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RESUMO 
 

MOURA, Lucas de. O aborto sendo opção da gestante e não como crime contra 
a vida. Trabalho de Conclusão de Curso. (Monografia – Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 
 
O presente trabalho versa sobre a possibilidade do aborto ser opção da gestante e 
não considerado crime contra a vida. Trás o conceito de aborto, bem como este se 
desenvolveu ao longo do tempo. Ainda, elenca-se as modalidades de aborto e as 
opiniões religiosas sobre o tema, bem como traz considerações de como é tratado o 
aborto no Brasil, as punições para quem infringe a Lei e suas possibilidades. Por fim, 
a possibilidade de aborto ser uma escolha da gestante, sem que esta responda nos 
termos da lei penal. 
 
Palavras chaves: Aborto. Gestante. Modalidades. Penalidades. Possibilidades. 
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ABSTRACT 
 

 
This paper deals with the possibility of abortion being pregnant option and not a 
crime against life. It brings the concept of abortion, as well as it developed over time. 
Still, it lists-abortion modalities and religious views on the subject and brings 
considerations of how it is treated abortion in Brazil, punishments for those who 
violate the law and its possibilities. Finally, the possibility of abortion is a choice of 
pregnant women without this reply under criminal law. 
 
Key words: Abortion. Pregnant. Modalities. Penalties. Possibilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A discussão sobre a legalização do aborto no Brasil sempre foi tema de 

polêmica, haja vista as diversas situações que a envolve, a exemplo os costumes, a 

religião, Estados, Legisladores, etc.  

Até mesmo sua conceitualização, ou seja, o conceito de aborto gera 

discussões entres os doutrinadores do País. Ainda, a discussão sobre o aborto 

sofreu grandes evoluções históricas ao longo dos anos para se chegar onde está 

hoje, estagnado. 

Falar somente em aborto já remete a lembrança popular que é a perda do 

bebê pela gestante, porém as sua modalidades são numerosas e existem formas 

específicas de ocorrer. 

Por haver a necessidade de falar sobre o tema e por ser uma questão de 

bastante repercussão, onde uns acreditam ser possível e necessária sua legalização  

e outros creem veemente não ser uma opção válida, necessário se faz olhar o 

posicionamento religioso sobre a questão do aborto ser legal, isso em razão de que 

para algumas tal prática vai em total contradição aos ensinamento bíblicos. 

O aborto no Brasil foi tema de outros Códigos Penais, sendo que desde 1940 

é codificada a penalização para quem infringi-lo, praticando o aborto, bem como 

admite duas possibilidades de abortamento legais, sendo que outras possibilidades 

em dar o direito da genitora a escolha ocorreram por meio de decisões Judiciais, a 

exemplo do que o Supremo Tribunal Federal fez na ADPF 54/2012, onde permitiu 

que a genitora praticasse o aborto de anencéfalos. 

Assim, chegamos ao momento que o aborto deve ser novamente avaliado 

para que possa se adequar com as novas realidades em que as sociedades estão 

inseridas, como por exemplo, que seja levado em consideração a opção da 

gestante, garantido seu direito de liberdade, dignidade e autonomia para 

manutenção de sua família, ou seja, cabe à gestante decidir se quer ou não ser 

mãe, ou muitas vezes, não conceber um filho, fruto de uma gravidez indesejada. 
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1 ABORTO 

 

 

 A represália pela prática do aborto no Brasil é previsto no Código Penal de 

1940, sendo que há algum tempo discute-se a possibilidade de legalização, em 

razão da ocorrência de sua prática clandestina onde, por vezes, coloca a vida da 

mulher em risco. 

 Sendo assim, a pergunta que se faz é: o aborto é um direito ou um crime? 

Essa é uma pergunta em que as respostas podem variar de pessoa para pessoa, de 

jurista para jurista, etc. Sobre o tema, importante observar que o mesmo não se situa 

só no campo jurídico e médico, pois possui contornos na ética, filosofia, religião e 

política, e soma-se ainda uma grande carga de emoção. Entretanto, importante ficar 

atento a uma realidade, ou seja, a existência do aborto, sendo que não se é possível 

quantificar seus números, haja vista a clandestinidade, podemos supor que a cada 

nascimento ocorre um aborto. Assim, em que pese a violação da lei da natureza, o 

cometimento de um pecado, a prática de um crime, as mulheres fazem aborto. 1 

 

1.1 CONCEITO 

 

 O conceito de aborto vai muito além do que alguns pensam, mais que isso há 

discussão até mesmo em sua nomenclatura, sendo que uns entendem como 

abortamento o termo correto, e outros preferem chamá-lo de aborto, acreditando que 

esse sim seja o termo assertado, como podemos destacar o que diz o doutrinador 

Adriano Marrey, citado na obra de Julio Fabbini Mirabete:  

 
Preferem alguns o termo abortamento para a designação do ato de 
abortar, uma vez que a palavra aborto se referiria apenas ao produto 
da interrupção da gravidez. Outros entendem que o termo legal – 
aborto – é melhor, quer porque está no gênio da língua dar 
preferência às formas contraídas, quer porque é o termo de uso 
corrente, tanto na linguagem popular como na rudita, quer, por fim, 

                                            
1  DIAS, Maria Berenice. Aborto: uma realidade que não se quer ver. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq(cod2_285)10_aborto__uma_realidade_que_nao_se_
quer_ver.pdf> Acesso em 14 de jul. de 2016. 
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porque nas demais línguas neolatinas, com exceção do francês, diz-
se aborto.” 2 

 

Além disso, entende o autor Paulo José da Costa Jr. que: 

 
No rigor etimológico, abortamento é o ato de abortar. Ao revés, 
aborto é o produto morto ou expelido. Por via de regra, o feto é 
expulso. Por vezes, porém, interrompida a gestação, ocorre a 
dissolução e reabsorção do embrião, no início da gravidez. Ou 
poderá suceder a mumificação ou a calcificação do feto, que 
permanece no inferior do útero, sem ser expulso. 3 

  

 A discussão sobre a nomenclatura, aborto ou abortamento é muito irrelevante, 

pois o tema é muito mais complexo do que discutir sobre a forma a ser chamado. De 

qualquer forma por ser mais conhecido, mais utilizado, entende-se que o correto é 

aborto. Assim, temos que dar ênfase ao seu conteúdo e não ao nome. 

 O conceito de aborto, propriamente dito, é muito variado entre os autores, 

onde podemos destacar de forma geral que o mesmo é tratado como, “cessação da 

gravidez, cujo início se dá com a nidação, antes do termo normal, causando a morte 

do feto ou embrião.” 4 

Preferem alguns autores tratar a conceituação do aborto de forma mais ampla 

e detalhada, como no caso do autor Julio Fabbini Mirabete que conceitua o aborto 

da seguinte forma:  

 
Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da 
concepção. É a morte do ovo (até três semanas de gestação), 
embrião (de três semanas a três meses) ou feto (após três meses), 
não implicando necessariamente sua expulsão. O produto da 
concepção pode ser dissolvido, reabsorvido pelo organismo da 
mulher ou até mesmo mumificado, ou pode a gestante morrer antes 
de sua expulsão. Não deixará de haver, no caso, o aborto. 5 

 

                                            
2  MARREY, Adriano. O crime de aborto. RT 329/7. apud MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, 

Renato N. Manual de direito penal: parte especial, Arts. 121 a 234-B do CP. 27ª ed. rev. atual. São 
Paulo: Atlas, 2010. p. 57. 
3  COSTA JR., Paulo José da. Código penal comentado. 9ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

dpj, 2007. p. 378. 
4  NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 12 ª ed. rev. atual. ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 665. 
5  MIRABETE, Julio Fabbrini., FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte especial, 

Arts. 121 a 234-B do CP. 27ª ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 57. 
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A lei não diferencia o momento da cessação da gravidez para considerar 

aborto, ou seja, não importando se ainda é considerado um óvulo fecundado, um 

embrião ou um feto. 6 

Para ser configurado o abortamento, deve a gestante ter uma gravidez 

considerada normal. Pois caso a gravidez seja no ovário, na fímbria, na parede 

uterina, nas trompas ou gravidez molar, aquela em que há formação degenerativa do 

óvulo fecundado, não será considerado aborto, porque o produto da concepção não 

chegou atingir a vida própria. 7 

O autor Gianpaolo Poggio Smanio, considera o aborto como “interrupção da 

gravidez com a consequente morte do feto (produto da concepção).” 8 

Entretanto, o aborto é a cessação da gravidez antes de atingir o limite 

fisiológico, isso significa, o tempo compreendido entre a concepção da gravidez e o 

início do parto, sendo considerado o fim da vida intrauterina. Desta forma, é 

considerado crime de aborto não só a simples expulsão antecipada do feto, bem 

como, não será considerado aborto a mera cessação do processo gestativo, mas 

será considerado aborto quando ocorrer as duas ações conjuntamente e ainda 

causando a morte do feto, ou seja, quando há a ocorrência dessas duas ações, a 

gestante ou quem praticá-las, incorrerá no crime de aborto. 9 Conforme podemos ver 

o que diz a letra da lei penal vigente, “provocar aborto em si mesma ou consentir 

que outrem lho provoque”. 10 

Assim, o aborto por se tratar de um assunto de grande repercussão social, 

cultural, religioso, etc., faz com que sua conceituação acabe sendo complicada, vez 

que os autores debatem para saber qual o momento exato e a forma para ser 

considerado aborto, onde muitos trazem sua denominação de forma simples e 

outros de forma mais detalhada. 

Por tal razão, o que pode-se afirmar é que o aborto, de forma genérica e de 

fácil compreensão ocorre com a interrupção da gestação com a morte do feto. 

                                            
6  COSTA JR., Paulo José da. Código penal comentado. 9ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

dpj, 2007. p. 378. 
7  COSTA JR, op. cit., p. 379. 
8  SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. 8ª ed. vol. 9. São Paulo: Atlas, 

2007. p. 18. 
9  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 169. 
10  GIESELER, Maurício. Vade Macum Armador. 1ª ed. Recife: Armador, 2014. p. 457 e 458. 
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1.2 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Em tempos remotos, os povos hebreus, assim como os gregos, praticavam 

em grande escala o aborto, ocorre que naquela época a realização do aborto não 

era criminalizado, sendo sua prática permitida. Só tempos mais tarde é que o aborto 

passou a ser considerado um ato criminoso, pois correspondia uma lesão ao marido 

sobre sua prole, sendo que o praticante do aborto sofreria um castigo. O aborto foi 

efetivamente reprovado pela sociedade com o cristianismo, sendo o aborto 

comparado ao homicídio pelos pensadores Adriano, Teodósio e Constantino. 11 

Apesar do juramento feito na Grécia por Hipócrates: “a nenhuma mulher darei 

substância abortiva”, a prática do aborto acontecia em várias esferas da sociedade. 

