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1. RESUMO 
  

 A questão do aborto é polêmica, pois, perpassa concepções morais, éticas, 

políticas e costumes de uma sociedade. Entretanto, é de extrema importância que 

seja feito o debate, aos olhos da Constituição Federal e do Estado laico ao qual 

estamos inseridos. Debater e refletir são, sem dúvida, uma das formas de 

transformação de mentalidades e realidades. Este trabalho irá abordar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n°442, e sua importância para a luta 

rumo a descriminalização do aborto e da afirmação de direitos das mulheres.  

  

2. INTRODUÇÃO 
  

O objetivo deste trabalho é evidenciar como a criminalização do aborto é 

inconstitucional, especialmente por ferir preceitos, princípios e direitos fundamentais 

das mulheres presentes na Constituição Federal. 

Para isto, a pesquisa elege como objeto de estudo a Arguição de Preceito 

Fundamental (ADPF) n° 442, embasada na seguinte tese: as razões jurídicas que 

moveram a criminalização do aborto pelo código penal de 1940 não se sustentam, 

pois violam uma série de preceitos fundamentais das mulheres, tais como a 

dignidade da pessoa humana, liberdade e planejamento familiar. 

Trata-se de uma ação jurídica ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), no ano de 2017, que expõe e aponta, de forma detalhada e muito bem 

fundamentada, quais são os princípios constitucionais violados e seus impactos nos 

direitos das mulheres.  

Em termos mais simplificados, a ADPF é a maneira de “denunciar” ao 

Supremo Tribunal Federal leis, atos e normas que sejam aplicadas pelo poder 

público e que acabam por ferir preceitos fundamentais previsto em nossa 

Constituição Federal. Cabe proposição da Arguição quando não houver outra 

maneira eficaz que sanar a lesividade questionada. Para cabimento da ADPF, são 

necessários três requisitos, sendo eles:  

 

I.A existência de um ato do Poder Público capaz de provocar a lesão a 
preceito fundamental; II. A demonstração de ameaça ou violação a  
preceitos fundamentais; e III O cumprimento do pressuposto da 
subsidiariedade, ou seja, a demonstração de que não há outro meio 
eficaz de sanar a violação alegada. (BRASIL, 1988). 
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Entendem-se como atos emanados do Poder Público, aqueles produzidos 

pelo governo federal, estadual ou municipal, de natureza administrativa, judicial ou 

normativa e que, eventualmente estejam ferindo preceito fundamental. No caso da 

ação utilizada neste trabalho, a lesão que se propõe a reparar está inscrita nos 

artigos 124 e 126 do Código Penal de 1940, que preveem a pena para a prática 

de aborto, como já citado.  

Para que se discuta a questão do aborto como um problema de saúde 

pública, se faz necessário ultrapassar algumas concepções e construções sociais 

tidas como naturais na nossa sociedade. Para contribuir neste sentido, o presente 

trabalho se dedica em seu primeiro capítulo à discussão de dois pontos importantes, 

sendo o primeiro item, o papel da construção de gênero quando se discute aborto, 

pois, compreendo gênero na nesta perspectiva de construção de identidades 

masculinas e femininas. O segundo ponto, trará um debate a respeito do mito do 

amor materno, portanto, sendo questionado se de fato existe o instinto materno na 

vida das mulheres como algo inato a sua condição biológica, e, portanto natural, 

pois, sendo considerado natural, é um processo pelo qual todas, em algum momento 

da vida, terão que passar e, naturalmente vão lidar com todos os aspectos que 

envolvem a gravidez, portanto gera na sociedade a não aceitação do aborto como 

opção na vida das mulheres. 

 No segundo capítulo, a Arguição de Preceito Fundamental n°442 será 

afirmada como mais um instrumento na luta pelos direitos da mulher e tem seu 

conteúdo destrinchado, comprovando sua tese de que a criminalização, além de 

ineficaz é inconstitucional, utilizando para tal, as ferramentas do próprio judiciário 

submetendo os artigos 124 e 126 do código penal ao teste de proporcionalidade. 

Para tanto, são aplicados os seguintes testes: o da Adequação, que avalia 

primeiro se existe no feto ou embrião um objeto passível de proteção pela 

criminalização do e ainda constata se a criminalização tem atingido o objetivo, que é 

o da não realização do ato. Já o teste da Necessidade verifica se a norma tem 

fundamento para existir e não se trata de um ato arbitrário, além do teste da 

Proporcionalidade Estrita, que avalia se os benefícios da lei justificam os seus 

efeitos. (BRASIL, 2017, p. 46). 
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Desta forma, a pesquisa buscou esmiuçar todos estes testes, e trazer seus 

resultados acompanhados de dados da realidade brasileira quando se fala de aborto 

inseguro.  

