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1

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil nesta matéria tem sido construída a partir das
decisões da ADI 3.510, ADPF 54 e do HC 124.306. A jurisprudência comparada que sustenta esta tese inclui
os seguintes julgados: decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, de 25 de fevereiro de 1975,
BVerfGE 31,1; Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, de 28 de maio de 1993, BVerfGe 88, 203;
Tribunal Constitucional da Espanha, decisão 53/1985, de 11 de abril de 1985; Tribunal Constitucional de
Portugal, decisão de 23 de fevereiro de 2010, Acórdão Nº 75/2010; Corte Constitucional da Colômbia, de
10 de maio de 2006, C-355/2006; Corte Constitucional da Hungria, decisão 48/1998 (XI.23.) AB 1998; Corte
Constitucional da República Eslovaca, decisão de 4 de dezembro de 2007, decisão PL. ÚS 12/01-297;
Suprema Corte de Justiça do México, decisão de 28 de agosto de 2008, ação de inconstitucionalidade
146/2007 e 147/2007. Todas essas decisões determinaram que as respectivas constituições obrigavam a
proteção da vida pré-natal como um bem objetivo. A Corte Constitucional alemã não considerou necessário
decidir se, além da proteção objetiva da vida pré-natal definida em sua constituição, o nasciturus era titular
do direito à vida. Diferentemente dessas cortes, a Corte Suprema dos Estados Unidos determinou que não
existia uma obrigação constitucional de proteger a vida pré-natal porque o nasciturus não era titular do direito
à vida e a Constituição do país não contempla a proteção de valores que não sejam direitos subjetivos.
Contudo, estabeleceu que a proteção da vida pré-natal pode ser entendida como um objetivo legítimo que os
Estados podem decidir proteger. Corte Suprema dos Estados Unidos da América, decisão Roe v. Wade, 410
U.S. 113 (1973).
2
A Corte ressaltou que "é possível concluir a partir das palavras ‘em geral’, que a proteção do direito à vida
sob esta provisão não é absoluta, mas gradual e incremental de acordo com seu desenvolvimento, porque não
é um dever absoluto e incondicional, mas que implica compreender a origem das exceções à regra geral".
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Artavia Murillo e outros ("Fertilização in vitro") vs. Costa
Rica. Decisão de 28 de novembro de 2012 (exceções preliminares, mérito, reparações e custas). Disponível
em: http: //www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf. Acesso em 1º de julho de 2018.
3
Entre eles, os tribunais constitucionais da Alemanha, Espanha, Portugal, Eslováquia, Colômbia e Chile.
Veja Undurraga, Veronica. Proportionality in the Constitutional Review of Abortion Law. In: Cook, Rebecca
J. et al (Orgs.) Abortion Law in Transnational Perspective: Cases and Controversies. Philadelphia: University
of Pennsylvania Pres, 2014. p. 92. Tradução ao português: Undurraga, Verónica. O princípio da
proporcionalidade do descontrole da constitucionalidade da lei sobre o aborto, Publicum (UERJ, Brasil), 2,
15-44. Disponível online em: https://doi.org/10.12957/publicum.2016.25160. Acesso em 1º de julho de 2018.

4

Temos exemplos históricos nos quais a criminalização busca outros objetivos, por exemplo, aumentar as
taxas de natalidade por razões geopolíticas na Romênia de Ceausescu ou favorecer o desenvolvimento de
uma raça superior, como na Alemanha nazista com relação às mulheres arianas. No Código Penal chileno, o
aborto não está regulamentado sob o título sobre crimes contra a vida, mas no que pune crimes e delitos
contra a ordem das famílias, moralidade pública e integridade sexual.
5
Corte Suprema dos Estados Unidos, decisão Planned Parenthood of Southeastern Pa. V. Casey, de 29 de
junho de 1992, 505 U.S. 833 (1992), p. 852.
6
Tribunal Constitucional do Chile, decisão STC Rol N° 3729(3751)-17 CPT, de 28 de agosto de 2017.

