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RESUMO 

 

O presente artigo, utilizando o método teórico, tem o objetivo de analisar os aspectos e as 
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atual. Verifica-se que existem dois direitos subjetivos aparentemente conflitantes: a liberdade 

de decisão da mulher e o direito à vida do nascituro. Nesta pesquisa se analisará a extensão de 

cada um destes e seus limites, visto que se admite o aborto em situações de estupro, risco de 

vida à gestante ou doença grave do feto, que impossibilite a vida após nascimento, e se proíbe 

nos demais casos. Abordam-se as características e a evolução histórica do procedimento do 

aborto, bem como, a transformação de sua natureza jurídica com o passar do tempo. 

Mudanças sugerem uma nova perspectiva sobre o assunto, e uma delas, talvez a mais recente, 

é a liberdade da mulher em optar por dar continuidade ou não a geração de uma vida, quando 

não se sente preparada para tal. No entanto, tenta-se averiguar até que ponto iria esse direito à 

liberdade, visto que o STF foi favorável à liberdade de decisão da mulher nos casos de 

gestação de anencéfalo, e ainda não há posicionamento pacífico quanto à gestação de fetos 

com microcefalia, já que tanto o direito à liberdade e à autodeterminação da mulher quanto o 

direito à vida do nascituro integram os direitos da personalidade do ser humano. 

 

Palavras-chave: Direito à Liberdade. Direito à Proteção. Direito do Nascituro.  

 

 

ABORTION: RIGHT TO SELF-DETERMINATION OR RIGHT TO LIFE? 

  

ABSTRACT 

 

The objective of this article is to analyze, using the theoretical method, the legal aspects and 

consequences of abortion practice, according to the current Brazilian legal system. There are 

two apparently conflicting subjective rights: women's freedom of decision and the right to life 

of the unborn child. The extent of each of these, and their limits, is analyzed in this ressarch; 

since abortion is allowed in situations of rape, life threatening to the pregnant woman or 

serious illness of the fetus that makes life impossible after birth; and is prohibited in other 

cases. The characteristics and historical evolution of the abortion procedure are discussed, as 

well as the transformation of its legal nature over time. Changes suggest a new perspective on 

the subject, and one of them, perhaps the most recent one, is the freedom of women to choose 

whether to continue or not to generate a life when they do not feel prepared for it. However, it 

is tried to ascertain the extent to which this right to freedom would go, since the STF was 

favorable to the freedom of decision of the woman in cases of anencephalic gestation, and 

there is still no peaceful position regarding the gestation of fetuses with microcephaly, seen 

that both the right to freedom and self-determination of women and the right to life of the 

unborn are part of the rights of the personality of the human being. 

 

Keywords: Right to Freedom; Right of the Child; Right to Protection. 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No presente trabalho pretende-se abordar o tema aborto, bem como sua perspectiva 

atual, ou seja, o direito de liberdade e de escolha, do livre arbítrio da mulher, confrontado com 

o dever de proteção à vida, ao ser humano, responsabilidades de todos, inclusive do Estado.  

Não se pretende aqui, de forma alguma, esgotar tal tema, mas apenas levantar algumas 

questões muito pertinentes e que podem gerar polêmica sobre o referido assunto. Até aonde 

vai a liberdade de escolha da mulher, sem que o pleno exercício desta liberdade atinja 

diretamente o direito de outrem, neste caso, o direito do nascituro? Quem irá proteger o 

direito à vida do nascituro? Quem irá decidir qual direito deve ser aplicado ao caso concreto? 

Como conciliar ambos os direitos e qual deles deve prevalecer?  O aborto deveria ser então 

legalizado? Ou isso tornaria tal prática banal e costumeira?  

 Esse trabalho abordará questionamentos como esses, que surgem na atualidade e que 

devem ser debatidos e decididos com muita cautela, pois se trata de dois direitos primordiais 

do ser humano, sua vida e a sua liberdade. 

 

  

2 ABORTO 

 

 O aborto é o termo utilizado para a prática de interromper uma gravidez, ou seja, 

impedir que a mesma chegue ao final, que o feto se desenvolva e nasça de forma natural. “O 

aborto nada mais é do que a privação do nascimento (ab: privação ortus: nascimento), seria a 

interrupção da gravidez resultando na morte do feto. Esta interrupção da vida uterina pode 

acontecer naturalmente ou através da ação humana” (LIMA JÚNIOR, 2012, p. 138). 

 

2.1 Aspectos históricos 

 

 Primeiramente, cabe aqui relatar um breve histórico sobre o tema, para que se entenda 

a trajetória do aborto até o momento e então entender a discussão atual sobre o mesmo. 

