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RESUMO 

A temática do aborto é sempre de grande impacto na sociedade brasileira, e tal 
assunto se divide em grupos, uma parte vinda dos conservadores que não aceitam tal 
prática utilizando-se de preceitos bíblicos para repudiar qualquer tipo de menção ao 
aborto, e outra parte vinda dos ativistas, pessoas que são pró aborto e entendem que 
tal prática sendo feita de maneira irregular, muita das vezes em ambientes insalubres, 
mata mais do que as pessoas veem. E ainda há nossos legisladores que se dividem 
quando o assunto é o aborto, no Brasil o aborto só é legalizado em situações 
específicas, que serão tratadas mais adiante neste trabalho. A metodologia utilizada 
neste será diversa, além dos livros, encontrados principalmente na biblioteca da 
instituição, será também de grande importância textos e reportagens tirados da 
internet, além do vasto número de vídeos e documentários no Youtube que é de 
grande valia para nos guiar diante de um tema não muito complicado, porém bastante 
delicado que é o aborto. É pretendido que com a realização deste trabalho possa ser 
feita uma pesquisa em que seja tratada de maneira didática como pode ser discutido 
ou resolvido a temática aborto no Brasil, pois é de conhecimento que isso vem 
gerando várias pautas para vários debates. 

Palavras-chave: Aborto 1; Descriminalização 2; Aborto Legalizado 3; Aborto no Brasil 

4; Legalidade 5. 

  



CARMO, Yana Brito.: Descriminalization of abortion in Brazil. Ano de Realização. 
Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em nome do 
curso) – Nome da Instituição, Cidade, ano. 

ABSTRACT 

The issue of abortion is always of great impact in Brazilian society, and such a matter 
is divided into groups, a part coming from conservatives who do not accept such 
practice using biblical precepts to repudiate any kind of mention of abortion, and 
another part of activists, people who are pro-abortion and understand that such a 
practice being done erratically, often in unhealthy environments, kills more than people 
see. And there are still our legislators who are divided when the subject is abortion, in 
Brazil abortion is only legalized in specific situations, which will be dealt with later in 
this paper. The methodology used in this will be diverse, besides the books, found 
mainly in the library of the institution, will also be of great importance texts and reports 
taken from the internet, in addition to the vast number of videos and documentaries on 
Youtube that is of great value to guide us before a not very complicated, but rather 
delicate subject that is abortion. It is intended that with the accomplishment of this work 
can be done a research in which it is treated in a didactic way how the abortion issue 
in Brazil can be discussed or solved, since it is known that this has been generating 
several guidelines for various debates. 

 
 
Key-words: Abortion 1; Decriminaliziation 2;Legalized Abortion 3;Abortion in Brazil 
4; Legality 5  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vem trazendo como seu tema o aborto, tratando-se de um 

assunto de extrema importância, pois visa defender o direito da mulher sobre o seu 

próprio corpo. Em um país como o Brasil, que é laico porém com uma grande 

influência religiosa, tratar desse assunto é sempre um tabu. Mas o que os legisladores 

e os demais leigos não estão dando a devida atenção é sobre as mulheres que 

morrem nas clínicas clandestinas, mulheres que se encontram sozinhas e 

desamparadas tanto pela família, amigos quanto pelo Estado, mulheres que arriscam 

sua vida em um procedimento que poderia ser simples e seguro, mas que se veem 

de mãos atadas pois não tem nenhum tipo de amparo.  

Fundamentar sobre o tema aborto é optar por dar voz a muitas mulheres que 

se veem sozinhas diante de tal situação. Utilizar a dignidade da pessoa humana como 

justificativa de ser contra o aborto é o mesmo de não dar o real valor a vida dessas 

mulheres. O que acontece é que o aborto é uma pratica corriqueira, porém por ser 

algo proibido nunca se há conhecimento de fato, só quando há morte de alguma 

mulher é que é dada uma mínima visibilidade e mesmo assim a mulher que acabara 

de perder a vida não tem o mínimo de respeito, pois esta é julgada por uma sociedade 

que não preza pela empatia. 

É importante questionar se a proibição do aborto está mesmo sendo eficaz no 

seu objetivo. E o número alarmante de mulheres que perdem a vida devido a pratica 

do aborto clandestino, essas vidas não seriam responsabilidade do Estado? O Brasil 

como um Estado laico perde total credibilidade ao dar mais atenção para igreja do que 

para milhares de mulheres, cidadãs que clamam por uma solução mais eficaz sobre 

a temática?  

