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OBJETIVO

O Instituto Mais Cidadania, em razão de seus fins institucionais, promoveu a
organização e reunião de grupos de pesquisa das áreas do Direito, Filosofia do Direito
e Teorias da Justiça, todos do curso de Direito do Centro Universitário Curitiba
(UNICURITIBA), com o propósito de reunir as pesquisas existentes e, a partir delas,
promover a discussão e elaboração de parecer que sintetizasse as conclusões extraídas
em decorrência dos debates permitidos pela ADPF 442 (STF).

Considerando o objetivo comum dos grupos de estudo, qual seja, estabelecer uma
relação entre relação entre Justiça, Constituição e Democracia, o parecer anexo, fruto
das conclusões extraídas do presente Projeto, decorrem de ponderações inclusive nãoobjeto, no todo, da pretensão coloca em juízo na referida ADPF, tais como a
possibilidade de uma interpretação conforme a dispositivos não mencionados no
pedido. Para além da análise jurídica, a pedido do amicus curiae, o Sindicato dos
Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR) pretendeu-se, por meio da apresentação do
parecer a seguir, evidentemente trazer a esta Corte informações que possam contribuir
para o julgamento da demanda, procurando ponderar a questão sob diversos pontos de
vista.
RESULTADO

Como resultado do presente projeto, fora elaborado anexo (Resultados e Conclusões),
contendo as considerações e conclusões acerca da questão levada à julgamento junto
ao STF pela Procuradoria-Geral da República na ADPF 442 (STF).

De Curitiba, 02 de setembro de 2020.

Instituto Mais Cidadania
Roosevelt Arraes – Diretor Presidente
Luiz Gustavo de Andrade – Diretor Jurídico
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RESULTADOS

E CONCLUSÕES

EMENTA:

ADPF EM FACE DOS ARTIGOS 124 E 126 DO CÓDIGO PENAL DE
1940. CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA VIA. VIOLAÇÃO A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA A AUTÔNOMIA, DA
LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER E DO
DIREITO À SAÚDE.
1.- É possível ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito
fundamental para reparar lesão a preceitos fundamentais resultante de
ato do Poder Público. Caráter subsidiário da via demonstrado, em
razão de tratar-se de norma anterior à Constituição de 1988.
2.- A análise acerca da (im)possibilidade da descriminalização do
aborto por meio de decisão judicial deverá ser realizada a partir da
discussão de dois eixos temáticos que são chamados de
procedimentalismo
e
substancialismo.
Para
a
corrente
procedimentalista, a função do Tribunal Constitucional deve se limitar
a assegurar o processo de criação democrática do direito e, em razão
disso, a decisão sobre a (des)criminalização do aborto, é tarefa que
deve ser exercida precipuamente pelo Parlamento. Já para a corrente
substancialista, o Supremo Tribunal Federal teria a competência para,
nos casos difíceis, tomar uma decisão baseada em princípios,
respeitando a integridade de suas decisões e a história social,
buscando assim concretizar direitos fundamentais.
3.- As Cortes Constitucionais ao redor do mundo, vêm limitando o
direito à vida para garantir, com base em argumentos de autonomia e
saúde pública, o direito da mulher de interromper, nas primeiras
semanas, a gestação. Entretanto, as recentes discussões sobre a
descriminalização e legalização do aborto na Argentina, indicam que o
debate, no âmbito legislativo, garante maior abertura e legitimidade
democrática.
4.- Assim como os Tribunais Constitucionais de outros países, o
Supremo Tribunal Federal vêm limitando o direito à vida,
principalmente quando ele é confrontado com os preceitos
fundamentais da dignidade da pessoa humana, saúde, planejamento
familiar e liberdade sexual e reprodutiva. Uma análise linear das
decisões, demonstra que a Corte caminha no sentido de
descriminalizar o aborto.

4

5.- O Estado, ao regulamentar as condutas humanas não pode se
basear em argumentos religiosos. Entretanto, ao criminalizar o aborto,
viola essa premissa, tendo em vista que impõe à gestante um único
ponto de vista, baseado em argumentos morais que elevam a vida a
um caráter sagrado. Frustra, portanto, os legítimos interesses e as
convicções pessoais das mulheres.
Neste sentido, a Corte
Constitucional, com base em princípios, pode interpretar a Constituição
no sentido de concretizar os direitos fundamentais e descriminalizar o
aborto.
6.- Reconhecer o direito liberal a autonomia sobre o próprio corpo,
requer o reconhecimento da mulher enquanto cidadã e indivíduo livre
e igual, que possui a capacidade para realizar escolhas e se
responsabilizar por elas. Diferentemente das teorias liberais que
dividem a sociedade entre público e privado e mascaram as
desigualdades dela decorrentes, é necessário primeiro admitir que as
mulheres têm os seus direitos individuais restritos pelo Estado em
decorrência de argumentos conservadores e religiosos, para depois
estabelecer que estes discursos não podem prevalecer em um Estado
de Direito que se diz democrático.
7.- A criminalização do aborto não apenas restringe o direito à
autonomia da mulher, mas também deve ser tratado como um
problema de saúde pública que atinge os corpos das mais pobres, que
correm inúmeros riscos de vida ao realizarem o procedimento de forma
clandestina. Cabe ao Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, na
esteira do que dispõe o artigo 196 da CRFB, garantir que o
procedimento, nas primeiras semanas de gestação, seja realizado de
forma segura e salubre.
8.- Doutrinas abrangentes que negam a mulher este direito, não são
razoáveis e por isso não deveriam ser aceitas como valor político e,
portanto, não podem ser justificadas perante a razão pública. Assim,
prevalece a noção de que proibir o aborto não é um posicionamento
justificável publicamente (John Rawls).
9.- Sob a ótica procedimental, por outro lado, o debate, no âmbito
legislativo, garante maior abertura e legitimidade democrática,
evitando-se excessiva interferência jurisdicional no âmbito de um
debate político e de interesse público.
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1 RELATÓRIO
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com
pedido de medida cautelar, foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), legitimado previsto no art. 103, inciso VIII da Constituição Federal 1 e
tem como objeto os artigos 124 e 1262 do Código Penal que criminalizam a
antecipação da gravidez quando realizada de forma voluntária pela gestante ou
por terceiro com o consentimento dela, nas primeiras semanas de gestação.
Em petição inicial, o legitimado pediu que esta Corte declarasse a não
recepção, pela Carta Constitucional, dos artigos acima citados para que a
conduta da mulher ou do terceiro que antecipasse voluntariamente a gravidez
até a 12ª semana de gestação não fosse considerada crime.
De acordo com o autor da ação, a criminalização do aborto viola diversos
direitos e preceitos fundamentais previstos na Lei Maior, como à dignidade da
pessoa humana (art. 1º inciso III), à cidadania (art. 1º, inciso II), à não
discriminação da mulher, à igualdade (art. 5º, caput), à liberdade (sexual e
reprodutiva), à vida (art. 5º, caput), à proibição de tortura (art. 5º, inciso III), à
saúde (art. 196) e ao planejamento familiar (art. 226 § 7º).
Por fim, destacou que os artigos 124 e 126 do CP não estão de acordo
com a teoria da máxima proporcionalidade, tendo em vista que a medida não é
(i) adequada porque não impede que abortos sejam realizados, mas ao contrário,
força, injustamente, “[...] as mulheres comuns à ilegalidade e aos riscos da
clandestinidade, favorecendo um mercado desregulado e arriscado de
medicamentos e clínicas inseguras.”3; (ii) necessária, posto que existem outros

1Art.

103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade: VIII – Partido com representação no Congresso Nacional. Art. 2º da n.
9.882/99. Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: I – os legitimados
para propor a ação direta de inconstitucionalidade.
2 Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção,
de um a três anos.
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro
anos.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 0002062-
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meios que violam com menor intensidade os direitos fundamentais das mulheres
e diminuem os índices de abortos, como o acesso à informação, a oferta de
medicamentos contraceptivos e a própria descriminalização4; e (iii) proporcional
em sentido estrito.
A Advogada Geral da União, em parecer, aduziu que “[...] a eventual
modificação do padrão valorativo presente na Constituição Federal acerca da
matéria e a regulamentação normativa das condutas proibitivas merece ser
realizada, precipuamente, pelo Poder Legislativo” 5. Destacou ainda que a
decisão proferida na ADPF de n. 54, no HC de n. 124.306 e na ADI de n. 3510,
não podem ser aplicadas, por analogia, a presente ação. Pediu assim o
julgamento pela improcedência do pedido.
De acordo as informações prestadas pelo Senado Federal, os dispositivos
infraconstitucionais que dispõem sobre o aborto – arts. 124 e 126 do CP – estão
sendo discutidos “[...] pelas Casas do Congresso Nacional por intermédio dos
parlamentares eleitos pelo povo, com a participação da sociedade, por meio de
consultas e audiências públicas.”6
A Câmara dos Deputados, por sua vez, destacou que “[...]. Caso o
Supremo Tribunal Federal declare a não recepção dos artigos 124 e 126 do
Código Penal, excluindo de seu âmbito a interrupção da gravidez induzida e

31.2017.1.00.0000. mov. 01., p. 47. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
4 De acordo com o autor da ação “[...] quando o aborto é garantido como uma proteção às
mulheres, isto é, como procedimento regular de saúde reprodutiva, é possível que o sistema de
saúde cuide das mulheres e compreenda as razões – que podem ser múltiplas de ausência de
educação sexual e violência doméstica – por que vivem gestações não planejadas, sem risco de
perseguição pessoal ou receio de estigma [...].” Além disso “[...], países que garantem maior
acesso a contraceptivos tendem a diminuir a taxa de aborto, enquanto a taxa de fertilidade é
mantida constante”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 01., p. 51. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
5
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 30., p. 03. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
6
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 32., p. 03. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
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voluntária realizada durante as doze primeiras semanas de gestação” estará
usurpando a competência legislativa do Congresso Nacional, atuando assim “[...]
como verdadeiro legislador positivo onde sequer há omissão legislativa,
violando-se a separação de poderes e atentando-se contra a soberania popular,
manifestada pelos seus representantes eleitos”7.
Por sua vez, o Procurador Geral da República, em parecer, opinou pela
improcedência da ação, argumentando que não é possível que a Corte
descriminalize a interrupção voluntária da gestação nas primeiras semanas, “[...]
por constituir deliberação reservada às competências constitucionais, às
capacidades institucionais e à legitimidade democrática do Poder Legislativo.” 8
Assim, o presente parecer busca elucidar e aprofundar os argumentos
levantados tanto na peça inicial, quanto na contestação, a fim de apresentar um
quadro argumentativo neutro e fundamentado evidenciando os argumentos
pertinentes para embasar o julgamento da arguição de descumprimento de
preceito fundamental no tocante ao pedido de não recepção dos artigos 124 e
126 do Código Penal que criminalizam a interrupção induzida e voluntária da
gravidez até a 12ª semana de gestação.

2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 O CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) está
prevista no art. 102, § 1º da Constituição Federal e é regulamentada pela Lei n.
9.882/99. Possui os mesmos legitimados para propor a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), tem caráter subsidiário, isto é, é cabível apenas nas
7

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 37., p. 04. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
8
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 577., p. 01. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
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hipóteses em que as demais ações em controle concentrado não forem cabíveis,
e deve ter por objeto “[...] evitar ou reparar lesão a preceito fundamental,
resultante de ato de Poder Público”.
Os atos do Poder Público são criados pela União, Estados e Municípios,
possuem natureza legislativa, administrativa e judicial. Assim, as leis, portarias
e resoluções, os editas de concursos, e entre outros, são atos do Poder Público.
Neste sentido, os artigos 124 e 126 do Código Penal, cuja recepção ou não pela
Constituição Federal está sendo discutida na presente ação, são atos criados
pelo Poder Público.
Os preceitos fundamentais não foram definidos pela Lei de n. 9.882/99,
entretanto, esta Corte Constitucional vem entendendo que os direitos e garantias
individuais (art. 5º, caput e incisos), as cláusulas pétreas (art. 60,
§ 4º)9, os princípios sensíveis10 (ADPF 210), o direito à saúde (art. 196) e ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (ADPF 101), são preceitos
fundamentais. Portanto, qualquer ato do Poder Público, que supostamente viole
estes direitos e garantias constitucionais, são considerados como preceitos
fundamentais.
Na ação em questão, o autor defende, de acordo com o entendimento
firmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que os seguintes
preceitos fundamentais são violados: à dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inciso III), à cidadania das mulheres (art. 1º, inciso II), o direito à saúde (art. 196),
à integridade física e psicológica das mulheres, à proibição da submissão a
tortura ou tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inciso III), à
inviolabilidade do direito à vida e à segurança (art. 5º, caput), à liberdade sexual
e reprodutiva e à igualdade (art. 5º, caput).
Em relação a subsidiariedade da ação, é necessário, primeiro ressaltar
em que hipóteses cabem as outras ações de controle concentrado.

Art. 60, § 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a
forma federativa de Estado; II – o voto, direto, secreto, universal e periódico; III – a separação
dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais.
10 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: VII – assegurar
a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema
representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d)
prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
9

9

De acordo com o art. 102 inciso I, alínea “a”, a ação direta de
inconstitucionalidade é cabível contra lei ou ato normativo federal ou estadual e,
a ação declaratória de constitucionalidade, contra lei ou ato normativo federal.
Sendo assim, entende-se que a ação direta de inconstitucionalidade é cabível
contra atos normativos primários federais e estaduais posteriores à Constituição
de 88, e a ação declaratória, contra atos normativos primários federais
posteriores à Carta de 88.
Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deverá ser
proposta com o objetivo de sanar omissão parcial ou total do Poder Legislativo
ou Executivo em criar determinada lei para regulamentar certa situação – normas
de eficácia limitada - ou estabelecer permissão ou proibição – normas de eficácia
plena ou contida.
No caso em questão, o objeto da petição inicial proposta pelo PSOL, são
os artigos 124 e 126 do Código Penal de 1940, que decorrem de um agir do
Legislador e não de uma omissão. Em razão disto, não é cabível ADO. Além
disto, a referida norma é anterior a Constituição de 1988, por isso, o legitimado
não pode pedir que a Corte declare a inconstitucionalidade dele, mas sim, a sua
não recepção, tendo em vista que norma pré-constitucional, isto é, anterior à
Constituição e materialmente contrária à ela, será revogada, não recepcionada.
Por este motivo, não é cabível, nem ADI, nem ADC.
Conforme entendimento pacificado por esta Corte na ADI n. 2, ADI n.
2.158 e ADI n. 2.18911
[...]. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser
apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração.
Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição
superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A
Constituição sobrevinda não torna inconstitucional leis anteriores com
ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição
não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei
fundamental, por ser suprema, não revoga, ao ser promulgada, leis
ordinárias. A lei maior valeria menos que a ordinária.

11

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp>. Acesso em 09/08/2020.
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Assim, resta devidamente demonstrado que se trata de (i) um ato do
Poder Público; (ii) que, supostamente viola preceitos fundamentais; e (iii) que,
por decorrer de uma criação legislativa anterior à CRFB de 1988, não pode ter o
seu mérito analisado em nenhuma das outras ações em controle concentrado.
Deste modo, se conclui que a arguição de descumprimento de preceito
fundamental, é o instrumento adequado para dirimir a questão, bem como
conferir segurança jurídica à coletividade.

2.2 (IM)POSSIBILIDADE DE DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO POR
DECISÃO JUDICIAL

Uma vez assentado que é cabível a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF), a questão que se coloca na discussão desta
ADPF é a da legitimidade da jurisdição constitucional para declarar a não
recepção dos artigos 124 e 126 do Código Penal, possibilitando assim a
realização do procedimento abortivo até a 12ª semana gestação.
Neste contexto, Lenio Luiz Streck aponta que “o papel significativo
reservado à jurisdição constitucional em virtude do que podemos chamar de
‘aumento da dimensão hermenêutica do direito’”, é debatido essencialmente “a
partir de dois eixos temáticos, que são chamados de procedimentalismo e
substancialismo.” 12
A diferença entre essas duas correntes de debates acerca da legitimidade
da atuação do judiciário, reside, com base no ensino de Streck, no fato de que,
enquanto os adeptos do procedimentalismo não reconhecem como legítima a
atuação concretizadora da jurisdição constitucional, defendendo que sua função
é apenas a de controlar as regras procedimentais estabelecidas pela
Constituição, os defensores do substancialismo, por sua vez, defendem uma
jurisdição constitucional concretizadora13.

12

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do Direito. 11 ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2014, p. 52. (grifos do autor).
13 STRECK, 2011, loc. cit.
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Segundo

o

autor

supracitado14,

é

figura

representante

do

procedimentalismo Jürgen Habermas. Para Habermas, a legitimidade do direito
depende da racionalidade de um processo legislativo, que sob as condições da
separação dos poderes, não se encontra disponível nos órgãos aplicadores do
direito15.
Neste sentido, analisando a relação problemática entre justiça e
legislação na perspectiva da teoria do direito, Habermas, salienta que, sob o
panorama da separação dos poderes, mesmo que a Constituição autorize
expressamente que o Judiciário exerça o controle de constitucionalidade, a sua
atuação não se tona algo auto-evidente, pacífico ou de unânime aceitação. 16
É que para Habermas, a Constituição determina procedimentos políticos
pelos quais o cidadão, assumindo o seu direito de autodeterminação, pode
produzir enquanto ser coletivo cooperante, condições justas de vida, e assim
mais equitativas. É dizer, a Constituição, na verdade, cria um procedimento que
estabelece um meio democrático para que os cidadãos criem suas próprias leis
e regras sociais, e, “somente as condições processuais da gênese democrática
das leis asseguram legitimidade ao Direito” 17.
Assim, para respeitar a intenção da divisão de poderes da Constituição, o
judiciário deve “proteger o sistema de direitos que possibilita a autonomia privada
e pública dos cidadãos”, e para tanto, deve, no controle de constitucionalidade,
analisar o conteúdo de normas no contexto das condições procedimentais do
processo de legislação democrático e dos pressupostos comunicativos.18
De acordo com Habermas, no controle concentrado de normas, o Tribunal
Constitucional deve buscar manter as condições da gênese democrática das

14

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do Direito. 11 ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2014, p. 55.
15 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 297.
16 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 297-298.
17 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 326.
18 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 326.
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leis, que exige: atenção às estruturas comunicativas da esfera pública, de posse
dos meios de massa, a garantia dos espaço para vozes desviantes, do direito de
participação formalmente iguais, da representação simétrica de todos os grupos
relevantes, interesses e orientações axiológicas no nível das corporações
parlamentares, bem como garantir a amplitude dos temas, argumentos e
problemas, dos valores e interesses que são levados em conta, pelo parlamento,
na fundamentação das normas que serão elaboradas19.
Isso porque, o conceito republicano de política, “não se refere aos direitos
de cidadãos à vida, à liberdade e à propriedade, garantidos pelo Estado”, mas
sim “à prática de autodeterminação dos cidadãos orientados pelo bem comum,
que se compreendem como membros livres e iguais de uma comunidade
cooperadora que a si mesma se administra” 20.
Neste sentido, o processo político para além de assegurar o controle da
atividade do Estado - função única, na visão liberal -, garante um processo
inclusivo de formação de opinião e da vontade, dentro do qual, os civis, livres e
iguais, se entendem sobre quais normas e fins estão no interesse comum de
todos, superando assim, a orientação voltada ao próprio interesse.
Diante de tal quadro delineado sobre a compreensão política da vontade,
Habermas, descreve que o Tribunal Constitucional21
[...] precisa utilizar dos meios disponíveis no âmbito de sua
competência para que para que o processo da normatização jurídica
se realize sob condições da política deliberativa, que fundam
legitimidade. Esta, por sua vez, está ligada aos pressupostos
comunicativos pretensiosos de arenas políticas, que não se limitam à
formação
da
vontade
institucionalizada
em
corporações
parlamentares, estendendo-se também à esfera pública política, bem
como ao seu contexto cultural e à sua base social. Uma prática de
autodeterminação deliberativa só pode desenvolver-se no jogo entre a
formação de vontade de corporações parlamentares, programada para
decisões e institucionalizada conforme o direito procedimental, e a
formação política da opinião nos círculos informais da comunicação
política. Impulsos relevantes, temas e contribuições, problemas e

19

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 327.
20 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 331-332.
21 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 340.
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propostas, originam-se mais nas margens do que na média
estabelecida do leque de opiniões.

Assim é que, no controle de constitucionalidade, o Judiciário deve se
limitar a garantir tanto a observância do procedimento legislativo, que confere
legitimidade à lei, em razão da autodeterminação, da abertura ao debate e da
opinião do povo, quanto à proteção e ampliação dos espaços democráticos,
formais e informais, local em que se tem a diversidade de opiniões, problemas e
propostas, que permitem a reflexão dos cidadãos.
Neste sentido, Streck, sintetiza o pensamento procedimentalista de
Habermas, apontando que para esta corrente22
O Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de compreensão
procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a proteger um
processo de criação democrática do Direito. O Tribunal
Constitucional não deve ser um guardião de uma suposta ordem
suprapositiva de valores substanciais. Deve, sim, zelar pela garantia
de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um
entendimento sobre a natureza dos seus problemas e a forma de
sua solução (grifo nosso).

