cumprir de forma efetiva com essas obrigações
quando os métodos contraceptivos oferecidos são falhos e a interrupção
intencional da gestação é criminalizada. Neste sentido, Maria Berenice Dias
afirma63: “Mesmo que não se aceite a interrupção da gestação como meio de
controlar a natalidade, inquestionável que gestações involuntárias e indesejadas
ocorrem, até porque os métodos preventivos disponíveis não são infalíveis. Via
de consequência, somente se for respeitado o direito ao aborto, a decisão sobre
o planejamento familiar se tornará efetivamente livre, como assegura a
Constituição”.

4. DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer que sejam deferidos os seguintes pedidos:
a) que seja admitida na qualidade de amicus curiae nos autos da ADPF
442;
b) que seja intimada de todos os atos do processo;
c) que seja deferida a realização de sustentação oral na sessão de
julgamento;
d) subsidiariamente, que seja esta manifestação admitida como
memorial.
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em:

No mérito, uma vez admitido seu ingresso na lide como amicus curiae,
como se espera, requer que a presente Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, seja julgada integralmente procedente, pelas razões
acima expostas.
Nesses termos pede deferimento,
Belém/PA, 08 de novembro de 2017
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