7

Siegel, Reva (2018) "ProChoiceLife: Asking Who Protects Life and How -- and Why it Matters in Law
and Politics," Indiana Law Journal: Vol. 93: Iss. 1, Article 12. Disponível online em:
https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol93/iss1/12. Acesso em 1º de julho de 2018.
8
Singh, Susheela; Sedgh, Gilda; Kwok, Lorraine and Onda, Tsuyoshi. Abortion Woldwide 2017: Uneven
Progress and Unequal Access. Guttmacher Institute, Relatório de Março 2018. Disponível online em:
https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017. Acesso em 1° de julho de 2018; Bela, Ganatra;
Rossier, Clémentine; Johnson, Brooke R. et al. Global, regional, and sub-regional classification of abortions
by safety, 2010-14: estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet, Vol. 390, Issue 10110, 23722381. Disponível online em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)317944/fulltext
9
Sedgh, Gilda. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and
trends. The Lancet, v. 388, n. 10041, p. 258-267, maio de 2016. Disponível online em:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30380-4/abstract. Acesso em 1º de
julho de 2018; David A. Grimes et al., “Unsafe Abortion: The Preventable Pandemic”, Lancet, 368, núm.
9550, 2006, pp. 1908-1919. Doi:10.1016/S0140-6736 (06)69481-6; Cicely Marston e John Cleland,
“Relationships between Contraception and Abortion. A Review of the Evidence”, International Family
Planning Perspectives, vol. 29, núm.. 1, 2013; pp. 6-13; Marge Berer, “National Laws and Unsafe Abortion:
The Parameters of Change”, Reproductive Health Matters, vol. 1224, 2004, pp. 1-8.

O texto original diz:“Es ist allgemein anerkannt, daß der bisherige § 218 StGB, gerade weil er für
nahezu alle Fälle des Schwangerschaftsabbruchs undifferenziert Strafe androhte, das sich entwickelnde
Leben im Ergebnis nur unzureichend geschützt hat. Denn die Einsicht, daß es Fälle gibt, in denen die
strafrechtliche Sanktion unangemessen ist, hat schließlich dazu geführt, daß auch wirklich strafwürdige
Fälle nicht mehr mit der notwendigen Strenge verfolgt werden. Dazu kommt die bei diesem Delikt der
Natur der Sache nach häufig schwierige Aufklärung des Sachverhalts. Gewiß gehen die Zahlen über die
Dunkelziffer bei Schwangerschaftsabbrüchen weit auseinander und es mag auch kaum möglich sein, durch
empirische Untersuchungen hierüber zuverlässige Angaben zu ermitteln. Jedenfalls war die Zahl der
illegalen Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik hoch. Das Bestehen einer generellen Strafnorm
mag auch dazu beigetragen haben, daß der Staat es unterlassen hat, andere ausreichende Maßnahmen zum
Schutze des werdenden Lebens zu ergreifen.” Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, decisão de 25
de fevereiro de 1975. Op. cit., parág. 167.
11
O texto original diz: “Es ist daher eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Einschätzung des
Gesetzgebers, wenn er sich zur Erfüllung seines Schutzauftrags einem Schutzkonzept zuwendet, das davon
ausgeht, jedenfalls in der Frühphase der Schwangerschaft sei ein wirksamer Schutz des ungeborenen
menschlichen Lebens nur mit der Mutter, aber nicht gegen sie möglich. Sie allein und nur von ihr selbst ins
Vertrauen Gezogene wissen in diesem Stadium der Schwangerschaft um das neue Leben, das noch ganz der
Mutter zugehört und von ihr in allem abhängig ist. Diese Unentdecktheit, Hilflosigkeit und Abhängigkeit des
auf einzigartige Weise mit der Mutter verbundenen Ungeborenen lassen die Einschätzung berechtigt
erscheinen, daß der Staat eine bessere Chance zu seinem Schutz hat, wenn er mit der Mutter
zusammenwirkt.” Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, decisão de 28 de maio de 1993. Op. cit.,
parág. 189.
12
Em entrevista ao jornal argentino La Nación, o ginecologista Leonel Briozzo, subsecretário do Ministério
da Saúde Pública do Uruguai e responsável pela implementação da lei 18.987 sobre a interrupção
voluntária da gravidez aprovada em 2012, afirmou: "O Uruguai é um dos países com o menor número de
abortos por mil mulheres entre 15 e 44 anos. Este é um produto fundamental da política de redução de
riscos e danos e descriminalização; é a única coisa que pode explicar que estamos nos níveis da Bélgica ou
10