No caso vertente, não seria, então, função do Supremo Tribunal Federal
declarar “a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal, para excluir
do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária
realizada nas primeiras 12 semanas”23, tendo em vista que, de acordo com o
procedimentalismo, a Corte estaria atuando de maneira concretizadora,
usurpando as competências do Parlamento.
Assim, do ponto de vista desta corrente, a decisão sobre a
(des)criminalização do aborto, é tarefa do parlamento, que por meio da formação
política de vontade do cidadão, em razão da sua autodeterminação enquanto
indivíduo e também coletividade, deve decidir seus rumos.

22

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do Direito. 11 ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2014, p. 56.
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 01., p. 02. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
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Entretanto, analisando a possível atuação da Corte Constitucional em
relação ao aborto sob o viés procedimentalista, Estefânia Barbosa e Vera Chueiri
advertem que24
[...]. Do ponto de vista das teorias da democracia, seria possível, a
partir de um viés procedimentalista, defender que é a maioria que deve
deliberar e decidir a respeito de um caso de interpretação a respeito da
descriminalização do aborto, tendo em vista a existência de um
dissenso moral razoável no seio da comunidade. Entretanto, a
democracia procedimentalista pressupõe pré-condições materiais para
assegurar uma deliberação justa entre iguais, onde os afetados pelo
discurso terão possibilidade de voz com igualdade de condições para
trazer seus argumentos para o espaço público.
[...].
A considerar a representação das mulheres, precisamos ter em mente
que esta corresponde à, apenas, 55 deputadas federais e 13
senadoras, ficando o Brasil em 152ª colocação em representação
política das mulheres, com pouco mais de 10% de representatividade
feminina no Congresso Nacional. Assim, para que a decisão fosse
democrática do ponto de vista procedimental, precisaríamos
imaginar uma representação política paritária para que as
mulheres pudessem decidir e participar da deliberação, cujos
resultados lhes afetam diretamente (Grifo nosso).

Ponderando acerca de tal problema, a linha substancialista apresenta
uma proposta de solução. Segundo Streck, a teoria parte da ideia de que “a
Constituição estabelece as condições do agir político-estatal, a partir do
pressuposto de que a Constituição é a explicitação do contrato social”, que por
garantir no texto positivo uma gama de direitos fundamentais sociais, exige do
poder judiciário, inevitavelmente, uma atuação mais relevante, especialmente no
que tange à jurisdição constitucional. 25
Lenio Streck, aponta que os adeptos do substancialismo criticam os
fundamentos do procedimentalismo de que a Constituição garante o acesso a
espaços de participação democrática. Streck descreve que, de acordo com o
substancialismo, o procedimento deve ser completado com uma “teoria dos

24

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz.; CHUEIRI, Vera Karam de. Por uma leitura moral dos
‘domínios da vida’: uma interpretação não moralista sobre o aborto. In: SILVA, Chistine Oliveira
Peter da (coord.).; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz (coord).; FACHIN, Melina Girardi
(coord.). Constitucionalismo Feminista. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 364/365.
25 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do Direito. 11 ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2014, p. 57-58.
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valores substantivos”, que, exemplificativamente abrange, “a proteção de
minorias isoladas e sem voz, excluídas do processo de participação política” 26.
A ideia central, então, é a de que, para que ocorra a concretização dos
direitos garantidos na Constituição, é necessário uma interpretação substantiva
do conteúdo normativo da Lei Maior, já que para estes, o apego ao procedimento
e à abertura política aos cidadãos, são, insuficientes para combater
discriminações e segregações.
Dworkin é um dos principais autores do substancialismo, de acordo com
Ribeiro e Czelusniak o autor “[...] sustenta que juízes podem anular uma decisão
política tomada pela maioria legislativa sem causar danos à democracia”. Assim,
“[...] a partir da distinção entre argumentos de princípios e de política, o juiz pode
chegar a uma resposta para os casos difíceis, pois para nesses casos é
necessária uma interpretação da lei”27.
Desta forma, a decisão judicial nos casos difíceis, para Dworkin, deverá
estar fundada nos argumentos de princípios, estes que possuem uma base no
direito moral. O autor defende que o argumento de princípio deve prevalecer
sobre as decisões majoritárias, tendo em vista que são trunfos que podem ser
utilizados contra a maioria. Isto, em síntese quer dizer que, para interpretar as
cláusulas abertas da Constituição, é necessário que se faça uma leitura moral28.
Realizar uma leitura moral da Constituição não implica dizer que o juiz
poderá tomar decisões conforme as suas próprias convicções, ao contrário e
para evitar a adoção, por parte dos magistrados, de atitudes antipopulistas,
antirepublicanas e antidemocráticas, Dworkin descreve que eles possuem o
dever de respeitar a história política, social e a integridade. Conforme destacam
Estefânia Barboza e Vera Chueiri29

26

STRECK, 2011, p. 58.
RIBEIRO, Carla Pereira.; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Constitucionalismo e Democracia nas
Análises Procedimentalista e Substancialista. Sequência (Florianópolis). Florianópolis. n. 65,
p. 189-207. dez. 2012. p. 194.
28 RIBEIRO, Carla Pereira.; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Constitucionalismo e Democracia nas
Análises Procedimentalista e Substancialista. Sequência (Florianópolis). Florianópolis. n. 65,
p. 189-207.dez. 2012. p. 195.
29 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz.; CHUEIRI, Vera Karam de. Por uma leitura moral dos
‘domínios da vida’: uma interpretação não moralista sobre o aborto. In: SILVA, Chistine Oliveira
Peter da (coord.).; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz (coord).; FACHIN, Melina Girardi
(coord.). Constitucionalismo Feminista. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 369.
27
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Assim, quando os juízes fazem uma leitura moral da Constituição, eles
constroem os significados dos princípios morais que nela estão
previstos, mas isso não implica que coloquem nesses significados suas
convicções pessoais ou da classe a que pertencem.

Isto quer dizer que, “[...] a integridade ordena que ele [juiz] mantenha um
elo de coerência com o passado”. Entretanto, ele também poderá “[...] fazer um
novo julgamento da moral quando considerar que se justifique em virtude de uma
melhor interpretação”30.
Em razão do exposto, a partir da tese substancialista, é possível concluir
que é legitima a atuação deste Tribunal no sentido de declarar “a não recepção
parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de
incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas
primeiras 12 semanas”31, como pretendem os autores da ADPF em tela, vez que,
ante a dificuldade do Legislativo de debater atualmente o tema do aborto, estaria
o Supremo, legitimamente, dando concretude e proteção aos direitos
fundamentais.
Do exposto, a (in) possibilidade e a (i) legitimidade deste Supremo
Tribunal Federal decidir pela incompatibilidade da legislação criminal pretérita
sobre o aborto com a Constituição Federal, depende do marco teórico a ser
adotado: se procedimentalista, rejeitando de plano o pedido da ADPF em tela,
deixando a cargo do poder legislativo, enquanto representante do povo, decidir
a respeito; ou se substancialista, analisando substantivamente a Constituição
Federal e os direitos fundamentais nela constantes para, eventualmente, tomar
decisão concretizadora.

30

RIBEIRO, Carla Pereira.; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Constitucionalismo e Democracia nas
Análises Procedimentalista e Substancialista. Sequência (Florianópolis). Florianópolis. n. 65,
p. 189-207. dez. 2012. p. 196.
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 442. Rel. Min. Rosa Weber. Autos do processo de n. 000206231.2017.1.00.0000. mov. 01., p. 02. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/> Acesso em
09/08/2020.
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2.3 ANÁLISE DA JUDICIALIZAÇÃO DO ABORTO PELO MUNDO

Após discorrer sobre as vertentes procedimentalistas e substancialistas e
a possibilidade ou não da descriminalização do aborto por meio de decisão
judicial, analisa-se as discussões e os casos judicializados e já decididos pelas
Cortes Constitucionais estrangeiras sobre o tema aborto.
Algumas

dessas

decisões,

demonstram

que,

respeitadas

as

singularidades do sistema judicial de cada país, é possível a adoção de uma
postura mais ativista da Corte, com o objetivo dar concretude aos direitos
fundamentais das mulheres e assim, descriminalizar o aborto.
Outros casos como o da Argentina, demonstram que a discussão no
Parlamento tende a ser mais frutífera, porque dá margem para que o Congresso,
ouvindo as reivindicações do movimento de mulheres e feministas, além de
descriminalizar (ou não), também estabeleça outras regras, no intuito de
legalizá-lo.
Neste sentido, serão analisadas: a) as decisões da Suprema Corte norteamericana, caso Roe vs. Wade (1973), no caso Casey v. Parenthood (1992), no
julgamento da Lei do Estado de Kentucky (2019), e no caso June med. Servs.
vrs. Russo (2020); b) as decisões proferidas pela Corte Constitucional da
Alemanha nos casos BVerfGE 39, 1 (1975) e BVerfGE 88, 203 (1993); c) a
Sentencia 442 (2004), proferida pela Corte Constitucional da Costa Rica e o caso
Artavia Murillo vs. Costa Rica julgado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos; e por fim, d) a recente discussão, no âmbito do Poder Legislativo,
sobre a legalização do aborto, no Estado Argentino.

a) Decisões da Suprema Corte norte-americana:

Nos Estados Unidos, o primeiro julgamento referente ao aborto, ocorreu
no ano de 1973, no caso Roe vs. Wade, na Corte Burger. Foi um caso
paradigmático que levou a Suprema Corte norte-americana a analisar e
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estabelecer parâmetros sobre como as legislações estaduais deveriam tratar a
questão do aborto.
Ao analisar a constitucionalidade da lei do Texas, que proibia a
interrupção voluntária da gravidez em qualquer caso, exceto quando houvesse
risco de vida para a gestante, a Corte declarou a lei inconstitucional, e assim,
firmou o entendimento no sentido de que a mulher poderia interromper a
gestação, caso quisesse, até o primeiro trimestre.32
Como o entendimento da Suprema Corte é aplicado em todo o país, isto
é, tem eficácia erga-omnes, os estados, deveriam apenas regulamentar a
matéria, de modo que não poderiam criar leis para criminalizar a prática da
antecipação da gravidez antes do primeiro trimestre da gestação.
A Corte entendeu que, devido a existência de inúmeras teorias sobre o
momento do início da vida33 (podendo ser citadas como exemplo: a da
concepção, a da nidação, a do nascimento, a do quickening, a dos batimentos
cardíacos, e a da formação do sistema nervoso), não caberia ao Estado adotar
uma única concepção e impor esse entendimento a todos34.
O fundamento utilizado na referida decisão foi de que o direito à liberdade
inclui o direito à privacidade da mulher, e este, por sua vez, abrange o direito de
poder escolher o que fazer com o próprio corpo. Notadamente, esse
entendimento se funda na concepção liberal de que o indivíduo deve possuir
autonomia sobre sua existência. Essa ideia de liberdades individuais da mulher,
já vinha sendo construída através de precedentes anteriores da Suprema Corte
que reconheceram, por exemplo, o direito ao uso de contraceptivos para
mulheres casadas35 e solteiras36.
32

Equivale, mais ou menos, a 24ª semana da gestação.
Podem ser citadas como exemplo, a da concepção, a da nidação, a do nascimento, a do
quickening (momento no qual a grávida pode sentir os movimentos do feto em sua barriga), a
dos batimentos cardíacos, e a da formação do sistema nervoso.
34 Nesse ponto da decisão, percebe-se que existe forte influência da teoria de justiça liberaligualitária proposta pelo filósofo John Rawls, a qual enuncia ser necessário uma base pública de
justificação na decisão sobre questões básicas de justiça, de modo que, um entendimento moral
em particular, dentre tantos, não poderia, a priori, ser tomado como verdade absoluta e imposto
a todos. Segundo Rawls, “A adesão de uma doutrina abrangente só se mantém pelo uso
opressivo do poder do estado [...].”. RAWLS. John. Justiça como Equidade: Uma
reformulação. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo. Martins Fontes, 2003. p. 47.
35 Caso Griswold vs. Connecticut, em 1965.
36 Caso Eisenstadt vs. Baird, em 1972.
33
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Roe vs. Wade, além de estabelecer um limite mínimo de liberdade de
escolha para as mulheres - até a 24ª semana da gestação -, marcou o início do
controle de constitucionalidade no sistema jurídico norte-americano, gerando
reflexos jurídicos, políticos e sociais que podem ser notados até a atualidade.
A partir da decisão, alguns estados passaram a regulamentar o acesso ao
aborto com a criação de leis que instituíam a imposição de algumas restrições
ao procedimento, sem que, contudo, fossem contrárias ao limite da permissão
até o primeiro trimestre estabelecido pelo precedente da Suprema Corte.
Novos casos continuaram a provocar uma reanálise sobre o aborto no
judiciário norte-americano, até que, em 1992, no julgamento de Casey v. Planned
Parenthood, a Suprema Corte votou pela constitucionalidade de quase todas as
limitações de acesso ao aborto impostas pela legislação do estado da
Pennsylvania37.
As restrições criadas pela lei foram: a exigência de informação de
consentimento da gestante; a comprovação de notificação do marido, para
mulheres casadas; o consentimento de pelo menos um dos pais, se tratando de
gestantes menores de idade; o aconselhamento da gestante sobre o aborto e
suas consequências, pelo menos 24 horas antes e o fornecimento de dados
sobre as mulheres e os procedimentos que foram realizados para interromper a
gestação.38
No julgamento do caso, a Corte, para decidir pela constitucionalidade ou
não da lei, utilizou do critério do ônus indevido (undue burden), que determina
que as leis não podem criar um fardo indevido que dificulte o acesso a um direito,
Deste modo, realizou-se uma análise para verificar se as restrições
impostas pela lei eram fatores que dificultavam o exercício do direito de escolha
da gestante, criando condições onerosas a liberdade de decidir ou não pela
interrupção da gestação, ou, se o Estado possuía interesse legítimo em instituir
limitações para o acesso ao procedimento. A maioria – cinco maioria – dos nove
juízes da Corte, votaram no sentido de declarar todas as restrições estabelecidas
37

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Boletim de Jurisprudência Internacional: Aborto. vol.
3. 2018. p. 47.
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Boletim de Jurisprudência Internacional: Aborto. vol.
3. 2018. p. 47.
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pela lei, como constitucionais, exceto a que exigia a notificação prévia ao marido,
que foi declarada inconstitucional.
Os juízes também decidiram que não mais se aplicaria o marco do
primeiro trimestre da gestação para a possibilidade de realização do aborto. O
argumento para justificar essa mudança foi o de que os marcos dos trimestres
foram introduzidos apenas para assegurar que o direito ao aborto não se
tornasse uma mera hipótese teorizada, como uma forma de garantir que nos
estágios mais iniciais da gestação não ocorreria indevida interferência estatal
sobre a liberdade da mulher39.
Apesar de mantido o entendimento de que o aborto é um direito
constitucional abrangido pelo direito à liberdade e à privacidade, a Corte se
mostrou dividida quanto a manutenção do precedente estabelecido em Roe vs.
Wade em relação ao direito ao aborto, tanto é que, a decisão Casey v. Planned
Parenthood, concedeu mais liberdade para que os Estados pudessem restringir
a realização do procedimento.
Os políticos alinhados a um pensamento mais conservador sempre
discordaram radicalmente do que foi decidido pela Suprema Corte e, ao longo
do tempo, empreenderam tentativas, sem sucesso, de reverter o núcleo do que
foi determinado no julgamento de Roe vs. Wade. Caso este fato se
concretizasse, os estados poderiam estabelecer hipóteses mais restritivas sobre
o aborto e até mesmo proibí-lo em todos os casos. O que conseguiram até o
presente momento, entretanto, foi a gradual criação de alguns obstáculos que
reduzem o acesso ao procedimento, como a seguir se demonstrará.
Em 2019, a Suprema Corte decidiu não analisar a constitucionalidade de
uma lei do estado do Kentucky, a qual impõe que, quando uma paciente
expressar a vontade de realizar o aborto, os médicos terão a obrigação de
realizar um exame de ultrassom descrevendo de maneira detalhada as
características do feto, fazendo, inclusive, com que escute os batimentos
cardíacos, se forem audíveis.
39

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Boletim de Jurisprudência Internacional: Aborto. vol.
3. 2018. p. 47.
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A negativa da Corte em decidir não submeter o caso à apreciação,
significa que a lei continuará sendo aplicada naquele estado40. Além de
Kentucky, o estado do Texas também exige a realização de ultrassom nas
gestantes que pretendem abortar mesmo que não exista indicação de
necessidade médica para o exame41.
Ainda, nos estados de Ohio, Mississippi e Geórgia, foram aprovadas, mas
ainda não entraram em vigor, as chamadas leis do batimento cardíaco (heartbeat
laws), que estabelecem que o aborto não pode ser realizado quando for possível
detectar batimentos cardíacos no feto. De acordo com Heverton Pettersen, o
coração começa a funcionar em torno da 5ª semana da gestação42.
Como se vê, a partir de 2018, nos estados norte-americanos mais
conservadores, foram criadas inúmeras leis que restringem o acesso ao aborto
de maneira evidentemente inconstitucional, que vão de encontro com o que foi
decidido em Roe vs. Wade e confirmado, posteriormente, em Casey v. Planned
Parenthood. Algumas dessas leis são extremamente restritivas, como, por
exemplo, a que foi aprovada no estado do Alabama que permite o aborto
unicamente quando se comprova o risco de vida para a gestante (excluindo as
hipóteses de gravidez por estupro ou incesto) e determina penas que podem
chegar a 99 anos de prisão para os médicos que realizarem o procedimento43.
A composição atual da Suprema Corte norte-americana é extremamente
favorável a agenda Republicana antiaborto, e especialistas dissertam que é
nisso que apostam os governadores que aprovaram a criação de leis mais
duras.44

Neste sentido, a tendência ao longo dos anos de permitir o

estabelecimento de leis restritivas ao aborto, tem o único objetivo de levar a
40

THE New York Times. Supreme Court Lets Kentucky Abortion Ultrasound Law Take
Effect. Disponível em <https://www.nytimes.com>. Acesso em 15/07/2020.
41 THE Guardian. Abortion: justices permit Kentucky law that requires doctors to show
pregnant women ultrasounds. Disponível em <https://www.theguardian.com/us-news>.
Acesso em 15/07/2020.
42 PETTERSEN, Heverton. et. al. Frequência Cardíaca Fetal durante o Primeiro Trimestre da
Gestação. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Rio de Janeiro. v. 23. n. 9. out. 2001.
p. 567-571.
43 AMNESTY International. Abortion laws in the US - 10 things you need to know. Disponível
em: <https://www.amnesty.org>. Acesso em 15/07/2020.
44 THE New York Times. Alabama Aims Squarely at Roe, but the Supreme Court May Prefer
Glancing Blows. Disponível em <https://www.nytimes.com>. Acesso em 15/07/2020.
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discussão novamente para a Suprema Corte, para que seja revertido o Roe vs.
Wade45.
Esse movimento reacionário dos governadores dos Estados norteamericanos pode ser chamado de efeito backlash46, e ocorre quando há uma
forte reação política ou social contra um ato emanado pelo poder público.
Considerando

decisões

de

cortes

superiores

sobre

controle

de

constitucionalidade, isso ocorre quando outras esferas do poder, especialmente
a do legislativo, buscam reverter uma decisão judicial que, muitas vezes é
polêmica e contra majoritária47.
Guardadas as devidas proporções e diferenças entre o modelo do sistema
judiciário norte-americano (Common Law) e o brasileiro (Civil Law), é possível
traçar alguns paralelos entre as consequências da descriminalização do aborto
nos Estados Unidos e os possíveis desdobramentos políticos de uma possível
decisão judicial favorável a permissão da interrupção da gravidez nas primeiras
semanas de gestação no Brasil.
Em parte, caso se decida pela descriminalização, o efeito backlash teria
uma consequência positiva porque possibilitaria a ampliação do debate a
respeito de assuntos controversos e polêmicos como o aborto, permitindo que,
por meio de um maior diálogo com a população, se chegue mais próximo de um
consenso. Por outro lado, a decisão poderá acarretar na criação de uma Lei ou
até mesmo uma Emenda à Constituição mais conservadora que a atual.
Além do julgamento destes dois casos, em 29 de junho de 2020, a
Suprema Corte norte-americana proferiu uma decisão no caso June med. Servs.
Vrs. Russo (n. 18.1223). O caso tinha por objeto a Lei n. 620 do Estado da
Louisiana, que exigia que todos os médicos que realizassem ou induzissem o