Atualmente, conforme será explorado mais adiante, o aborto é permitido pela legislação 

brasileira em casos específicos, como, por exemplo, na gravidez advinda de abuso sexual, na 

má formação do feto, que impossibilite a vida após o nascimento ou até mesmo em situações 

que gerem um grave risco para a vida a gestante, entretanto, nem sempre foi assim. 
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Sabe-se que o aborto nem sempre foi considerado como crime, nos tempos da Idade 

Média, tal prática era considerada normal, ou seja, não havia nenhum tipo de controle ou de 

sanção para quem o realizava. Entre os povos hebreus e gregos, a atividade também era 

comum. Em Roma, a Lei das XII Tábuas e as leis da República não cuidavam do aborto, pois 

consideravam o produto da concepção como uma parte do corpo da gestante e não como ser 

autônomo, de modo que a mulher que abortava nada mais fazia do que dispor do próprio 

corpo (CAPEZ, 2015). 

 Entretanto, após o surgimento da igreja católica, ainda no tempo antigo, o aborto 

passou a ser uma conduta considerada proibida, em qualquer hipótese, e quem o praticava era 

cruelmente condenado. Foi então com o cristianismo que o aborto passou a ser efetivamente 

reprovado no meio social, tendo os imperadores Adriano, Constantino e Teodósio reformado 

o direito e assimilado o aborto criminoso ao homicídio (CAPEZ, 2015). 

 Relativamente à Igreja, em seus primeiros tempos, impõe-se a seguinte citação de 

Santo Agostinho, “Toda mulher que faça com que não possa engendrar tantos filhos quanto 

poderia, faz-se culpada de homicídio, da mesma forma que a mulher que procura ferir-se após 

a concepção” (AGOSTINHO apud PAPALEO, 2000, p. 25). Ou seja, a mulher que praticava 

aborto era vista como criminosa, perante a Igreja e perante toda a sociedade. 

 Seja como for, é válido aceitar a tradição que se corporificaria nos livros sagrados, o 

aborto fora conhecido, praticado e condenado pelos antigos hindus que o assimilavam ao 

homicídio e ao infanticídio, ao mesmo tempo em que declaravam a mulher que provocasse o 

auto aborto como impura. Segundo Papaleo, “No Código de Hamurabi pena pecuniária ao 

provocador do aborto, considerando-se, no caso, a qualidade da gestante, a acidentalidade ou 

a voluntariedade do ato. Verificada a interrupção da gravidez pelo aborto provocado, o pai da 

gestante receberia a reparação civil” (PAPALEO, 2000, p. 22).    

 Ainda segundo o autor,  

 

Variaram as posições com o tempo e com as sociedades, sempre fatores 

socioculturais, econômicos e religiosos, configurando comportamento, nem sempre 

constante ou uniforme. O exame histórico do aborto identifica-o como produto 

temporal por excelência. Veja-se, no particular, que nem sempre o aborto foi 

incluído na moral e na política das sociedades. Sabe-se que, antes do cristianismo, 

muito antes, foi reprimido, não se invocando, para tanto, necessariamente, razões 

religiosas ou morais, mas, muita vez, diversidade de motivos, aliás, diversos:  

a) Não se considerava justo praticá-lo, pois privaria o pai de elemento vivo de sua 

propriedade, ferindo-lhe gravemente as prerrogativas intrínsecas da paternidade: 

importantíssimas, para os hebreus, uma e outra, destacadamente a última, fulcro de 

legítimos interesses quanto à perpetuidade da estirpe; 

b) O estado e seu chefe vinham a ser privados de um futuro e indispensável súdito, 

presumidamente importante e inalienável; 
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c) Mais adiante, se entenderia asseverar dos “direitos inalienáveis do feto”, 

definindo-o o titular de prerrogativas (PAPALEO, 2000, p. 19).   

 

 Conclui-se que o aborto foi amplamente discutido, em várias épocas e com 

concepções diferentes, entretanto, hoje, em nosso ordenamento jurídico, tal prática permanece 

tipificada como uma conduta criminosa, salvo exceções que aqui serão apresentadas.   

 

2.2 Conceito 

 

 Considera-se aborto a interrupção da gravidez, com a consequente destruição do 

produto da concepção. Consiste na eliminação da vida intrauterina (CAPEZ, 2015).  Na 

concepção comum da Doutrina Canônica, o “aborto” é a interrupção da gravidez, mediante a 

expulsão do feto vivo “imaturo” do útero materno, que ainda não seja capaz de viver fora dele 

(DIAS, 2011). 

 Na legislação penal existe um tipo de aborto que não é punível, o aborto terapêutico. 

Em relação a ele, a gestação pode ser interrompida por motivos médicos, mas isso deve ser 

feito antes que o feto seja capaz de sobreviver por conta própria. Esse tipo de aborto pode ser 

feito para interromper a gravidez quando a vida da mãe está em perigo, quando a gestação é 

resultada de estupro ou quando o feto é anencéfalo e por isso é incapaz de sobreviver após o 

nascimento. 