Questionar não apenas sobre o aborto, mas sobre as milhares de vidas 

ceifadas de mulheres que possuíam um futuro pela frente é o real objetivo desta 

pesquisa. O presente projeto visa discutir a descriminalização do aborto e estudar 

sobre a taxa de mortes que ocorrem devido ao aborto clandestino 

A principal fonte de pesquisa utilizada nesse projeto seria a internet, por ser a 

internet um campo vasto de conhecimento vai ser de extrema importância utilizar 

desse mecanismo para obter uma melhor satisfação na fonte da pesquisa. Também 



 14 

será visto livros, todos sendo ofertados diretamente da biblioteca da instituição, em 

que serão utilizados principalmente para estudar sobre legislação e conceitos sobre a 

temática abordada. Será produzido um trabalho autoral, com algumas referências 

para poder enriquecer ainda mais a pesquisa 
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2. O ABORTO NO BRASIL 

Explorando sobre o conceito de aborto pode-se perceber que no código Penal 

Brasileiro nada traz sobre sua definição, apenas há tipificado o aborto como crime e 

suas formas, além das sanções que recai sobre cada’’ modus operandi’’, mas 

buscando nas doutrinas qual poderia ser o conceito de aborto é possível observar tal 

definição, provocar aborto é interromper o processo fisiológico da gestação, com a 

consequente morte do feto, tal conceito fora explicado pelo jurista Aníbal Bruno 

(Crimes contra a pessoa, p. 160).  

No Brasil o aborto é proibido e totalmente malquisto pela sociedade, no entanto 

há algumas situações em que o aborto é aceito e totalmente protegido pelo 

ordenamento, que são os casos de aborto necessário realizado pelo médico, são 

esses em casos que há risco de vida para a gestante e não há outro meio de salvar 

sua vida, se a gravidez resulta de estupros, e o mais recente em casos de fetos 

anencéfalo, tal posicionamento adotado e defendido pelo STF. Neusa Bittar (2018. p. 

165) conceitua anencéfalo como um feto que não possui cérebro, nem ossos do 

crânio, nem couro cabeludo, mas tendo tronco encefálico, apesar de rudimentar, 

apresenta respiração espontânea ao nascer, que cessa em horas ou dias. Sendo 

assim qualquer outro tipo de aborto sem ser um desses listados será considerado 

crime, ou seja, a mulher que acabara de sofrer um aborto, uma situação dolorosa e 

frágil será automaticamente tratada como criminosa depois de sofrer física e 

psicologicamente os traumas de um aborto clandestino, um ato totalmente desumano 

perante essa mulher que nada mais é que uma vítima desse Estado ausente. 

No Brasil a criminalização do aborto não está diminuindo a taxa com que tal 

prática acontece, em vez de evitar o aborto, criminalizar está fazendo que mulheres 

morram ao tentar abortar, pois não há nenhum auxílio quando uma mulher precisa 

realizar tal prática.  

A cada minuto uma mulher faz aborto no Brasil (DINIZ, 2016), sendo assim está 

nítido que essa política contra o aborto está surtindo o efeito contrário, enquanto em 

países de primeiro mundo o aborto já é uma prática que não é tratada como crime o 

Brasil vai contra a evolução e proíbe criminalmente o aborto. É preciso ter uma 

preocupação social, proibir não faz com que as mulheres deixem de abortar, proibir 

faz com que elas pratiquem isso sozinhas e sem auxílio de um profissional, se a vida 

da mulher na gravidez de risco é mais importante que a do bebê então por que a vida 
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da mulher que opta por abortar também não tem devida importância? É preciso 

repensar sobre os efeitos colaterais da criminalização do aborto. 

Apesar da grande influência do movimento feminista na atualidade no Brasil o 

assunto aborto ainda é tratado como algo abominável por uma grande maioria, 

influenciados muita das vezes pela religião a sociedade fecha os olhos para a 

verdadeira situação do aborto. No Congresso Nacional também há um grande peso 

vindo da religião, é de conhecimento de todos que há uma bancada formada por 

religiosos e que esta barra e esbraveja sobre qualquer projeto que possa 

descriminalizar o aborto, mesmo o Brasil sendo uma Estado Laico a religião ainda 

impera na maioria dos casos, fazendo com que o Brasil se torne um país arcaico sob 

prestígio religioso.  