45

Como a Suprema Corte dos Estados Unidos decide quais casos vai julgar, quanto mais
provocativa for a lei, mais chances existem de que o caso seja submetido a apreciação.
46 No Brasil, recentemente, pode se observar o efeito backlash quando esta Corte julgou como
inconstitucional da Vaquejada e alguns meses depois a Constituição da República foi emendada
com o único propósito de contornar a decisão proferida no julgamento da ADI 4983 e permitir
constitucionalmente a prática, mudando o parâmetro de controle de constitucionalidade.
47 BELO, Eliseu Antônio da Silva. A emenda da vaquejada e o efeito backlash. Revista do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. n. 74. out/dez. 2019.
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procedimento, tivessem “privilégio” de admissão48 em hospitais localizados a
menos de 50 milhas do local em que o aborto foi realizado ou induzido.
Os privilégios de admissão seriam uma espécie de credenciamento do
profissional de saúde, por parte de um hospital que estivesse localizado há pelo
menos 50 milhas de distância da clínica. Tal exigência legal, segundo seus
defensores, seria uma forma de proteger as mulheres, porque com ela, o médico
deveria cumprir alguns requisitos para poder realizar o procedimento, o que
aumentaria a segurança pela comprovação da capacidade profissional.
Os opositores da lei denunciaram uma intenção oculta dela de dificultar o
acesso à abortos no estado. Afirmaram, ainda, que se a paciente tivesse que se
dirigir a um hospital, em decorrência de complicações do procedimento, ela seria
internada, quer tenha, ou não, um médico com privilégios de admissão.49
Em 22 de agosto de 2014, o June Medical Services impugnou a lei de
privilégios de admissão para o Distrito Central da Louisiana. Logo após a
apresentação do caso, o Tribunal Distrital concedeu pedido para suspender a lei,
enquanto os médicos que realizavam abortos no estado buscavam adquirir suas
licenças nos os hospitais.
Em abril de 2017, a Corte Distrital declarou o ato 620 inconstitucional. A
Louisiana apelou e, em setembro de 2018, o Quinto Circuito de Apelações
reverteu a decisão para declarar o ato constitucional. Em fevereiro de 2019, a
Suprema Corte do Estado decidiu que a lei deveria permanecer temporariamente
suspensa, enquanto o caso seria analisado Supremo Tribunal dos EUA.50

“”Active admitting privileges’. means that the physician is a member in good standing of the
medical staff of a hospital that is currently licensed by the department, with the ability to admit a
patient and to provide diagnostic and surgical services to such patient consistent with the
requirements of Paragraph [...]”. LOUISIANA. Act. No. 620. 1 set. 2014. Abortion; Provides for
requirements
of
physicians
who
perform
abortions.
Disponível
em
<http://www.legis.la.gov/legis/BillInfo.aspx?i=224171> Acesso em 16/07/2020.
49 CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. June Medical Services LLC v. Gee Backgrounder
Disponível
em:
<https://reproductiverights.org/sites/default/files/201909/June%20Medical%20Services%20Backgrounder_September%202019%20%28002%29.pdf
>. Acesso em: 13 jul. 2020.
48

50

CONSTITUCIONAL ACCOUNTABILITY CENTER. June Medical Services L.L.C. v. Russo.
Disponível
em:
<https://www.theusconstitution.org/litigation/june-medical-services-l-l-c-vgee/#:~:text=v.-,Russo,in%20Whole%20Woman's%20Health%20v> Acesso em: 14 jul. 2020.
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Ao chegar na Suprema Corte, o Ministro Breyer destacou que era
necessário verificar os benefícios e encargos trazidos pela lei, tendo em vista
que ela impactava diretamente no acesso ao aborto no país51
Em Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 579 U. S. (2016),
defendemos que ‘regulamentos sanitários (não)necessários com o
objetivo ou efeito de apresentar um obstáculo substancial a mulheres
que procuram abortos, impõem um ônus indevido ao direito’ e são,
portanto, ‘constitucionalmente inválidos’. Id., at (slip op., at 1) (citando
Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833, 878
(1992) [...]. Explicámos que esta norma exige que os tribunais revejam
independentemente as conclusões legislativas sobre as quais se
baseiam um estatuto relacionado ao aborto e pesem os ‘benefícios
afirmados da lei contra os encargos’ que esta impõe ao acesso ao
aborto. 579 U. S. (slip op., em 21) (citando Gonzales v. Carhart, 550
U.S. 124, 165 (2007)

Por fim, Breyer concluiu que a lei criava um obstáculo substancial às
mulheres que procuram abortos, além de estabelecer um fardo indevido sobre
os seus direitos constitucionais. As juízas Ruth Bader Ginsburg, Sonia
Sotomayor, e Elena Kagan juntaram-se à opinião pluralista de Breyer.52
Em dissidência, o Juiz Samuel Alito, acompanhado pelos Ministros
Clarence Thomas, Gorsuch, e Kavanaugh, descreveu que a lei do Estado da
Louisiana tinha por objetivo proteger a saúde e segurança das mulheres que
procuram realizar abortos e que os requisitos para a obtenção de privilégios de
admissão ajudavam a garantir a competência dos médicos
Breyer citou o Caso Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 579 US(2016),
no qual a Corte sustentou que regulamentos sanitários não necessários, com

“In Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 579 U. S. (2016), we held that “ [u]nnecessary health
regulations that have the purpose or effect of presenting a substantial obstacle to a woman
seeking an abortion impose an undue burden on the right’ ” and are therefore “constitutionally
invalid.” Id., at (slip op., at 1) (quoting Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505
U.S. 833, 878 (1992) [...] We explained that this standard requires courts independently to review
the legislative findings upon which an abortion-related statute rests and to weigh the law’s
“asserted benefits against the burdens” it imposes on abortion access. 579 U. S., at (slip op., at
21) (citing Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124, 165 (2007).” SUPREMA CORTE DOS ESTADOS
UNIDOS. No. 18–1323. Decidido em jun. 29/2020. Opinião de BREYER. Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/18-1323/>. Acesso em: 14 jul. 2020. p. 1
52 SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS. Nº. 18–1323. Decidido em 29 jun. 2020. Voto
de BREYER. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/18-1323/>.
Acesso em: 14 jul. 2020. p. 2.
51
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objetivo ou efeito de apresentar um obstáculo substancial para mulheres na
realização abortos, são constitucionalmente inválidos pela imposição de carga
indevida ao Direito Constitucional de abortar53

[...] Revendo o registro, descobrimos ampla evidência para apoiar a
conclusão do Tribunal Distrital de que o Estatuto não promoveu
interesse declarado do Estado em proteger a saúde das mulheres. As
evidências mostraram, além as condições de admissão de privilégios
não serviram ‘Função de credenciamento relevante’, 570 Us, mas
ajudou a explicar o fechamento de metade das clínicas de aborto no
Texas. Esse fechamento colocou obstáculos substancial no caminho
das mulheres do Texas que buscam abortos. E esse obstáculo "quando
visto a luz da ausência virtual de qualquer benefício à saúde",
representava ‘ônus indevido’ no acesso ao aborto, violando a
Constituição Federal.

O Ministro utilizou das conclusões factuais apuradas pelo Tribunal Distrital
de que o aborto em Louisiana ocorre de maneira extremamente segura, com
taxas particularmente baixas de complicações sérias. O testemunho dos
médicos demonstrou que raramente existe necessidade da mulher de ser
encaminhada para um hospital54

Conjuntamente, as conclusões do Tribunal Distrital e as provas
subjacentes são suficientes para apoiar a sua conclusão de que a
aplicação do requisito de admissão de privilégios reduziria drasticamente
o número e a distribuição geográfica dos prestadores de serviços de
aborto, tornando impossível a muitas mulheres obter um aborto seguro
e legal no Estado e impondo obstáculos substanciais àqueles que o
poderiam fazer.55
53

SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS. Nº. 18–132. Decidido em 29 jun. 2020. Voto de
BREYER. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/18-1323/>. Acesso
em: 14 jul. 2020. p.2.
54 “[A]bortion in Louisiana has been extremely safe, with particularly low rates of serious
complications.” 250 F. Supp. 3d, at 65. The “testimony of clinic staff and physicians demonstrated”
that it “rarely . . . is necessary to transfer patients to a hospital: far less than once a year, or less
than one per several thousand patients.” Id., at 63. And “[w]hether or not a patient’s treating
physician has admitting privileges is not relevant to the patient’s care.” SUMPREMA CORTE DOS
ESTADOS UNIDOS. No. 18–1323. Argued March 4, 2020—Decidido em Jun. 29, 2020.
Opinião de BREYER, J. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/181323/>. Acesso em: 14 jul. 2020. p.6.
55 “Taken together, the District Court's findings and the evidence underlying them are sufficient to
support its conclusion that enforcing the admitting-privileges requirement would drastically reduce
the number and geographic distribution of abortion providers, making it impossible for many
women to obtain a safe, legal abortion in the State and imposing substantial obstacles on those
who could. Pp. 19-35.June Med. Servs. v. Russo, No. 18-1323, 3 (U.S. Jun. 29, 2020) US”.

26

A decisão da Corte Constitucional não ocorreu exatamente como parte da
população conservadora do país esperava. Isto porque, com a eleição de Donald
Trump a presidência dos Estados Unidos, presumia-se que, devido as suas
indicações de Ministros mais conservadores para compor a Suprema Corte,
haveria o aumento de decisões contrárias a realização do aborto. Entretanto, o
julgamento deste caso deixou claro que a situação não seria bem essa.
Interessante citar a manifestação do Ministro Chief Roberts, que
relembrou que a função da Corte é a de guardar a Constituição,
independentemente de qual partido está no poder56

Não falamos em nome do povo. Mas falamos em nome da
Constituição. O nosso papel é muito claro: temos de interpretar a
Constituição e as leis dos Estados Unidos, e para assegurar que os
ramos políticos atuem dentro deles. [...] Esse trabalho exige
obviamente independência em relação aos ramos políticos. A história
do Supremo Tribunal seria muito diferente sem esse tipo de
independência.

Ao longo dos anos, a história dos Estados Unidos demonstra uma luta de
conservadores para anular Roe vs. Wade, algo possível apenas após uma
reformulação da Suprema Corte. Ao frisar o papel da Suprema Corte como
protetora da Constituição, Chief Roberts deixa uma mensagem importante
acerca da relevância da independência político/partidária para a proteção da
Constituição.
b) Decisão proferida pela Corte Constitucional alemã nos casos BVerfGE
39.1 (1975) e BVerfGE 88.203 (1993).

SUPREME COURT. No. 18–1323. Argued March 4, 2020—Decided June 29, 2020. Disponível
em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/18-1323/>. Acesso em: 14 jul. 2020. p.3.
56 “We do not speak for the people. But we speak for the Constitution. Our role is very clear: we
are to interpret the Constitution and laws of the United States, and to ensure that the political
branches act within them. [...] That job obviously requires independence from the political
branches. The story of the Supreme Court would be very different without that sort of
Independence”. NACIONAL PUBLIC RADIO. Chief Justice Roberts Tells Audience Supreme
Court
Will
Work
For
'One
Nation'.
Disponível
em:
<https://www.npr.org/2018/10/17/658028262/chief-justice-roberts-tells-audience-supreme-courtwill-work-for-one-nation>.Acesso em: 15 jul. 2020.

27

A regulamentação do aborto na Alemanha passou por duas etapas
importantes, a primeira ocorreu no Tribunal Constitucional Federal em 1975 com
julgamento do caso BVerfGE 39, e a segunda com a reunificação da Alemanha
em 1990 com o caso BVerfGE 203.
Antes da unificação, na Alemanha Ocidental, era válida a decisão do
Tribunal Constitucional de 1975 que defendia o direito ao nascimento
independentemente do estágio da gravidez. Enquanto isso, na Alemanha
Oriental, o aborto era permitido no primeiro trimestre da gravidez.
No julgamento do caso BVerfGE 39, o Tribunal considerou que o direito à
vida, garantido pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Básica, deveria, quando lido à
luz da garantia da dignidade humana (artigo 1º), estender-se desde a
concepção.57
O tratado realizado em 31 de agosto de 1990 entre a República Federativa
(Alemanha ocidental) e a República democrática (Alemanha oriental), solicitava
que fosse aprovada nova legislação acerca do aborto até 31 dezembro de 1992.
O novo Parlamento, trabalhou arduamente para conciliar as políticas mais
restritivas da Alemanha Ocidental com as mais permissivas da Alemanha
Oriental. A lei, criada em um processo legislativo deliberativo, foi objeto de mais
um litígio constitucional.58
No BVerfGE 88, 203, a Corte entendeu que o Estado tem a obrigação de
proteger a vida humana ainda na gestação, ou seja, o nascituro, desde a
concepção, tem direito à proteção. Assim, para a Corte, “[...]. O direito à vida do
nascituro não pode ser cedido à decisão livre e legalmente não vinculada de um

57

ALEMANHA. Tribunal constitucional federal alemão. BVerfGE 39,1 - Aborto I. [Karlsruhe].
25
fev.
1975.
Disponível
em:
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1993/05/fs199305
28_2bvf000290en.html>. Acesso em: 15 de jul. 2020.
58 KOMMERS, Donald P. Autonomy, dignity and abortion. In: GINSBURG, Tom; DIXON,
Rosalind. Comparative Constitutional Law: Introduction. University of Chicago Public Law &
Legal
Theory
Working
Paper
No.
362,
2011.
Disponível
em
<https://chicagounbound.uchicago.edu/public_law_and_legal_theory/67/>.Acesso
em:
15/07/2020. p. 449.
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terceiro, nem mesmo por um tempo limitado, nem mesmo quando o terceiro é a
própria mãe”59.
Entretanto, a Suprema Corte alemã, também frisou que o legislador
poderia determinar detalhadamente quais seriam as situações excepcionais em
que mulher poderia escolher seguir se seguiria até o fim ou não da gravidez.
(reafirmação do BVerfGE 39, 1 <48 e seq.>).60

[...] Quando a Alemanha se reunificou, o Tratado de Unificação apelou
a uma revisão do aborto política para ‘assegurar uma melhor proteção
da vida em gestação e fornecer uma melhor solução em conformidade
com a Constituição de situações de conflito enfrentadas por mulheres
grávidas ... do que é o caso em qualquer parte da Alemanha neste
momento’.61

O Tratado exigiu do novo Parlamento, uma política de aborto que levasse
em conta a proteção da mulher e do nascituro para a Alemanha unificada. O
resultado foi a Lei da Gravidez e Assistência à Família (PFAA) 62 de 1992. A lei
permite o aborto nas primeiras 12 semanas de gravidez, mas o procedimento
poderá ser realizado apenas se a mulher estiver sobrecarregada em razão da
gravidez. Além disso, o procedimento deverá ser realizado por um médico
licenciado com o consentimento da mulher após aconselhamento necessário,
certificação, e um período de espera de três dias. A nova alteração do Código
Penal, declarou simplesmente que a interrupção da gravidez dentro deste prazo

59

ALEMANHA. Tribunal Constitucional Federal Alemão. BVerfGE 88, 203, aborto II. 29 mai.
1993. Disponível em <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1190>. Acesso em:
15/07/2020.
60 ALEMANHA. Tribunal Constitucional Federal Alemão. BVerfGE 88, 203, aborto II. 29 mai.
1993. Disponível em <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1190>. Acesso em:
15/07/2020.
61 KOMMERS, Donald P. Autonomy, dignity and abortion. In: GINSBURG, Tom; DIXON,
Rosalind. Comparative Constitutional Law: Introduction. (University of Chicago Public Law &
Legal
Theory
Working
Paper
No.
362,
2011.
Disponível
em
<https://chicagounbound.uchicago.edu/public_law_and_legal_theory/67/>. Acesso em 15 jul.
2020. p. 449.
62 Lei sobre a proteção da vida pré-natal/natal, sobre a promoção de uma sociedade mais amiga
da criança, sobre a assistência nos conflitos de gravidez e sobre a regulamentação do aborto.
ALEMANHA. Lei de Conflitos na Gravidez. Disponível em: <https://www.gesetze-iminternet.de/beratungsg/BJNR113980992.html>. Acesso em: 15 de jul. 2020.
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não seria ilegal (nicht rechtswidrig).63 De acordo com o artigo 219 do Código
Penal Alemão64

Código Penal. Artigo § 219. Assessoria a mulheres grávidas em
situação de emergência e conflito: (1) O aconselhamento serve para
proteger a vida do nascituro. Deve ser guiado pelo esforço de
incentivar a mulher a continuar a gravidez e a abrir perspectivas de
vida com a criança; deve ajudá-la a tomar uma decisão responsável e
consciente. A mulher deve estar ciente de que em cada estágio da
gravidez o feto tem seu próprio direito à vida, inclusive em relação a
ela, e que, portanto, sob o sistema legal um aborto só pode ser
considerado em circunstâncias excepcionais se a mulher, ao
carregar a criança, sofrer um fardo tão pesado e excepcional que
exceda o limite razoável de sacrifício. O aconselhamento destina-se
a ajudar, através de conselhos e assistência, a superar a situação de
conflito que existe em conexão com a gravidez e a remediar uma
situação de emergência. Mais detalhes são regulamentados pela Lei
de Conflitos de Gravidez. (2) De acordo com a Lei de Conflitos na
Gravidez, os conselhos devem ser dados por um centro reconhecido
de aconselhamento sobre conflitos na gravidez. Após concluir a
consulta, o centro de aconselhamento deve emitir um certificado para
a gestante, indicando a data da última consulta e o nome da gestante,
de acordo com a Lei de Conflitos na Gravidez. O médico que
interrompe a gravidez é excluído como consultor. (grifos nosso)

A Alemanha possuí uma legislação complexa em relação ao aborto,
restando evidente que o principal intuito é o de proteger o nascituro, mesmo que
KOMMERS, Donald P. Autonomy, dignity and abortion. In: GINSBURG, Tom; DIXON, Rosalind.
Comparative Constitutional Law: Introduction. (University of Chicago Public Law & Legal
Theory
Working
Paper
No.
362,
2011.
Disponível
em
<https://chicagounbound.uchicago.edu/public_law_and_legal_theory/67/>. Acesso em 15 jul.
2020. p. 451.
64 “Strafgesetzbuch (StGB) § 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage (1)
Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten
zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für
ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte
Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem
Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß
deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in
Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung
erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt.
Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der
Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das
Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. (2) Die Beratung hat nach dem
Schwangerschaftskonfliktgesetz
durch
eine
anerkannte
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren
nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und
dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach Maßgabe des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft
vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen”. ALEMANHA. Código Penal. 13 nov. 1998.
Disponível em <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html> Acesso em 16/07 2020.
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isso represente em um certo ônus para a gestante. Como estabelecido pelo
Código Penal, a antecipação voluntária da gestação deve ocorrer em situações
excepcionais, isto é, naquelas em que a gravidez acaba por acarretar um fardo
muito grande para a mulher, porém, só deverá ser realizada sob a condição de
um aconselhamento obrigatório, este que deve tentar compelir a mulher a
prosseguir com a gestação.
Há recente discussão no Parlamento Alemão para a alteração dessa lei,
o propósito é o de expandir o acesso à informação dos requisitos legais, e a
criação de clínicas capazes para realizar o procedimento. Contudo, até o
momento não houve apresentação de um novo projeto de lei.

c) Sentencia 442 (2004) do Tribunal Constitucional da Costa Rica e caso
Artavia Murillo vs. Costa Rica

Na Costa Rica, dois importantes marcos jurídicos merecem atenção, não
por tratarem diretamente sobre as possibilidades de realização do aborto, mas
por permitirem uma análise a partir de que momento existe vida a ser protegida
pelo ordenamento jurídico.
Em 2004, a Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, estabeleceu que o
ato que atente contra a vida do feto durante o processo de nascimento é
classificado como homicídio e não aborto65.
No caso concreto, uma gestante se dirigiu até um hospital e relatou sentir
contrações. Nos autos do processo, ficou comprovado que ela foi atendida de
maneira negligente pelo enfermeiro obstetra, o que resultou no nascimento do
feto sem vida. O enfermeiro sustentou a tese de que, pelo fato de a morte ter
ocorrido dentro do corpo da gestante, ele deveria ser acusado de aborto culposo
e não de homicídio culposo. A Corte decidiu - e neste ponto, reside uma
importante conclusão - que apesar do feto ainda estar no ventre da mãe, já havia
viabilidade para a vida extrauterina e, portanto, a conduta do enfermeiro atentou

65

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Boletim de Jurisprudência Internacional: Aborto. vol.
3. Jun. 2018. p. 47.
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contra a vida do feto, consequentemente, ele havia incorrido no crime de
homicídio.
Outro marco jurídico importante, ocorreu quando a Corte Interamericana
de Direitos Humanos condenou o Estado da Costa Rica, por proibir a fertilização
in vitro, sob os fundamentos de que, a proibição do procedimento, seria uma
violação do direito a formação de uma família.
No caso em questão, um decreto do Poder Executivo que regulamentava
o procedimento da fertilização foi considerado inconstitucional pela Turma
Constitucional costarriquenha, sob o argumento de que o procedimento
ocasionaria no descarte de embriões cuja vida deveria ser protegida. O decreto,
considerava, então, que a vida se iniciaria a partir da união dos gametas feminino
e masculino.
A decisão afetou inúmeros casais que até mesmo já haviam iniciado o
procedimento, de modo que, buscaram amparo na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, perante a qual foi proposta uma demanda: o Caso Artavia
Murillo vs. Costa Rica, no qual reclamava-se a proteção dos direitos
reprodutivos.
Conforme o Boletim de Jurisprudência Internacional66, a Corte IDH,
condenou a Costa Rica pela proibição e decidiu que o procedimento da
fertilização in vitro não feria o direito à vida estabelecido pelo artigo 4.1 da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, com base

Entre outros aspectos, alegou que essa proibição absoluta constituía
interferência arbitrária nos direitos à vida privada e na formação da
família. A vedação violava ainda o direito à igualdade, porquanto o
Estado havia negado o acesso ao tratamento que permitiria que famílias
gerassem seus filhos biológicos. Além disso, esse impedimento teve
grave impacto psicológico nas vítimas, sobretudo nas mulheres.