 O médico, para realizar o aborto, necessita do prévio consentimento da gestante ou do 

seu representante legal. Não sendo preciso uma condenação judicial do estuprador, no caso de 

abuso sexual, bastando apenas que existam provas, tanto testemunhal quanto por exame de 

corpo delito, que comprovem o atentado sexual, ficando a critério do médico, para decidir a 

intervenção. Aborto doutrinário é uma hipótese que já se trata de matéria vinculante na 

maioria dos Tribunais e é permitida no ordenamento jurídico, no caso de haver uma má 

formação do feto e esta má formação se estende para o caso de feto anencefálico (LIMA 

JÚNIOR).   

 Ou seja, conforme aduz o Art. 128 do Código Penal Brasileiro o aborto praticado pelo 

médico não será punido em duas ocasiões, no caso de aborto necessário, quando não há outro 

meio de salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro (BRASIL, 

1940).  

 Conforme Luiz Regis Prado, o aborto necessário ou terapêutico consiste na 

intervenção cirúrgica realizada com o propósito de salvar a vida da gestante. Baseia-se no 

estado de necessidade, ou seja, é dispensável o consentimento da gestante e é hipótese de 
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aborto legal. Já o aborto sentimental ou humanitário é praticado pelo médico no caso de 

gravidez resultante de estupro, precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, 

de seu representante legal. Trata-se de norma não incriminadora excepcional, logo não é 

possível sua aplicação por analogia para abranger casos em que a gravidez seja decorrente de 

outro delito sexual (PRADO, 2008).  

 

2.3 NATUREZA JURÍDICA 

 

 Classificar por natureza jurídica significa agrupar institutos que tenham entre si pontos 

coincidentes. Portanto, deve-se levar em conta mais o seu conteúdo e menos a sua forma. No 

auto aborto, por exemplo, só há um bem jurídico tutelado, que é o direito à vida do feto. É, 

portanto, a preservação da vida humana intrauterina (CAPEZ, 2015).  

 Já em relação ao aborto provocado por terceiros, coloca-se em jogo não somente o 

direito à vida do feto, mas também a vida da gestante. Ou seja, em todas as espécies de 

aborto, seja aqueles proibidos pela legislação penal brasileira, o que se tutela, o que se 

pretende preservar e resguardar é a vida do nascituro, ou seja, uma vida que ainda não 

consegue se proteger sozinha.  

 Entretanto, nos casos de aborto permitido, que, conforme já mencionado, são os casos 

de má formação do feto, gravidez advinda de abuso sexual ou quando a continuidade da 

gravidez gera risco grave a vida da gestante, o que se busca proteger é a vida da mulher.  

 

 

3 LIBERDADE DE DECISÃO 

 

 Conforme aduz o Art. 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, ou 

seja, todos têm “liberdade” para fazer suas próprias escolhas. Assim, a gestante, com base 

nesta premissa, teria, por ora, o direito de decidir sobre o curso de sua gestação. Atualmente 

sabe-se que a mulher tem o direito de decidir sobre sua vida sexual, ou seja, com quem se 

relacionar, de que forma se relacionar e se deste relacionamento se deseja ou não uma 

gravidez, tendo em vista que, apesar de uma gravidez envolver ao menos duas pessoas, no 

caso o pai e a mãe do feto, é o corpo da mulher que sofrerá alterações e carregará o feto por 

todo o período gestacional.  
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 Entretanto, caso a mulher opte por manter relações sexuais sem proteção, presume-se 

que a mesma assume totalmente o risco de engravidar, ou seja, neste momento, ela exerceu 

sua liberdade, decidindo não se proteger e assumindo o risco de ter um bebê.  

 Nos países como Estados Unidos, Cuba, França, Espanha e Uruguai, o aborto é 

permitido, dentro é claro de suas próprias restrições. Em Cuba o aborto é permitido em 

qualquer situação, desde 1968, e pode ser realizado gratuitamente sob a solicitação da 

gestante no serviço de saúde público cubano. Já nos Estados Unidos o aborto é regulamentado 

em âmbito federal, desde 1973, sob a diretriz da decisão da Suprema Corte Roe v. Wade, o 

aborto é legalizado em todo o território norte-americano, na maioria dos Estados americanos 

não há limite na idade gestacional para a realização do procedimento. Entretanto, em Estados 

com governos conservadores e com os Republicanos em maioria no Legislativo, leis e 

medidas têm sido estabelecidas para restringir o acesso das mulheres ao aborto. 

 Por sua vez, na França, o aborto é permitido por lei desde 1975, desde que realizado 

até a 14ª semana de gestação. A legislação do país também exige o aconselhamento da mulher 

durante o processo. Em janeiro de 2014, uma emenda à lei alterou o texto que previa a 

permissão ao aborto para a mulher que estivesse em situação de desamparo, passando a 

permitir explicitamente o aborto no caso em que a mulher não queira dar seguimento à 

gravidez. 

 Entretanto, em nosso ordenamento jurídico, mesmo diante de muitas discussões e 

questionamentos, o aborto continua sendo uma prática proibida por lei.  