Nem as XII Tábuas, tampouco as leis da República em Roma, trataram do aborto, 

pois entendiam que o feto fazia parte do corpo da mulher gestante, e caso essa 

quisesse podia dispor livremente. 12 

Santo Agostinho, baseado na doutrina aristotélica, sempre considerou o 

aborto um ato criminoso quando o feto fosse dotado de alma, isso ocorria quanto 

esse tivesse de quarenta a oitenta dias após sua concepção. A partir de então é que 

o feto era considerado animado, ou seja, adquiria vida própria. 13 

De acordo com o que diz o autor Cezar Roberto Bitencourt: 

 

O Código Criminal do Império de 1830 não criminalizava o aborto 
praticado pela própria gestante. Punia somente o realizado por 
terceiro, com ou sem o consentimento da gestante. Criminalizava, na 
verdade, o aborto consentido e o aborto sofrido, mas não o aborto 
provocado, ou seja, o autoaborto. A punição somente era imposta a 
terceiros que interviessem no abortamento, mas não à gestante, em 
nenhuma hipótese. O fornecimento de meios abortivos também era 
punido, mesmo que o aborto não fosse praticado, como uma 
espécie, digamos, de criminalização dos atos preparatórios. 
Agravava-se a pena se o sujeito ativo fosse médico, cirurgião ou 
similar. 14  

 

                                            
11  CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. v. 2. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 145.  
12  COSTA JR, op. cit., p. 378. 
13  ibid. p. 378. 
14  BITENCOURT, op. cit., p. 167.  
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Diz o autor João Henrique Santana Falcão: 

 

O Código Penal de 1890, por sua vez, distinguia o crime de aborto 

caso houvesse ou não a expulsão do feto, agravando-se se 

ocorresse a morte da gestante. Esse Código já criminalizava o aborto 

praticado pela própria gestante. Se o crime tivesse a finalidade de 

ocultar desonra própria a pena era consideravelmente atenuada. 

Referido Código autorizava o aborto para salvar a vida da 

parturiente: nesse caso, punia eventual imperícia do médico ou 

parteira que, culposamente, causassem a morte da gestante. 15 

 

O Código Penal de 1940 foi publicado conforme os costumes e hábitos que 

eram dominados na década de 30. Ocorre que passaram mais de sessenta anos, e 

neste intervalo, houve muitas mudanças, não somente nos valores sociais, mas 

também nos avanços científicos e tecnológicos, isso fez com que ocorresse uma 

verdadeira revolução na área médica. Sob esta perspectiva, no atual cenário da 

medicina, é fácil a percepção em casos de anomalia do feto, caso que poderia 

comprometer a vida intrauterina. Em tais circunstâncias, é sabidamente defensável a 

orientação do Anteprojeto nº 236, do ano de 2012, de reforma da Parte Especial do 

Código Penal onde autoriza a prática do aborto quando o feto apresenta graves e 

irreversíveis doenças físicas, ou até mentais, ampliando e abrangendo assim, o 

aborto eugênico ou piedoso. 16 

Visto que o aborto ao longo de seu histórico sofreu uma grande valoração no 

sentido de repressão da sua prática, por esse motivo, e passado tanto tempo da 

última reforma sobre o tema, correto seria que fosse feito uma nova análise, onde de 

fato deva se aperfeiçoar de acordo com os tempos e as sociedades atuais. 

 

1.3 AS MODALIDADES DE ABORTO 

  

                                            
15  FALCÃO, João Henrique Santana. Aborto - Histórico e Modalidades. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13371-13372-1-PB.pdf.>. Acesso em: 

28/09/2016. 

16  BITENCOURT, op. cit., p. 167. 
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Existem várias modalidades de aborto. Dessa maneira é necessário tratar de 

cada uma delas para evitar qualquer tipo de dúvida, acerca de suas especificidades 

e características. 

De acordo com o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci temos:  

 
a) aborto natural: é a interrupção da gravidez oriunda de causas 
patológicas, que ocorre de maneira espontânea (não há crime); b) 
aborto acidental: é a cessação da gravidez por conta de causas 
exteriores e traumáticas, como quedas e choques (não há crime); c) 
aborto criminoso: é a interrupção forçada e voluntária da gravidez, 
provocando a morte feto; d) aborto permitido ou legal: é a cessação 
da gestação, com a morte do feto, admitida por lei. Esta forma divide-
se em: d.1) aborto terapêutico ou necessário: é a interrupção da 
gravidez realizada por recomendação médica, a fim de salvar a vida 
da gestante. Trata-se de uma hipótese específica de estado de 
necessidade; d.2) aborto sentimental ou humanitário: é a autorização 
legal para interromper a gravidez quando a mulher foi vítima de 
estupro. Dentro da proteção à dignidade da pessoa humana em 
confronto com o direito à vida (nesse caso, do feto), optou o 
legislador por proteger a dignidade da mãe, que, vítima de um crime 
hediondo, não quer manter o produto da concepção em seu ventre, o 
que lhe poderá trazer sérios entraves de ordem psicológica e na sua 
qualidade de vida futura; e) aborto eugênico ou eugenésico: é a 
interrupção da gravidez, causando a morte do feto, para evitar que a 
criança nasça com graves defeitos genéticos. Há controvérsia se há 
ou não crime nessas hipóteses, como se verá no art. 128; f) aborto 
econômico-social: é a cessação da gestação, causando a morte do 
feto, por razões econômicas ou sociais, quando a mãe não tem 
condições de cuidar do seu filho, seja porque não recebe assistência 
do Estado, seja porque possui família numerosa, ou até por política 
estatal. No Brasil, é crime. 17 

 

De fato há e deve haver várias espécies de aborto, isso em razão das 

diversas formas ou situações em que ele pode ocorrer, sendo que para sua 

criminalização necessário se torna entender a analisar tal divisão (espécie) bem 

como quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo, o motivo etc. 

O aborto espontâneo, que também pode ser chamado de aborto natural, é 

aquele causado por problemas de saúde da gestante. 18 

“É a interrupção da gravidez oriunda de causas patológicas, que ocorre de 

maneira espontânea.” 19 

                                            
17  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito Penal. 11ª ed. rev. atual. ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 665 e 666. 
18  MIRABETE; FABBRINI, op cit. p. 57. 
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O aborto natural é aquele que decorre é ocasionado por motivos alheios a 

vontade tanto da gestante, como de qualquer outra pessoa. Nessa espécie de aborto 

não é tido como tipo penal. 

Há também o aborto acidental, que pode ser causado por queda, 

atropelamento etc. 20 

O aborto acidental, que é aquele que decorre de um traumatismo ou qualquer 

outro modo de acidente, também não será considerado crime. 21 

Como o próprio nome já diz, o aborto acidental é causado por algum trauma, 

que pode acontecer de várias formas. Nesse tipo de aborto também não se 

configura crime, ademais os motivos que o ocasionam não é o desejado por 

ninguém. 

 Pode ocorrer também o aborto provocado, ou seja, o aborto criminoso. Os 

abortos criminosos podem ser cometidos por determinadas razões, podendo ser de 

natureza econômica, onde a mãe não consiga recursos suficientes para suprir as 

necessidades para sustento da criança; de natureza moral, aquela gravidez advinda 

fora da relação conjugal, ou mesmo de um estupro, ou ainda de natureza individual, 

movida pela vaidade, egoísmo etc. 22 

O aborto provocado é chamado por alguns de aborto criminoso, é decorrente 

das mais variadas formas e motivos. Ocorre que por determinados motivos recebe 

uma nova espécie de aborto, ou seja, quando motivado por determinadas ações 

pode ser conhecido não como aborto criminoso, como veremos adiante. 

Além dessas espécies pode haver o aborto legal, também chamado de 

consentido. 23 

Pode haver ainda o aborto terapêutico, usado para salvar à vida da gestante 

quando sua vida corre risco sério e iminente, em caso que a gravidez seja anormal. 

                                                                                                                                        
19  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito Penal. 11ª ed. rev. atual. ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 631. 
20  MIRABETE, Julio Fabbrini., FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte especial, 

Arts. 121 a 234-B do CP. 27ª ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 57. 
21  CAPEZ, op. cit., p. 162. 
22  MIRABETE; FABBRINI, op. cit., p. 57. 
23  JESUS, Damásio de. Direito penal: parte especial. 30ª ed. v.2. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 151 e 152. 
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24 O aborto necessário ou terapêutico, poderá ser praticado por médico, caso não 

haja outra forma de salvar a vida da gestante. 25  

Poderá também haver o aborto eugenésico, também chamado de eugênico, 

utilizado caso a gestante queira cessar a gravidez pelo fato que o feto possa nascer 

portando taras hereditárias. 26  

Em nossa legislação vigente, essa espécie de aborto não é permitida, e caso 

ele ocorra, configura o crime de aborto previsto no Código Penal, pois mesmo não 

tento uma forma perfeita estaríamos diante de uma vida intrauterina, que é protegido 

por ser um bem jurídico. Em outras palavras, a vida intrauterina perfeita ou não, 

mesmo não sendo saudável, há de ser protegida pelo direito penal, pois ao contrário 

estaria em desconformidade do que prevê a Constituição brasileira, que consagrou a 

vida como um direito individual inalienável. Desta forma, caso não haja prova de que 

o feto apresente condição de sobrevida, não deverá ser autorizada a prática do 

aborto, sendo somente autorizada quando baseada em laudos subscritos por juntas 

médicas. 27 

Existem casos em específicos em que a espécie de aborto eugênico poderá 

ocorrer em nossa legislação. Será permitido quando o feto for portador de 

anencefalia como exemplo. Mesmo nossa legislação não permitindo, o Supremo 

Tribunal Federal, entendeu que em caso que seja comprovado por médicos que a 

criança não tenha possibilidades de vida após o nascimento, a gravidez poderá ser 

interrompida sem ser considerado crime. 