Aqui pode-se estabelecer uma semelhança do entendimento da Corte IDH
com o julgamento, por esta Suprema Corte, da constitucionalidade da Lei de
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Boletim de Jurisprudência Internacional: Aborto. vol.
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Biossegurança (Lei nº 11.105)67, que determina como deve ser feito o descarte
de material embrionário excedente nos tratamentos de fertilização in vitro.

d) O debate legislativo acerca da interrupção voluntária da gestação na
Argentina

A discussão acerca do aborto na Argentina se iniciou em 1919 quando
foram introduzidas formas de não punição à figura do aborto, quais sejam, em
caso de estupro de mulheres com alguma deficiência mental e quando a gravidez
apresentar riscos a gestante.68
A partir do processo de democratização, iniciado em 1983, foram
apresentados vários projetos sobre esse assunto, mas nenhum chegou a ser
sancionado. Dois deles revogavam as figuras do aborto não punível e cinco
melhoram a sua redação; um projeto pretendia descriminalizá-lo e outro
incorporá-lo no Código Penal para proteger o nascituro. Conforme é possível
perceber69:
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A decisão proferida na ADI n. 3510/DF será analisada mais afrente.
ROCHA, Maral Isabel M; ROSTAGNOL, Susana; GUTIÉRREZ, María Alicia. Aborto y
Parlamento: um estúdio sobre Brasil, Uruguay y Argentina. R. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 26,
n. 2, p. 219-236, jul./dez. 2009. p. 227.
69 Cámara de Diputados • 1989. El proyecto presentado instaló el tema del aborto en los casos
de violación en el debate público, proponiéndose su no incriminación. • 2003 - Proyecto de Ley:
modificación al Código Penal Sumario: Modificación al art. 86 (Aborto, Penalización para los
profesionales implicados). • 2003 - Proyecto de Ley: reconocimiento del derecho humano de la
mujer a la interrupción de su embarazo en los casos permitidos por el Artículo 86. El estado
nacional debe garantizar dicho derecho a través del sistema de salud pública. • 2003 - Proyecto
de Ley: modificación del artículo 86 del Código Penal, sobre la comisión del delito de aborto. •
2003 - Proyecto de Ley: régimen de interrupción voluntaria del embarazo; modificación del código
penal en lo relacionado al delito del aborto. Establece claramente los límites para que los médicos
del servicio de salud pública, privada y obras sociales realicen los abortos establecidos por el
código penal de forma informada y expeditiva, sin requerir la autorización judicial. Interpreta de
manera amplia el concepto de salud, que incluye la salud psíquica y considera el embarazo por
violación como un caso de peligro para la salud de la mujer, como así también en casos de fetos
con comprobadas patologías incompatibles con la vida extrauterina. Se trata de que los médicos
del sistema de salud público, privado, y las obras sociales, puedan realizar las intervenciones
con la indicación médica como único requisito, sin que sea necesaria la autorización de un juez.
• 2004 - Proyecto de Ley: modificación sobre aborto no punible. • 2004 - Proyecto de Ley:
modificaciones sobre despenalización del aborto en casos específicos. • 2004 - Proyecto de Ley:
consulta popular vinculante para determinar legalidad o ilegalidad del aborto.
Cámara de Senadores • 1986, para casos de embarazos productos de una violación, incluía
como figura atenuada en su pena, la del aborto por causa de honor. Con dictado favorable de
comisión, fue considerada en el recinto, en el que se introdujeron tantas modificaciones, que al
68
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Câmara de Deputados
- 1989. O projeto apresentado trouxe para o debate público a questão
do aborto em casos de estupro, propondo que ele não fosse
considerado crime.
- 2003. Projeto de Lei: Emenda ao Código Penal Sumário: Emenda ao
Artigo 86 (Aborto, Criminalização dos profissionais envolvidos).
- 2003. Projeto de lei: reconhecimento do direito humano da mulher ao
término de sua gravidez nos casos permitidos pelo artigo 86. O Estado
nacional deve garantir este direito através do sistema de saúde pública.
- 2003. Projeto de lei: alteração do artigo 86 do Código Penal, sobre a
prática do crime de aborto.
- 2003. Projeto de lei: regime de interrupção voluntária da gravidez;
modificação do código penal referente ao crime de aborto. Estabelece
claramente os limites para médicos em serviços de saúde públicos e
privados e obras sociais realizarem abortos estabelecidos pelo código
penal de forma informada e expedita, sem a necessidade de
autorização judicial. Interpreta amplamente o conceito de saúde, que
inclui a saúde psicológica e considera a gravidez resultante de estupro
como um caso de perigo para a saúde da mulher, bem como em casos
de fetos com patologias comprovadas incompatíveis com a vida fora
do útero. O objetivo é que os médicos do sistema público e privado de
saúde e obras sociais possam realizar as operações com a indicação
médica como único requisito, sem a necessidade de autorização de um
juiz.
- 2004. Projeto de lei: modificação sobre o aborto não punível.
- 2004. Projeto de lei: modificação na descriminalização do aborto em
casos específicos
- 2004. Projeto de lei: consulta popular obrigatória para determinar a
legalidade ou ilegalidade do aborto.
Senado
- 1986, para casos de gravidezes resultantes de estupro, incluída como
figura atenuada em sua penalidade, a do aborto por motivos de honra.
Com uma decisão favorável da comissão, foi considerado no recinto,
onde foram introduzidas tantas modificações, que ao final de seu
tratamento, o Senado Nacional, em 1990, acabou aprovando um texto
idêntico ao código penal atual sem acrescentar as modificações
propostas.
- 2004 - Projeto de lei sobre a descriminalização do aborto em casos
de estupro.
- 2004 - Projeto de lei sobre a criminalização do estupro seguido de
gravidez.
finalizar su tratamiento, el Senado Nacional en el año 1990, terminó aprobando un texto idéntico
al actual código penal sin agregar las modificaciones propuestas. • 2004 - Proyecto de Ley sobre
despenalización del aborto para los casos de violación. • 2004 - Proyecto de Ley sobre tipificación
del delito de violación seguido de embarazo. • 2004 - Proyecto de Ley sobre despenalización
parcial del aborto, declarando no punible el aborto, si el embarazo proviene de la comisión de un
delito contra la integridad sexual y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida
extrauterina del feto. • 2004 -Proyecto de Ley de despenalización del aborto para casos
específicos: violaciones; situaciones en la que está en riesgo la vida de la mujer; imposibilidad
de vida extrauterina del feto. ROCHA, Maral Isabel M; ROSTAGNOL, Susana; GUTIÉRREZ,
María Alicia. Aborto y Parlamento: um estúdio sobre Brasil, Uruguay y Argentina. Revista
Brasileira Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 219-236, jul./dez. 2009. p.228
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- 2004 - Projeto de lei sobre a descriminalização parcial do aborto,
declarando que o aborto não é punível se a gravidez resultar da prática
de um crime contra a integridade sexual e se o feto tiver sido
medicamente diagnosticado como inviável
- 2004 - Projeto de lei de descriminalização do aborto para casos
específicos: estupro; situações em que a vida da mulher está em risco;
impossibilidade de vida extra-uterina do feto.

No processo de reforma Constitucional de 1994, uma aliança
conservadora de hierarquia eclesiástica e o Partido Justicialista, promoveram
uma cláusula na Constituição dispondo sobre o direito à vida desde a concepção,
o que provocou reações nos movimentos feministas e de mulheres. A importante
ação do movimento de mulheres tornou possível que a cláusula não fosse
incluída no texto constitucional.70
De acordo com Droveta, este fato ocorreu porque a Argentina é um país
majoritariamente católico71

[...], onde nem sempre se evidencia a separação do Estado e da igreja;
onde ainda perdura em exercício uma marca do poder eclesiástico e
conservador; e onde as instituições governamentais, sejam nacionais
ou provinciais, assumiram geralmente posturas conciliadoras com a
igreja, e inclusive tem fomentado a implementação de ações
aplaudidas pelos autodenominados grupos “pró-vida”.

No ano de 2005, o Ministro de Saúde, Dr. Ginés, realizou declarações a
favor da despenalização do aborto por razões de saúde pública.72 Nesse
momento, uma ampla aliança de mais de 250 organizações sociais e de
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Janeiro, v. 26, n. 2, p. 219-236, jul./dez. 2009. p. 229.
71 DROVETA, Rachel Irene. Aborto na Argentina: implicações do acesso à prática da
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2012.
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em:
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em: 7 jul 2020. p. 121.
72 LA NACION. Para Ginés González García, Alberto Fernández. Impulsará la despenalización
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mulheres73 lançou a primeira Campanha Nacional pelo direito ao aborto legal,
seguro e gratuito, porém sem sucesso.74
Por outro lado, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça Nacional
mudou a interpretação do Código Penal Argentino no ano de 2012, garantindo a
não punibilidade da prática da interrupção da gravidez não apenas nos casos de
estupro de mulheres com deficiência, mas em qualquer caso de violação sexual.
A Corte definiu como requisito da prática do procedimento abortivo, uma
declaração de que a gravidez seria resultado de uma violação.75
Em 2018, surgiu o movimento #NiUnaMenos, cujo objetivo principal é
reivindicar ações de preservação do bem-estar da mulher na Argentina. O
movimento está especialmente engajado em pautas como a legalização do
aborto e a implementação da Lei 26.485, que prevê proteção integral para
prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres em todos os
âmbitos nos quais existam relações interpessoais.76
Ainda neste ano, o debate em torno da legalização do aborto na Argentina
conquistou espaço central na mídia, tendo canais de televisão e emissoras de
rádios dedicado meses em horários nobres, com matérias sobre a interrupção
voluntária da gravidez. Depois de várias tentativas anteriores sem sucesso, o
projeto de interrupção voluntária da gravidez foi apresentado mais uma vez,
sendo aprovado na Câmara dos Deputados e rejeitado no Senado. 77
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O projeto propunha uma legislação mais ampla sobre o tema, com prazos
e hipóteses legais maiores, permitindo inclusive a realização do aborto, de forma
voluntária, nas primeiras 14 semanas de gravidez e, em casos específicos de
perigo para à vida e a saúde, nos casos violência sexual ou inviabilidade fetal
extrauterina. 78
Após as tentativas de descriminalizar o aborto na Argentina, no ano de
2020, o Presidente afirmou que enviaria ao Congresso um projeto de lei com
objetivo de garantir o direito das mulheres de interromper a gravidez. Até o
momento, o projeto não foi apresentado, em razão das medidas de urgências
adotadas no enfrentamento ao covid-19.
A Argentina demonstra a relevância do debate pelas vias democráticas de
assuntos como o aborto. Por muitos anos, movimentos das mulheres
protestaram para que o aborto fosse descriminalizado e reconhecido como um
direito, chegando bem próximo de ser conquistado em 2018.
O fato de o Presidente proferir pronunciamento a favor da legalização e
anunciar o compromisso com o envio, ao Congresso Nacional, de projeto de lei,
demonstra o avanço na discussão do assunto. Outra lição tomada da Argentina
é a persistência dos grupos que protestaram durante muitos anos, e
principalmente após 2018 para que o assunto voltasse à agenda política
privilegiando as instituições democráticas.

2.4 O DIREITO À VIDA NA JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Assim como outras Cortes Constitucionais ao redor do mundo, tem se
desenvolvido um amplo debate acerca do direito à vida no Supremo Tribunal
Federal. A Suprema Corte brasileira vem exercendo um papel essencial no
reconhecimento desse direito, estabelecendo, com base na Constituição Federal
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de 1988, limites a ele, principalmente quando confrontado com à dignidade da
pessoa humana, à saúde, ao planejamento familiar e a autonomia sexual e
reprodutiva da mulher.
O

avanço

da

Jurisdição

Constitucional

na

América

Latina,

e

principalmente no Brasil, ocorreu com o fim dos regimes autoritários e a criação
de uma nova Constituição que se preocupou em proteger a dignidade da pessoa
humana, os direitos e garantias fundamentais, a democracia e a inclusão plural.
Em decorrência disso, e na tentativa de evitar um novo regime autoritário,
o Legislador Constituinte concedeu à Corte Constitucional a competência de
“Guardar a Constituição79, positivou a Ação Direta de Inconstitucionalidade,
instrumento de controle concentrado80, e estabeleceu um amplo rol de
legitimados para a propositura da ação81.
Posteriormente, o Legislador ampliou ainda mais a competência da Corte
Constitucional com a promulgação da Lei n. 9.868/99 que cria a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), instrumento de controle
abstrato de constitucionalidade que concedeu a possibilidade do STF de analisar
direito pré-constitucional, normas revogadas, atos normativos secundários e
municipais, e com a criação, pela emenda constitucional de n. 45/2004, da Ação
Declaratória de Constitucionalidade (ADC), em que, diante de controvérsia
judicial sobre a aplicação ou não de certa lei ao caso concreto, a Corte pode,
declará-la constitucional.
Essas medidas ocasionaram uma intensa judicialização sobre os mais
diversos assuntos82. Em relação ao direito à vida, este Supremo Tribunal Federal
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição [...].
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal.
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foi provocado a se pronunciar na a) ADI 3.510/DF; na b) ADPF 54/DF e; no c)
HC 124.306/RJ.

a) Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 foi proposta pelo Procurador
Geral da República e possuía como objeto o artigo 5º da lei n. 11.105/2005 (lei
de Biossegurança). A lei estabeleceu que para fins de pesquisa e terapia, as
“células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por
fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento” poderiam ser
manipuladas, desde que os embriões fossem inviáveis ou estivessem
congelados há três anos ou mais. Em ambas as hipóteses, a lei obrigou o
consentimento dos genitores83.
O Procurador Geral da República argumentou que a lei Federal feria o
princípio da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput da CRFB), tendo em
vista que, segundo ele, o início da vida humana se dava a partir da fecundação.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do
relator, Ministro Ayres Britto, julgou improcedente o pedido do PGR84.

e um) são de ADI; 287 (duzentas e oitenta e sete) de ADPF; 31 (trinta e uma) de ADC; e 25 (vinte
e cinco) de ADO. Só no ano de 2020, a Corte recebeu 16.865 (dezesseis mil, oitocentos e
sessenta e cinco) processos, decorrentes de ações originárias e recursais. Ainda, no ano de
2019, 34,55% dos processos autuados pela Suprema Corte versavam sobre matérias de Direito
Administrativo e outras de direito público; 14,65% sobre direito processual penal; 11,81% sobre
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procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam
embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a
partir da data de congelamento. § 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos
genitores. § 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e
aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. § 3º É vedada a comercialização do
material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. BRASIL. Lei n. 11.1015, de 24 de março de 2005.
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>.
Acesso em 12/07/2020.
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De acordo com o voto do relator, a lei de Biossegurança “[...] favorece a
propulsão de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades
terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa realidade que é o embrião
humano in vitro”85.
Assim sendo, a utilização de células tronco e embrionárias, tem por
objetivo descobrir tratamentos e meios de cura de graves doenças que,
“severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras as
vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional” 86, como
doenças cardíacas, diabetes melito, cânceres, pneumopátias e doenças
genéticas.
Sem dúvida, o principal problema enfrentado pela Corte, neste caso, foi o
de que a Constituição Federal não estabeleceu quando a vida humana começa,
isto é, apesar de garantir a inviolabilidade do direito à vida e proteger os direitos
da criança e do adolescente, a Lei Maior não adotou uma teoria sobre o início da
vida humana e assim, o início da proteção constitucional.
Sobre este aspecto, o Ministro Ayres Britto assentou entendimento no
sentido de que quando a Constituição87

[...] se reporta a ‘direitos da pessoa humana’ [...], ‘livre exercício dos
direitos (...) individuais’ [...] e até dos ‘direitos e garantias individuais’
como cláusula pétrea (inciso IV do § 4º do art. 60), está falando de
direitos e garantias do indivíduo pessoa. Gente. Alguém. De
nacionalidade brasileira ou então estrangeira, mas sempre de um ser
humano já nascido e que se faz destinatário dos direitos fundamentais
‘à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade’, entre outros direitos
e garantias fundamentais (art. 5º). Tanto é assim que ela mesma,
Constituição, faz expresso uso do adjetivo ‘residentes no país’ (não em
útero materno e menos ainda em tubo de ensaio ou em ‘placa de Petri’),
além de complementar a referência do seu art. 5º ‘aos brasileiros’ para
dizer que eles se alocam em duas categorias: a dos brasileiros natos
[...] e brasileiros naturalizados [...] (grifos do autor).
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Assim, restou pacificado que a Carta Magna não tutela os direitos do feto,
mas apenas do já nascido com vida. Vida, portanto – do ponto de vista do direito
constitucional fundamental à vida –, é aquela que consegue se sustentar por sim
mesma. Esse entendimento, evidentemente, não exclui a hipótese de proteção
dos vários estágios da vida pelo direito infraconstitucional, como o fez o artigo 2º
do Código Civil Brasileiro, ao salvaguardar, desde a concepção, os direitos do
nascituro e, os artigos 124, 125 e 126 do Código Penal que punem o aborto
cometido de forma voluntária, em certas hipóteses. De acordo com o relator88

[...] a potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é
meritória o bastante para acobertá-lo, infraconstitucionalmente, contra
tentativas esdrúxulas, levianas ou frívolas de obstar sua natural
continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o
embrião é embrião, o feto é feto e a pessoa humana é a pessoa
humana. Esta não se antecipa à metamorfose dos outros dois
organismos. É o produto final dessa metamorfose [...]. (grifos do
autor)

Para além disto, o relator ressaltou que o embrião humano a que a lei de
biossegurança se refere é o criado por meio de uma fertilização in vitro, de forma
artificial, ou seja, fora da relação sexual e, portanto, fora do corpo da mulher. Por
estar fora do corpo da mulher e assim não poder se desenvolver, não existe vida,
tão pouco a incidência dos tipos penais do aborto.
Desta forma “[...] não se trata de interromper uma producente trajetória
extrauterina do material constituído e acondicionado em tubo de ensaio [...]”,
posto que “[...] esse modo de irromper em laboratório e permanecer confinado in
vitro é, para o embrião, insuscetível de progressão reprodutiva.89”
Além do mais, o Ministro destacou que não seria possível obrigar o casal
que eventualmente escolhesse realizar o procedimento da fertilização in vitro, a
utilizar todos os óvulos fecundados, isto porque, nenhuma lei brasileira impõe tal
conduta.
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Mas, mesmo que existisse tal lei, ela seria incompatível com o instituto do
planejamento familiar previsto no artigo 127 da CRFB.

Planejamento que,

segundo o Ministro Ayres Britto, “[...] só pode significar a proteção do número de
filhos pari passu com as possibilidades econômico-financeiras do casal e sua
disponibilidade de tempo e afeto para educá-los na senda do que a Constituição
mesma sintetiza”90 como um direito de todos e dever do Estado e da família.
Também essa imposição resultaria em tratar o gênero feminino por modo
desumano ou degradante, em descompasso com o disposto no artigo 5º inciso
II da CRFB:
Sem meias palavras, tal nidação compulsória corresponderia a impor
às mulheres a tirania patriarcal de ter que gerar filhos para os seus
maridos ou companheiros, na contramão do notável avanço cultural
que se contém na máxima de que o ‘grau de civilização de um povo se
mede pelo grau de liberdade da mulher’91.

O entendimento firmado por esta Corte, neste caso, foi o de que o embrião
in vitro não é, e jamais poderá vir a ser vida humana porque “faltam-lhe todas as
possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas que são o anúncio
biológico de cérebro humano em gestação”92.
Como nunca será vida humana, e em decorrência do princípio da
fraternidade, o maioria dos integrantes desta Suprema Corte, entendeu que o
embrião poderá ser utilizado para recuperar e até mesmo salvar “[...] a vida de
pessoas, agora sim, tão cerebradas quando em carne e osso, músculos e
amigos as limitações, dores e desesperanças de uma vida que muitas vezes tem
tudo para ser venturosa e que não é”93. Julgou assim, improcedente o pedido do
Procurador Geral da

República, declarando

a lei de

Biossegurança

constitucional.
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b) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54

A Arguição de Descumprimento de Preceito de Descumprimento
Fundamental n. 54, foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde (CNTS) que pediu a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação segundo a qual considerava a interrupção da gravidez no caso de
fetos anencéfalos, como conduta típica prevista nos artigos 124 e 126 do Código
Penal.
O legitimado apontou, em petição inicial que, a criminalização da conduta
da mulher que interrompe terapeuticamente a gestação, em razão de feto
anencéfalo, viola os preceitos da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso
IV), o princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade (art. 5º, inciso)
e o direito à saúde (art. 6º e art. 196), todos da Constituição Federal.
Em voto, o Ministro Marco Aurélio, relator do processo, destacou que até
o ano de 2005 o Poder Judiciário (juízes de primeira instância e tribunais de
justiça) já havia autorizado cerca de três mil mulheres a interromper a gravidez
em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina.
Assim, antecipação da gestação nos casos de fetos anencéfalos, de
acordo com o relator, não se configuraria em uma hipótese de aborto. Para ele,
“[...], mostra-se inteiramente despropositado vincular que o Supremo examinará,
neste caso, a descriminalização do aborto, especialmente porque, consoante se
observará, existe distinção entre aborto e antecipação terapêutica do parto” 94.
Entre os argumentos que permeiam o voto do Ministro, está o de laicidade
do Estado, estabelecida no artigo 5º, caput e artigo 19, inciso I da CRFB, que
demonstra que toda a análise acerca da interrupção terapêutica da gravidez, não
pode ser realizada com base em “concepções morais religiosas, quer unânimes,
quer majoritárias, quer minoritárias.” Ao contrário, “paixões religiosas de toda
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ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado. Não podem a fé e
as orientações religiosas ser impostas a quem quer que seja”95.
Em outras palavras, a laicidade estatal96

[...]. Não se cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de diferentes
credos pacíficos e com aqueles que não professam fé alguma. Não se
cuida apenas de assegurar a todos a liberdade de frequentar esse ou
aquele culto ou seita ou ainda rejeitar todos eles. A liberdade religiosa
e o Estado Laico representam mais do que isso. Significam que as
religiões não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros direitos
fundamentais, tais como o direito à autodeterminação, o direito à saúde
física e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade de
orientação sexual e o direito à liberdade no campo da reprodução 97.