 

 

4 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 Infelizmente muito se fala em dignidade da pessoa humana, entretanto, de forma 

aleatória e sem a menor organização de pensamento, usando a expressão dignidade da pessoa 

humana para defender os direitos fundamentais sem alcançar o seu respectivo e verdadeiro 

significado. 

 É extremamente difícil conceituar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista ser 

um conceito muito amplo. Sua definição engloba diversas concepções e significados. A 

dignidade já nasce com o homem, sempre nasceu, desde o início de sua existência, sendo 

assim, pode-se constatar que nunca houve uma época em que o homem esteve separado de 

sua dignidade, mesmo que ainda não a reconhecesse como tal. 
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 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, assinala o princípio da humanidade e da dignidade já no seu 

preâmbulo, 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo […]. Considerando que as Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e 

valor da pessoa humana […] (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948, on-line). 

 

 Desta feita, a dignidade, nas palavras de Plácido e Silva, pode ser considerada como,  

  
[...] dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, consideração), 

em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa serve de base 

ao próprio respeito em que é tida: compreende-se também como o próprio 

procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito público; em sentido 

jurídico, também se estende como a dignidade a distinção ou a honraria conferida a 

uma pessoa, consistente em cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, 

indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico (SILVA, 1967, p. 

526).  
 

 Ainda sobre dignidade da pessoa humana, Gustavo Tepedino afirma, 

 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da 

marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão 

do § 2º do art. 5º no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, 

mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto 

maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa 

humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento […] (TAPEDINO, 1999, p. 

27-28). 

 

 A dignidade da pessoa humana é um princípio constituído por lei que garante e exige 

que todo cidadão brasileiro esteja assegurado dos seus direitos sociais e individuais, sendo um 

princípio regulamentado nos direitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 

1988, em seu Artigo 1º, inciso III, no qual vejamos, “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade da pessoa 

humana” (BRASIL, 1988).  

 Desta feita, todo cidadão brasileiro é dotado deste princípio, uma vez que ele constitui 

o chamado estado democrático de direito, que também é um dos direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal. 

 

4.1 Direito de liberdade da mulher 
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 Naturalmente, homens e mulheres são iguais perante a lei, desta forma, a mulher 

possui o direito à liberdade, ou seja, possui livre arbítrio para decidir sobre sua vida, suas 

ações, decidir o que fazer e como usar seu corpo. Essa liberdade, direito líquido e certo, 

adquirida pelas mulheres está prevista na Carta Magna, ou seja, na Constituição Federal.  

 Desta feita, cada vez mais, as mulheres vêm lutando por seus direitos, igualdade para 

com os homens, direito de decidir sobre sua vida e vêm com êxito adquirindo tais condições. 

Com o passar dos tempos, não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, começaram a 

reivindicar seus direitos, suas liberdades, desejando gozar plenamente de suas vidas. 

 Ademais, focalizando especialmente nos países da Europa, por volta do ano de 1965, 

observaram-se grandes transformações no ordenamento social. Papaleo, em sua obra Aborto e 

contracepção: atualidade e complexidade da Questão, apresenta o panorama nesses países, 

nos anos 60, nessa época o povo apresentava uma crescente reivindicação em relação aos 

direitos da mulher, em relação à sua liberdade sexual, sua emancipação frete ao matrimônio, 

estudos, planejamentos e filhos, as mulheres europeias reivindicam, então, o aborto e o direito 

de poderem o escolher (PAPALEO, 2000).  

 Vê-se assim que, há muito tempo, as mulheres vêm reivindicando seus direitos 

políticos, sociais, econômicos e até mesmo sexuais. Porém, junto com essa tal liberdade, 

vieram também as responsabilidades dos atos praticados, inclusive no que se refere aos 

métodos contraceptivos.   

 Enquanto as mulheres das classes rica e média chegam, por vezes, a constituição de 

associações contrárias, principalmente, ao aborto, poucas são as que rejeitam as práticas 

anticonceptivas. Muitas esquerdistas assumem a posição de combate, radicalizando-se. 

Animam-se algumas a denunciar quaisquer programas de limitação, reivindicando a inteira 

liberdade de agir e decidir (PAPALEO, 2000).  

 No mundo em que vivemos atualmente, a maioria absoluta das mulheres possuem 

acesso a métodos contraceptivos, bem como a informações sobre como se prevenir uma 

gravidez indesejada. Este fato, ao contrário do que muitos pensam, está ao alcance de 

mulheres de todas as classes sociais, tendo em vista que alguns destes métodos contraceptivos 

são fornecidos gratuitamente em redes de postos de saúde por todo o país.  

 Desta feita pode-se concluir que, na maioria nos casos, a mulher tem sim o direito e o 

dever de decidir sobre sua vida e sobre a constituição ou não de uma família.  