Ainda tem o aborto social, que também recebe a terminologia de aborto 

econômico, que é aquele em que será permitida a cessação da gravidez por causa 

da situação desfavorecida financeiramente da família da gestante, ou seja, caso que 

poderia piorar a condição social daquela família se desse continuidade a gestação. 

28 

De qualquer forma, o Código Penal brasileiro permite somente duas hipóteses 

de aborto legal, ou seja, duas possibilidades que excluem o crime, sendo a primeira, 

                                            
24  ibid. 
25  ibid. 
26  JESUS, Damásio de. Direito penal: parte especial. 30ª ed. v.2. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 151 e 152. 
27  CAPEZ, op. cit., p. 162. 
28  JESUS, op. cit., p. 151 e 152. 
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o aborto necessário ou terapêutico, que protege esse tipo de aborto quando 

praticado por médico, caso não haja outra forma de salvar a vida da gestante. O 

segundo, é o aborto permitido ou denominado aborto sentimental, ou ainda, aborto 

humanitário, permitido quando a gravidez é resultado de um crime de estupro. 29 

Conforme visto, o aborto possui diversas espécies, onde algumas são 

reprovadas, e outras podem ser aceitas socialmente, tudo dependerá do modo e a 

motivação para prática do aborto, mais que isso, tem que se levar em consideração 

as culturas e os costumes adotados por determinada sociedade.  

A legislação brasileira é um exemplo de sociedade que não adota todas as 

espécies de aborto, tal como, o aborto econômico. Contudo é fato que o tempo 

passa e a sociedade se modifica e o direito deve acompanhar o avanço social, e por 

esta razão há algum tempo no Brasil, existe a discussão acerca da possibilidade ou 

não da legalização do aborto. 

  

1.4 O POSICIONAMENTO RELIGIOSO 

 

 Por se tratar de um assunto muito polêmico e de ampla contradição, o aborto 

instiga opiniões divergentes, variando de pessoa para pessoa, fazendo com que 

assim, provoque imparáveis debates mundo afora, ainda mais, quando nos referimos 

às opiniões das religiões. 30 

 Entre as várias visões religiosas frente ao aborto, podemos ver conceitos 

tradicionais e pensamentos iguais aos trazidos pela Bíblia Sagrada. Tais 

pensamentos são advindos desde a época em que a Igreja Católica detinha um 

grande poder fundamental de organização da sociedade, ou seja, entediam os povos 

e os reinos entendiam que ela é quem tinha tal poder. Sendo assim, desde aquele 

momento a questão sobre a vida e direitos são debatidos nos âmbitos jurídicos e 

acadêmicos. 31 

Desde o século IV a Igreja Católica não aceita o aborto, indiferente do seu 

                                            
29  ibid. 
30  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016. 

31  ARAÚJO, Sandra Caje de; el al. Aborto: legalização, posição social e religiosa. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/45295/aborto-legalizacao-juridica-posicao-social-e-
religiosa> Acesso em 06 de Jul. de 2016. 
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estágio ou em qualquer circunstância, ou seja, mesmo a gravidez estando no 

estágio de um embrião ou de um feto, saudável ou não, essa opinião até hoje vigora, 

pois a Igreja Católica considera que exista alma neste novo ser desde sua 

concepção. Os crentes da religião católica, falam que Deus é o criador da vida, 

sendo assim, todos os seres humano tem direito à vida desde o momento da 

concepção, por isso afirmam que quem aborta comete um homicídio e ninguém tem 

o direito de tirar uma vida humana, não importando em que estágio fetal esteja. 32  

Ao longo da história, ocorreram momentos em que o catolicismo aceitou o 

aborto, como por exemplo, quando na gravidez o feto era fecundado nas trompas da 

gestante, pois desta forma, não a possibilidade de sobreviver o feto, tampouco a 

mãe. 33 

  Contudo, hoje, o aborto é condenável em qualquer situação, pois 

lesionam que o mãe e o feto gozam do mesmo direito à vida, sendo assim, mesmo 

que seja para proteger à vida da gestante não é aceitável que seja cometido o 

aborto. 34 

Já as religiões espíritas de modo geral consideram a prática abortiva como 

crime, ou seja, são opiniões parecidas com a Igreja Católica. Entretanto na doutrina 

Espírita não considera o aborto como uma ofensa a vida do feto, e sim, que apenas 

causa uma frustração de um espírito. Ademais argumentam que o espírito sempre 

existiu naquele ser, e que tal espírito se reencarna em um outro corpo quando se 

desliga pela morte do plano em que vivia. 35 

Desta forma, explana que o direito de vida entre todos os direitos naturais do 

homem, está em primeiro lugar, e assim, ninguém tem o direito de atentar contra a 

vida de um outro onde possa comprometer a existência deste. 36  

Os primeiros a adotarem as legislações mais abertas em relação ao aborto 

neste século foram os países protestantes. A maioria das igrejas protestantes tem a 

opinião de reconhecer o aborto como escolha legítima da mulher, defendendo o 

                                            
32  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016. 
33  PRADO, Danda. O Que É Aborto. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1985. p. 62. 

34  LORICCHIO, João Demétrio. Aborto: A Lei, A Ética e As Religiões. 25/05/2001. Disponível 

em <http://www.feal.com.br/colunistas.php?art_id=2&col_id=9> acesso em 22/05/2016. 
35  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016. 
36  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016. 
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respeito da vida da mulher, ou seja, a escolha é prioritária da gestante, dessa forma, 

caso haja algum problema, a gestante poderá optar pela própria vida ou a vida do 

feto ou embrião, o que diferencia da igreja católica que pende para o direito a vida 

do feto. 37  

Sob este prisma, a doutrina protestante é mais maleável, considerando o 

abortamento de maneira mais brando, pois considera mais importante à vida 

materna, ademais é a gestante que desfruta de todos os sabores e/ou dessabores 

entre a gestação até o nascimento da criança. 38 

Além disso, as igrejas protestantes possuem mais de um entendimento, onde 

algumas aceitam o aborto eugenésico, que autorizam e compreende quando o 

aborto advir de um motivo justo, por exemplo, quando sua prática ocorrer em estado 

de perigo, quando a gestação for resultado de um estupro ou a espera de um filho 

incestuoso. 39 

De modo geral o islamismo se mostra contrário à prática do aborto, de 

qualquer forma se contradiz ao consentir a utilização de medicamentos abortivos 

enquanto o embrião ou feto não adquirir forma humana, ou seja, só consideram a 

prática do aborto quando o feto for revestido de carne e osso, aí sim será 

considerado humano. 40 

Assim, para os seguidores da religião islâmica apenas após o feto ou embrião 

estar formado por ossos e carne é que ocorreria o crime de aborto, punindo-o como 

homicídio. 41 

Já na visão de Loricchio, para o islamismo, o feto passa por diversos estágios, 

até tomar forma humana, instante este em que recebe sua alma, o que ocorre por 

volta do quarto mês de gravidez. Caso houver um abortamento antes desses quatro 

meses, a pena aplicada seria uma indenização de cinco camelos, já se ocorresse 

depois do quarto mês de gestação, ou seja, quando o feto fosse animado, a 

                                            
37  ibid 
38  PRADO, Danda. O Que É Aborto. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1985. p. 64. 
39  LORICCHIO, João Demétrio. Aborto: A Lei, A Ética e As Religiões. 25/05/2001. Disponível 
em <http://www.feal.com.br/colunistas.php?art_id=2&col_id=9> acesso em 22/05/2016. 

40  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016. 
41  PRADO, op. cit., p. 67. 
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indenização poderia chegar até cem camelos, e, aí sim, seria considerado homicídio. 

42 

Para a doutrina judaica, caso o aborto não seja desejável, este não será 

considerado homicídio. Ela também, desde os séculos passados permite o aborto 

terapêutico, considerando à vida da mãe mais sagrada do que a do feto, dessa 

forma, enaltecendo a saúde da mulher, seu equilíbrio físico e psíquico, passando a 

faculdade de abortar como a simples consciência da gestante. 43 

 Há uma grande controversa ao tratar do assunto aborto, pois algumas 

religiões entendem ser extremamente importante a decisão da mãe em levar a 

gestação até o fim, quando está não for desejada, porém há outras religiões que não 

apoiam que a decisão seja da mulher para poder abortar, de qualquer forma, deixam 

o livre arbítrio das mães nesta questão, pois pode acontecer da gravidez colocar à 

vida da gestante em risco ou a que a gravidez seja resultado de um abuso sexual e 

isso é muito traumática para a mulher. 44 

É difícil separar a ideia de aborto, da ideia de religião e da crença. Mesmo 

assim, não podemos levar em consideração ao que acreditamos espiritualmente ao 

tratar da criminalização do aborto, pois está em debate não só a vida do feto, mas 

sim várias outras questões inerentes a problemática, como o direito da mulher em 

dispor do próprio corpo, o direito a liberdade de escolha, a dignidade da mulher, 

dentre outras questões. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42  LORICCHIO, João Demétrio. Aborto: A Lei, A Ética e As Religiões 25/05/2001. Disponível 
em <http://www.feal.com.br/colunistas.php?art_id=2&col_id=9> acesso em 23/05/2016. 