da Suécia no número de abortos. Diminuímos muito o número de gravidezes indesejadas porque
aumentamos muito a contracepção pós-aborto.” Natalia Pecoraro, Aborto en Uruguay: "La mortalidad materna
es ahora la segunda más baja de América", disse o ex-número dois da Saúde Pública, La Nación, 19 de abril de 2018.
Disponível online em: https://www.lanacion.com.ar/2127008-entrevista-leonel-briozzo-aborto-uruguay
[Acesso em 1º de julho de 2018]. Para evidência global, ver: Singh, Susheela; Sedgh, Gilda; Kwok,
Lorraine e Onda, Tsuyoshi. Abortion Woldwide 2017, Op.Cit.
13
Sedgh, Gilda, Op. Cit. nota 8..
14
Diniz, Debora; Medeiros, Marcelo; Madeiro, Alberto. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Cien Saúde
Coletiva, v. 22, n. 2, p. 653-660, 2017. Disponível online em: http://dx.doi.org/10.1590/141381232017222.23812016. Acesso em 1º de julho de 2018.
15
O Tribunal Constitucional de Portugal respondeu a esta pergunta ao afirmar: “Os números aí estão, para
o comprovar eloquentemente. O regime de punibilidade, aplicável em todas as fases da gestação, não evitou
a prática, em larga escala, do aborto, frequentemente em condições atentatórias da dignidade e de grave
risco para a saúde física e psíquica (ou até para a vida) da mulher (…) Acresce que a eficiência da
criminalização, neste como em qualquer outro domínio, depende, em primeira linha, do efetivo exercício dos
poderes punitivos do Estado. No que agora nos ocupa, só a efetiva perseguição e pronúncia, em número
significativo, dos agentes do crime de interrupção voluntária da gravidez constituiria, potencialmente, um
fator de contenção da sua prática. Ora, o que constatamos, ano após ano, é a extrema raridade das
condenações com esta causa (…) E quando, excepcionalmente, tal acontece, a reação social é mais de malestar do que de aplauso – a evidenciar, conjuntamente com a inércia das instâncias sociais de controle, que
o alto significado do bem afetado e a gravidade da lesão não são acompanhados, como seria normal (não
fora o particular contexto conflitual do ato lesivo), por um sentimento de radical intolerância. Isto mostra
que, do ponto de vista comunitário, tal comportamento não é valorado como um crime. Nem se detecta
qualquer movimento social significativo no sentido da alteração deste estado de coisas, pugnando pelas
efetivas perseguição e punição do maior número de infratoras. A observação da realidade – e a ponderação
da carência de pena, em função, como deve ser, da sua eficiência relativa, não pode passar à margem de
uma diagnose da fatualidade empírica da vivência social – não é, pois, de molde a conferir, com um mínimo

de consistência, validade a um discurso de criminalização da interrupção em todo o arco temporal da
gravidez, incluindo na sua fase mais precoce. Não é de esperar que a penalização criminal crie um
“ambiente” de decisão favorável à prossecução da gravidez. E esta conclusão não representa uma
conjectura ou uma prognóstico, mais ou menos falível, sobre o futuro, mas um juízo seguro que assenta em
dados indesmentíveis retirados da experiência passada, uma vez que esse foi o regime anteriormente em
vigor, já testado na sua aplicação.” Tribunal Constitucional de Portugal, Acórdão Nº 75/2010, parág. 11.4.8.
16
Singh, Susheela; Sedgh, Gilda; Kwok, Lorraine e Onda, Tsuyoshi. Abortion Woldwide 2017, Op.Cit.
17
“Não pode duvidar-se, em face do que já foi dito quanto à vida intrauterina comungar, em certos termos,
da valia intrínseca e da dignidade da vida humana, que ela representa um bem digno de tutela penal. Mas a
dignidade jurídico-penal de um bem, se é critério necessário, não é critério suficiente para a outorga da
tutela correspondente.” Tribunal Constitucional de Portugal, Acórdão Nº 75/2010, parág. 11.4.6.
18
Supremo Tribunal Federal do Brasil, ADPF 54, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 12/04/2012, DJe-080 30/04/2013.
19
Para uma análise sobre este tema, ver Undurraga, Verónica. Op.Cit.

O texto original diz: “No plano da explicitação dos juízos rectores da legitimidade das opções de
incriminação, assiste-se, pois, na generalidade da doutrina, à estabilização de uma já consolidada tendência
para, em associação e complemento ao critério do bem jurídico, atribuir ao direito penal a natureza de ultima
ratio da política social, reafirmando-se a natureza definitivamente subsidiária da respectiva intervenção e
relegando-se esta para o plano das situações em que os outros meios de política social, em particular de
política jurídica não penal, se revelem insuficientes ou inadequados. Justamente no que diz respeito a esta
última categoria, regista-se ainda a propensão para a ela reconduzir as hipóteses em que a criminalização de
certos comportamentos se revele, na prática, factor de muitas mais violações do que aquelas que é susceptível
de evitar.” O tribunal cita o texto de Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, p.128.
21
O melhor exemplo é a Alemanha, que, juntamente com outros países da Europa Ocidental, tem as menores
taxas de aborto do mundo. Para um relatório completo sobre a incidência do aborto no mundo, ver Singh,
Susheela; Sedgh, Gilda, et al. Op. Cit..
22
“[O] direito constitucional não se opõe à decisão do legislador de optar por um conceito de proteção
baseado na suposição - pelo menos na primeira fase da gravidez - de que a proteção efetiva da vida não20