Em relação a anencefalia, destacou que inexiste a presunção de vida do
feto fora do ventre materno, isto porque, apesar de poder ter batimento cardíaco,
o “anencéfalo é um morto cerebral”, visto que inexiste atividade elétrica cerebral
ou perfusão sanguínea cerebral. Portanto, “não se cuida de vida em potencial,
mas de morte segura”98.
De acordo com o relator, a antecipação terapêutica, nestes casos, não se
consubstancia em aborto eugênico, tendo em vista que o anéncefalo não tem
potencial de vida, enquanto, que o aborto eugênico, pressupõe a existência de
vida extrauterina de indivíduos com alguma deficiência física ou mental. Assim,
“[...], não se trata de feto ou criança com lábio leporino, ausência de membros,
pés tortos, sexo dúbio [...], enfim, não se trata de feto portador de deficiência
grave que permita sobrevida extrauterina. Cuida-se somente de anencefalia”99.
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Além do mais, o Ministro destacou que não é possível obrigar uma mulher
a carregar a gestação até o fim para viabilizar a doação de órgãos, isto porque,
de acordo com a máxima Kantiana, ela, a mulher, é um fim em si mesmo, não
podendo ser coisificada, isto é, ter a sua dignidade ferida100.
Destacou que, por não existir potencialidade de vida do feto anencéfalo
fora do ventre materno, não existe conflito entre direitos fundamentais e a
conduta da mulher que decide interromper a gestação, nestes casos, é atípica.
Assim, nos termos do voto do relator, os Ministros desta Corte
Constitucional, acordaram por maioria, em julgar procedente o pedido da
Confederação

Nacional

dos

Trabalhadores

na

Saúde,

declarando

a

inconstitucionalidade “da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez
de feto anencéfalo é conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, incisos I e II do
Código Penal”101.

c) Habeas Corpus 124306/RJ

O Habeas Corpus 124306/RJ foi impetrado em face do acórdão da sexta
turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o HC 290.341/RJ. Os
pacientes foram presos preventivamente, com fundamento na garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal,102 devido à suposta prática dos tipos penais
previstos nos arts. 126 e 288103 do Código Penal.
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Neste Habeas Corpus, os pacientes argumentaram que não estavam
presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista a primariedade dos
réus e os bons antecedentes. Justificaram que, durante o flagrante não houve
qualquer

tentativa

de

fuga

e

que

esses

motivos

demonstravam

a

desproporcionalidade da imposição da medida cautelar.
O Ministro Luiz Roberto Barroso, em voto-vista, argumentou que os
requisitos para a prisão cautelar não estavam presentes, uma vez que os
pacientes “[...] (i) são primários e com bons antecedentes; (ii) têm trabalho e
residência fixa; (iii) têm comparecido devidamente aos atos de instrução do
processo; e (iv) cumprirão a pena, no máximo, em regime aberto, na hipótese de
condenação.”104
Em seu voto, o Ministro assentou que “[...] a ausência de motivação
concreta já seria suficiente para afastar a custódia preventiva na hipótese,
tornando definitiva a liminar implementada em favor dos pacientes e estendida
aos corréus. No entanto, há outra razão que conduz à concessão da ordem”105.
Nesse sentido, em grande parte do seu voto, se debruçou a analisar um
segundo motivo para a concessão da liberdade dos réus, qual seja, a
inconstitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária da gestação
efetivada no primeiro trimestre.
Assim sendo, a Primeira Turma desta Corte Constitucional, reconheceu,
neste Habeas Corpus, que a criminalização da interrupção voluntária da gravidez
viola diversos direitos fundamentais da mulher, entre eles, à autonomia, a
integridade física e psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos e à igualdade de
gênero, refletindo na violação a dignidade da pessoa humana e no impacto
desproporcional da medida sobre as mulheres mais pobres.
Em relação a autonomia da mulher, pode-se descrever que ela é um dos
valores fundamentes do Estado Liberal, ligada diretamente a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, inciso III), pilar da Constituição Federal.
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Quanto a violação a integridade física e psíquica, a Turma entendeu que,
“[...] a integridade física é abalada porque é o corpo da mulher que sofrerá as
transformações, riscos e consequências da gestação [...]” e a integridade
psíquica é “[...] afetada pela assunção de uma obrigação para toda a vida,
exigindo renúncia, dedicação e comprometimento profundo com outro ser”106.
Os direitos sexuais e reprodutivos são violados porque o Estado retira da
mulher o direito de decidir sobre, se e quando deseja ter filhos, coagindo a
mesma a seguir até o fim com uma gravidez indesejada. O Ministro ressaltou
que “[...]. O direito das mulheres a uma vida sexual ativa e prazerosa, como se
reconhece à condição masculina, ainda é objeto de tabus, discriminações e
preconceitos”, sendo que parte destas discriminações ainda residem no fato de
que a sociedade, vêm, historicamente estabelecendo que a mulher tem a
obrigação, por natureza, de se dedicar ao processo reprodutivo.107´
De acordo com o relator, “[...]. Na medida em que é a mulher que suporta
o ônus integral da gravidez, e que o homem não engravida, somente haverá
igualdade plena se a ela for reconhecido o direito de decidir acerca da sua
manutenção ou não”108.
A criminalização do aborto acaba impactando desproporcionalmente as
mulheres mais pobres, porque diferentemente daquelas que possuem dinheiro
e assim condições de realizar o aborto fora do país ou em clínicas seguras, elas
acabam recorrendo a clínicas e/ou procedimentos clandestinos que não
possuem infraestrutura médica adequada, o que ocasiona lesões, mutilações e
não raro, a morte dessas mulheres109.
Por fim, o relator destacou que a criminalização do aborto não atende a
máxima da proporcionalidade, uma vez que, além do tipo penal não ser eficaz
para diminuir o número de abortos realizados no país, existem outras medidas
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que violam com menor intensidade os direitos da mulher e que podem diminuir
a taxa de abortos, como a descriminalização com consulta e acompanhamento
médico e a criação de programas de planejamento familiar, a distribuição gratuita
de anticoncepcionais, a assistência especializada à gestante e a educação
sexual.

2.5 O ABORTO SOB A ÓTICA DE ALGUMAS TEORIAS DA JUSTIÇA

Para contribuir com o julgamento da presente ação, faz-se necessário
analisar o tema aborto sob a ótica de algumas teorias da justiça e algumas
teorias femininas e feministas, isto porque trata-se de uma questão jurídica e
social que atinge diretamente os corpos das mulheres. Assim, é necessário dar
espaço e voz, a essas que, dedicaram anos de suas vidas ao estudo sobre a
condição feminina na sociedade.
Neste sentido, a primeira teoria da justiça analisada é a do liberalismo
igualitário ou político de John Rawls. Posteriormente, descreve-se sobre as
teorias defendidas por Ronald Dworkin, Sandra Okin, Carole Paterman e entre
outras.

2.5.1 Teoria de John Rawls

a) Conceito inicial

A teoria de justiça proposta pelo filósofo John Rawls é qualificada como
um liberalismo igualitário ou político, porque se funda na ideia de liberdade dos
indivíduos, que está atrelada a uma meritocracia justa, e na noção de equidade
para corrigir as desigualdades involuntárias. Ao propor uma teoria capaz de
organizar a sociedade por meio de princípios básicos de justiça, o autor
pretendeu dar uma resposta à difícil equação de estabelecer um equilíbrio entre
a liberdade e a igualdade.
É necessário pontuar que a corrente liberal não é única e que não existe
um só tipo de liberalismo. Assim, deve-se situar a teoria de justiça rawlsiana
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dentre aquelas que buscam, prioritariamente, organizar a esfera pública da
sociedade. Como apontado por Roosevelt Arraes essas nuances podem ser
explicadas da seguinte maneira110,
Cabe, ainda, distinguir conceitualmente os liberalismos tradicionais dos
neoliberalismos e dos liberalismos contemporâneos de tom mais
igualitário, como o de Rawls. Os primeiros abrangem tanto temas
privados, quanto públicos. O mesmo princípio que rege o cuidado
consigo e as relações (éticas) interpessoais é o que se aplica ao direito
e à política. Já os segundos pretendem regular somente os aspectos
públicos das liberdades.

Desta forma, de acordo com Arraes, a teoria de John Rawls diferencia-se
dos liberalismos tradicionais (como por exemplo, o de Kant), por “[...] defender
publicamente as liberdades individuais e constituir um regime político e
econômico sem, porém, exigir a observância, pelos indivíduos, de um tipo
especial de moralidade [...].”111
Na teoria rawlsiana, ainda, essa diferença recebe contornos mais
específicos, ao passo que o autor estabelece a necessidade de que as questões
básicas de justiça sejam decididas sem que uma doutrina moral específica seja
imposta a todos.
Para isso, Rawls, introduz a figura da posição original112 definida como
um experimento hipotético no qual se simula uma deliberação sobre os princípios
de justiça que devem ordenar a sociedade113. Esse experimento serve para
organizar o debate público, de maneira que são estabelecidas algumas
condições que delineiam como ocorrerá a escolha dos princípios de justiça.
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Rawls explica que, a partir da posição original, as partes chegariam a dois
princípios básicos de justiça: o princípio da máxima liberdade compatibilizada
com as demais liberdades e o princípio da diferença, expressos pelo autor da
seguinte maneira114

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema
plenamente adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível
com o mesmo esquema de liberdades para todos; e
(b) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas
condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições
acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de
oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os
membros menos favorecidos da sociedade (o princípio da diferença)

Uma importante característica da posição original, e aqui reside o ponto
de partida para a compreensão dos argumentos de John Rawls que tratam do
aborto como uma questão privada, é a limitação imposta ao raciocínio das
partes115 na deliberação sobre os princípios de justiça.
Essas limitações servem para que elas escolham de maneira imparcial,
impedindo, assim, que deliberem com o propósito de beneficiar a si próprias.
Isso possibilita a justificação de suas escolhas a partir de argumentos válidos
para todos, para então criar um consenso razoável amplo116. Rawls descreve
que na posição original as partes têm conhecimento sobre “as crenças gerais e
formas de raciocínio encontradas no senso comum, e os métodos e conclusões
da ciência, quando não são controversos.”117.
A respeito do argumento a partir da posição original, Rawls aponta que as
partes veem os representados (as pessoas reais) como iguais. Assim, o
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raciocínio é guiado de modo “a escolher os princípios de justiça que melhor
garantam o bem dessas pessoas, seus interesses fundamentais”118.
Aqui, Rawls introduz a concepção do véu da ignorância (ignorance veil)
que recai sobre o raciocínio das partes na posição original. É como se, no
momento da escolha dos princípios de justiça, elas fossem impedidas de saber
quem são no mundo real e para quem escolherão os princípios de justiça, isto
acaba por as obrigar a escolher, de maneira equitativa.
Sobre a posição original e o véu da ignorância, Arraes explicita que119
Na posição original são públicos e conhecidos, exemplificativamente: os
fatos e as circunstâncias gerais da justiça; as crenças ou fatos gerais da
cultura pública; os métodos de investigação, as formas de raciocínio e a
ideia de partes (pessoas) recobertas pelo “véu de ignorância”. Mediante
estas restrições ao conhecimento das pessoas na posição original,
pode-se dizer que elas não possuem uma autonomia plena, mas
somente uma autonomia parcial, racional e artificial.

Portanto, por conta do véu da ignorância, as partes não conhecem as
doutrinas abrangentes,120 nem as concepções de bem dos representados e, por
conta disso, escolheriam os princípios de justiça da maneira mais equitativa
possível justamente por ignorar esses fatos e por serem obrigadas a pensar sob
todos os pontos de vistas possíveis.
De acordo com o autor121, o argumento na posição original estará
completo se os princípios escolhidos forem suficientemente estáveis, de modo
que perdurem no tempo, e para que isso ocorra, eles devem ser escolhidos por
meio de um procedimento que assegure a imparcialidade.
Desta necessidade de estabilidade, decorre outra limitação imposta para
as partes na deliberação sobre os princípios de justiça: as restrições formais do
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justo. Rawls, estabelece que as partes devem poder justificar suas escolhas a
partir de argumentos válidos perante todas as outras partes. Isso implica em não
permitir que elas utilizem, como argumentação, um entendimento moral
específico que por acharem ser o mais correto, deveria ser imposto a todos os
outros122.
O autor descreve que a filosofia moral exige que os princípios básicos
sejam universais e que a sua teoria, além disso, exige que os princípios sejam
públicos123. Para Rawls, uma única doutrina moral não pode ser imposta a todas
as pessoas e, ainda que fosse imposta, só se manteria estável através da
opressão estatal.
Para compreender como o filósofo relaciona o público e o privado no
debate acerca dos princípios de justiça, é importante esclarecer a noção de
Rawls a respeito das diferenças e dos limites da razão pública e da razão não
pública. O autor explica que
[...] razão pública é a forma de argumentação apropriada para cidadãos
iguais que, como um corpo coletivo, impõe normas uns aos outros
apoiados em sanções do poder estatal. [...] diretrizes comuns de
discussão e de métodos de argumentação tornam a razão pública, ao
passo que a liberdade de expressão e de pensamento num regime
constitucional torna essa razão livre.” Em contraposição, a razão não
pública é a razão apropriada para indivíduos e associações no interior
da sociedade: guia sua maneira de deliberar apropriadamente em se
tratando de decisões pessoais e associativas. 124

Desta forma, pode-se descrever que a razão pública é um valor político
presente no debate público e que, conforme Rawls defende, garante que a
discussão se dê de forma “[...] livre e pública, bem como informada e razoável.”
Aponta o autor que se incluem na razão pública “o uso apropriado dos conceitos
fundamentais de julgamento, inferência e evidência, mas também as virtudes da
razoabilidade e da boa-fé demonstradas na adesão dos critérios e
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procedimentos” que devem ser “do conhecimento comum e aos métodos e
conclusões da ciência quando não controversos”.125
Rawls disserta que os métodos de argumentação aceitos no âmbito
interno de associações são públicos, mas apenas para os seus membros,126 por
exemplo, os preceitos católicos são admitidos pelos católicos. No entanto, essa
argumentação não pode ser aceita perante a sociedade em geral, isto quer dizer
que, por exemplo, as regras católicas não são aceitas por um estado laico, ou
por pessoas que não professam a referida fé.127
Fica clara a intenção do filósofo de estabelecer que, em se tratando da
discussão sobre questões básicas de justiça, não são admitidos argumentos
fundados em concepções não públicas, ou seja, entendimentos morais
específicos, pessoais ou de associações internas, não podem ser levados ao
âmbito político para que regulem a vida de pessoas que não os consideram como
válidos.
Assim, pode-se dizer que, por exemplo, a ideia de um estado laico se
baseia nesta compreensão, de modo que é aceito, pela comunidade em geral,
que nenhuma religião deve ser estabelecida como a oficial, tendo em vista a
pluralidade de crenças que pode existir em um sociedade.
Aqui reside mais uma intuição importante para compreender como o autor
pensa a questão do aborto: as limitações impostas ao conhecimento das partes,
servem para evitar que doutrinas religiosas e filosóficas abrangentes ou teorias
econômicas sobre as quais exista divergência, sejam definidas como razão
pública128. Rawls entende que os argumentos utilizados pelas partes na posição
original “devem ser acessíveis à razão comum dos cidadãos.” 129
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O autor descreve, entretanto, que isso não impede a introdução de
doutrinas abrangentes razoáveis na discussão pública, possibilitando que130
[...] os cidadãos por assim dizer informam aos outros de onde vem, e
com base em que apoiam a concepção política pública de justiça. Tudo
isso pode ter consequências vantajosas e fortalecer as forças que
trabalham em prol da estabilidade. É também menos restritivo e
proporciona aos cidadãos uma compreensão mais profunda de seus
vários pontos de vista.

Rawls aponta que, em algum momento, será necessária a defesa dos
princípios de justiça e das políticas públicas que com eles se relacionam e os
garantem. Segundo o autor, o poder político – que se ressalta, é sempre
coercitivo -, nas democracias, coincide com o poder do povo, de modo que cada
cidadão tem uma parcela deste poder. O uso do poder coercitivo deve ser
justificado a partir da razão pública, porque seria necessário o uso da coerção
estatal para fazer valer os princípios de justiça escolhidos na posição original131.
Assim, para que se justifique a opressão estatal, é preciso, ao menos
quando se trata de questões básicas de justiça, que os cidadãos consigam
“apresentar uns aos outros razões publicamente aceitáveis para suas
concepções políticas.”132
Rawls estabelece como um dever de civilidade pública, a necessidade de
justificação dos argumentos em decisões sobre questões básicas de justiça,
para que seja possível que todos reconheçam a racionalidade e a razoabilidade
nessas escolhas.133
Para avançar na compreensão desta teoria de justiça, é necessário
explicar o que são e como se relacionam as doutrinas abrangentes e as doutrinas
restritas.
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As doutrinas abrangentes são aquelas que tratam de aspectos da vida
privada e da vida pública, propõem um princípio de justiça público (como as
instituições funcionam) e princípios morais privados (o que as pessoas fazem).
As doutrinas restritas, por sua vez, tratam ou da vida pública (como a teoria de
John Rawls) ou da vida privada (teorias religiosas não abrangentes, por exemplo,
o budismo).
John Rawls, pretende que a sua teoria seja capaz de fazer com que as
pessoas cheguem a um consenso sobreposto134 e para isso elas devem
considerar: a) que existe um pluralismo razoável que abrange as doutrinas
religiosas, filosóficas e morais presentes nas sociedades; b) o “fato da
opressão”135, de acordo com o qual a imposição de uma doutrina abrangente só
se sustenta através do uso da opressão do Estado; c) que deve existir uma
democracia apoiada pela maioria dos cidadãos e; d) devem existir ideais
fundamentais em torno dos quais seja possível estabelecer “uma concepção
política de justiça apropriada para um regime constitucional”136.
Em um consenso sobreposto, diferentes doutrinas filosóficas, morais e
religiosas sobre como organizar as instituições sociais determinariam, por
exemplo, como distribuir rendas e riquezas e cargos institucionais. O consenso
serve para que as pessoas cheguem a um acordo sobre assuntos que dizem
respeito a todos e não são específicos desta ou aquela doutrina restrita. As
doutrinas abrangentes razoáveis e as doutrinas restritas razoáveis se juntam
para chegar a um consenso sobreposto a respeito do que precisa se sobrepor,
em se tratando de questões básicas de justiça, em uma sociedade democrática.

b) John Rawls e a questão do aborto
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Deve-se ter em mente que a teoria de justiça proposta por John Rawls
tem por objetivo organizar o debate público por meio de um procedimento
hipotético - a posição original -, no qual são escolhidos os princípios básicos de
justiça para ordenar a estrutura da sociedade137.
Para tanto, uma das preocupações do autor é a de organizar o debate
acerca da escolha dos princípios de justiça de modo a delimitar que os
argumentos admissíveis nessa construção são aqueles passíveis de serem
justificados perante a razão pública. A ideia de razão pública, portanto, é inserida
na teoria para explicar quais tipos de argumentos podem ser utilizados como
justificação de escolhas quando se pensa a ordenação de uma sociedade em
torno de princípios de justiça.
A ideia da necessidade de justificação pública está relacionada com a
busca de John Rawls por uma estabilidade social, a qual só pode ser alcançada
caso os ideais utilizados na escolha dos princípios de justiça propostos sejam
legítimos. A legitimidade, para o autor, residiria no fato de que a razão pública,
forma uma base comum de entendimento que permite a aceitação dos princípios
básicos de justiça escolhidos pelas partes na posição original.
A partir desses ideais de razão pública e da necessidade de justificação,
Rawls aponta a questão do aborto para explicitar como, em uma sociedade bem
ordenada, as questões básicas de justiça (como ele supõe que deve ser tratada
a questão do aborto) devem ser resolvidas sem recorrer a argumentos baseados
em doutrinas morais abrangentes. O filósofo, entretanto, não exclui totalmente a
possibilidade de doutrinas morais serem utilizadas no debate, admitindo sua
inclusão, desde que seus termos possam ser transformados em argumentos que
caibam nos moldes da justificação pública.
Rawls então explica que ao ponderar três interesses, a saber, a) “o devido
respeito a vida humana; b) a reprodução ordenada na sociedade política ao
longo do tempo, incluindo algum tipo de família; e c) a igualdade das mulheres
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cidadãs”138 chegar-se-ia a conclusão que a mulher tem o direito de abortar até o
primeiro trimestre de gestação.
Como aponta David M. Shaw139, Rawls afirma, em uma edição posterior
da obra Liberalismo Político, que os antiabortistas deveriam reconhecer o aborto
como um direito legítimo e, por não concordarem com essa conduta, deveriam
apenas não exercer esse direito em relação a si próprios. Tal compreensão
funda-se também na ideia de que doutrinas morais abrangentes não devem ser
impostas a todos.
Segundo Rawls, a proibição ao aborto resulta na imposição, para todos,
de uma doutrina moral abrangente, mesmo que a maioria não concorde com ela,
tendo em vista que se trata de um entendimento moral específico, que deveria
estar restrito a regular apenas a vida privada das pessoas. De acordo com esse
entendimento, a descriminalização do aborto, ao mesmo tempo que dá a
possibilidade de escolha de realizar ou não o procedimento, permite que aqueles
que não concordam com essa conduta simplesmente não o façam, permitindo
que continuem a exercer suas convicções morais sem que lhes seja imposta
uma concepção moral específica.
O filósofo afirma140 que doutrinas abrangentes que negam a mulher este
direito, não são razoáveis e por isso não deveriam ser aceitas como valor político
e, portanto, não podem ser justificadas perante a razão pública. Assim, prevalece
a noção de que proibir o aborto não é um posicionamento justificável
publicamente. Resta, para Rawls, como opção razoável, a permissão do aborto
até o primeiro trimestre da gestação (ou, segundo o autor, até mesmo mais
tardiamente em determinados casos, como por exemplo quando houvesse risco
para vida da gestante).