43  OLIVEIRA, Adalberto Jorge. A legalidade do aborto. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj047676.pdf> Acesso em 06 de jul. de 2016.  
44  ARAÚJO, Sandra Caje de; el al. Aborto: legalização, posição social e religiosa. 
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2 O ABORTO NO BRASIL 

 

 

Na época da criação do Código Penal vigente, a sociedade era condicionada 

a preceitos conservadores de origem religiosa, dessa forma, não havia outra 

maneira de ter sido a escolha do poder legislativo. E mesmo assim, quando há 

conflito entre a vida da mãe e a vida do feto, a lei pende à vida da mãe, ao admitir a 

cessação da gravidez que põe em risco a vida da genitora. Por outro lado, como não 

poderia deixar de prestigiar a paz e o patrimônio familiar, o poder legislativo também 

aceita o aborto resultante da prática do crime de estupro. Esta exceção visa a 

permissão de que um ser que não descenda do seu chefe integre a família. A 

preocupação do legislador em momento algum, apesar dessa exceção ser chamada 

de aborto sentimental, foi pensando no sentimento da vítima, mas sim impedir que 

um bastardo integrasse a família e que os patrimônios daquela, fosse dividido com 

este. 45 

Fora essas hipóteses, tanto a gestante como quem realiza a cessação 

voluntária da gravidez antes do término natural serão considerados segundo o 

Código Penal, fato típico. Porém, pode ocorrer quando das técnicas modernas de 

ultrassonografia identificarem que a gestante está gerando um ser sem vida, por 

ausência de cérebro, por exemplo, a má formação que recebe o nome de 

anencefalia, nesses casos a lei se preocupa em esclarecer que a antecipação 

                                            
45  DIAS, Maria Berenice. O aborto é crime?. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/> Acesso em 14 de jul. de 2016. 
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terapêutica não configura o crime de aborto, pois naquele ser não havia vida a ser 

preservada. 46 

Assim surgiu no âmbito jurídico, bem como na religião, uma grande discussão 

sobre o aborto do feto portador da anencefalia. A discussão surgiu quando a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, ingressou com a Ação de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, perante o Supremo 

Tribunal Federal, onde buscava que não fosse considerado crime de aborto a 

antecipação terapêutica do parto de feto que apresente anomalia irreversível que 

segundo a ciência médica, que certamente levaria a morte logo após o parto, é o 

caso do feto portador da anencefalia, e assim fosse permitido que as gestantes 

cessem a gestação quando comprovada a anomalia por médico e exames 

especializados sem a necessidade de autorização judicial ou qualquer outra espécie 

de aceitação do Estado. 47  

Sobre o assunto, Cezar Roberto Bitencourt esclareceu pontos jurídicos e 

relevantes à matéria: 

 
Aborto anencefálico: respeito à dignidade humana da gestante. 
Preliminarmente, no entanto, convém que se examinem dois 
aspectos dos mais relevantes para esta matéria, quais sejam, o bem 
jurídico protegido eu sujeito passivo dessa (im)possível infração 
penal. a) bem jurídico protegido, é a vida do ser humano em 
formação. O produto da concepção – feto ou embrião-, embora ainda 
não seja pessoa, tem vida própria e recebe tratamento autônomo da 
ordem jurídica. Quando o aborto é provocado por terceiro, o tipo 
penal protege também a incolumidade da gestante (integridade física 
e psicológica). No entanto, a antecipação consentida do parto na 
hipótese de comprovada gravidez de feto anencéfalo não afeta 
nenhum desses bens jurídicos que a ordem constitucional protege. 48 

 

Desta forma, há realidades que não podem ser encobertas. Ocorre que nem 

toda gravidez decorre de uma opção livre, basta ver os assustadores índices da 

                                            
46  ibid. 
47  SUPREMO, Tribunal Federal. <Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=54&processo=54>. 

Acesso em 28/09/2016.  

48  BITENCOURT, op. cit., p. 180 e 181. 
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violência doméstica e da violência sexual. Quem vive sob o domínio do medo, não 

há a possibilidade de fazer sua vontade sobressair. 49 

 Cerca de 800 mil mulheres praticam abortos todos os anos no Brasil. Dessas, 

200 mil recorrem ao tratamento público de saúde, pelo fato de sequelas de 

procedimentos malfeitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a 

situação pode ser ainda mais relevante, onde o número de mulheres que praticam o 

aborto pode ultrapassar um milhão. 50 

No Brasil, o aborto está em quinto lugar das causas que causam mortes 

maternas. De acordo com um estudo publicado em 2013, a cada cinco mulheres 

com mais de 40 anos, uma delas já praticou aborto. Em tempos atuais, existem 37 

milhões de mulheres acima de 40 anos, conforme pesquisa feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Assim, estima-se que 7,4 milhões de brasileiras 

já praticaram pelo menos um aborto. 51 

 

2.1 AS PUNIÇÕES SEGUNDO O CÓDIGO PENAL DE 1940 

 

 A Constituição Federal protege a vida, porém a vida que é protegida por ela é 

a vida humana. Contudo, não é só a vida propriamente dita, e sim, a vida humana 

que tinha dignidade. A vida é tratada como o bem mais valioso que a pessoa possa 

ter. Dessa forma, somente quem tem vida pode exercer direitos. Assim, para que 

sejam exercidos e cobrados os direitos garantidos pelo ordenamento jurídico de um 

país, a pessoa tem que ter o pressuposto para isso, que nada mais é ter à vida. 52 

O direito tutelado na legislação brasileira ao se tratar de aborto é à vida 

humana em formação, ou seja, a vida intrauterina. Ao mesmo passo, que protege 

                                            
49  DIAS, Maria Berenice. O aborto é crime?. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/> Acesso em 14 de jul. de 2016. 
50  CÂMARA, TV. Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-
NACIONAL/478093-ABORTO-E-UM-DOS-PRINCIPAIS-CAUSADORES-DE-MORTES-MATERNAS-
NO-BRASIL.html> Acesso em 06 de set. de 2016. 
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NO-BRASIL.html> Acesso em 06 de set. de 2016. 
52  FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. p. 251. 



25 
também à vida e a integridade física da mulher gestante, quando tratamos do aborto 

praticado por terceiros sem o consentimento daquela. 53 

Quando o bem jurídico em caso do aborto for tratado de forma mais 

específica, será tutelado à vida do feto ou à vida dependente. 54    

Assim, de forma geral, o Código Penal brasileiro ao criminalizar a prática do 

aborto, tem como objeto jurídico proteger a vida do feto ou embrião. 55 Ou seja, 

aquele que incorrer nos tipos penais ali descritos será responsabilizado na forma da 

lei. 

O crime de aborto também poderá ser chamado de feticídio, que significa dar 

morte ao feto, e será punido sob nosso ordenamento jurídico, de várias  

modalidades, contudo de forma bem menos severa do que o homicídio. 56  

A criminalização do aborto no Brasil é falha, vez que a legislação pátria 

garante determinados direitos tido como fundamentais que põe em conflito o crime 

de aborto com direitos fundamentais garantidos, tais como o direito a liberdade, o 

direito à dignidade entre outros. 

Sendo assim, chegou à hora de nossos legisladores fazerem um estudo 

aprofundado sobre o tema aborto, para que tenhamos uma segurança jurídica 

resguardada. 

 

2.1.1 Artigo 124 do Código Penal 

 

 Art. 124 - “Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 

provoque: Pena - detenção, de um a três anos.” 57 

Como se pode vê no artigo 124, é considerado crime a gestante que praticar o 

aborto em si mesma, bem como a gestante que der seu consentimento para que 

outro indivíduo o pratique. 58 

                                            
53  MIRABETE; FABBRINI, op. cit., p. 58. 
54  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito Penal. 11ª ed. rev. atual. ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 631. 
55  id., 2012. p. 666. 
56  ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito Penal: parte especial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. p. 133. 
57  GIESELER, Maurício. Vade Macum Armador. 1ª ed. Recife: Armador, 2014. p. 457 e 458. 
58  ROSA, op. cit. p. 140. 



26 
Dessa forma o artigo trata de aborto provocado pela própria gestante ou com 

o consentimento desta. No aborto consentido não se defende somente a vida do 

feto, mas também tem a finalidade de proteger a integridade física da gestante. De 

qualquer maneira, a gravidez necessita ser comprovada, pois a simples palavra da 

gestante não bastará. Caso desapareça o vestígio da gravidez, as provas 

testemunhais, assim como as documentais poderá suprir a falta de exame direto de 

corpo delito. O feto necessariamente precisa estar com vida. Entretanto, caso a 

gravidez não fosse viável, nessa hipótese, não haveria o aborto. 59 

Neste artigo, o crime é tido como próprio, ademais só poderá ser cometido 

pela própria gestante. Dessa forma, cometerá o crime a gestante que praticar as 

manobras abortivas, e claro que matar o feto, como também, quando a gestante der 

seu livre consentimento para que um outro, ou outros indivíduos, executem o ato de 

abortamento.  

Quando a mulher consente no aborto, ela responderá nas mesmas penas do 

autoaborto, ou seja, responderá como se ela estivesse praticado aborto em si 

mesma, nos termos deste dispositivo legal. A gestante que consente no próprio 

aborto e logo, ajuda de forma decisiva nas práticas abortivas, esta responde em um 

só crime, pois mesmo consentindo ou praticando aborto em si mesma, estaremos 

diante de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. 60 

 Para o autor Julio Fabbrini Mirabete o artigo 124 do Código penal deve ser 

analisando em duas partes. Na primeira parte, está se tratando do chamado 

autoaborto, que é a provocação do aborto pela própria gestante. Sendo considerado 

um crime especial, onde somente a mulher gestante pode praticá-lo. Já na segunda 

parte, é a tratativa do aborto consentido, onde a gestante é incriminada por dar seu 

livre consentimento para que outra pessoa faça o aborto. Sendo que nessa hipótese 

não é a gestante quem pratica o crime de aborto em si mesma, mas esta consente 

que um terceiro o realize. O agente provocador, responderá pela pena discriminada 

no artigo 126, onde a pena cominada é mais severa do que a positivada no artigo 

124. 61 
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 Neste artigo há a punição da gestante que pratica o aborto em si mesma ou 

consente que um terceiro execute as manobras abortivas. De fato entendem que há 

de ser punida a atitude da gestante, mas isso deveria ocorrer quando fosse feito de 

forma clandestina, ou seja, o Estado é quem deveria dar o suporte necessário para 

que a gestante que não quisesse manter a gravidez, cessar de maneira segura. 