3. OBJETIVOS 

Objetivou-se com esta pesquisa salientar a importância de se discutir a 

questão do aborto como problema de saúde pública, afastando os argumentos 

morais e religiosos que circundam o assunto. Contribuir dessa maneira, para levar 

o debate para a esfera de cumprimento de direitos das mulheres previstos na 

Constituição Federal, bem como demonstrar como a criminalização não se justifica 

por não alcançar seu objetivo. 

  

4. METODOLOGIA 

A pesquisa possui abordagem qualitativa, com levantamento bibliográfico 

focado em autoras que estudam a causa feminina e têm como objeto de pesquisa o 

aborto, bem como análise de todos os argumentos trazidos pela Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n°442. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

  

O aborto é considerado crime no Brasil pelo Código Penal de 1940, 

expressos nos artigos 124 e 126, que prevê pena de um a três anos a mulher que o 

praticar e, de um a quatro anos para quem a auxiliar na interrupção da gravidez.    

 Em 2010, Débora Diniz e Marcelo Medeiros apresentaram os resultados da 

Pesquisa Nacional de Aborto, que é mais um levantamento que pode nos conduzir a 

conclusão que a criminalização não tem tido efeito, de maneira a evitar a prática de 

aborto, além do recorte social que existe, pois são as mulheres negras, pobres e 

periféricas as maiores vítimas.  

Trata-se de pesquisa por uma amostragem aleatória estratificada de 

domicílios que combinou duas técnicas de sondagem: a técnica de urna e 

questionários. A pesquisa abrangeu mulheres com idades entre 18 e 39 anos em 

2010, em todo o Brasil urbano e teve como objetivo oferecer dados sobre aborto no 

Brasil, para contribuir para ações de saúde pública para as mulheres em idade 

reprodutiva.  
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 Os dados foram coletados por questionários auto preenchidos depositados 

em urna, procedimento conhecido como técnica de urna, com perguntas fechadas 

sobre aborto. E também através de questionários1 face a face preenchidos por 

entrevistadoras, que indagavam a respeito das  informações sociais e demográficas. 

Neste caso, a escolha por mulheres para conduzir a entrevista não foi neutra, e sim 

uma maneira de estabelecer um vínculo que talvez fosse mais difícil com homens, 

por se tratar de um tema delicado.  

 A pesquisa teve como recorte mulheres com idades entre 18 e 39 anos, 

alfabetizadas e residentes no Brasil urbano em 2010. Faixa etária esta que 

compreende a maioria dos eventos reprodutivos das mulheres brasileiras. 

Em 2010, no Brasil urbano, 15% das mulheres entrevistadas relataram ter 

realizado aborto alguma vez na vida. Em termos simples, isso significa que, ao final 

de sua vida reprodutiva, mais de um quinto das mulheres no Brasil urbano fez 

aborto. Cerca de 60% das mulheres fizeram seu último (ou único) aborto no centro 

do período reprodutivo, isto é, entre 18 e 29 anos, sendo o pico da incidência entre 

20 e 24 anos (24% nesta faixa etária apenas). Vale notar ainda que 15% das 

mulheres não sabem ou não responderam a idade com que realizaram o último 

aborto (ibidem, p. 962). 

A pesquisa apontou que o aborto é mais frequente entre mulheres de 

escolaridade muito baixa. A dimensão de mulheres que fizeram aborto alcança 

23% entre aquelas com até o quarto ano do ensino fundamental (ou nível 

correspondente). Já o de mulheres com o ensino médio concluído é de 12%. A 

ocorrência de aborto entre as mulheres de diferentes religiões é muito próxima.  

A criminalização só atinge mulheres que já estão à margem da sociedade, 

estas que serão criminalizadas ou que vão perder suas vidas, por ter como única 

opção, o aborto clandestino e inseguro. São mulheres pobres, negras, indígenas e 

com baixa escolarização, aquelas que o Estado já deixou de acolher em quase 

todas as esferas da sua vida e não seria diferente neste momento crítico como de 

uma gravidez indesejada, e os resultados da pesquisa ainda indicam, portanto, que 

o aborto está diretamente relacionado à questão de gênero, às desigualdades 

                                                 
1
O questionário que seria depositado na urna continha as seguintes questões: a idade exata da 

mulher; a pergunta sobre a realização do aborto e, em caso afirmativo, com que idade foi realizado o 
último; se usou medicamento para fazê-lo e se ficou internada em função desse aborto. Já o 
questionário realizado por entrevista face a face continha questões sobre alfabetização, faixa etária, 
escolaridade, condição trabalhista, frequência ao posto de saúde e ginecologista, situação conjugal, 
fecundidade, tamanho da família, religião e renda familiar. (2010, p. 961). 
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sociais e aos problemas de saúde pública. O que ficará mais evidente quando 

apresentado os argumentos presentes no objeto de estudo deste trabalho. 