c) Objeções ao Argumento Pró-aborto de Rawls
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O argumento dito pró-aborto de John Rawls recebeu inúmeras críticas,
algumas delas,

inclusive,

apontam

para

inconsistências

teóricas

que

demonstram como o posicionamento entra em conflito com premissas básicas
da teoria da justiça do autor. Passa-se agora ao exame das principais objeções
ao entendimento do filósofo.
A primeira, e mais geral, das objeções que se faz à teoria rawlsiana - e
em torno de qual gravitam todas as oposições seguintes -, trata de demonstrar
a inconsistência da teoria de justiça proposta pelo filósofo ao não permitir, ou ao
menos, dificultar a ascensão de doutrinas morais abrangentes no debate público,
com regulação do que seria admitido por meio do “filtro” da razão pública141.
Como já mencionado, Rawls entende que doutrinas morais abrangentes
somente podem ser admitidas na discussão pública sob a condição de serem
passíveis de justificação perante todos os membros de uma sociedade plural. De
acordo com Paulo Ricardo Schier142, para Rawls, os valores morais, para que
possam ser defensáveis mediante a justificação pública, devem ser traduzidos
em valores políticos. Schier destaca143 que para aqueles que sustentam o
posicionamento

antiaborto

nem

sempre

é

possível

transformar

sua

argumentação em valores políticos, já que se fundam, na linguagem de Rawls,
em doutrinas morais ou religiosas abrangentes. A objeção é que na discussão,
de início, seria posto um veto sobre estes argumentos com base na ideia
necessidade de justificação perante a razão pública.
Em se tratando de um tema que envolve, entre outros questionamentos,
responder à pergunta “quando se inicia a vida?”, parece desarrazoado minar a
participação argumentativa de determinados posicionamentos que se fundam
em concepções morais sob a justificativa de que seus argumentos devem ser
restritos ao âmbito de escolhas privadas, ou, sob a alegação de que não podem
ser traduzidos em valores políticos passíveis de serem aceitos por todos.
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Schier144 descreve a crítica elaborada por George, que repara na lacuna
deixada por Rawls145 ao afirmar que, a partir da análise de três valores (o
respeito a vida humana, a reprodução ordenada na sociedade e a igualdade das
mulheres cidadãs iguais), seria possível chegar à conclusão de que o valor da
igualdade das mulheres se sobrepõe ao valor da vida do feto.
De acordo com Schier146, o teórico chegou ao entendimento de que o valor
da igualdade da mulher prevalece, vez que Rawls considera que o feto não é
uma pessoa, e, ao fazer isso, apoia-se, controversamente, em doutrinas morais
abrangentes.
Explica-se porque tal suposição pode ser feita: Roberto Gargarella147
destaca que, para se opor ao utilitarismo, que não enxerga as pessoas como
indivíduos mas sim como “um corpo, no qual é possível sacrificar algumas partes
em virtude das restantes”,148 a teoria de Rawls tem como pressuposto a
individualização das pessoas, que são dotadas de igual dignidade e valor.
Levando isso em conta, conclui-se que a única maneira de Rawls assumir
que a igualdade da mulher tem mais valor que a potencial vida do feto é
pressupondo, a partir de uma concepção moral abrangente, que o feto não é
uma pessoa. Até porque se Rawls considerasse o feto uma pessoa, este deveria
ter sua condição levada em conta como um membro igual da sociedade, sendo
certo que não se admitiria o sacrifício de sua existência em benefício da escolha
da mulher, por exemplo.
Outra crítica foi feita por Evers149 e diz respeito à noção de potencial
“personalidade moral”, sobre a qual John Rawls afirma150 que a “capacidade para
a personalidade moral é uma condição suficiente para ter o direito à justiça
igual.”. Todos aqueles que, detivessem, ainda que potencialmente, a
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personalidade moral, teriam “o direito à justiça igual”151 e, portanto, a eles estaria
assegurada a proteção pelos princípios de justiça. Evers, chama atenção para o
perfeito encaixe do feto como ser dotado de potencial personalidade moral, vez
que ainda não a possui, mas pode vir a desenvolvê-la. Por isso, e em virtude da
sua incapacidade, deveria ser protegido pelos princípios de justiça152.
Evers ainda aponta um importante aspecto da teoria de Rawls que
determina que as partes, na posição original, devem escolher para os outros
aquilo que escolheriam para si mesmos na medida em que pouco sabem sobre
as outras pessoas, em virtude do véu da ignorância153. Assim, salienta Evers, na
posição original é pouco provável que as partes escolham permitir o aborto,
tendo em vista que deveriam escolher para os fetos aquilo que escolheriam para
si mesmos e as partes “não iriam escolher a sua própria execução”154.
Entretanto, tais críticas argumentativas em relação ao aborto na visão
liberal de Rawls, não merecem prosperar, primeiramente porque, é necessário
distinguir a escolha da mulher por antecipar ou não uma gestação indesejada,
do direito ao aborto. A escolha da mulher, baseia-se, necessariamente, em
valores morais, mas o direito a decidir sobre a realização ou não do
procedimento, não se pauta em um valor moral, e sim, em assegurar, o exercício
pleno dos seus direitos e garantias individuais básicos.
Conforme descreve Biroli155
[...], um indivíduo pode recorrer a valores e justificativas de caráter
moral para tomar suas decisões e, caso deseje, para justificá-las para
indivíduos que lhe sejam próximos ou publicamente. Mas o direito a
decidir sobre manter ou não uma gravidez faz parte do direito a decidir
sobre o próprio corpo, que por sua vez faz parte dos direitos individuais
básicos. É possível argumentar, com base em noções de liberdade e
de autonomia individual fundamentais à tradição liberal [...], que o
direito ao aborto é uma questão política e é incontornável para a
democracia.
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Considerar as mulheres como indivíduos, e não como membros
subalternos de uma entidade familiar, é garantir a elas o direito de decidir
livremente sobre o que fazer com o próprio corpo, e quando fazer.
Neste sentido, e ao contrário do que Evans e Schier afirmam, o Estado ao
descriminalizar o aborto, não adota nenhum ponto de vista moral, vez que, não
está aderindo a nenhuma convicção de caráter religioso, patriarcal, interventiva
e restritiva, mas ao contrário, está garantindo que a mulher, enquanto indivíduo
autônomo, dotada de capacidade, possa fazer suas escolhas privadas, com
base em quaisquer convicções que tiver, e responsabilizar-se por elas.
Ainda, pode-se dizer que argumentos como o de Evans e Schier, que
buscam liminar o direito das mulheres ao aborto e inverter a lógica da teoria de
Rawls, é que se fundam em concepções morais, vez que ele considera o feto –
apesar de não existir nenhuma teoria majoritária que responda a problemática
questão de quando a vida se inicia - como um ser humano, digno de proteção
estatal, mesmo sabendo que ele está dentro do corpo da mulher e que não
poderá se desenvolver em ambiente extrauterino.
De acordo com Biroli156
Compreensões da maternidade, concepções determinadas da família,
entendimentos sobre como se expressam a solidariedade e a bondade
humanas, ou a ideia de que um embrião fecundado é a expressão da
vontade de uma entidade supra-humana, têm peso e relevância
variáveis na vida de diferentes indivíduos. Quando são mobilizadas
para impor, aos indivíduos, uma forma de vida que não condiz com os
valores que assumem como seus, há uma ruptura com a noção de
individualidade que se constitui a partir desses marcos.

Assim, como não se sabe precisamente quando a vida humana se inicia,
cabe a mulher, que carrega o feto dentro do seu útero e não ao Estado, decidir
se levará a gestação até o fim ou não.
Cabe a mulher, enquanto sujeito livre, autônomo e independente, o direito
de decidir, de acordo com as suas próprias convicções pessoais e morais, o que
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fazer com o seu próprio corpo. Isto significa dizer que, aquelas que, por
convicções, decidirem manter a gestação até o fim, deverão, da mesma forma
que aquelas que decidirem interromper a gravidez, ter o seu direito de escolha
respeitado pelo Estado e por todos os demais membros da sociedade. Trata-se,
portanto, de uma questão de tolerância para com o outro e para com as suas
decisões.

2.5.2 Teoria de Ronald Dworkin

A análise que Dworkin realiza sobre o aborto tem por base a decisão
proferida pela Suprema Corte norte-americana no caso Roe contra Wade e leva
em consideração a estrutura da Constituição e da sociedade daquele país.
Apesar disto, a contribuição da teoria do autor ultrapassa as fronteiras dos
Estados Unidos e pode ser aplicada e analisada no caso do Brasil,
principalmente em relação a atuação da Corte Constitucional brasileira e a
asseguração das liberdades individuais.
Primeiramente, Dworkin divide os que adotam um posicionamento
contrário ao aborto em pessoas com objeções derivativas e objeções
independentes. Para a objeção derivativa, “os fetos são criaturas com interesses
próprios desde o início, ai incluindo, fundamentalmente, o interesse de
permanecer vivo”. Ou seja, assim como uma pessoa já nascida, o feto tem o
interesse de viver e matá-lo seria tão errado, quanto matar um adulto.157
Já para a objeção independente, “a vida humana tem um valor intrínseco
e inato; a vida humana é sagrada em si mesma”. Assim, para essa afirmação,
“[...] o aborto é errado em princípio porque desconsidera e insulta o valor
intrínseco, o caráter sagrado, de qualquer estágio ou forma da vida humana.158”
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Para Dworkin, a maioria das pessoas que adotam um posicionamento
contrário a realização do aborto, possuem uma objeção independente, isto
porque, elas tendem a acreditar que, em algumas hipóteses, como de risco de
vida para a mãe e estupro, o aborto pode ser realizado, o que para ele, não seria
possível ocorrer na objeção derivativa.159 Para além disso, o autor descreve que
tanto o liberalismo, quanto o feminismo, adotam a objeção independente, por
entenderem que o feto não é uma pessoa.
As religiões tradicionais, não possuem como base o argumento de que o
feto é uma pessoa que, em razão disso, adquire o interesse de viver, mas sim,
que a vida tem um valor intrínseco, sagrado, vez que decorre de uma criação
divina. Assim, o aborto viola a criação de Deus e o seu amor incondicional pela
humanidade.
As concepções liberais, por sua vez, não apenas negam que o feto é uma
pessoa, mas pressupõem que outro valor importante está em jogo. Elas insistem
que o aborto é uma séria decisão moral, que se justifica, por várias razões, como
a de proteger a vida da mãe nos casos de estupro, incesto ou anomalias fetais.
A corrente também, se preocupa com os próprios interesses da mulher,
entendendo que o Estado tem o dever de deixar que ela decida, com base em
suas próprias convicções, o que fazer.
Por fim, grande parte das correntes feministas160, negam que o feto é uma
pessoa ou, mesmo que seja, afirmam que o aborto é permissível por se
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basearem em preocupações que reconhecem a vida humana, como um valor
intrínseco.
As opiniões, para Dworkin, apesar de partirem do mesmo pressuposto,
são tão divergentes porque “[...] interpretamos a ideia de que a vida humana é
intrinsecamente valiosa de diferentes maneiras, e que os diferentes impulsos e
convicções expressos nessas intepretações antagônicas são muito poderosos e
veementes”161.
Assim, a vida é importante, possui valor intrínseco, porque ela é o maior
resultado da criação divina, ou para aqueles que não professam fé alguma, da
evolução da natureza. Todo conhecimento, toda arte e cultura desaparecem, se
a humanidade desaparecer.162
Entretanto, Dworkin disserta que o horror que as pessoas sentem diante
de uma destruição intencional da vida, passa a ser maior, conforme o grau de
investimento realizado. Nas palavras do autor163

Seja qual for sua ou configuração, a vida de um único organismo
humano exige respeito e proteção devido ao complexo investimento
criativo que representa e a nosso assombro diante dos processos
divinos ou evolutivos que geram novas vidas a partir das que as
antecederam, diante dos processos de uma nação, comunidade ou
língua através dos quais um ser humano irá absorver e dar
continuidade a centenas de gerações de culturas e formas de vida e
valor, e, por último, quando a vida mental iniciar-se e florescer,
diante do processo interior de criação e discernimento por meio
do qual uma pessoa irá fazer-se e refazer-se, um processo
misterioso e inevitável do qual todos participamos e que é, portanto, a
mais poderosa e inevitável fonte de empatia e comunhão que
temos com cada uma das outras criaturas que defrontam com o
mesmo desafio assustador. O horror que sentimos diante da
destruição intencional de uma vida humana reflete nosso sentimento
comum e inarticulado da importância intrínseca de cada uma dessas
dimensões do investimento feito. (Grifos nosso).
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Com isso, Dworkin quer dizer que quanto maior for o desenvolvimento da
pessoa, quanto mais investimentos em sua vida ela fizer, maior será o horror que
os outros sentirão diante da sua destruição intencional. Em relação a concepção
do feto, o autor destaca que, o processo de criação mal se iniciou, ele só
começará a ocorrer após certo período e que, “[...] à medida que prossegue o
crescimento do feto, o investimento natural que o aborto poria a perder torna-se
cada vez maior e mais significativo”164.
Levando isto em consideração, destaca que, a opinião dos indivíduos se
torna cada vez menos conservadora e mais liberal a medida que atribuem maior
importância ao investimento realizado em vida. Assim, “[...], os pontos de vista
mais liberais enfatizam que uma vida humana é criada não apenas por forças
divinas ou naturais, mas também, de maneira diferente, mas ainda assim central,
por aspectos como escolha pessoal, formação, envolvimento e decisão”165.
Assim, para o autor, a criminalização do aborto aprisiona as mulheres e
torna-as refém de uma legislação retrógrada, tendo em vista que, na maioria dos
casos, aceitam, caladas determinações legais e dogmas ultrapassados ou se
arriscam, realizando o procedimento por meios ilegais, comprometendo a sua
saúde e liberdade
Uma mulher forçada a ter uma criança que não deseja porque não
pode fazer um aborto seguro pouco depois de ter engravidado não é
dona do seu próprio corpo, pois a lei lhe impõe uma espécie de
escravidão. Além do mais, isso é só o começo. Para muitas mulheres,
ter filhos indesejados significa a destruição de suas próprias vidas,
porque elas próprias não deixaram ainda de ser crianças, porque não
mais poderão trabalhar, estudar ou viver de acordo com o que
consideram importante, ou porque não tem condições financeiras de
manter os filhos. (...) Para muitas mulheres, esses sofrimentos que
decorrem da criminalização do aborto pela sociedade não são apenas
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indesejáveis, mas igualmente terríveis. Elas ficam tão traumatizadas
que fariam praticamente qualquer coisa para evitá-los.166

Após fazer essas considerações, Ronald Dworkin, volta a análise da
descriminalização do aborto para o texto constitucional e para a legitimidade ou
não da Corte Constitucional em realizar uma interpretação baseada em
princípios.
Para Dworkin, nos casos difíceis e controversos, como o Roe contra
Wade, em que, os pontos de vista são controversos, o juiz deve tomar a decisão
com base em princípios. Segundo o autor, uma “[...] Constituição de princípios,
colocada em prática por juízes independentes, não é antidemocrática”. Ao
contrário disso, “uma das pré-condições da democracia legitima encontra-se na
exigência de que o governo trate todos os cidadãos como iguais e respeite suas
liberdades fundamentais e sua dignidade”167.
Diferentemente desta visão, conforme Dworkin descreve, alguns autores
defendem que a Corte, ao proferir uma sentença, deve se perguntar o que os
redatores, isto é, aqueles que escreveram o Documento Constitucional,
decidiriam na hipótese de uma situação concreta ser-lhes apresentada.
Entretanto, Dworkin critica essa teoria ao entender que os redatores escreveram
normas abstratas que, de uma forma ou de outra, devem ser interpretadas com
base em princípios.
Ele descreve que não é possível saber se os Legisladores Constituintes,
após o transcurso dos séculos, manteriam o posicionamento que tiveram. Além
do mais, explicita que, se os juízes tivessem a obrigação analisar apenas o que
os redatores da Constituição acreditavam, o açoite ou a segregação nas escolas
não poderiam ser consideradas medidas inconstitucionais.
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Deste modo, para ele resta claro que os Juízes, ao se depararem com um
caso difícil devem tomar a decisão com base em princípios, mantendo a
integridade de suas decisões. Nas palavras de Dworkin168,

Da mesma maneira, devemos admitir que as intenções dos autores da
Constituição eram honradas, e não cínicas. Eles pretendiam
comprometer a nação com princípios abstratos de moral política
sobre a liberdade de expressão, o processo legal justo, a punição
apropriada e a igualdade [...]. Os juízes atuais podem pensar que os
autores da Constituição estavam equivocados em algumas dessas
opiniões concretas e que não chegaram a conclusões corretas sobre o
efeito de seus próprios princípios. Os juízes atuais podem acreditar,
em outras palavras, que as convicções abstratas e concretas dos
autores estavam em conflito; se assim for, devem decidir por si
mesmo qual delas devem seguir. (grifos nosso)

Para além disto, Dworkin destaca que a questão do aborto possuí um
caráter essencialmente religioso, e assim, o Estado ao proibir a prática do
procedimento, acaba por ofender as cláusulas constitucionais, restringindo a
liberdade e impondo uma postura essencialmente religiosa.
A autonomia e a liberdade, disserta Dworkin, são importantes para a
cultura ocidental, que concede, as pessoas, a dignidade humana individual “[...]
de defrontar-se com as questões mais fundamentais sobre o significado e o valor
de duas próprias vidas, em busca de suas próprias consciências e convicções”.
Portanto, a premissa mais básica da democracia ocidental republicana, “[...]
incorpora um compromisso com essa concepção de dignidade. Em sentido
amplo, o princípio da autonomia procriadora encontra-se entranhado em
qualquer cultura verdadeiramente democrática.”169
Conforme descreve o autor170,
A tolerância é o preço que temos que pagar por nossa aventura de
liberdade. Por nossa aventura de liberdade. Por nosso amor pela
168
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liberdade e pela dignidade, estamos comprometidos a viver em
comunidades nas quais não se considera que nenhum grupo é
inteligente, religioso ou numeroso o bastante para decidir
questões essencialmente religiosas que dizem respeito a todos os
demais. Se tivemos uma preocupação verdadeira com as vidas que os
outros levam, admitiremos também que nenhuma vida é boa quando
vivida contra as próprias convicções e que em nada estaremos
ajudando a vida de outra pessoa, mas apenas estragando-a, se a
forçamos a aceitar valores que não pode aceitar, mas aos quais
só se submete por medo ou por prudência. (grifos nosso).

Assim, preservando a integridade das decisões da Corte e levando em
conta os princípios constitucionais da liberdade e autonomia reprodutiva,
Dworkin conclui que a decisão pela descriminalização do aborto, é acertada.
Conforme descrito anteriormente (tópico 2.2), Dworkin é um dos maiores
autores da corrente substancialista e, para ele, a Corte tem a competência de
realizar, nos casos difíceis, uma leitura moral da Constituição, com base em
princípios. Apesar de existirem diferenças entre a organização da sociedade
norte-americana e brasileira, é possível aplicar a teoria de Ronald Dworkin no
Brasil.
Especificamente em relação ao aborto, a legislação penal de 1940, impõe
uma restrição maior ao direito à autonomia e liberdade reprodutiva da mulher,
por basear-se essencialmente, em uma estrutura de sociedade patriarcal
fundamentalmente religiosa. Mesmo com a Constituição de 1988 estabelecendo
a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República Federativa, a
legislação infraconstitucional, reduz ela, ao controlar o corpo da mulher e impor,
um único ponto de vista.
Muito além disso, o Estado, ao limitar o exercício regular dos direitos
fundamentais das mulheres, tais como a autonomia, a liberdade, o livre
planejamento familiar, a igualdade e assim, a dignidade, frustra os seus legítimos
interesses.
Assim, se os ensinamentos de Dworkin forem seguidos no sentido de
reconhecer que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para realizar
uma leitura moral da Constituição com base em princípios, será possível
reconhecer que, para agir de acordo com a

integridade, baseando-se nos

julgados anteriores na ADI 3510, ADPF 54, e principalmente no HC 124306,
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deverá reconhecer a não recepção dos artigos 124 e 126 do Código Penal de
1940.