 No caso do autoaborto a mulher é quem será o sujeito ativo do crime. Já em 

caso da gestante der seu livre consentimento esta será coautora, estando o outro, 

ou outros agentes, capitulados no artigo 126 do Código Penal. 62 

Na mesma linha de pensamento, o autor Nucci defende que, será a gestante, 

o sujeito ativo do crime de aborto conforme positivado no artigo 124 do Código Penal 

vigente. 63 

Para Fernando Capez, no autoaborto ou aborto consentido, trazidos pelo 

artigo, ora em estudo, somente poderá ser autora desses crimes a gestante, pois 

estamos tratando de crime de mão própria. 64 

Ainda o mesmo autor diz: 

 

No autoaborto ou aborto consentido (CP, art. 124): é o feto que é o 
detentor, desde a sua concepção, dos chamados “direitos civis do 
nascituro” (CC, art. 2º). A uma primeira análise tem-se a impressão 
de que a gestante também seria sujeito passivo do delito em estudo, 
contudo não se concebe a possibilidade de alguém ser ao mesmo 
tempo sujeito ativo e passivo de um crime. 65 

 

Segundo Bitencourt: 

 

O art. 124 tipifica duas condutas por meio das quais a própria 
gestante pode interromper sua gravidez, causando a morte do feto: 
com a primeira, ela mesma provoca o abortamento; com a segunda, 
consente que terceiro lho provoque. Trata-se, nas duas modalidades, 
de crime de mão própria, isto é, que somente a gestante pode 
realizar. Mas, como qualquer crime de mão própria, admite a 
participação, como atividade acessória, quando o partícipe se limita a 
instigar, induzir ou auxiliar a gestante tanto a praticar o autoaborto 
como a consentir que terceiro lho provoque. 66 

                                            
62  ROSA, op. cit., p. 140. 
63  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito Penal. 11ª ed. rev. atual. ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 630. 
64  CAPEZ, op. cit., p. 147. 
65  CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. v. 2. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 147. 
66  BITENCOURT, op. cit., p. 169 e 170. 
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 Por sua vez, será considerado, preliminarmente, sujeito passivo o feto ou o 

embrião. Como nem todos consideram que aquele seja uma pessoa, classificam 

como sujeito passivo do crime de aborto a sociedade. 67 

 Também assim entende o penalista Nucci: “o feto ou embrião. Para alguns, 

tendo em vista que o feto ou embrião não pode ser considerado pessoa, sujeito 

afetado seria a sociedade”. 68 

 Como todo crime descrito no código penal há a figura do sujeito ativo de 

sujeito passivo, em linhas gerais, o sujeito ativo do crime de autoaborto é a gestante. 

Enquanto o sujeito passivo será o feto ou para alguns a sociedade. 

 

2.1.2 Artigo 125 do Código Penal 

 

 Art. 125 - “Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - 

reclusão, de três a dez anos.” 69 

O artigo 125 do Código Penal criminaliza o aborto sem o consentimento da 

gestante, ou seja, o aborto sofrido, que recebe uma punição mais severa e poderá 

possuir duas formas, sendo: sem o consentimento real ou ausência de 

consentimento presumido. A primeira hipótese diz respeito quando a vítima maior e 

capaz não dá o seu consentimento e mesmo assim um terceiro pratica o aborto. Já 

na segunda hipótese é quando há um aborto em menor de 14 anos, alienada ou 

débil mental. Claro que se tratando de aborto em eventual consentimento não 

elimina a tipicidade, o que poderá ocorrer é o simples deslocamento para um outro 

dispositivo legal, contudo nas peculiaridades do crime de aborto, que poderá ser 

com consentimento ou sem o consentimento da gestante. 70 
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Neste artigo a pena é sensivelmente aumentada, tanto na quantidade, como 

na qualidade. Se trata de execução do aborto sem consentimento da gestante. Esse 

aborto ocorre contra a vontade da gestante, ou ainda, mediante sua revelia. 71 

Não haverá consentimento da gestante expressamente, quando esta se opõe 

ao fato porém é vencida, seja pela força física, seja pela grave ameaça, caso 

aconteça está hipótese, estaremos diante de um concurso de delito de 

constrangimento ilegal. Não será considerado um aborto consentido, o aborto cuja 

execução foi movida por fraude. Dessa forma, não há resistência da gestante, pois 

ela é induzida ou mantida em erro, o que impede sua oposição. “Violência é a força 

física, a vis corporalis ou atroz; ameaça é promessa de um mal a alguém; é a forma 

típica da violência moral ou vis compulsiva.” Fraude é a ilusão, o fator que gera ou 

faz permanecer o erro da mulher grávida. Em nenhum desses casos há vontade da 

gestante em abortar, ou se quer há seu consentimento para que um terceiro execute 

o abortamento. 72 

De acordo com o doutrinador E. Magalhães Noronha: 

 
Aborto sem o consentimento ainda existe quando a mulher é 
alienada ou débil mental ou menor de quatorze anos, hipóteses que 
alguns chamam de ausência presumida de consentimento. Alienação 
ou debilidade mental são as enfermidades consideradas no art. 26, 
sob as expressões doença mental e desenvolvimento mental 
retardado. O menor de quatorze anos tem desenvolvimento mental 
incompleto. Não compreendemos porque o Código de 1969, 
revogado (art. 125) referia-se a menor de dezesseis anos, quando, 
para ele, a presunção de violência se dava até a idade de quatorze 
anos. Mais coerente é o atual estatuto. 73 

 
Neste dispositivo, a pena cominada é mais grave, ademais o agente 

provocador do aborto sem o consentimento da gestante, também é considerada 

vítima do crime. 74 

Recebe uma reprimenda violenta o aborto provocado sem o consentimento da 

gestante, passando assim a pena de detenção para reclusão, com pena mínima de 

três anos. 75 
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72  ibid. p. 62. 
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74  MIRABETE; FABBRINI, op. cit., p. 61. 
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Caso haja o consentimento da gestante para a prática do aborto, e antes de 

ser executado aquela se arrepende, seu consentimento será considerado válido. 

Nessa hipótese, ainda ocorra o aborto, será considerado aborto sem o 

consentimento da gestante, e está será isenta de pena, conforme positivado o artigo 

15 do Código Penal. 76 

A cessação da gravidez quando não decorrente da vontade da gestante deve 

sim ser punida e de forma mais severa que a atual legislação. Ao contrário da 

gravidez cuja vontade da gestante não é ter a criança, aqui por um ato estranho a 

sua vontade um terceiro sem anuência desta interrompe de forma dolosa a gravidez. 

O aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante é o tipo de 

ação que deve continuar a ser punido, haja vista que estamos diante de vários tipos 

de violação de direitos, ou seja, não estamos diante de somente a interrupção da 

gravidez sem o consentimento da gestante, está violando o direito da gestante de 

liberdade, de sua dignidade. Assim, o aborto praticado por terceiros deve continuar 

sendo punido. 

No crime de aborto sem o consentimento da gestante, o sujeito ativo pode ser 

qualquer pessoa. 77 

 Entende da mesma forma os autores Julio Mirabete e Renato Fabbrini que, 

“qualquer pessoa pode ser autor do delito.” 78  

Aqui o sujeito passivo não será somente o feto ou embrião, mas também a 

gestante, ademais a agressão foi executada contra a sua pessoa, sem o seu 

consentimento. Logo a sociedade é quem é a agredida, pois ela é que tem interesse 

em proteger a vida do ser em formação, ainda que esteja no útero materno. 79 

Será a gestante o sujeito passivo do crime, bem como, é tutelada também a 

esperança de vida extrauterina. 80 
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 Para o autor Fernando Capez: “No aborto provocado por terceiro sem o 

consentimento da gestante: os sujeitos passivos são a gestante e o feto. Trata-se de 

crime de dupla subjetividade passiva.” 81 

 Aqui devemos ter a mesma percepção do artigo acima, contudo temos que 

dar ênfase ao aos polos tanto ativo, quando o passivo que, neste caso, não será a 

gestante, e sim, qualquer pessoa que cometer o crime. Já o sujeito passivo não será 

somente e o feto ou a sociedade, pois a gestante também deverá ser considerada o 

sujeito passivo, ou seja, bem tutelado pela legislação.  

 

2.1.3 Artigo 126 do Código Penal 

  

 Art. 126 - “Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos.” 82 Parágrafo único diz: “Aplica-se a pena do artigo 

anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, 

ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.” 83 

Está definido no artigo 126 a hipótese de aborto com o consentimento da 

gestante. Dessa forma, quando o aborto é provocado e há o consentimento da 

gestante, para que um outro execute, a gestante responderá pelo artigo 124 e o 

terceiro agressor, ou seja, aquele que praticar as manobras abortivas responderá de 

acordo com o artigo em estudo, que contém pena mais severa. 84 

O consentimento da gestante, poderá ser expresso ou tácito, aquela deve dar 

seu livre consentimento desde o início até a consumação do crime, sendo que o 

agente provocador responderá pelo crime do artigo 125, quando aquele continuar 

com a provocação do aborto após a gestante revogar seu consentimento. 85 

Responderá pelo artigo 126, e não pelo artigo 125, o agente que se 

justificando que houve o consentimento da gestante, caso não justifique, é erro de 

tipo, respondendo assim pelo 126. 86 
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 Guilherme de Souza Nucci diz que:  

 
Provocar significa dar causa ou determinar; consentir quer dizer dar 
aprovação, admitir, tolerar. O objeto das condutas é a cessação da 
gravidez, provocando a morte do feto ou embrião. Este artigo é uma 
exceção à teoria monista (todos os coautores e partícipes respondem 
pelo mesmo crime quando contribuírem para o mesmo resultado 
típico). Se existisse somente a figura do art. 124, o terceiro que 
colaborasse com a gestante para a prática do aborto incidiria naquele 
tipo penal. Entretanto, o legislador, para punir mais severamente o 
terceiro que provoca o aborto, criou o art. 126, aplicando a teoria 
pluralística do concurso de pessoas. 87 

 

Nesse dispositivo legal, a gestante é considerada colaboradora eficiente, pois 

é ela quem procurou e contratou os serviços de um terceiro, para as manobras 

abortivas, em prejuízo do feto. 88 

Qualquer pessoa que contribuir, ou qualquer modo que elas auxilie para o 

aborto, serão coautoras, como exemplo, “a enfermeira que ajuda na hora da 

intervenção, o amigo, amásio ou interessado que conduz a gestante até a casa da 

aborteira, o intermediário que estabelece os contatos, o que instiga, induz ou 

aconselha o aborto, etc.” 89 

A legislação penal considera agravado o aborto em mulheres com idade 

abaixo de 14 anos. Certamente quando a gestante tiver mais de 14 anos e menos de 

18 anos, não são consideradas penalmente responsáveis, sendo assim não 

responderão por autoria, da mesma forma, não responde por coautoria. Porém, seu 

consentimento é eficaz. 90 

Dessa forma, quando o aborto é praticado em menores de 14 anos, mesmo 

que haja o consentimento da gestante, o agente provocador certamente será 

penalizado de forma mais severa, assim como também, praticar aborto em mulheres 

alienadas ou débeis mentais. 91 

 O aborto praticado por um terceiro a pedido da gestante deveria ser punido 

quando este não for apto a cessar a gravidez, não somente no sentido de técnica, 
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mas sim autorizado pelo Estado. Assim como a própria gestante que praticar o 

aborto também não deveria. Entendem que o correto seria o Estado dar o suporte 

suficiente para a gestante que queira interromper a gravidez, cuja sua intenção não 

seja dar continuidade a gestação, pois como dito antes tem outros direitos 

garantidos pela Constituição que deve ser respeitado. 