 

2.1 O PASSADO DO ABORTO NO BRASIL 

 

O aborto poderia ser considerado um tema atual, porém ele vem discutido há 

bastante tempo, e desde os primórdios vem sendo tratado como algo de grande 

polêmica, pois além de ser debatido no mundo jurídico a sociedade também sempre 

esteve presente com o objetivo de defender suas morais, seus dogmas, suas opiniões, 

tanto contra como a favor do tema.   

O Catolicismo predominava no Brasil Colônia, isso porque havia grande 

influência portuguesa, desse modo devido a essa interferência da igreja de Portugal 

no Brasil o aborto era condenado. Porém pode-se que o assunto aborto fora tratado 

com propriedade no Código Criminal do Império de 1830, que nessa época 

criminalizava o aborto consentido e o aborto sofrido, mas não o aborto provocado, na 

verdade a punição somente era imposta a terceiros que intercedessem no 

abortamento, com ou sem consentimento da gestante. Mesmo que o aborto não fosse 

realizado o fornecimento dos meios abortivos também era punido, os agravantes 

recaiam sobre o sujeito ativo que fosse médico ou qualquer outro profissional da 

saúde. 

O Código Penal de 1890 já trouxe em sua formação a punição para o aborto 

praticado pela gestante, porém a pena poderia sofrer atenuação se o aborto fosse 

justificado com a finalidade de ocultar desonra própria, além autorizar o aborto para 

salvar a vida da gestante, porém nesse caso punia-se o médico que culposamente 

causasse a morte da gestante.  
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Com 50 anos de diferença do código Penal de 1890 nasceu o atual Código 

Penal Brasileiro, do ano de 1940 esse Código veio tipificando no seu corpo o aborto 

provocado (artigo 124), aborto sofrido (artigo 125), e o aborto consentido (artigo 126). 

Na primeira hipótese vem tratando do auto aborto, caso em que a mulher assume a 

responsabilidade pelo aborto, na segunda trata do aborto provocado em o 

consentimento da gestante, e no terceiro caso há o consentimento da gestante na 

hora de provocar o aborto.  

Passaram-se 78 anos desde a criação do atual código penal até os dias de 

hoje, é óbvio que muitas coisas já mudaram durante esse lapso de tempo, a cultura, 

os hábitos, a medicina, por isso o aborto deve ser tratado com racionalidade para 

entender que nos dias atuais é preciso descriminalizar sua prática, pois mesmo depois 

de passar tantos anos ainda há casos de mulheres morrendo devido a um aborto mal 

sucedido.  

Evidentemente que o código deveria se adaptar a atualidade, bem, na verdade 

o nosso código deveria entender o aborto como algo que acontece, pois mesmo 

depois de se passar 78 este tema ainda é discutido, porque isso acontece, mesmo o 

aborto sendo proibido.  

 

2.2  O ABORTO EM DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL 

 

Mesmo sendo algo proibido no Brasil o aborto é uma prática constante, é de 

conhecimento geral que a mulher que quer abortar no Brasil a princípio é barrada pela 

legislação, porém na maioria das vezes essa mulher procura de outros meios para 

realizar tal prática, as vezes sozinha, com auxílio de algum conhecido ou em clínicas 

clandestinas, algumas vezes em situações insalubres e até, pra quem possui renda, 

em clínicas médicas que são pagos valores exorbitantes para que algum médico faça 

tal procedimento. 

O Brasil é uma país grande geograficamente e desse modo possui várias 

culturas e sotaques, porém mesmo com tantas diferenças, mulheres brasileiras se 

veem perante do mesmo problema, a gravidez indesejada, o aborto que é considerado 

crime, e o desprezo da Sociedade e do Estado. Abaixo pode-se analisar um gráfico 

onde mostra o número de abortos provocados por região no país. Na região Nordeste 

39, 2% de mulheres já fizeram aborto, e em segundo lugar desse ranking está a região 

Sudeste com 38, 5%, segundo o (IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEORAFIA E 
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ESTATÍSTICA) desse modo pode-se observar que mesmo sendo regiões distintas o 

número de aborto chega a ser semelhante. O Estado não deveria agir como se esses 

dados não existissem, pois, o aborto acontece e sua descriminalização nada mais 

seria que um basta a tantas mortes de mulheres que se encontram sozinhas diante 

de tal situação.  

