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RESUMO 

O presente estudo consiste em demonstrar as consequências de eventual 

aprovação do Projeto de Lei 478/07 (Estatuto do Nascituro) à luz da Constituição 

Federal de 1988, em relação aos direitos e garantias fundamentais da mulher, bem 

como o cenário e efeitos concernentes ao debate sobre a descriminalização do aborto 

e a polêmica diante de sua possível legalização no Brasil. A pesquisa adota 

abordagem transversal do assunto, sobretudo porque conecta o Direito Constitucional, 

os Direitos Fundamentais das mulheres e à saúde, e a Sociologia. As categorias 

relacionadas ao Neoconstitucionalismo serão bases epistemológicas para a análise 

de normas e modelos constitucionais, impactando a relação entre a concretização do 

direito à liberdade e os anseios e instabilidades da sociedade brasileira e seus valores 

tradicionais.  

 

INTRODUÇÃO 

O Estatuto do Nascituro, Projeto de Lei 478/07 que tramita na Câmara dos 

Deputados, tem a finalidade de manter a criminalização do aborto, e ainda, obstar as 

hipóteses em que o aborto é permitido pela lei e pelo Judiciário, quais sejam, quando 

há risco de vida para mulher, em se tratando de vítima de violência sexual, e nos casos 

de nascituro deficiente. Portanto, parece revelar retrocessos históricos, jurídicos e 

sociais. 

Diante da polêmica de sua legalização por diversos aspectos sociais, 

jurídicos, econômicos, políticos e principalmente religiosos, a análise do aborto ainda 

suscita dilemas e hipocrisia na sociedade brasileira. Obscurecido não raro por 

prejulgamentos, o assunto precisa ser esclarecido a fim de que os diretos previstos 

na Constituição, como à vida, à dignidade e à saúde sejam garantidos às mulheres. 

 

OBJETIVOS 

 

A discussão atual sobre o aborto visa de lege ferenda avaliar o Estatuto do 

Nascituro e a polêmica em torno da legalização, bem como suas consequências à 

vida da mulher e à sociedade brasileira. 



Especificamente pretende averiguar o Estatuto do Nascituro (Projeto de Lei 

478/07) à luz da Constituição de 1988, dos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e da legislação brasileira. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa procura abordagem transversal do assunto, sobretudo porque 

conecta Direito e Sociologia. As categorias relacionadas ao Neoconstitucionalismo, 

para a análise de normas e modelos constitucionais, impactando a relação entre a 

concretização do direito e os anseios e instabilidades da sociedade em relação aos 

direitos das mulheres e dos nascituros. 

 A metodologia adota a via crítico-dialética, a partir dos pressupostos do direito 

constitucional e da sociologia, buscando um permanente diálogo das fontes acerca da 

problemática do aborto na sociedade brasileira, dando ênfase ao Estatuto do 

Nascituro e aos direitos da mulher em face da Constituição. 

  

DESENVOLVIMENTO 

O mapeamento do cenário jurídico brasileiro do aborto, exige  uma breve 

explanação do cenário mundial, tabulando a casuística em face dos direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição, seus alcance, limites, limite dos 

limites e sentidos à luz da proporcionalidade.  

Dessa forma a pesquisa se desenrola ao submeter a um crivo quantitativo 

e qualitativo o debate em torno da legalização do aborto, e mensurar os impactos 

desta realidade às mulheres, sempre ajustando a discussão aos diretos da mulher e 

do nascituro. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa se debruçou num primeiro momento sobre a relação entre o 

aborto e os direitos fundamentais, cujas tensões reclamam alcance e sentido à luz da 

proporcionalidade e proibição de insuficiência. Tabular as informações sobre as 



concepções de aborto e suas espécies, uma breve historiografia, amplou o panorama 

reflexivo sobre o nascituro como sujeito de direitos, a partir dos marcos sobre a vida 

e a morte. 

Consequência direta da percepção axiológica da abordagem, necessária 

uma dialética cruzada entre direito natural e direito positivo, para uma clara reflexão 

sobre o direito à vida. Nesse sentido coube à exegese de lege ferenda sobre O 

Estatuto do Nascituro, os debates parlamentares e alterações propostas no Projeto 

de Lei 478/07, plasmaram-se num viés que cotejou o Estatuto e os direitos e garantias 

fundamentais da mulher previstos na Constituição de 1988. 

E nesse caminho preliminar, desenvolve a pesquisa um atalho crucial: a 

diferença entre despenalização, legalização e liberação do aborto, traçando um 

cenário do aborto no ordenamento jurídico brasileiro e sua criminalização, além da  

polêmica em torno da legalização: numa crítica pluralista, imprescindível o 

aprofundamento sobre a revolução sexual e movimentos feministas, o choque entre 

liberdades individuais e o Estado democrático de direito, e a fertilização cruzada entre 

direito à vida, à dignidade e à saúde da mulher.  
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