 Já para o terceiro que executar o aborto a pedido da gestante cuja idade seja 

inferior a 14 (quatorze) anos, ou alienada ou débil mental, ou mediante fraude, esse 

sim deve ser penalizado como no artigo anterior, pois o consentimento de pessoas 

dessa natureza juridicamente não tem validade, ademais entende que essas 

pessoas não tem o discernimento necessário para responder por si, diferente de 

quando for pedido por seu responsável, nessa hipótese deve ser feito uma análise 

específica, se não houve autorização do Estado. 

 O sujeito ativo do crime estipulado no artigo 126 do Código Penal pode ser 

qualquer pessoa. 92  

 Para o autor Costa Junior, “o feto é o objeto material do crime, sobre o qual 

recai a ação. Sujeito passivo do delito é a comunidade, ou o Estado.”  93 

 

2.1.4 Artigo 127 do Código Penal 

  

 O artigo em estudo deve ser analisado de forma criteriosa, haja vista que com 

a prática do aborto causa na gestante danos graves ou até mesmo a sua morte. 

 

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas 

de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados 

para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 

duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 94 

 

Evidente que o resultado mais grave, ou seja, a lesão corporal de natureza 

grave ou a morte da gestante, são condições de maior punibilidade, provavelmente, 

não deverá ser querido pelo agente provocador, esse resultado, contudo o agente 
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que provocar o aborto e causar tanto lesões graves, como a morte da gestante, 

deverá responder pelos dois crimes em concurso. Assim, refere-se o artigo 127 ao 

crime preterdoloso, em que o agente quer um resultado, ou seja, o aborto, porém 

acarreta a lesão corporal grave ou a morte da gestante, que não era a intenção 

deste. 95 

Nesse dispositivo, são previsto duas causas especiais de aumento de pena, 

que é chamada de forma qualificada, quando o crime de aborto é praticado com o 

consentimento ou até mesmo sem o consentimento da gestante. Assim pode ocorrer 

o aborto com causa qualificada por lesão corporal de natureza grave na gestante, 

nessa hipótese, a pena será aumentada em um terço. Pode acontecer também o 

aborto seguido de morte da gestante, que causaria aumento na pena forma dobrada. 

96 

Entretanto, caso o agente do aborto provoca lesões corporais de natureza 

leve na gestante, responderá somente pelo crime de aborto, ou seja, sem ser 

aplicado a majoração correspondente no artigo estudado, ademais lesões leves 

integra a prática natural do aborto. 97 

É indispensável que o evento lesão de natureza grave ou sobrevenha a morte 

da gestante, para ser configurado o crime de aborto qualificado pelo resultado, e 

que, pelo menos haja culpa do agente nas lesões graves ou morte da gestante, 

conforme diz o artigo 19 do Código Penal. Pois em caso de haver o dolo tanto no 

aborto, como nas lesões graves ou morte da gestante o crime de aborto qualificado 

do artigo 127, será desconfigurado, e o agente, passará a responder pelos dois 

crimes, ou seja, o crime de aborto, bem como, pelo crime de lesões graves ou pelo 

homicídio da gestante. 98 

 Correta a aplicação das sanções contra pessoas que para execução do 

aborto, causa lesão grave ou a morte da gestante, porém cuja punição deveria ser 

somente para os terceiros que praticarem sem anuência da gestante. Para estes, 

deveria sim haver a punição nesses termos. 
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2.2 POSSIBILIDADES DE ABORTAMENTO 

  

 Haverá possibilidades do médico praticar o aborto na gestante sem ser 

penalizado, quando estiver respaldado pelo artigo 128 do Código Penal, que diz:  

 
Art.128. Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto 
necessário. I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro II - se a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 99 

 

Existem duas formas no Código Penal brasileiro, em que o legislador 

entendeu que será excluído a ilicitude do crime. Dessa forma, pode ocorrer o aborto 

necessário ou pode ocorrer o aborto sentimental.  

O aborto necessário, quando urgente, para salvar a vida da gestante, na falta 

de médico, poderá ser praticado por uma outra pessoa mesmo não habilitada para a 

prática, sendo que não responderá por crime algum por estar protegida pela 

excludente do estado de necessidade. 100 São requisitos para o aborto necessário 

ser legítimo: que a gestante esteja com sua vida em risco; inexista outro meio para 

salvar a vida da gestante. É necessário que haja o consentimento da gestante ou de 

seu representante legal, se o perigo de vida for iminente. 101 Portanto, para se 

caracterizado o aborto necessário é exigido que os dois requisitos sejam 

simultâneos, ou seja, deve apresentar o perigo a vida da gestante e que não haja 

outro meio para salvá-la. Dessa maneira, não pode ser praticado o aborto para 

preservar a saúde da gestante, nem mesmo para evitar a desonra pessoal ou 

mesmo familiar. 102 

Segundo E. Magalhães Noronha:  

 
Aborto necessário. Segundo cremos, não é das mais felizes a 
redação do art. 128. Se o fundamento do inc. I é o estado de 
necessidade, e o do II ainda o mesmo estado, conforme alguns, ou a 
prática de um fato lícito, não nos parece que na técnica do Código se 
devia dizer “não se pune...”. Dita frase pode levar à conclusão de que 
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se trata de dirimente ou de escusa absolutória, o que seria 
insustentável. Em tal hipótese, a enfermeira que auxiliasse o médico, 
no aborto, seria punida. Nos incisos dos art. 128, o que desaparece é 
a ilicitude ou antijuricidade do fato, e, consequentemente, devia 
dizer-se: “Não há crime”. 103 
 

Por sua vez, o aborto sentimental, deverá ser exercido por médico quando a 

gravidez for decorrida de um crime de estupro. Não pode o Estado obrigar a mulher 

gerar um filho que é fruto de um crime de estupro, pelos danos que isso poderá 

acarretar, em especial os psicológicos. O artigo em estudo não fazia diferença entre 

o crime de estupro com violência real ou violência presumida, revogado do artigo 

224 do Código penal, pois conclui que o presumido acaba abrangido pela excludente 

de ilicitude do fato. Na interpretação da regra legal tem que levar em consideração, 

que em caso que a lei não distingue, não caberá ao intérprete distinguir, pois caso 

haja alguma restrição causaria mal a parte, uma vez que entendesse estar excluído 

da lei o estupro com violência ficta, nesse caso o médico que praticasse o aborto 

teria uma conduta criminosa. 104 

O artigo 128 do Código Penal, tem uma forma diferente e especial do 

legislador excluir a ilicitude da infração penal sem dizer que não há um crime, assim 

como no artigo 23 também do Código Penal. Em outras palavras, o Código Penal, 

quando dizer não se pune o aborto, é a mesma coisa de está dizendo o aborto é 

lícito nas hipóteses que descreve no dispositivo estudado. 105 

 Diante dessas hipóteses, é necessário que seja resguardar a liberdade de 

escolha para a gestante. Pois atualmente, só a elite tem condições de satisfazer os 

altos valores cobrados pelas clínicas particulares, assim só os que tem grandes 

poderes aquisitivos podem fazer valer sua escolha. Já as que não podem pagar 

esses valores exorbitantes, tem que se submeterem a realizar os abortos de forma 

clandestinas, cujo riscos são muito conhecidos. 106 

 Portanto, o próprio Estado, pelo menos nas hipóteses que permitem a prática 

do aborto, não pode se omitir, deixando de fornecer de forma efetiva e segura, os 

                                            
103  NORONHA, op. cit., p. 64. 
104  CAPEZ, op. cit., p. 160. 
105  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 177. 
106  DIAS, Maria Berenice. Aborto legal. Disponível em: <http://www.mariaberenice.com.br/> 

Acesso em 14 de jul. de 2016. 



37 
meios para a realização do aborto. Pois fica configurado afronta ao direito à vida a 

não permissão de ser realizado pelo Sistema Único de Saúde. 107 

Contudo segundo Maria Berenice Dias, “Não adianta a lei descriminalizar o 

aborto, mas não levá-lo a efeito.” 108 

É nítido ver que o motivo em que o legislador prestigiou essas duas práticas 

do aborto, trazidas pelo artigo 128, que não serão consideradas crimes quando a 

gestante incorrer em algumas daquelas hipóteses lá elencadas, pois não poderia ser 

outra a escolha do legislador, pois nada mais justo do que a própria gestante possa 

escolher entre sua vida ou a vida de seu fruto. 

Justo também a possibilidade de escolha da gestante para conceber ou não 

o fruto de sua gravidez decorrente do crime de estupro. Não seria correto o Estado 

obrigar a gestante ter um filho cuja gravidez se resultou por ser vítima de um 

estupro. O legislador agiu de forma correta pela opção de escolha para dar 

continuidade a gestação ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO E A OPÇÃO DA GESTANTE  

 

 

Existe uma grande discussão no Brasil quando tratamos do tema da 

legalização do aborto, seja pela sociedade civil, pela política ou pela religião, mesmo 

tendo as causas citadas sua legalização, em alguns casos, muitas mulheres procura 

outros meio alternativos para executar o aborto. Assim, como parte da população 
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considera que deveria ser uma escolha da gestante fazer ou não fazer o aborto, por 

mesmo que seja mantida a prática ilegal, não evitaria que o aborto clandestino fosse 

realizado. 109  

Diz o doutrinador Rogério Greco: “Talvez o aborto seja uma das infrações 

penais mais controvertidas atualmente” 110 

De fato há muito tempo o tema aborto vem sendo objeto de discussão acerca 

de sua legalização. O fato é que a sociedade evoluiu e o direito sobre esse tema 

ficou a merce no mundo jurídico. 

Muitas mulheres, inclusive as adolescentes praticam o aborto ilegal por meio 

de medicamento abortivo, como o Misoprostol, que é proibido desde o ano de 1991. 

Tanto este medicamento, como outros, podem causar não só a morte da gestante, 

bem como também, pode causar má formação do feto e diversas outras sequelas. 