nascida só é possível com a colaboração da mãe. Só ela e aqueles que ela informou sabem neste estágio da
gravidez sobre a nova vida que ainda pertence apenas à mulher e é totalmente dependente dela. O sigilo em
relação ao não-nascido, a vulnerabilidade e dependência do último e seu vínculo único com a mãe pareceriam
justificar a ideia de que as possibilidades do Estado para protegê-lo são maiores se ele trabalhar junto com a
mãe". O texto original diz: “Es ist daher eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Einschätzung des
Gesetzgebers, wenn er sich zur Erfüllung seines Schutzauftrags einem Schutzkonzept zuwendet, das davon
ausgeht, jedenfalls in der Frühphase der Schwangerschaft sei ein wirksamer Schutz des ungeborenen
menschlichen Lebens nur mit der Mutter, aber nicht gegen sie möglich. Sie allein und nur von ihr selbst ins
Vertrauen Gezogene wissen in diesem Stadium der Schwangerschaft um das neue Leben, das noch ganz der
Mutter zugehört und von ihr in allem abhängig ist. Diese Unentdecktheit, Hilflosigkeit und Abhängigkeit des
auf einzigartige Weise mit der Mutter verbundenen Ungeborenen lassen die Einschätzung berechtigt
erscheinen, daß der Staat eine bessere Chance zu seinem Schutz hat, wenn er mit der Mutter zusammenwirkt”
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, decisão de 28 de maio de 1993. Op. cit., parág. 189.

23

Undurraga, Op. Cit. nota 6, 82, 89-95; Voto Vista Ministro Luis Roberto Barroso. Habeas Corpus 124.306,
parág 43.
24
Alexy, Robert. Direitos fundamentais no estado constitucional democrático: para a relação entre direitos
do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Tradutor: Luís Afonso Heck.
Revista
Derecho
Administrativo,
v.
217,
1999.
p.
78.
Disponível
em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47413/0. Acesso em 1º de julho de 2018.
25
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Artavia Murillo e outros (“Fertilização in vitro”) vs.
Costa Rica. Decisão de 28 de novembro de 2012 (exceções preliminares, mérito, reparações e custas).
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf. Acesso em 1º de julho
de 2018.
26
Ver, entre outras, as decisões dos tribunais constitucionais da España, Portugal, Colômbia, Eslováquia y
das Cortes Supremas dos Estados Unidos e México, citadas na nota 2.
27
Diniz, Debora; Medeiros, Marcelo; Madeiro, Alberto. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Cien Saúde
Coletiva, v. 22, n. 2, p. 653-660, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/141381232017222.23812016. Acesso em 1º de julho de 2018.

28

Relatório do Relator Especial sobre o direito à saúde, Doc. da ONU: A/66/254, 3 de agosto de 2011, parág.
36.
29
Pereira Madeiro, Alberto e Diniz, Debora, “Legal Abortion Services in Brazil – A National Study,” Ciencia
& Saúde Coletiva, vol. 21, no.2 (2016), pp. 563-572.
30
Human Rights Watch, Direitos fora de alcance: Obstáculos à saúde, justiça e proteção para as
mulheres deslocadas vítimas de violência de gênero na Colômbia, novembro de 2012 (em espanhol):
https://www.hrw.org/es/report/2012/11/08/derechos-fuera-de-alcance/obstaculos-la-salud-la-justicia-y-laproteccion-para.; Human Rights Watch, Um estado de isolamento: acesso ao aborto para mulheres na
Irlanda, Janeiro de 2010 (em inglês): https://www.hrw.org/report/2010/01/28/state-isolation/accessabortion-women-ireland; Human Rights Watch, Mexico: Segundo abuso: Obstruindo o acesso ao aborto