2.5.3. Análise do Percurso e da Argumentação Feminista a Favor do Aborto

As Teorias de Rawls e Dworkin são liberais, isto porque, de uma forma ou
de outra, fundamentam-se na premissa de que os indivíduos são “seres livres e
iguais, emancipados dos títulos hierárquicos e atribuídos da sociedade
tradicional”

171.

Entretanto, a grande maioria das feministas vêm criticando a

tradicional separação que o liberalismo faz entre esfera pública e privada.
Para elas, o “liberalismo é estruturado por relações patriarcais, bem como
de classe, e que a dicotomia entre privado e o público obscurece a submissão
das mulheres aos homens dentro de uma ordem aparentemente universal,
igualitária e individualista.”172
Assim, o principal argumento feminista, exarado tanto por liberais, quanto
por radicais, cada qual a sua maneira, é o de que “[...] a doutrina ‘separados mais
iguais’ e o individualismo e o igualitarismo ostensivos da teoria liberal
obscurecem a realidade patriarcal de uma estrutura social de desigualdade e
dominação das mulheres pelo homens”173.
Desde o século XVII, entende-se que os indivíduos possuem certos
direitos inerentes a sua condição, como por exemplo, o direito de atuar na esfera
pública, isto é, de exercer o poder político para proteger seus interesses.
Entretanto, esse era - e ainda é - um direito essencialmente masculino, porque
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as mulheres, por serem consideradas naturalmente diferentes e inferiores aos
homens, deveriam - e devem – dedicar-se ao cuidado do lar e da família.174
Ainda, desde o século XVII entende-se que o indivíduo (homem), dono da
sua propriedade (incluindo a mulher), é possuidor de certos direitos políticos de
privacidade e autonomia, que proíbem qualquer intervenção do Estado ou da
igreja na sua esfera privada e no modo como exerciam – e exercem - seu
controle e poder sobre os demais membros da família175. É ele, o homem
privado, que cria uma esfera – a esfera pública – para ir em busca de seus
interesses, proteger e aumentar as suas posses176.
Assim, a esfera pública e os problemas nela existentes são resolvidos, por
aqueles que fazem parte dela, isto é, em sua maioria, os homens. Deste modo
e conforme descreve Pateman177,
[...]. Na consciência popular (e acadêmica), a dualidade entre feminino
e masculino costuma servir para sintetizar ou representar a série (ou
círculo) de separações e oposições liberais: feminino ou – natureza,
pessoal, emocional, amor, privado, intuição, moralidade
atribuição, particular sujeição; masculino ou – cultura, político,
razão, justiça, público, filosofia, poder, êxito, universal, liberdade.
A mais fundamental e geral dessas oposições associa as mulheres à
natureza e os homens à cultura, e várias feministas contemporâneas
definiram suas críticas nesses termos. (grifos nosso).

Essa divisão da sociedade tem como consequência desigualdades
políticas, econômicas e sociais que impactam a vida das mulheres. Atualmente,
enfatiza-se como as circunstâncias pessoais e, portanto, privadas, são
estruturadas por fatores patriarcais na criação, por exemplo, de leis “[...] sobre o
estupro e aborto, pelo status de ‘esposa’, pelas políticas de atenção às crianças
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e a atribuição de benefícios de previdência e a divisão sexual do trabalho na
casa e no local de trabalho”178.
Isto significa dizer que, embora existam leis que impactam, de uma forma
ou de outra o corpo e a vida das mulheres, elas ainda não são levadas em conta,
como indivíduos, portadores de direitos, como a liberdade e autonomia, no
momento de criação de tais normas. Resta evidente que a distinção entre público
e privado, que ainda as mantém, em sua maioria, no âmbito privado, causa
desigualdades, fazendo com que tenham constantemente os seus corpos
controlados.
Em nenhum momento elas são levadas em conta como indivíduos que
podem ter perspectivas e interesses diferentes daqueles que lhes impõem. E
essa recusa à autonomia das mulheres, corresponde “[...] a recusa de tomá-las
como fonte legítima para a produção das interpretações sobre seus próprios
interesses e sobre o sentido da vida.”179
Estabelecidas essas premissas, é possível destacar ainda que o grande
problema das teorias, liberais contemporâneas, sejam elas políticas ou da
justiça, é a de que continuam “[...] com a mesma tradição das ‘esferas separadas’
ao ignorarem a família, e em particular a divisão do trabalho que nela se dá, as
formas de dependência econômica a ela relacionadas e a estrutura de poder”.
Por exemplo, de acordo com Okin, Rawls, “ao construir sua teoria da justiça, não
discute a justiça interna da família, embora ele ao mesmo tempo inclua a família
em seus componentes iniciais da estrutura básica [...] e requeira uma família
justa para sua concepção de desenvolvimento moral”180.
Neste sentido e segundo descreve Okin181,
As falhas por parte do pensamento político recente no sentido de
considerar a família, e o uso da linguagem neutra em relação ao
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gênero, resultam, em conjunto, em uma contínua negligência, por parte
dos teóricos das correntes hegemônicas, em relação ao tema
profundamente político do gênero. A linguagem que eles empregam
faz literalmente pouquíssima diferença no que eles fazem, que é
escrever sobre homens, e sobre aquelas mulheres que conseguem
[...], adotar padrões de vida que se devolveram adaptados aos homens.
[...]. Em grande medida, a teoria contemporânea, como no passado
(ainda que de maneira menos óbvia), é sobre homens que têm
esposas em casa.

No Brasil, é possível verificar as desigualdades sociais, econômicas e
políticas, entre homens e mulheres, que foram desencadeadas, em grande
parte, por essa divisão entre público e privado. Apesar do Estado, desde o início
da República, reconhecer a liberdade, a igualdade e a privacidade como direitos
fundamentais do indivíduo, manteve, o controle sobre o corpo e a vida das
mulheres, negando a ela, o status de individuo autônomo.
Por exemplo, somente no ano de 1932, a mulher pôde votar. Até meados
da década de 70, era considerada relativamente incapaz para realizar certos atos
da vida civil. Até o advento da Constituição de 1988, vigoravam as disposições,
no Código Civil, que apontavam o homem como superior a mulher, como “chefe
da sociedade conjugal”, que poderia anular o casamento, caso descobrisse o
“defloramento” dela antes da cerimônia. Juntamente com estes dispositivos, o
Código de 1940, manteve o controle sobre os corpos e a vida das mulheres, ao
restringir-lhes o direito ao aborto.
Com a promulgação da Constituição de 1988, isto é, da Carta,
considerada mundialmente como Cidadã, justamente por seu caráter inclusivo e
plural, era de se entender que a maioria dos dispositivos infraconstitucionais,
como os artigos 124 e 126 do Código Penal, desiguais, violadores dos princípios
fundamentes da República, fossem revogados.
Porém, não foi exatamente o que ocorreu. A discussão sobre se o Estado
deve ou não interferir no corpo da mulher, apesar de ser essencialmente privada,
ainda permanece; as práticas, tanto legislativas, quanto dos tribunais inferiores,
que limitam a autonomia e as liberdades individuais da mulher, ainda persistem.
A Constituição, apesar de inclusiva e cidadã, não teve o condão de mudar a
sociedade.
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Por exemplo, embora representarem cerca de 52,5% do eleitorado
brasileiro, as mulheres, correspondem pouco mais de 10% no Congresso
Nacional. E, apesar da existência, desde 1995, da cota que garante, ao menos
30% nas eleições proporcionais de candidaturas femininas, os partidos
frequentemente fraudavam as cotas com a inscrição de candidaturas femininas
laranjas.
Além disso, a prática de total abstenção do Estado em relação a violência
cometida contra a mulher no âmbito familiar e doméstico perdurou até o ano de
2006, quando, após ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o Brasil promulgou a Lei Maria da Penha. Mas, mesmo depois da
declaração, por esta Corte, da constitucionalidade da referida Lei e, sob as
palavras da Ministra Carmén Lúcia de que “onde houver, enquanto houver, uma
mulher sofrendo violência neste momento, em qualquer lugar deste Planeta, eu
me sinto violada”182, elas ainda são, diariamente violadas, violentadas e mortas
por aqueles que deveriam ser seus companheiros de vida.
No mercado de trabalho, a realidade demonstra ser a mesma. São elas,
as que exercem dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho, que ganham
menos e precisam trabalhar o dobro para conseguir uma posição de destaque
no mercado de trabalho. Como destacou a Ministra Carmén Lúcia no julgamento
da ADC 19, a desigualdade passa pelo e no olhar183:

Tenho absoluta convicção ou convencimento, pelo menos, de que um
homem branco, médio, ocidental, jamais poderá escrever ou pensar a
igualdade ou a desigualdade como uma de nós, porque o preconceito
passa pelo e no olhar. Uma de nós, ainda que dispondo de um cargo,
que nos dá, até a necessidade de uso de um carro oficial, vê o carro
de quem está ao lado, um olhar diferenciado do que se ali estivesse
sentado um homem. Porque, na cabeça daquele que passa, nós
mulheres estamos usurpando a posição de um homem, e isso é a
média, não de uma pessoa que não tenha tido a oportunidade de
compreender o mundo em que vivemos.
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Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a discussão
é ainda mais acirrada até mesmo nos casos em que a legislação permite a
realização do procedimento, isto porque estão envolvidos vários valores morais,
religiosos e fundamentalistas que procuram – ressalta-se com discursos que não
deveriam ser levados em conta em um Estado de Direito, laico e democrático limitar, cada vez mais, a autonomia e liberdade sexual e reprodutiva da mulher.
As discussões sobre o tema, resultam na criação de leis, projetos de lei,
propostas de emenda à constituição, ou até mesmo em decisões judiciais que
frustram os direitos das mulheres. No ano de 1996, por exemplo, o Presidente
da República sancionou a Lei n. 9.263, cuja constitucionalidade é discutida por
esta Corte, que estabelece condições para a realização da esterilização
voluntária.
Neste caso, a lei dispõe que a mulher deve ter mais de 25 anos de idade
ou pelo menos dois filhos vivos. Também exige autorização expressa do
cônjuge. Ocorre que, em uma sociedade democrática e plural, que trata a mulher
como cidadã possuidora dos direitos à liberdade, igualdade e planejamento
familiar, não é possível a existência de normas que, como essas, impõem limites
a decisão sobre se e quando uma pessoa tem ou terá filhos.
Embora a lei imponha tantos limites ao procedimento, no ano 2017, o
Brasil inteiro assistiu perplexo a esterilização forçada de Janaína Aparecida
Quirino. Janaína não era incapaz, muito menos tinha autorizado a realização do
procedimento, mas o que motivou a decisão do Juiz, foi o fato de que, na época
ela já era mãe de sete filhos e, segundo decisão, não possuía condições
financeiras para custear outra criança. Novamente, em uma democracia, que
trata a mulher como indivíduo, possuidor do direito a dignidade da pessoa
humana, não podem existir decisões como essas, que interferem, sem qualquer
autorização, no corpo da mulher.
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Quanto a questão da interrupção voluntária da gestação, de 1989 até
2016 foram apresentados, no Congresso Nacional, mais de 70184 projetos e
propostas de alteração legislativa, algumas delas impressionam pelo seu
conteúdo autoritário e restritivo.185
Um estudo realizado por Naara Luna, avaliou as propostas legislativas
sobre aborto entre 2015 e 2017 e revelou que as intenções antiaborto
prevaleceram, sendo que de 68 projetos de lei, 49 (72%) foram contrários a
realização do procedimento e somente 16 (23%) foram no sentido da liberdade
de escolha.
O Deputado Severino Cavalcanti (PFL), por exemplo, apresentou em
1995 a proposta de emenda à Constituição de n. 25/1995 que buscava dar nova
alteração ao artigo 5º, caput da CRFB para assegurar a inviolabilidade do direito
à vida desde a concepção.
Na justificação da proposta, o parlamentar discorreu que “[...]. A
Constituição tem o dever de preservar e proteger a vida em qualquer de suas
fases. Se não o fizer, perde a autoridade moral para proteger qualquer outro
direito, que será sempre secundário em relação a vida”. Ainda destacou que o
Legislador não pode “[...], ignorar o pensamento da maioria do Povo Brasileiro,
que defende a inviolabilidade do direito à vida (Não Matarás!), deixando-nos ser
influenciados pelo histerismo de um pequeno grupo que defende interesses
próprios e escusos [...]”186. Entretanto, em 1996, em discussão no primeiro turno,
o Plenário da Câmara rejeitou o requerimento do Deputado e a proposta foi
arquivada. 187
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Em 2002, o Deputado Paulo Lima (PMDB/SP), apresentou proposta de
emenda à Constituição de n. 571/2002, que procurava acrescentar o inciso
LXXVIII ao artigo 5º da CRBF com a seguinte redação188
LXXVIII – a vida do nascituro se inicia com a concepção sendo
inviolável e digna de todo o respeito e serão punidas, severamente, as
práticas que resultem em sua morte, sofrimento, ou mutilação, na
forma da lei, devendo ser procuradas formas alternativas de pesquisa
e desenvolvimento científico que não prejudiquem o embrião ou feto.

Na justificação da proposta, o parlamentar descreveu que o embrião é um
indivíduo e “[...] possui identidade desde o momento da fertilização”, sendo que
“ninguém pode colocar-se acima do Criador, manipulando a própria vida e a de
outrem”189.
O Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) apresentou os seguintes projetos
de lei versando sobre o tema aborto:
PL 7443/2006, que dispõe “sobre a inclusão do tipo penal de aborto
como modalidade de crime hediondo”190
PL 1545/2011, inclui o artigo 128-A ao Código Penal de 1940 para punir
o aborto praticado por médico fora das hipóteses prevista no artigo 128,
incisos I e II, a pena de reclusão de seis a vinte anos 191.
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169262>. Acesso
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PL 5069/2013, acrescenta o art. 127-A ao Código Penal para tipificar
como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo 192.
PL 6033/2013, que revoga a Lei n. 12.845/2013, que dispõe sobre o
atendimento obrigatório e integral as pessoas em situação de violência
sexual193.

Da mesma forma, a realização do aborto, nas hipóteses previstas em lei
– risco de vida à mãe, estupro, e fetos anéncefalos – também causam grande
repercussão. Recentemente, a notícia de que uma criança de 10 anos, estuprada
desde os 6, iria realizar o aborto, abalou alguns grupos conservadores e
fundamentalistas que se reuniram, na frente do hospital, na tentativa de frustrar
a realização do procedimento.
O que esses fatos demonstram é que, no Brasil, existe uma forte
tentativa de alguns setores da população, baseados em valores morais e
religiosos, de suprimir e limitar os direitos da mulher. Embora a Constituição de
88 não estabeleça o momento em que a vida humana se inicia, ou o momento
em que um feto deve receber a proteção constitucional, ela estipula que homens
e mulheres são igualmente livres. Porém, o Estado, as vezes representado pelo
Poder Legislativo, outras, por alguns órgãos do judiciário, ao exigir que
a mulher, contra sua intenção, leve a gestação até o final, adota, na esteira do
que descreve Dowrkin, um ponto de vista religioso, que não está em consonância
com o disposto no artigo 5º, caput e artigo 19, inciso I da Constituição Federal.
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Não existe compatibilidade entre os argumentos religiosos e os
imperativos democráticos, posto que “[...] a crença baseia-se em dogmas
transcendentais divinos, não sujeitos a questionamentos, enquanto um Estado
de Direito presume diversidade de opiniões de crenças, além de garantia de
liberdades de pensamento de consciência e de religião, sem distinção e
privilégios”194.
No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio, no voto proferido na ADPF
54, destacou que as “[...] concepções morais religiosas, quer unânimes, quer
majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo
ficar circunscritas à esfera privada”195. Em relação ao distanciamento entre
Estado e Religião, o Ministro exarou que196
[...]. Não se cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de diferentes
credos pacíficos e com aqueles que não professam fé alguma. Não se
cuida apenas de assegurar a todos a liberdade de frequentar esse ou
aquele culto ou seita ou ainda de rejeitar todos eles. A liberdade
religiosa e o Estado laico representam mais do que isso. Significam
que as religiões não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros
direitos fundamentais, tais como o direito à autodeterminação, o direito
à saúde física e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade de
expressão, o direito à liberdade de orientação sexual e o direito à
liberdade no campo da reprodução.

Para além disso, o Estado, ao punir a mulher que deseja interromper a
gestação nas primeiras semanas, viola o Princípio da Dignidade da Pessoa
humana, vez que não a reconhece como indivíduo autônomo, capaz de fazer as
suas escolhas e assumir a responsabilidade por elas. Continua assim,
contribuindo para as desigualdades, decorrentes, em grande parte, da divisão
entre público e privado.
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Assim, quando se descreve sobre o direito ao aborto com base em uma
teoria liberal da justiça, é necessário primeiro reconhecer que

a mulher é

individuo que possuí direitos iguais, incluindo, aqui, o direito a autonomia e a
liberdade reprodutiva para decidir se mantém ou não a gestação.
Lucila Scavone, por exemplo, 197 aborda mais especificamente a relação
entre a luta feminista pelo direito de acesso ao aborto e o liberalismo político. A
autora aponta para uma importante distinção dentro do movimento feminista,
explicando que a corrente “dos direitos” é favorável ao aborto e advoga em prol
das liberdades individuais da mulher com base nos princípios liberais
democráticos que asseguram liberdade aos indivíduos198. Conforme aponta
Scavone199, esta é a corrente majoritária no Brasil e está
[...] centrada nas lutas pelos direitos específicos das mulheres – saúde
reprodutiva, sexualidade, educação, trabalho, violência e política – com
base no princípio dos direitos individuais do liberalismo democrático.
Esta corrente associa os direitos humanos aos direitos sociais, ao
considerar as profundas desigualdades sociais que distanciam o País
das conquistas feministas já alcançadas nos centros hegemônicos de
poder e, portanto, identifica-se com correntes políticas de esquerda. [...]
diferencia-se das correntes feministas que privilegiam a luta pela
transformação do sistema patriarcal e/ou falocrático, ou ainda daquelas
que priorizam a luta contra heteronormatividade.

Considerando o aborto sob essa perspectiva, e reconhecendo a mulher
como individuo, que possui direitos, o princípio é compatível com a ideia de que
a mulher deva ter autonomia para decidir sobre seu o corpo. Scavone 200 assim
assevera

O aborto como questão de direito individual remete a um dos
fundamentos do feminismo contemporâneo: o princípio democrático
liberal do direito aplicado ao corpo; direito baseado nas idéias de
autonomia e liberdade do liberalismo, expresso na máxima feminista
“nosso corpo nos pertence”, que se difundiu internacionalmente a partir
dos países centrais e marcou as lutas feministas relacionadas à
197
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sexualidade, à contracepção e ao aborto. A apropriação do corpo
também significava para as mulheres a possibilidade da livre escolha da
maternidade.

A autora demonstra de que maneira se desenrola o movimento feminista
na política brasileira, constatando que as ações feministas objetivando a
legalização do aborto foram marcadas “por avanços, recuos e, sobretudo, por
inúmeras negociações políticas”201. Scavone destaca o importante valor da
negociação para a conquista dos direitos feministas, uma estratégia muito válida,
mas que às vezes pode significar o sacrifício de algumas pretensões202.
Entretanto, Luiz Felipe Miguel203 chama a atenção para os problemas da
utilização de atalhos argumentativos, especialmente no âmbito das conquistas
feministas, para a aquisição de direitos.204
Ao citar Anne Phillips, o autor205 ressalta que parte do argumento utilizado
para a aquisição do direito ao voto foi destacar o desempenho do papel feminino
como mãe e dona de casa - contribuindo assim para que a sociedade mantivesse
a histórica divisão entre público e privado. Isso, segundo ele, fez com que as
mulheres adquirissem direitos políticos por um caminho diferente do dos
homens, o que acaba gerando reflexos na desigualdade da participação política
feminina até hoje.
O mesmo ocorreu com a eleição da primeira presidente mulher da história
do Brasil, conquista adquirida graças à transformação que fez a imagem de
Dilma Rousseff mudar de uma militante dos tempos da ditadura militar para uma
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mulher adequada aos estereótipos maternais, femininos, católicos e evangélicos
predominantemente aceitos pelo conservadorismo político moral brasileiro 206.
O fato da utilização de atalhos é relevante porque acaba fazendo com que
as reivindicações feministas passem por uma adaptação para adequar seus
argumentos de modo que se transformem em termos passíveis de serem aceitos
perante um cenário político predominantemente masculino e conservador.
Luiz Felipe destaca que, nessas circunstâncias, a questão das liberdades
individuais da mulher ou não, é incluída na argumentação a favor do aborto ou é
tratada com menor importância207. Assim, é mais fácil optar por um argumento
utilitarista,208 ou pela adoção de critérios biológicos como a viabilidade do feto
(como se vê na discussão sobre aborto do feto anencefálico209) para dizer
quando não haveria direito à vida para ser tutelado210. Em ambos os casos, a
liberdade de escolha da mulher não é abordada de maneira direta.
Limitar a discussão para que nela caibam somente argumentos que
podem ser traduzidos em linguagem política ou transformar um entendimento
complexo em algo inteligível pelo senso comum (para facilitar a conquista de
direitos) não garante estabilidade para as decisões tomadas nem para a
obtenção de direitos, seja tratando especificamente do aborto, ou de qualquer
outra controvérsia que implique na análise e reconhecimento de aspectos das
liberdades individuais.
Como se vê, para que exista estabilidade no consenso sobre a temática
do aborto é necessário o enfrentamento de questões que necessariamente
atravessam o campo da moral e da ética, seja o argumento em questão contra
ou a favor do aborto. Por isso é importante que o debate inclua aspectos morais,
206
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éticos e filosóficos proporcionando, assim, um nível argumentativo mais refinado
e permitindo uma compreensão mais profunda sobre o tema.
Deve-se destacar que é urgente a necessidade de dar atenção ao que
querem as mulheres, já que, em última análise, o aborto envolve a mulher
(gestante) e o feto que dentro dela se encontra.
Além disso, para que o Estado respeite a pluralidade de forma efetiva, é
imprescindível que respeite à independência individual, que pode ser justificada
não somente “[...] pelo fato de que as pessoas são diferentes e podem eleger
diferentes valores como prioritários na condução de suas vidas, mas também
pelo entendimento de que indivíduos têm maiores condições para avaliar o que
é melhor para si.”211
Por fim, os espaços públicos, além de não as representarem de maneira
igual, não são favoráveis nem mesmo a abertura do diálogo sobre a legalização
ou descriminalização do aborto. O fato de que o espaço na política brasileira é
predominantemente conservador e ocupado por homens, em conjunto com a
evidente fragilidade das conquistas feministas, faz com que exista uma
dificuldade adicional para se colocar em pauta, no Congresso Nacional, a ideia
de liberdade da mulher sobre sua vida, seu corpo e suas escolhas.