Por isso, existe uma grande preocupação sobre a legalização ou não do aborto. 111  

 A preocupação da legalização do aborto não deve ser restrita a só este 

assunto, ou seja, pelo fato da morte da gestante, a má formação do feto. O aborto é 

um assunto muito mais complexo e não pode ser limitado em algum campo social. 

 Segundo Luiz Flávio Gomes: 

 
No Brasil, uma mulher faz aborto a cada 33 segundos e a prática 
insegura mata uma delas a cada dois dias (O Globo de 10.10.10, p. 
3). Muito raramente morre, por essa causa, uma mulher rica. As 
mortes, aqui, atingem quase 100% as mulheres pobres. 71% dos 
entrevistados pelo Datafolha querem que a lei continue como está 
(Folha de S. Paulo de 11.10.10., p. A8). 79,2% dos juízes 
entrevistados pela Unicamp optaram pelo aborto diante de uma 
gravidez indesejada. 74% das juízas entrevistadas já fizeram aborto 
(Folha de S. Paulo de 10.10.10, p. C6). Milhões de abortos são feitos 
diariamente no mundo. Milhares de pessoas estão vivendo esse 
drama neste momento. Abortar ou não abortar? 
O dramático tema do aborto está agora na pauta política. A pobreza 
do debate político só perde para a indigência generalizada do seu 
povo. Nem tanto ao mar nem tanto à terra. A vida é uma premissa 
indiscutível. Preservá-la constitui nosso primeiro dever. Mas existem 
muitas situações extraordinárias em que ela se torna insustentável. A 
vida já não pode ser vista sob dogmas absolutos. A chave jurídica da 
questão é a seguinte: "Ninguém pode dela ser privado 
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arbitrariamente" (art. 4º, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos). Isso significa que, no Brasil, o debate sobre o aborto só 
pode ser travado dentro da equação regra-exceções. 112 

 

Dessa forma, é sabido a realidade triste no Brasil, que gestantes praticam o 

aborto de forma clandestina, como se vê, os números são assustadores, 

ocasionando muitas mortes, contudo, não temos os números exatos de tais práticas, 

mesmo porque, nossa sociedade ainda não tem uma visão ampla sobre o tema, e 

assim, não sabendo lidar com a situação, que por vezes, acaba denegrindo a 

imagem da mulher frente a sociedade, e deixa uma experiência emocional muito 

desagradável que pode deixar marcas e traumas de longa data na gestante. 113 

Segundo Julio Fabbrini Mirabete:  

 
Apontam-se várias razões para a liberação do aborto: um país não 
pode manter seus filhos não tem o direito de exigir seu nascimento; a 
ameaça penal é ineficaz porque o aborto raramente é punido; a 
proibição leva a mulher entregar-se a profissionais inescrupulosos; a 
mulher tem o direito de dispor do próprio corpo etc. Atualmente, 
grande número de países não mais incrimina o aborto quando 
provocado até o terceiro ou quarto mês de gravidez (Suécia, 
Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Hungria, 
Japão, Estados Unidos etc.). O Código Penal brasileiro não 
contempla sequer o chamado aborto honoris causa como tipo de 
crime privilegiado. 114 

 

A argumentação trazida pelo doutrinador Mirabete é interessante na parte em 

que diz que a ameça penal não tem o condão de inibir totalmente o aborto, pois isso 

faz com que mulheres procurem meios alternativos para executar o aborto, ou seja, 

o aborto ocorrerá de qualquer forma, porém de forma clandestina. 

A Corte Suprema dos Estados Unidos, em 1973, decidiu, com fulcro na 

privacy, que seria legal o aborto até os três primeiros meses da gravidez. Essa 

liberação abortiva a partir dos anos de 1967, acelerou a tendência nos países. A 

doutrina pátria observa que são piores as leis que são altamente restritivas, pois 

conduzem à realização dos abortos ilegais. O Código Penal é levado ao descrédito, 
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pois tais leis não podem ser impostas pela autoridade. Assim, as desigualdades 

sociais são reforçadas e discrimina os menos favorecidos. 115 

Segundo Paulo José da Costa Junior: 

 
Nas legislações atuais, há três tendências. Uma bastante restritiva, 
como se faz notar no Código Penal vigente. Outra mais permissiva, 
que consente o aborto num maior número de casos (prole numerosa, 
idade avançada da mulher, morte ou incapacidade do pai, mulher 
não casada possível deformação do feto, incapacidade física ou 
psíquica da mulher). Um terceiro grupo de leis, bastante liberais, 
confiam a decisão à mulher e permitem que o médico decida quanto 
ao aborto. É o critério adotado por vários países como o Japão, a 
Suécia, a Hungria e a Rússia, onde o índice de natalidade é baixo e 
as taxas de abortos legais muito grandes. 116 

 

 Na obra de Sandra Caje Araújo diz: 

 

O raciocínio a favor da legalização do aborto é positivo no que tange 
à diminuição do índice de mortes entre gestantes, que passariam a 
ter o direito de interromper a gestação indesejada com um risco 
muito menor, haja visto as péssimas condições dos locais 
clandestinos e dos métodos empregados para causar a morte do 
feto. Porém a legalização teria que ser precedida por uma ampla 
campanha de conscientização da população como um todo, 
campanha esta que deveria ser desencadeada utilizando-se todas as 
mídias possíveis, a escola, os hospitais, os centros de atenção 
social, tendo como público alvo toda a sociedade, começando pelos 
pais ou responsáveis, público feminino de meninas e mulheres 
adultas, e também o público masculino, que muitas vezes não 
colabora, não atenta ou não aceita a prevenção que por vezes é 
proposta pela mulher. Sem uma campanha social deste porte, seria 
grande o risco da legalização do aborto criar uma falsa sensação de 
que basta engravidar de forma irresponsável que o Estado permitirá 
e custeará o aborto, ou este poderá ser feito por quem possa pagar 
uma boa assistência particular para realizar a prática. 117 

 

Os argumentos de Sandra Caje é plausível, pois conforme já demonstrado a 

clandestinidade do aborto causa a morte de muitas gestantes. A legalização somente 

não seria tão eficaz, pois além da legalização o Estado tem que dar suporte para 

que as gestantes façam o aborto de forma mais segura. 
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A autora Maria Berenice Dias diz que: 

  
A Carta Constitucional, ao tratar da família, além de considerá-la a 
base da sociedade (art. 226), repetiu o princípio da igualdade: 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (§ 5º do art. 226). 
Enfatiza o § 7º deste artigo: Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal. Prossegue o mesmo dispositivo 
constitucional: compete ao Estado propiciar recursos educativos e 
científicos para o exercício desse direito. Portanto, além de não 
poder proibir a interrupção da gravidez, o Estado tem o dever de 
proporcionar recursos para sua prática, assegurando os meios para 
sua realização de forma segura. Propiciar recursos educativos 
significa fornecer informações sobre métodos contraceptivos e 
propiciar recursos científicos quer dizer disponibilizar meios 
contraceptivos, bem como proceder à interrupção da gestação por 
médico habilitado por meio da rede pública de saúde. 118 

  

 Quando a Constituição Federal admitiu que o planejamento familiar e 

assegurou ao casal sobre questões sobre prole, é nítido reconhecer que a 

Constituição consagrou a paternidade responsável, não sendo possível assim, 

excluir qualquer que seja o método contraceptivo para manter família da forma e 

quantidade pretendida pelo casal. Diante disso, com o direito assegurado pela 

Constituição, que assegura o controle da natalidade, podemos concluir que à prática 

do aborto deveria estar fora do rol dos crimes contra a vida. Mesmo que não seja 

aceito a interrupção da gestação como método contraceptivo, é nítido que gravidez 

indesejadas acontecem, mesmo porque os métodos que podem prevenir disponíveis 

não são infalíveis. Dessa forma, só será assegurado realmente o direito sobre a 

decisão do planejamento familiar, previsto pela Constituição Federal, se for liberado 

e respeitado à prática do aborto. 119 

 A Constituição Federal, ao proclamar como bem maior a dignidade humana e 

a garantia do direito de liberdade, acaba tirando o aborto da esfera da antijuricidade. 

120 Pois o artigo 226, § 7º da Constituição Federal diz: “Fundado nos princípios da 
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dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar 

é livre decisão do casal.” 121 

 Imprescindível não notar que, pela falta de recepção do novo sistema jurídico, 

o aborto perdeu seu caráter ilícito em todos os casos, e não mais somente nas 

hipóteses em que o aborto é exercido como excludente de criminalidade. Neste 

momento, o aborto deixou de ser uma questão penal. Tal tema, é agora uma grande 

discussão social e que não pode mais manter-se passiva a cidadania e ativo o 

preconceito. 122 

 O aborto não é considerado crime em muitos países como Bélgica, Bulgária 

entre outros, por consequência, pode ser praticado de forma livre pelas mulheres, 

em qualquer hospital e com todos os cuidados necessários para tanto. Nesses 

países os legisladores entendem que o feto faz parte do corpo da gestante, sendo 

uma víscera qualquer, dessa forma a gestante tem o direito dispor de seu corpo da 

forma que quiser, de acordo com sua vontade. 123 

 Nossa Constituição Federal vigente não tratou do aborto de forma expressa. 