 

Figura 1- Número de abortos provocados por região do país 

 

Huffpost : Veja onde se faz mais aborto no Brasil, de acordo com o IBGE (AGUIAR, 2017) 

Segundo dados do projeto 20 anos de pesquisa sobre o aborto no Brasil as 

mulheres 20 e 29 anos, católicas são as de maiores índices na pesquisa, referente as 

mulheres que abortam, desse modo quebrando toda generalização que acontece, em 

que a mulher que aborta geralmente é adolescente na sua primeira gestação, e sem 

religião formada, já que o aborto é repudiado pela igreja.  
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3.  O ABORTO NO MUNDO 

Em vários lugares do mundo o aborto já é legalizado, em alguns, mesmo sendo 

legalizado, há algumas restrições, porém em outros países o aborto pode ser 

praticado sem qualquer restrição específica, porém esses dados podem variar, mas 

quase todas as nações permitem que as mulheres interrompam sua gravidez para 

salvar sua vida, segundo um estudo feito do Pew Research Center (MEIRELLES, 

2017). Inclusive países vizinhos ao Brasil também já tratam da temática aborto, 

legalizando sua prática, como exemplo do Uruguai, a lei Uruguaia aprovada em 2012 

autoriza que qualquer mulher aborte até a 12º semana de gestação, em caso de 

estupro o prazo vai até a 14º semana, e quando a risco de morte ou má formação do 

feto não limites para que seja praticado o aborto (TERRA, 2017). 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) no mundo cerca de 25 

milhões de abortos inseguros são realizados (JOVCHEV, 2018), ou seja, essa taxa só 

reforça o argumento de que o aborto, mesmo sendo proibido, acontece e mata todos 

os dias. 

 

3.1 PAISES EM QUE O ABORTO É LEGALIZADO 

 

Segundo dados da OMS países que proíbem o aborto não possuem um 

controle sobre a prática (CHADE, 2016), possuindo um número de abortos maiores 

do que em países que o aborto tem uma legislação mais flexível, já esses países em 

que o aborto é autorizado houve uma queda no número de realização de abortos. 

Nos Estados Unidos da América, país com maior potência mundial, o aborto é 

legalizado em todo seu território, desde 1973 sobre diretrizes da decisão da Suprema 

Corte Roe v. Wade. 

Na França a lei exige o aconselhamento da mulher durante o processo de 

aborto, e o aborto é legalizado desde 1975 até a 14º semana de gestação. 

Em Cuba basta que a mulher solicite no serviço de saúde pública que ela 

poderá realizar gratuitamente o aborto, a legislação cubana permite o aborto em 

qualquer situação desde o ano de 1968. 

Na nossa vizinha Argentina a legislação é um pouco semelhante a brasileira, 

permitindo o aborto apenas em caso de risco de vida para a gestante e gestação 

resultante de estupro. 
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3.2  PAISES EM QUE O ABORTO É CRIMINALIZADO 

 

No mundo ainda há países que penalizam o aborto de forma rigorosa, sem dar 

qualquer anistia para a gestante ou para terceiro que a ajude durante o processo de 

aborto. Nicarágua, Honduras e Republica dominicana a prática do aborto é totalmente 

proibido, não havendo nenhum tipo de exceção para a mulher que queira praticar o 

aborto.  

Segundo um relatório feito pela ONG Anistia Internacional a Irlanda do Norte 

precisa urgentemente reformular sua legislação sobre aborto (Anistia Internacional, 

2015), pois sua penalidade sobre aborto é totalmente arcaica, sendo prisão perpetua 

tanto para a mulher que fez o aborto como para quem a ajudou de alguma forma.  

Porém como já foi exposto há dados que mostram que proibir o aborto não 

diminui sua pratica, mas se faz com que ele aconteça desenfreadamente, pois a 

mulher não tem nenhuma informação sobre o que fazer diante de tal situação. 
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4. ESPÉCIES LEGAIS DE ABORTO 

O código Penal vigente traz em seu corpo as diversas formas de aborto, sendo 

aqueles que são considerados criminosos e ou leis. Do aborto considerado criminoso 

pode-se destacar o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (artigo 

124), aborto provocado por terceiro (artigo 125 e 12), e também sua forma qualificada 

(artigo 127).  

Porém mesmo o código Penal sendo extremamente rígido com o assunto 

aborto há algumas exceções, as chamadas excludentes de ilicitudes que são os casos 

em que o aborto pode ser feito legalmente. São esses o aborto necessário ou 

terapêutico, aborto sentimental, e o mais recente, aborto em feto anencefálico.  