2.6 ABORTO: ASPECTOS MÉDICOS E DE SAÚDE PÚBLICA
O direito ao aborto, além de ser essencial para o reconhecimento da
mulher enquanto indivíduo, dotada de direitos à autonomia e à liberdade sexual
e reprodutiva, também é tratado como um problema médico e de saúde pública.
A discussão sobre o aborto como um problema de saúde pública, só se
desenvolve no Brasil a partir da década de 90 após a promulgação da
Constituição Federal e a criação do Sistema Único de Saúde.
A narrativa central da década de 70 era o de autonomia da mulher para
decidir sobre o seu próprio corpo. Neste período, a criminalização do aborto é

211

BIROLI, Flávia. Autonomia e Justiça no debate sobre o aborto: implicações teóricas e
políticas. Revista Brasileira de Ciência Política. Brasília, n. 15. p. 37/68. set/dez., 2014. p. 45.
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definida como “[...] uma violação da autonomia da mulher que reforça
desigualdades sociais, dado que o acesso a abortos seguros, ainda que ilegais,
é possível apenas às que têm condição de pagar um valor alto”212.
Nesta época, existia uma grande desconfiança da intervenção do Estado
na esfera reprodutiva, isto porque, alguns grupos de mulheres, acreditavam que
a intervenção estatal tinha como objetivo principal o controle populacional.
Entretanto, diferentemente do movimento dos Estados Unidos, as
mulheres estavam atentas às maiores dificuldades que possuíam as mais pobres
e negras e rejeitavam a total isenção estatal no âmbito dos direitos sexuais e
reprodutivos213

[...] o direito ao aborto nos Estados Unidos, se sustenta no princípio de
que não cabe ao Estado intervir na decisão da mulher sobre seu
próprio corpo, o que, em contrapartida também isenta o Estado de
oferecer esse serviço. Assim, as feministas teriam ‘abandonado’, de
certa forma, as mulheres negras e pobres [...]. As brasileiras tomaram,
desde o primeiro momento, um caminho distinto. O feminismo
Brasileiro, com forte ligação com movimentos de esquerda e com
inspiração no feminismo francês, colocava em primeiro lugar a
questão da justiça social e da obrigação do Estado em promovêla. Assim, ao mesmo tempo em que afirmavam, como as americanas,
o direito da mulher sobre seu próprio corpo, visavam também a obrigar
o Estado a fornecer os meios necessários ao exercício desse direito serviços de planejamento familiar e aborto, atenção integral à saúde,
creches e outras formas de apoio à maternidade (grifos nosso).

Com o surgimento do movimento pela reforma sanitária, gradativamente
as demandas feministas passam a convergir com a narrativa de saúde pública,
isto porque ambas as organizações entendiam que a saúde deveria ser um
direito de todos, independentemente da cor ou classe social. Assim, o Estado
deveria ter a obrigação de “[...] assegurar o acesso universal, igualitário e gratuito
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CAMARGO, Thais Medina Coeli Rochel de. Narrativas de políticas sobre aborto no Brasil:
uma análise a partir do narrative policy framework. 140 f. Tese de doutorado (departamento de
ciência política) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2018, p.45.
213 CAMARGO, Thais Medina Coeli Rochel de. Narrativas de políticas sobre aborto no Brasil:
uma análise a partir do narrative policy framework. 140 f. Tese de doutorado (departamento de
ciência política) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2018, p.50.
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às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde, de acordo com as
necessidades de cada um”214.
Com promulgação da Constituição Federal, a implantação do Sistema
Único de Saúde e queda da natalidade, o aborto passa a ser discutido, cada vez
mais, como uma questão de saúde pública. Segundo Camargo 215

O aborto continua sendo definido como um problema de saúde
pública que vitimiza as mulheres, sobretudo as mais pobres.
Solucioná-lo, requereria, então, fornecer, o serviço de aborto no SUS,
de forma a garantir o acesso a todas as brasileiras. Nessa narrativa, a
questão dos protagonistas segue sendo relevante. Ainda que todos
afirmem o direito da mulher a decidir sobre seu próprio corpo,
esse direito segue subordinado à autoridade médica, na medida
em que é condicionado ao fato de o aborto ser um problema de
saúde pública. Ou seja, nessa narrativa, o direito ao aborto não
decorre apenas dos direitos humanos das mulheres, mas depende de
uma definição da área médica de que o aborto clandestino constitui um
‘problema de saúde pública’ a ser remediado pela ação do Estado.
(grifos nosso)

Levando em consideração que o aborto é também um problema de saúde
pública, alguns aspectos médicos precisam ser realizados.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o aborto como a
interrupção da gestação antes das vinte e duas semanas, podendo ser precoce
antes das 13 semanas completas e tardio após esse período. Pode ser
espontâneo ou provocado, bem como completo, incompleto, retido e infectado.
O abortamento provocado ou induzido é aquele que não decorre de
causas naturais, mas sim de métodos cirúrgicos ou farmacológicos, realizados
pela própria gestante ou por terceiros. Os procedimentos citados, caso
realizados em ambiente salubre, com profissionais de saúde capacitados para o
atendimento, são procedimentos seguros.
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ciência política) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
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No Brasil, a Legislação atual garante o procedimento abortivo de forma
segura, em três hipóteses: (i) para salvar a vida da gestante; (ii) se a gravidez
resulta de estupro, desde que a gestante consinta com o procedimento; (iii) e no
caso de fetos anencéfalos.
Diferentemente de outros países como o Uruguai, os Estados Unidos e a
França que garantem, nas primeiras semanas de gestação, o direito ao aborto
fora dessas hipóteses, o Brasil pune a mulher que provoque ou que consinta que
alguém realize o procedimento no início da gravidez. Em decorrência disso,
inúmeras mulheres recorrem a métodos clandestinos, que são extremamente
inseguros.
A OMS estima que, no mundo, ocorrem cerca de 22 milhões de abortos
inseguros por ano, levando à morte, em média, 47.000 mil mulheres216. No Brasil,
o cenário não é diferente: a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2016,
revelou que cerca de 13% das mulheres entrevistadas já haviam realizado ao
menos um aborto induzido durante a vida. Entre essas, 250 mulheres, isto é,
48% precisaram ser internadas para finalizar o procedimento em ambiente
hospitalar217. De acordo com o Boletim Epidemiológico 20, do Ministério da
Saúde, o aborto foi a principal causa de morte materna entre os anos de 1996 e
2018.218
Do

abortamento

inseguro,

decorrem

inúmeras

complicações

potencialmente fatais. O uso do Misoprostol, por exemplo, é feito dentro dos
hospitais para a preparação do colo de útero na indução de trabalho de parto,
demonstrando a segurança do medicamento.
Entretanto, além da preparação cervical, o Misoprostol é largamente
utilizado para outro fim: a indução do aborto. Quando utilizado na dose e via de
administração inadequados, na tentativa de um abortamento sem o auxílio de
um profissional qualificado, suas possíveis complicações incluem hemorragia,

216

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Abortamento seguro: orientação técnica e de
políticas para sistemas de saúde. 2. ed. Suíça, 2015, p. 33.
217 DINIZ, Débora. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Revista Ciência & Saúde Coletiva,
Brasília, vol. 22, n. 2, 2016. p. 653–660.
218 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Mortalidade Materna no Brasil. Boletim Epidemiológico n.20.
vol.51, mai. 2020. p.21.
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septicemia (infecção generalizada), peritonite e lesão dos órgãos abdominais e
pélvicos.
Além da alta taxa de complicações, outro dado que chama atenção é a
população que pratica o abortamento provocado: apesar de mulheres de todas
as classes sociais, cores, estados civis e religiões estarem englobadas nos
13%219, é visível que a maior prevalência dessa prática está entre as de menor
escolaridade, menor renda média mensal, amarelas, pretas, pardas e
indígenas220.
De forma semelhante, as maiores taxas de mortalidade materna são
encontradas entre as comunidades mais pobres

e nos países em

desenvolvimento, o que demonstra maior dificuldade dessas mulheres no
acesso à saúde.
De acordo com relato, na audiência pública desta ação, do Conectas
Direitos Humanos “[....]. Hoje, no Brasil, morrem, por aborto clandestino,
principalmente mulheres jovens, negras e pobres. As mulheres com recursos
podem abortar sem riscos, mas as mulheres pobres morrem por efeitos de uma
lei penal do século passado [...].” 221
No mesmo sentido, foram as narrativas do Coletivo Margarida Alves, do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos e da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência. Respectivamente:

A criminalização aumenta os riscos de complicações, de infecções, de
hemorragias graves, de perfuração e de mortes maternas.
A tipificação penal do aborto é responsável por causar efeitos nefastos
para a vida psíquica e física das mulheres. Mulheres e meninas que
não têm condições financeiras e apoio familiar ou da comunidade, para
realizar o procedimento de forma segura, muitas vezes, acabam por
buscar procedimentos abortivos sozinhas, por meio de automedicação,
de técnicas extremamente perigosas para a saúde, com auxílio de
219

Cabe ressaltar que o número de abortos realizados de forma clandestina no Brasil pode ser
subestimado, isto porque, nem todas as mulheres que o fizeram, admitem. Também, muitos dos
dados apresentados em pesquisas decorrem dos dados que o Ministério da Saúde fornece
quando mulheres são hospitalizadas em decorrência de complicações causadas pelo
abortamento realizado em condições inseguras.
220 DINIZ. Débora. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Revista Ciência & Saúde Coletiva,
Brasília, vol. 22, n. 2, 2016. p. 653–660.
221 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Audiência Pública da ADPF 442. Apud. ALVARENGA,
2019. p. 99.
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objetos que podem chegar a perfurar seus órgãos e causas graves
hemorragias.
A verdade encoberta é que o aborto inseguro e a clandestinidade são
fatores de morbidade e de mortalidade materna entre mulheres de
todas as raças e etnias, principalmente das mais pobres. Não fosse
crime no Brasil, médicos e hospitais fariam o procedimento legalmente,
mulheres pobres teriam acesso ao serviço seguro, longe de métodos
cruéis que, quando não matam, deixam sequelas irreversíveis, físicas
e psíquicas.

Ocorre que, quando realizado por profissionais capacitados, o
abortamento induzido é mais seguro e direcionado para cada fase da gestação.
As recomendações de aborto seguro da OMS estabelecem, para cada fase, os
seguintes métodos222
Até 9 semanas: mifepristone por via oral seguido de dose única de
misoprostol, ou apenas misoprostol, em doses repetidas.
Até 12 a 14 semanas: aspiração a vácuo intrauterina manual ou
elétrica.
Acima de 12 a 14 semanas até 20 semanas: dilatação e evacuação,
com aspiração a vácuo, ou mifepristone seguido de doses repetidas de
misoprostol. (grifo nosso)

Independentemente do método utilizado, devem ser realizados os
cuidados de rotina e àqueles voltados ao maior conforto da mulher. Os sinais
vitais (como pressão arterial e frequência cardíaca) devem ser monitorizados,
medicamentos para alívio de dor e, se necessário, anestesia local com
lidocaína223.
Dentre os profissionais que compõe a equipe de saúde capacitada para
realizar um abortamento, encontram-se os médicos. Entretanto, é importante
ressaltar que, de acordo com o Código de Ética Médica, o profissional pode
recusar-se “a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam
contrários aos ditames de sua consciência.”
Porém, exceções à objeção de consciência principalmente em relação ao
aborto. O médico não pode se recusar a atender complicações derivadas do
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abortamento inseguro. Isto em síntese quer dizer que, caso o aborto seja
permitido por lei, o médico pode optar por não realizá-lo. Porém, se o
procedimento é criminalizado e uma paciente chega ao hospital em situação de
urgência ou emergência, a consciência do médico é irrelevante, e ele deverá
prestar assistência incondicionalmente224.
Desde a IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em 1995, os direitos
sexuais e reprodutivos passaram a ser definidos como direitos humanos. Dentre
os direitos reprodutivos, devem ser garantidos225

O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se
querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento
de suas vidas. O direito de acesso a informações, meios, métodos e
técnicas para ter ou não ter filhos. O direito de exercer a sexualidade e
a reprodução livre de discriminação, imposição e violência.

Além disso, a Lei Orgânica do SUS garante em seu Capítulo 1º, artigo 2º,
que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”
Seria extremamente incoerente argumentar que, com os oito tipos de
métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS, as mulheres brasileiras gozam
plenamente de seus direitos reprodutivos. Os métodos oferecidos incluem
pílulas, injetáveis mensal e trimestral, DIU de cobre, camisinhas e diafragma,
além da laqueadura de trompas. Todos esses são, reconhecidamente, métodos
seguros. Entretanto, não existe método 100% eficaz e todos eles oferecem
ressalvas ou contraindicações, que impedem seu uso ou adesão por parte da
paciente.
Dentre todos os métodos citados, o único Método Anticoncepcional de
Longa Duração (LARC) oferecido pelo sistema de saúde, com eficácia
comprovada superior à da laqueadura de trompas, é o DIU de cobre. O acesso
ao método, entretanto, nem sempre é fácil: ele precisa estar disponível na

224

DINIZ, Débora. Objeção de consciência e aborto: direitos e deveres dos médicos na saúde
pública. Revista Saúde Pública, Brasília, 2011. p. 981 - 985.
225 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de Atenção Básica: programa saúde da família, 2000.
p.15.

88

Unidade Básica de Saúde ou no hospital de referência da paciente, e precisa de
um profissional capacitado para realizar sua inserção.
Outra barreira a ser enfrentada são as contraindicações relativas do
método: pacientes com fluxo menstrual volumosos ou que apresentem cólicas
menstruais, podem ter aumento de seus sintomas após a colocação do DIU. O
DIU de Levonorgestrel, apesar de ser uma boa alternativa ao DIU de cobre para
as pacientes com tais sintomas, não é fornecido pelo SUS, e, apesar da
disponibilidade de ser adquirido fora do país, porém inserido por um profissional
no sistema de saúde, apresenta valor de mercado elevado e muitas vezes
incompatível com o orçamento da paciente.
A laqueadura de trompas, por sua vez, apesar de ter eficácia elevada, só
poderá ser realizada em pacientes com 25 anos de idade ou mais ou com, ao
menos dois filhos vivos, e, caso a paciente seja casada, é requerido
consentimento expresso do cônjuge. (Artigo 10 da Lei 9.263, de 12 de janeiro de
1996)226.
Outro argumento, é o de que as pílulas e anticoncepcionais injetáveis
possuem inúmeros efeitos colaterais e contraindicações, variando de acordo
com os hormônios utilizados. As contraindicações podem ser relativas ou
absolutas, e os efeitos colaterais podem ser leves a extremamente graves - o
fato é que, assim como os outros métodos citados, não são 100% eficazes, nem
livres de falhas, e nem se aplicam a todas as mulheres.
Existe também o contraceptivo de emergência (“pílula do dia seguinte”),
que serviria para evitar a gestação em caso de eventual relação sexual
desprotegida. A pílula, no entanto, também não tem eficácia absoluta. Para
maximizar sua eficácia, deve ser tomada em até 72 horas após a relação sexual,
preferencialmente dentro das primeiras 12 horas. Além disso, trata-se de uma
alta carga hormonal (1,5 miligramas de Levonorgestrel), que pode acarretar
diversos efeitos colaterais para a usuária227.
226

Cabe ressaltar que essa Lei, por evidentemente violar os direitos fundamentais das mulheres,
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Nesse contexto, os argumentos no sentido favorável ao aborto apontam
na direção de que algumas mulheres irão se deparar com uma gestação
indesejada (estima-se que cerca de 33 milhões de mulheres usuárias de
anticoncepcionais fiquem grávidas anualmente)228, e algumas recorrerão ao
aborto, independentemente da legislação vigente. Caberia ao Estado, então,
garantir a segurança dos procedimentos e diminuir o risco de complicações e
mortes maternas.
Assim, a Constituição Federal ao estabelecer que a “saúde é direito de
todos e dever do Estado”, e que o sistema público de saúde deve ter como
diretriz

o

“atendimento

integral,

com

prioridade

para

as

atividades

preventivas”229, obrigou o Estado a prestar assistência universal, proteger e zelar
a vida dos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.
Essa obrigação é tão latente que, seguindo os preceitos constitucionais,
a lei n. 8.080/90, dispõe que o Sistema Único de Saúde tem como princípios e
diretrizes a “universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis
de assistência”; a “integralidade de assistência”; a “preservação da autonomia
das pessoas na defesa de sua integridade física e moral”; e a “igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”230.
Entretanto, o Estado não cumpriria com essas obrigações, e
consequentemente, não agiria de acordo com a Constituição Federal, enquanto
se negasse a realizar, de forma segura, o procedimento abortivo. Seria
necessário compreender que o aborto não é somente uma questão privada, que
limita e afeta o direito a autonomia da mulher, mas também uma questão de
saúde pública, que por estar sendo realizado de forma clandestina, onera o corpo
da mulher, principalmente daquelas que não possuem condições financeiras,
limitando a sua saúde, a sua integridade física e sexual, e por fim, a sua vida.
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Neste sentido, caso a Corte Constitucional brasileira decida julgar
procedente o pedido do autor, para declarar a não recepção dos artigos 124 e
126 do Código Penal, descriminalizando o aborto, isto garantiria que a mulher
exercitasse o direito de decidir, com base em suas próprias convicções. Tratase da base argumentativa favorável ao aborto.
Isso porque, apesar da descriminalização representar um grande avanço
no reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, ela não
garantiria que o procedimento fosse realizado, por todas, especialmente as mais
pobres, de forma salubre e segura, já que o Sistema Único de Saúde não estaria
obrigado a realizar o procedimento.
A discussão, a regulamentação e a eventual obrigação do SUS em
realizar o aborto, ocorreria apenas com a legalização, pelo Congresso Nacional,
do procedimento. Entretanto, após a publicação da decisão da Corte, caso
decida pela descriminalização, os efeitos, no Parlamento, podem ser contrários,
com a criação de emendas e novas leis que, ao invés de legalizar, restrinjam
ainda mais os direitos das mulheres.
Portanto, é imprescindível levar em consideração que, de acordo com a
Constituição Federal, descriminalizado o aborto, o Estado teria a obrigação de
realizar de forma segura o procedimento, tendo em vista o disposto no artigo 196
da CRFB.

3

CONCLUSÃO

Conclui-se, assim, apresentando-se dois pontos de vista. Em uma
primeira perspectiva, a criminalização do aborto não apenas restringe o direito à
autonomia da mulher, mas também deve ser tratado como um problema de
saúde pública que atinge os corpos das mais pobres, que correm inúmeros riscos
de vida ao realizarem o procedimento de forma clandestina. Cabe ao Estado, por
meio do Sistema Único de Saúde, na esteira do que dispõe o artigo 196 da
CRFB, garantir que o procedimento, nas primeiras semanas de gestação, seja
realizado de forma segura e salubre. Doutrinas abrangentes que negam a mulher
este direito, não são razoáveis e por isso não deveriam ser aceitas como valor
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político e, portanto, não podem ser justificadas perante a razão pública. Assim,
prevalece a noção de que proibir o aborto não é um posicionamento justificável
publicamente (John Rawls).
Por outro lado, sob a ótica procedimental, o debate, no âmbito legislativo,
garante maior abertura e legitimidade democrática, evitando-se excessiva
interferência jurisdicional no âmbito de um debate político e de interesse público.

Curitiba, 02 de setembro de 2020.
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