 

4.2 Direitos da personalidade 
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 Os direitos da personalidade podem ser definidos como direitos que vem a ser 

irrenunciáveis e intransmissíveis, entretanto, o reconhecimento desses direitos é recente, pois 

até o século XIX uma teoria negava que tais direitos existiam. Os direitos a personalidade, 

garantidos pelo Código Civil, têm como os principais direitos, a vida, a integridade física e 

psíquica, os direitos às partes destacadas do corpo e sobre o cadáver, direito à liberdade, 

direito à honra, ao resguardo e ao segredo, direito à identidade pessoal (nome, título e sinal 

pessoal), direito à verdade, direito à igualdade formal e direito à igualdade material prevista 

constitucionalmente, direito moral do autor (LIMA JÚNIOR, 2012).   

 Conforme nos ensina Carlos Alberto Bittar, considera-se, como um direito da 

personalidade, os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 

projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de 

valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a 

intelectualidade e outros tantos (BITTAR, 2001).  

 Já nos dizeres de Maria Helena Diniz, o direito da personalidade é o direito da pessoa 

de defender o que lhe é próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a 

privacidade, a honra, etc. É o direito subjetivo de exigir um comportamento negativo de 

todos, protegendo um bem próprio, valendo-se de ação judicial (DINIZ, 2005).   

 Desta feita, cada direito da personalidade corresponde a um valor fundamental do ser 

humano, a começar pelo seu próprio corpo, ou seja, a integridade física e psíquica da mulher, 

em relação a ter ou não um filho, deve ser amplamente e bravamente respeitada, ou seja, trata-

se aqui de um direito personalíssimo da mulher, direito este que deve ser resguardado.  

 Para se mensurar a importância de tais direitos, doutrinadores e juristas cogitam a 

hipótese de que sem a existência destes direitos, não seria possível a existência do próprio 

homem. Ademais, cabe destacar que os direitos da personalidade são não patrimoniais e 

inatos à pessoa, gerando assim características de intransmissibilidade, indisponibilidade, 

irrenunciabilidade, inexpropriabilidade, imprescritibilidade e vitaliciedade.   

 

4.3 Direito à proteção 

  

 Conforme já mencionado anteriormente, os direitos da personalidade são direitos 

inerentes à natureza humana, ou seja, já nascem com todo o ser humano, eles existem 

independentemente da personalidade ou da capacidade do indivíduo, tendo em vista que os 

mesmos se referem a valores fundamentais, direitos estes previstos e protegidos pela 

Constituição Federal. Desta feita, tem-se que, no prisma da prática do aborto, a mulher deve 
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sim ser protegida e ter seus direitos de dignidade e de liberdade protegidos, entretanto, o 

nascituro também precisa desta proteção.  

 O direito já está garantido ao nascituro, devendo então ser respeitado antes mesmo do 

seu nascimento, entretanto, a dificuldade fica a cargo de quem irá tutelar este direito em seu 

lugar, quem atuará como substituto processual do nascituro. Sendo assim, o Estado, busca 

tutelar este direito, e a forma encontrada foi punindo quem realizasse o aborto, salvo as 

exceções já aqui mencionadas, tendo em vista que não é possível estar a todo tempo, em 

tempo real, elidir tal prática.  

 

4.4 Direito à vida 

 

 A Constituição Federal garante a inviolabilidade da vida e a dignidade da pessoa 

humana. A vida que é defendida na Constituição não se limita como a evolução biológica, 

mas também com as qualificações individuais, sociais, políticas e até ecológicas. Dessa forma 

a Constituição protege a vida humana desde o planejamento da vida, até ela estar dentro do 

ambiente do ecossistema (LIMA JÚNIOR, 2012, p. 28).  

 A vida é o princípio mais importante existente em nosso ordenamento jurídico, 

previsto na Carta Magna, ou seja, na Constituição, tornando-se um direito imprescindível, 

inviolável, inerente à dignidade da pessoa humana. No indivíduo humano “vivente”, que não 

é meio, mas fim, apesar de ser animal violento passional e enganador, existe um valor 

primordial, sua “vida”, portanto o direito à vida, deve ser sempre considerado o direito 

fundamental por excelência. Em relação ao direito à vida, ele não é somente o “[...] direito dos 

indivíduos humanos de hoje; mas também do direito à vida daqueles viventes que ainda não 

nasceram e que não poderiam nascer, por exemplo, se acontecesse o holocausto atômico, por 

ele tantas vezes denunciado” (DIAS, 2011, p. 26).  