legal após estupro no México, Março de 2006 (em inglês): https://www.hrw.org/report/2006/03/06/mexicosecond-assault/obstructing-access-legal-abortion-after-rape-mexico; Human Rights Watch, Meus direitos, e
meu direito de saber: falta de acesso à aborto terapêutico no Peru, Julho de 2008 (em inglês):
https://www.hrw.org/report/2008/07/08/my-rights-and-my-right-know/lack-access-therapeutic-abortionperu.
31
Corte Suprema do Canadá, R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30, 44 D.L.R. (4th) 385.
32
Esses órgãos se baseiam nas evidências fornecidas, entre outros, pela Organização Mundial de Saúde, que
afirma que "a evidência acumulada demonstra que a eliminação das restrições ao aborto leva a uma redução
da mortalidade materna causada pelo aborto inseguro e, consequentemente, uma diminuição no nível global
de mortalidade materna.” Aborto sem riscos: guia técnico e político para sistemas de saúde ", (Genebra:
OMS, 2012).
33
Comitê da CEDAW, “Declaração do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres
sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos: CIPD após 2014” (Statement of the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women on sexual and reproductive health and rights: Beyond 2014
ICPD review), 57.º Período de Sessões (2014),
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf.
34
Ver, por exemplo, Observações finais do Comitê sobre os Direitos da Criança sobre a Guatemala, Doc. da
ONU: CRC/C/GTM/CO/5-6 (2018); Islas Marshall, Doc. da ONU: CRC/C/MHL/CO/3-4 (2018); e Palaos,
Doc. da ONU: CRC/C/PLW/CO/2 (2018).
35
Comitê sobre os Direitos da Criança, Comentário Geral No. 20 sobre a efetividade dos direitos das crianças
durante a adolescência. Doc. da ONU: CRC/C/GC/20 (2016), parág. 13 e 60.
36
Ver, por exemplo, Observações finais do Comitê sobre os Direitos da Criança sobre a Guatemala, Doc. da
ONU: CRC/C/GTM/CO/5-6 (2018); Islas Marshall, Doc. da ONU: CRC/C/MHL/CO/3-4 (2018); e Palaos,
Doc. da ONU: CRC/C/PLW/CO/2 (2018); Panamá, Doc. da ONU: CRC/C/PAN/CO/5-6 (2018); Ilhas
Salomão, Doc. da ONU: CRC/C/SLB/CO/2-3 (2018); Sri Lanka, Doc. da ONU: CRC/C/LKA/CO/5-6
(2018); Malaui, Doc. da ONU: CRC/C/MWI/CO/3-5 (2017); Arábia Saudita, Doc. da ONU:
CRC/C/SAU/CO/3-4 (2016); Serra Leoa, Doc. da ONU: CRC/C/SLE/CO/3-5 (2016); Haiti, Doc. da ONU:
CRC/C/HTI/CO/2-3 (2016); Peru, Doc. da ONU: CRC/C/PER/CO/4-5 (2016); Quênia, Doc. da ONU:
CRC/C/KEN/CO/3-5 (2016); e Irlanda, Doc. da ONU: CRC/C/IRL/CO/3-4 (2016).
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Comitê de DESC, Observação geral N.º 22 relativa ao direito à saúde sexual e reprodutiva (2016), parág.
10.
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Ver, por exemplo, Observações finais do Comitê de DESC sobre Honduras, Doc. da ONU:
E/C.12/HND/CO/2 (2016); Polônia, Doc. da ONU: E/C.12/POL/CO/6 (2016); Filipinas, Doc. da ONU:
E/C.12/PHL/CO/5-6 (2016); Costa Rica, Doc. da ONU: E/C.12/CRI/CO/5 (2016); Macedônia Doc. da ONU:
E/C.12/MKD/CO/2-4 (2016); Quênia, Doc. da ONU: E/C.12/KEN/CO/2-5 (2016); e Reino Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte, Doc. da ONU: E/C.12/GBR/CO/5 (2009).
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Comitê do CEDAW, Recomendação geral 24, parág. 14.
42
Corte Constitucional da Colômbia, decisão C-355/2006 de 10 de maio de 2006. parág. 8.1: “(...) em tal
medida, o legislador, ao adotar normas de caráter penal, não pode ignorar que a mulher é um ser humano
plenamente digno e, portanto, deve tratá-la como tal, em vez de considerá-la e convertê-la em simples
instrumento de reprodução da espécie humana, ou de lhe impor em certos casos, contra a sua vontade, que
ela sirva como uma ferramenta eficaz para procriar.” No texto original: “(…) en tal medida, el legislador al
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