O argumento utilizado na construção da ADPF n°442 é estruturado na 

defesa de que a proibição do aborto fere preceitos fundamentais das mulheres, 

todos eles presentes na Constituição Federal de 1988, sendo eles: o da dignidade 

da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), da cidadania (CF, art. 1º, inciso II) e da 

promoção do bem de todas as pessoas, sem qualquer forma de discriminação (CF, 

art. 3o, inciso IV). 

 Além disso, como todas as mulheres estão potencialmente submetidas à 

proibição penal do aborto, a criminalização afeta de maneira desproporcional 

mulheres negras e indígenas, pobres, de baixa escolaridade e que vivem distante de 

centros urbanos, onde os métodos para realiza-lo são mais inseguros do que 

aqueles utilizados por mulheres com maior acesso à informação e poder econômico, 

resultando em uma grave afronta ao principio da não discriminação. 

  

6. RESULTADOS 

 

A presente pesquisa demonstrou que a criminalização do aborto afronta a 

ideia de promoção de bem estar de todas, “sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (CF, art. 3º, inciso IV), uma 

vez que pela seletividade do sistema penal, o perfil das mulheres mais afetadas por 

essa criminalização é aquele já citado anteriormente: negras e indígenas, pobres, de 

baixa escolaridade e periféricas. 

 Tal criminalização provoca violações ao direito à saúde (CF, art. 6º), à 

integridade física e psicológica das mulheres e à proibição de submissão à tortura ou 

a tratamento desumano ou degradante (CF, art. 5º, III), pois a negação de realizar o 

aborto de forma segura pode levar a mulher a sofrimento intenso, ainda mais grave 

quando realizamos o recorte de etnia, classe, idade, condição e deficiência. 

Segundo afirmou o Relator Especial sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Juan Méndez: “As mulheres são vulneráveis à 

tortura e aos maus-tratos quando procuram assistência médica em função de 

desconformidade real ou aparente com as funções que a sociedade determina para 

cada sexo” (2017, p.9).  
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 A criminalização do aborto viola ainda a inviolabilidade do direito à vida e à 

segurança (CF, art. 5º, caput), por abandonar as mulheres à clandestinidade de 

procedimentos ilegais e inseguros, colocando suas vidas em risco, com potenciais 

danos à sua saúde física e mental, e também ampliando a ocorrência de mortes 

evitáveis. 

 Viola, ainda, o direito ao planejamento familiar2 (CF, art. 226, §7º), quando a 

mulher é impedida legalmente de decidir sobre sua vida reprodutiva, questão básica 

36 e crucial, e ainda é exposta a coerção do Estado. Pode-se ainda entender que, 

por impedir às mulheres o real controle sobre a própria fecundidade e vida 

reprodutiva, a possibilidade de tomar decisões responsáveis sobre sua sexualidade, 

sem risco de sofrer coerção ou violência, a criminalização do aborto também 

configura violação do direito fundamental à liberdade (CF, art. 5º, caput) e aos 

direitos sexuais e reprodutivos.  

 Há afronta também ao princípio da igualdade de gênero, decorrente do direito 

fundamental à igualdade (CF, art. 5º, caput) e do objetivo fundamental da República 

de não discriminação baseada em sexo (CF, art. 3º, inciso IV). Sendo desigual o 

tratamento dado a homens e mulheres no que diz respeito à vida sexual e 

reprodutiva, pois só as mulheres engravidam e estão condicionadas a essas 

violações. Mesmo nos casos em que a mulher responde judicialmente pelo aborto, a 

figura paterna não recebe nenhuma responsabilidade, como já citamos neste 

trabalho, e isso muito tem a ver com as responsabilidades decorrentes da 

construção social dos papéis de acordo com o gênero.  