 Ainda segundo Dias, “os valores últimos não são confrontáveis, e por isto mesmo, 

“não são” negociáveis; portanto, não são “renunciáveis”. Para ele o princípio fundamental da 

Moral é o respeito da Pessoa humana, porque a vida humana é o que existe de mais precioso 

[...]” (DIAS, 2011, p. 27).  Ou seja, o direito a vida não está mais em discussão, sua 

importância está tão evidente, destacada, que sua proteção se tornou primordial, a qualquer 

tempo, de qualquer modo e em qualquer lugar.  Desta forma, cabe ao Estado, garantidor do 

direito, se utilizar de todos os mecanismos possíveis para garantir que a vida humana seja 

preservada e respeitada.  
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 O direito à vida é um direito que implica, da parte do Estado, pura e simplesmente, um 

comportamento negativo: Não Matar! Já o direito a viver implica, da parte do Estado também, 

um comportamento positivo, isto é, implica intervenção de políticas econômicas inspirados a 

princípios de justiça distributiva, e da parte dos “outros” também um comportamento positivo 

de sustentação, promoção e proteção solidária da vida, como valor primordial (DIAS, 2011).  

Sendo assim, o direito a vida, conforme já mencionado, é inerente a todos os seres humanos, 

inclusive aos nascituros, aqueles que ainda não nasceram.  

 A vida humana, enquanto valor primordial porque conditio sine qua non para todos os 

demais valores é um direito fundamental de “todos” os homens, não de alguns privilegiados 

ou daqueles melhor desenvolvidos psíquico somaticamente, mas de todos os indivíduos que 

compartilham a mesma natureza humana, humanistas. Consequentemente, o dever de Não 

matar também obriga a “todos”, inclusive ao Estado, enquanto estrutura a serviço do 

indivíduo humano (DIAS, 2011).  

 Outra questão importante que impacta na proteção da vida é a sua concepção com 

consciência. Bobbio citou o primeiro artigo da Lei 194/78, onde diz que o Estado garante o 

direito à procriação consciente e responsável. Segundo ele, esse direito tem razão de ser 

somente se afirmarmos e se aceitamos o “dever” de uma relação sexual consciente e 

responsável, isto é, entre pessoas conscientes das consequências do seu ato e prontas a 

assumir os deveres que delas derivam (DIAS, 2011).  

 Importa abordarmos questões econômicas, políticas, demográficas e ecológicas que, 

direta ou indiretamente, se relacionam com os problemas populacionais, se significação causal 

irrecusável em relação ao aborto e à contracepção (PAPALEO, 2000).  

 O planejamento familiar está na ordem do dia no mundo de hoje, o problema interessa 

a todos os governos e a todos os povos. Examiná-lo impõe considerar inúmeras questões, 

destacadamente a anticoncepção, a contracepção e o aborto, que demandam focalizações 

diversas, dentre outras, por sua particular significação e importância demográfica, econômica, 

ecológica, de alimentação das massas, de desenvolvimento e política. Tais correlações são de 

toda evidencia e indispensáveis à melhor compreensão do tema (PAPALEO, 2000).  

 

4.5 Direito do nascituro 

 

 O termo nascituro tem origem na palavra latina nasciturus que significa aquele que 

ainda não nasceu, mas está para nascer. O nascituro seria o ser que já foi concebido, mas 
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ainda não nasceu, ou seja, já foi feita a fecundação e este ser como já foi explicado possui 

características que o distingue de outro ser e da gestante (LIMA JÚNIOR, 2012).   

 Indagação séria é a formulada pelos teólogos a respeito do início da vida humana e se 

o mesmo implica a existência da pessoa. Predomina a opinião de que a pessoa exista desde o 

primeiro instante da fecundação, na qual se conclui que, nesse entendimento, o aborto 

ocorreria a qualquer momento a partir daí. Há, todavia, opiniões não exatamente coincidentes 

com essa precoce instalação da pessoa. “Alguns estudiosos de ética e moralistas julgam-se 

bastante certos ou estão convencidos de que na fase primária entre a fecundação e o implante 

não se pode ainda falar de pessoa humana” (PAPALEO, 2000, p. 79).  

 Mesmo pela amplitude e pela relevância do debate sobre o aborto procurado, devemos 

considerar que ele compreende, além do tema do direito à vida, strictu sensu, ou seja, o direito 

a não ser assassinado, também o direito a nascer, a não ser deixado morrer e a ser mantido em 

vida ou direito à sobrevivência (DIAS, 2011).  Ou seja, o nascituro tem o direito de viver, de 

completar seu ciclo natural de vida, vir ao mundo, ser concebido.  

 Segundo Dias, “[...] o problema daquilo que se deve fazer ou daquilo que não se deve 

fazer é um problema, antes de tudo, da Sociedade civil no seu complexo mais do que 

Indivíduo-cidadão. Os códigos morais e jurídicos são postos, originariamente, a salvaguardar 

o grupo social no seu conjunto, mais do que os seus membros” (DIAS, 2011, p. 41). Desta 

forma, levando-se em conta o contexto atual, todos os nascituros devem ser protegidos, ou 

seja, a vida do feto deve prevalecer em relação a vontade única e exclusiva da mãe, que, pode 

desejar interromper a gravidez.  

 Existem alguns métodos que são utilizados atualmente pelas mulheres para prevenir 

eventual gravidez indesejada, como por exemplo, a pílula anticoncepcional, o DIL, a 

camisinha, entre outros, ou seja, a mulher tem a oportunidade de decidir se quer ou não ter um 

filho, entretanto, após a concepção, o nascituro passa a ter o direito de viver.  