 

4.1 ABORTO NECESSÁRIO OU TERAPEUTICO (ARTIGO 128, I DO CP) 

 

Quando existir algum risco de vida para a gestante e não houver outro meio 

para salvar sua vida, o aborto caracteriza-se por necessário, este será feito pelo 

médico, não sendo necessário o consentimento da mãe, pois já que a vida constitui-

se um bem jurídico indisponível não se exige essa anuência vinda da gestante.  Trata-

se de uma espécie de estado de necessidade, mas sem a exigência de que o perigo 

seja atual (CAPEZ, 2012).   

No aborto necessário não há a exigência de autorização judicial. Se a gestante 

não quiser o aborto o médico mesmo assim deverá fazê-lo, não havendo crime nessa 

situação. O aborto deve ser feito pelo médico, mas se uma enfermeira fizer o aborto 

também não haverá crime, pois ela estará protegida juridicamente pelo artigo 24 do 

Código Penal, em que se trata do estado de necessidade (MASSOM, 2014). 

 

4.2 ABORTO SENTIMENTAL (ARTIGO 128, II DO CP) 

Nessa situação o aborto será realizado em caso que a mulher seja vítima de 

estupro, não fica a encargo do Estado obrigar a mulher a gerar e criar um filho fruto 

de uma violência tão repugnante que é o estupro, porém, caso a mulher queira seguir 

com a gravidez ela tem o total direito, ou seja, diferente nos casos de aborto 

necessário, no aborto sentimental o médico deve atender a vontade da vítima, 

precisando do seu consentimento ou do seu representante no caso de vítima incapaz. 
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Não é obrigatório autorização judicial, tampouco que seja dada a sentença 

condenatória sobre o autor contra o estuprador para que seja realizado o aborto basta 

prova idônea do atentado sexual. Se caso o médico seja induzido ao erro, ou seja, se 

na situação não existir um crime de estupro e o médico realizar o aborto por conta 

desse erro não haverá crime, ocorre o erro de tipo que exclui o dolo. 

Para ser realizado o aborto em uma vítima de estupro este só pode ser feito 

por um médico, se qualquer outra pessoa realizar o aborto esse fato será típico, porém 

se uma enfermeira auxilia o médico na hora do procedimento nessa situação não 

haverá conduta ilícita, pois, a conduta daquele não constitui fato típico e ilícito. 

 

4.3 ABORTO EM FETO ANENCEFALO 

 

Em caso de anencefalia previamente diagnosticada pelo médico poderá ocorrer 

o aborto, mesmo sem a necessidade de autorização judicial ou do Estado. No dia 14 

de maio de 2012, atendendo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na 

ADPF54/DF, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução CFM nº1. 989/2012, 

disciplinando a atuação prática dos médicos no tocante a interrupção da gravidez 

baseada na anencefalia do feto (MASSOM, 2014). 

Caso a gestante se manifeste a favor do aborto ela tem todo o direito de fazê-

lo com um profissional da saúde, porém se a própria gestante ou terceiro fizer o aborto 

este será caracterizado como crime impossível, pelo artigo 17 do Código Penal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, que mesmo o aborto sendo considerado um tema da atualidade 

pode-se perceber que na verdade esse tema vem de décadas de discussão, pois 

sempre houve mulheres que abortam, mas nunca houve um amparo legal para essas 

mulheres, desse modo é importante perceber que está mais do que na hora do Estado 

dá a devida atenção e importância para a vida da mulher. 

Punir o aborto praticado pela gestante como o código penal faz é castigar duas 

vezes a mulher, uma porque abortar não é algo simples, outra é o julgamento já feito 

pela sociedade.  

O Brasil tem muito o que aprender com outros países em que políticas públicas 

sobre o aborto é discutido e trabalhado em prol a gestante. O Estado precisa ter essa 

evolução sobre seu posicionamento sobre o aborto.  

Em um país laico e democrático é necessário analisar os fatos com os olhos da 

justiça e não de dogmas religiosos ou utilizando como argumento a moral, pois as 

vezes a moral que tanto há defensores é a responsável por ceifar a vida de muitas 

mulheres desamparadas. 

 Desse modo, pode-se concluir que se o aborto não for tratado agora e com 

urgência ele sempre será um tema atual, em qualquer geração, em qualquer época, 

pois adiar a verdade é aceitar a morte de muitas mulheres, porque o aborto acontece 

e sempre vai acontecer, legalizar não é criar aborto e sim é dar a opção de um aborto 

seguro. 
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