Pelo fato das divergências de posicionamentos sobre o tema entre os constituintes, 

inviabilizou o tratamento de forma expressa na Constituição Federal de 1988, dessa 

forma, ficou a cargo das leis ordinárias, das doutrinas, dos juízes e tribunais fazer as 

interpretações cabíveis ao tema. 124 

O Brasil consolidou uma conquista que é o direito à liberdade. É comum notar 

que a expressão liberdade é quase sempre associada ao direito de ir e vir. Porém, 

essa visão é um tanto limitadora, que não deve ser sempre aceita. A liberdade, 

assim como outros direitos relacionados à integridade física, deve ser entendida em 

sentido geral, ou seja, de forma ampla, onde deverá ser concebidos diferentes 

possibilidades ao cidadão. Deve ser dado liberdade na autonomia da decisão do 

destino à vida, ao corpo, ou mesmo à existência como pessoa humana. 125 

                                            
121  TOLEDO, Antonio Luiz de; et al. Vade Mucum. 11ª ed. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 79. 
122  DIAS, Maria Berenice. O aborto é crime?. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/> Acesso em 14 de jul. de 2016. 
123  ROSA, op. cit., p. 132 e 133. 
124  FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. p. 252. 
125  CARVALHO, Volgane Oliveira. A anencefalia e o princípio da dignidade da pessoa 

humana no regime neoconstitucional brasileiro. Disponível em: 



43 
Assim, no momento em que se admite o planejamento familiar e assegura o 

direito do casal de decidir sobre a eventualidade de terem filhos ou não, está 

consagrada constitucionalmente a paternidade responsável, e assim sendo, não 

seria possível excluir qualquer método contraceptivo para a mantença da família 

dentro dos limites pretendidos pelo casal. Autorizando a Constituição Federal o 

planejamento familiar, se pode concluir que caso não quisessem um filho de 

eventual gravidez que fosse tirado do rol de ilícitos penais. Mesmo que não seja 

aceitável a cessação da gravidez como meio de controlar a natalidade, é 

inquestionável que ocorrem gravidez indesejadas, voluntárias, pois os métodos 

preventivos não são infalíveis. Somente com a descriminalização do aborto é que o 

planejamento familiar trazido como direito na Constituição Federal será cumprido 

com louvor e absoluto. 126 

O preceito constitucional foi além. Atribuiu ao Estado a obrigação de 

assegurar os meios necessários para que a família possa estabelecer sua dimensão 

de forma livre. Entretanto o texto legal diz que, competirá ao Estado propiciar os 

recursos de educação e ciência para esse direito. Propiciar os recursos educacionais 

quer dizer informações sobre métodos contraceptivos, já o recursos científicos é 

disponibilizar os meios contraceptivos, entre um desses recursos é a interrupção da 

gravidez por médico habilitado e fornecido pela rede pública de saúde. Mesmo que 

não seja aceito o aborto como método contraceptivo, não pode limitar o direito da 

mulher em escolher a quantidade de filhos que essa pretenda ter. Dessa forma, além 

de não poder proibir a cessação da gestação, deve o Estado fornecer os meios 

adequados para sua prática, de forma que seja segura. 127 

A liberdade feminina é ainda limitada por outras imposições. Pode ser como 

exemplo, a infundada crença de que a mulher tem a obrigação de cumprir o débito 

conjugal, que seu significado é que ela deve se submeter ao contato sexual, 

sujeitando-se ao desejo do marido, como se isso fizesse parte do dever do 

casamento. Por sofrer grande influência patriarcal no casamento, a mulher sequer 

pode negar a praticar o contato sexual. Há ainda a vedação religiosa que 
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impossibilita a mulher de utilizar os métodos contraceptivos, ou seja, a mulher além 

de não poder se negar a praticar o contato sexual, esta ainda é obrigada a praticar o 

sexo sem que possa exigir o uso da popular camisinha ou qualquer outro ato 

contraceptivo. Diante de tantas restrições, é fácil visualizar que a gravidez não é 

uma faculdade e por isso deve admitir sua interrupção. 128  

Ainda podemos ver que a visão dos legisladores também está passando por 

um processo de mudança, pois o Projeto de Lei do Novo Código Penal no artigo 128 

em seus incisos, diz que, não haverá crime de aborto quando houver risco à vida ou 

à saúde da gestante; caso a gravidez for resultado de violação da dignidade sexual, 

ou do emprego de técnica de reprodução assistida sem o consentimento da 

gestante; caso seja comprovada que o feto tenha anencefalia ou quando o feto 

padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, 

contudo em ambos os casos, deverá ser atestados por dois médicos, além disso não 

será considerado crime, “se por vontade da gestante, até a décima segunda semana 

da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta 

condições psicológicas de arcar com a maternidade.” 129 

Chegamos a um momento social em que a problemática do aborto deve ser 

resolvida. Levando em consideração tudo o que foi trabalhado acima, os direitos e 

garantias trazidos por nossa Constituição Federal vigente, as vezes faz com que o 

crime de aborto e os direitos garantidos por ela, entram em conflitos, que são difíceis 

de ser resolvidos. 

Como demonstrado, na época da criação do Código Penal, foi necessário que 

a legislação reprimisse a prática do aborto, por sofrer influências da religião. Ocorre 

que com a criação da Constituição Federal de 1988, onde traz garantias como a 

liberdade, a dignidade da pessoa, a admissão do planejamento familiar, fez com que 

o autoaborto, como exemplo, perdesse a ilicitude, pois caso a gestante exercendo 

sua liberdade, sua dignidade e o poder de planejamento familiar não queira ter o 

filho, essa em momento algum comete crime. 

Assim para que fosse respeitado o direito a liberdade da mulher, entendem 

que essa pudesse escolher se quer ter um filho ou não. Assim o mesmo pensamento 
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com a dignidade da pessoa, pois que direito a dignidade a pessoa tem, se o Estado 

obriga a mulher conceber um filho que, por vezes, não é fruto de uma vontade da 

mulher. 

O mesmo pensamento acerca do direito do casal no planejamento familiar. 

Quando o Estado obriga a gestante, ou mesmo a família a ter o filho, cuja vontade 

não era essa, está violando um direito protegido pela Constituição. 

Além disso, o Estado obrigando a mulher a levar a gravidez até o fim, violando 

sua liberdade de escolha, faz com que, aquele filho que nasceu sem vontade da 

mãe, muitas vezes é colocado na rua, ficando a deriva, sem os devidos cuidados 

que uma criança precisa para ser garantido seu direito a dignidade. 

E mais, a criança que muitas vezes é abandonada pela família, deveria o 

Estado custear os gastos com aquele indivíduo que fora colocado na rua, gastos 

como exemplo, saúde, moradia, alimentação etc. 

Dessa forma, podemos ver que o aborto também é um problema social, haja 

vista que foge do âmbito familiar propriamente dito, pois se a vontade da gestante 

não prevalecer, o fruto da gravidez fica muitas vezes a cargo do Estado. 

A intenção não é banalizar a legislação criminal, o fato é que direitos estão 

sendo violados e isso não pode ser aceito pois está trazendo uma grande 

insegurança jurídica. 

A repressão do crime de aborto deve continuar existindo, o que deve ser 

mudado é a forma a ser aplicado a legislação sobre o tema. 

Assim o que entende que deva ser mudado é a criminalização do aborto que 

decorre da vontade da gestante. Ou seja, com os diretos e garantias disponibilizados 

por nossa Constituição, caso a gestante não queira levar sua gravidez até sua 

consumação natural, cabe ao Estado garantir esse direito.  

Entretanto, a constituição ainda fala que o Estado é quem garantirá os meios 

para que a família exerça seu direito de planejamento familiar. Ou seja, se é 

obrigação do estado garantir os meios necessários para a família garantir o 

planejamento familiar, caso a gestante não quira ter o filho é obrigação do Estado 

garantir que seja feito de forma segura e custeado por ele. 

Também, deveria o Estado garantir para gestante que demonstre interesse 

em abortar, um acompanhamento psicológico para ver se de fato essa é a vontade 

da gestante, pois caso não for, que descubra a tempo. 
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O que deve ser objeto de punição e de forma mais severa é o aborto 

praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Pois indiferente se alguns 

acham que o ser em formação não tenha vida, entendo que exista vida, mais que 

isso uma vida que seja vontade da mulher e da sua família deve ser preservada pela 

legislação. E aqueles que atentarem contra aquela vida deve ser punido. 

Portanto, em caso de conflito sobre o aborto a vontade da mulher deve 

prevalecer, pois é ela quem deve decidir se quer ou não gerar um filho. Ademais a 

Constituição de forma clara garante isso a ela, quando protege seus direitos 

especificados acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Conforme se observa o aborto é um tema muito complexo. Em que pese 

estarmos falando de uma vida dependente, essa é objeto de tutela jurisdicional, 

dessa maneira, ocorrerá aborto com a cessação da gravidez, acarretando a morte 

do feto. 

 Por haver várias espécies de aborto, suas definições acaba por vezes sendo 

difíceis de compreender. Sendo que algumas delas ocorrem corriqueiramente no 
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mundo todo, e muitas vezes não sabemos, pelo fato de serem feitos de forma 

clandestina.  

 Quase sempre que, tratar do assunto aborto nos esbarramos nas visões 

religiosas, pois as criações legislativas sofriam grande influência da igreja. 

 Assim, a maioria das religiões são contra o aborto, haja vista os preceitos 

bíblicos que não autoriza em hipótese alguma a cessação da vida. Mesmo assim 

existem algumas religiões que aceitam a prática do aborto, exemplo as Igrejas 

Protestantes, que autoriza quando derivada da vontade da gestante em interromper 

a gravidez. 

 No Brasil a uma grande repressão sobre o aborto, haja vista que a criação da 

legislação do aborto foi criada com grande influência religiosa, porém esta repressão 

não é no sentido de punição, até porque a pena para a prática do aborto é 

considerável baixa, ou seja, a repressão é no sentido de punir em determinadas 

hipóteses. Ocorre que a problemática do aborto não acompanhou o avanço social, 

tampouco com as determinações da nossa Constituição Federal, vigente do ano de 

1988. 

 Entretanto, para se ter uma segurança jurídica, as leis infraconstitucionais 

devem respeitar as leis constitucionais, o que no momento não condiz com a 

realidade em que estamos vivendo. 

 Desse modo os legisladores devem se atentar a essa nova realidade. Pois se 

deve levar em consideração aos direitos e garantias trazidas pela nossa 

Constituição, onde é garantido o direito de liberdade, dignidade, bem como a 

autonomia de manutenção da família. Alias, caso esses direitos são violados no 

momento em que o Estado obriga a gestante a conceber o filho que não seja 

desejado. 

 O que deve ser observado por todos é que, o crime de aborto não deve ser 

descriminalizado, o que deve acontecer é dar a escolha da gestante em dar 

continuidade a gravidez. Ademais se não houver vontade da gestante em seguir com 

a gravidez, o Estado deve suprir todas as necessidades da gestante para que possa 

fazer o aborto de forma segura, pois no momento em que o próprio Estado garante 

na Constituição que é dever dele garantir os meios necessários para o casal fazer a 

manutenção da família. 
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 Já para o terceiro que praticar o aborto sem o consentimento da gestante, 

esse deve receber reprimenda muito maior do que é hoje estipulada, pois no 

momento que pratica o aborto, não está violando somente a vida do feto, está 

violando vários direitos da gestante, como dito acima, o direito de liberdade dela ter 

o filho, o da dignidade em ser mãe, dentre outros.  
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