 Cabe aqui uma reflexão importante, pois teria o nascituro que pagar pelos atos da 

gestante? Teria ele culpa de fatos que levaram a gestante a decidir interromper a gravidez? 

Diante desta situação, como fica o direito à vida do nascituro? Quem deve decidir pela 

continuidade da vida do nascituro?   

 Conforme já mencionado, o Estado tem o dever de zelar e de cuidar da vida, direito 

primordial e inerente a todo o ser humano, devendo este direito prevalecer, quando em 

conflito com o direito de liberdade da mulher.  
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5 INCOLUMIDADE FÍSICA DO NASCITURO 

 

 Sabe-se que a vida começa durante a gestação, ou seja, a partir do momento em que o 

embrião começa a se desenvolver já existe vida, e com isso, já existe direito tutelado, ou seja, 

proteção à vida. 

 É amplamente sustentado que só a Pessoa humana possui direitos humanos 

fundamentais. A existência desta tese explica, suficientemente, a importância de negar que o 

embrião precoce seja um Homem, sujeito de direitos. Foram apresentadas quatro diferentes 

razões, o reconhecimento, alguns dizem que o embrião não é considerado Pessoa porque não 

é recebido e reconhecido como tal pelos outros homens. Os atributos psicológicos, dizem que 

o embrião não é uma pessoa por não possui os atributos psicológicos considerados 

necessários para se configurar como tal. O desenvolvimento Orgânico, outros dizem, ainda, 

que o embrião não adquiriu o desenvolvimento orgânico, por não ter desenvolvido os órgãos 

dos sentidos e do cérebro, logo não é uma pessoa, ele é uma entidade pré-pessoal que sofre 

uma mutação substancial para ser uma pessoa. O caráter Epigenético: o seu papel na formação 

e no emergir de novos traços e características não existe, logo não pode ser uma pessoa 

(DIAS, 2011). 

 

 

6. APLICAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 Atualmente, em nosso ordenamento jurídico brasileiro, o aborto é tipificado pelos 

Artigos 124, 125, 126, 127 e 128 do Código Penal,  

 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (grifo nosso). 

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

(Vide ADPF 54) 

Pena - detenção, de um a três anos. 

Aborto provocado por terceiro (grifo nosso).  

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

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

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

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

 Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 

quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido 

mediante fraude, grave ameaça ou violência 

 Forma qualificada 

 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. 

 Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  (Vide ADPF 54) 



16 
 

Aborto necessário (grifo nosso).  

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 (BRASIL, 1940). 

 

 Ou seja, conforme já mencionado alhures, o aborto somente é permitido em casos de 

gravidez resultante de estupro ou quando não há outro meio de salvar a vida da gestante.  

 

 

7 CRIME 

 

 Conforme já mencionado, no Brasil, o aborto é considerado como um crime praticado 

contra a vida humana. O mesmo está regulamento pelo Código Penal Brasileiro, mais 

especificamente entre os Artigos 124 a 128 do referido diploma legal. Também foi 

apresentado que para cada espécie de aborto, ou seja, para cada tipo penal há uma sanção, 

entretanto, não é qualificado como crime quando praticado em algumas situações. 

 Tais situações acontecem quando o médico toma tal decisão advinda de uma gravidez 

em que há risco de morte para a gestante ou quando a gravidez é resultante de um estupro. 

Atualmente, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, caso o feto venha a ser 

anencefálico, o aborto também é permitido. Nos casos de abortos permitidos no Brasil, o 

próprio governo fornece gratuitamente meios de se realizar o aborto legal pelo Sistema Único 

de Saúde. 

 

 

8 ABORTOS PERMITIDOS 

 

 Atualmente, em nosso ordenamento jurídico, há a liberação da prática do aborto em 

casos específicos, como, por exemplo, no caso de estupro ou quando a vida da gestante está 

em risco.  O aborto natural consiste na interrupção espontânea da gravidez, nesta hipótese não 

há crime. Já o aborto acidental é aquele que decorre de traumatismo ou outro acidente, aqui 

também não há crime, no aborto involuntário, ou seja, o aborto sem a ação do homem, o 

aborto natural, ele pode ser provocado por distúrbios genéticos, anomalias cromossômicas 

causando incompatibilidade de vida, ocasionando a morte do ovo e depois expulsando, 

causando assim o aborto (LIMA JÚNIOR, 2012).  Aborto provocado é a interrupção da 

gravidez provocada por uma ação humana resultando na extração do feto do útero da gestante. 
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O aborto provocado pode ser feito de duas formas ou pela própria mãe ou por um terceiro que 

realiza este aborto (LIMA JÚNIOR, 2012).  

 Em relação ao auto aborto e aborto consentido, o Artigo 124, primeira parte, prevê o 

denominado auto aborto: “provocar aborto em si mesma”. Trata-se de delito especial próprio, 

logo não se admite co-autoria, apenas participação. A segunda parte do citado dispositivo 

versa sobre o aborto consentido, que ocorre quando a gestante consente que outrem o faça. 

Aborto provocado por terceiro. Pode ser provocado sem o consentimento da gestante (Art. 

125) ou com o seu consentimento (Art. 126). Na primeira hipótese, o agente emprega a força 

física, a ameaça ou a fraude para a realização das manobras abortivas. Na segunda, o aborto é 

realizado com o consentimento, expresso ou tácito, desde que inequívoco, da gestante. 

(PRADO, 2008).  O aborto eugenésico é aquele praticado na hipótese de riscos fundados de 

que o embrião ou o feto sejam portadores de graves anomalias genéticas de qualquer natureza 

ou de outros defeitos físicos ou psíquicos decorrentes da gravidez. Não é admitida pela 

legislação penal pátria (PRADO, 2008).  

 

8.1 Da tese da legalização do aborto 

 

 Atualmente ocorreu uma discussão perante o STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a 

legalização do aborto. Muito se discutia sobre a questão do feto anencéfalo, ou seja, 

anencefalia é uma má formação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do 

encéfalo e da calota craniana, proveniente de defeito de fechamento do tubo neural nas 

primeiras semanas da formação embrionária. 

 Ou seja, quando o feto é diagnosticado com uma malformação, o bebê nasce sem parte 

do cérebro. Esta doença ocorre em 1 (um) para cada 700 (setecentos) bebês nascidos vivos, 

entretanto, cerca de 400 bebês são diagnosticados com a doença todos os anos. 

Aparentemente, o que causa esta doença é uma deficiência no ácido fólico na dieta das 

gestantes, causando cerca de 50% (cinquenta por cento) dos casos, mas fatores genéticos e 

ambientais também influenciam os números. Infelizmente, a morte do bebê é considerada 

certa, e os riscos para a mulher aumentam à medida que a gravidez é levada adiante. 

 Desta feita, após inúmeras discussões sobre o caso, a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº. 54 garantiu, no Brasil, a interrupção terapêutica da gestação de feto 

anencéfalo. A decisão do STF decidiu que não deve ser considerado crime a prática do aborto 

em casos de feto anencéfalo, ou seja, a decisão não descriminalizou o aborto, bem como não 

criou nenhuma exceção ao ato criminoso previsto no Código Penal Brasileiro, apenas abriu 
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esta exceção. Antes dessa decisão, os Tribunais não tinham uma interpretação definitiva ou 

pelo menos pacífica sobre tal tema, desta forma, acabando por se deparar com decisões das 

mais diversas. Durante a votação, o projeto recebeu ampla cobertura midiática, sendo 

destaque em jornais impressos, pela televisão e rádio. Também teve grande espaço na 

Internet, sendo um dos assuntos mais comentados entre os brasileiros. Gerou protestos e 

críticas por parte, principalmente, de grupos religiosos, entre eles católicos, espíritas e 

evangélicos, que condenaram a decisão do STF e defenderam a posição de que, mesmo sem 

cérebro, a vida do feto deve ser protegida. Médicos que não concordam com os preceitos 

destas crenças, em geral, aclamaram o resultado da votação, destacando os riscos à saúde da 

mulher, feministas defenderam o direito de escolha da gestante. 

 A referida votação levou em conta a dignidade da própria mulher, ou seja, que era 

obrigada a carregar um feto com poucas chances de sobreviver, bem como sua saúde, tendo 

em vista que a gestação pode ter complicações e colocar em risco a vida da gestante.  

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

 O tema aborto envolve dois direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, o direito 

à vida e o direito à liberdade de autodeterminação. Ambos os direitos são devidamente 

reconhecidos e protegidos pela Constituição Federal, a Carta Magna do nosso ordenamento 

jurídico.  

 Diante do aparente conflito de normas, tem-se dois pontos de vista divergentes sobre o 

aborto: o primeiro ponto de vista, tomando como principal objetivo a vida do nascituro ou a 

vida do possível ser humano, mesmo que as possibilidades de vida saudável sejam exíguas e o 

segundo, o direito de liberdade da mulher de decidir sobre carregar o feto em seu útero, sobre 

a vida de seus pósteros. 

 Assim, tem-se o entendimento majoritário da doutrina, que o direito à vida deve 

prevalecer diante do direito à liberdade, em razão da máxima proteção do direito à vida, 

contemplado como um direito humano inviolável, imprescritível e irrenunciável; e a 

dubiedade da proficuidade de tal proteção nos casos em que a vida vindoura é 

inexoravelmente comprometida, devendo, indubitavelmente, ter importância a ponderação da 

gestante; mostrando que tal assunto ainda merece bastante análise e cautela, não sendo por 

acaso ainda em pauta nas discussões da Suprema Corte de nosso país. 
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