 No teste de proporcionalidade3, ao qual foram submetidos os artigos 124 e 

126 do código penal, foi possível comprovar que a criminalização não se justifica. Os 

testes são: da Adequação avalia primeiro se existe no feto ou embrião um objeto 

passível de proteção pela criminalização do aborto e ainda constata se a 

criminalização tem atingido o objetivo, que é o da não realização do ato. O teste da 

Necessidade verifica se a norma tem fundamento para existir e não se trata de um 

                                                 
2Embora não estejam expressamente previstos em texto na Constituição Federal, esses direitos são 
decorrentes dos direitos à liberdade e igualdade (CF, art.5o, caput), e como já citado neste trabalho, 
está previsto em compromissos internacionais do qual o Brasil é signatário.  
3A proporcionalidade é um método (teste) para maximizar os efeitos do controle da 
constitucionalidade de leis restritivas de direitos fundamentais. É a maneira de se verificar se um ato 
restritivo do poder do Estado, para promover a efetivação de um direito fundamental, restringe outro 
direito fundamental. Neste caso, este teste deverá verificar a proporcionalidade entre os direitos 
fundamentais das mulheres e o respeito ao valor inerente ao embrião ou feto.  
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ato arbitrário, além do teste da Proporcionalidade Estrita, que avalia se os benefícios 

da lei justificam os seus efeitos. (BRASIL, 2017, p. 46).  

 Na primeira etapa do teste de adequação, a criminalização do aborto seria 

considerada inconstitucional por falta de objetivo legítimo, pela regra de aplicação da 

proporcionalidade máxima, uma vez que já foi constatada a inadequação da norma 

avaliada pela reprovação no item anterior, não haveria mais razões para avançar na 

análise, de qualquer maneira, foram realizados os outros testes. Cabe ao teste da 

necessidade verificar se a lei estabelecida é mesmo necessária para alcançar os 

objetivos constitucionais propostos, ou seja, se somente através da criminalização 

do aborto será possível acabar com a prática. E como já demonstrado neste trabalho 

pela PNA, os números provam que a lei não é efetiva neste sentido.  

 Ainda cabe ao teste da necessidade comprovar que não existe outro método 

que não o penal, neste caso, a criminalização, pois, o instrumento jurídico é a 

maneira mais grave de intervenção e não se justifica quando não se utilizam outras 

medidas menos violadoras dos direitos fundamentais em questão. E no Brasil não 

temos politicas efetivas de saúde sexual e reprodutiva, que garanta melhores 

condições de planejamento para a maternidade. 

 E por último, temos o teste da proporcionalidade estrita, ou seja, o impacto 

positivo da criminalização do aborto para proteger o valor intrínseco do embrião ou 

feto, contra os impactos negativos nos direitos fundamentais das mulheres. E aqui 

temos o ponto talvez mais delicado dessa discussão, pois religiosamente se prega 

que a vida começa já na concepção.  

 Também fica claro que não é possível falar em defesa do feto ou embrião, 

quando estamos falando de uma vida concreta que é a da mulher, que tem planos, 

interesses e um projeto de vida. Não temos entre os métodos contraceptivos 100% 

de eficácia, portanto, todas nós convivemos com a possibilidade de uma gravidez, 

mas não necessariamente a desejamos, como já abordado. A criminalização, 

portanto, afeta inclusive a maneira como exercemos a sexualidade, em patamar 

desigual aos homens, que não convivem com a mesma apreensão.  

 Expostos todos os testes acima, chega-se a conclusão da 

desproporcionalidade da criminalização do aborto em favor da vida do feto ou 

embrião. A lei não tem sido eficaz ao que se propõe, pois, diariamente mulheres 

realizam aborto, largadas à própria sorte por um Estado que se declara laico, mas 

tem se esquivado em abordar temas como esse de maneira racional, 
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despreocupando-se em salvar a vida dessas mulheres, condenando-as a mortes 

plenamente evitáveis.  

 Em decorrência de todas as violações de direito, a presente ADFP requer que 

a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas 

seja descriminalizada, por ser incompatível com os princípios fundamentais da 

CF/88 e por violar os direitos fundamentais das mulheres já expostos neste trabalho, 

além de garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar este procedimento. 

(BRASIL, 2017)  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, o aborto é oficialmente criminalizado a partir de 1930 no Código do 

Império e, desde então, podemos observar a ineficiência da Lei em diminuir ou 

cessar a realização deste procedimento. 

Para que seja possível caminhar na direção da descriminalização, devemos 

discutir outras questões sociais que atravessam a prática do aborto. A mulher que 

opta por interromper uma gravidez não o está fazendo por capricho ou 

irresponsabilidade, como podemos observar pelos dados apresentados. 

A questão de gênero se faz presente na discussão sobre aborto. Se a 

maternidade fosse uma vivência masculina, provavelmente o debate não existiria, 

uma vez que na sociedade a paternidade pode ser exercida livremente e, quando 

desejada, o homem assume a assume, mas quando não o faz, não é julgado 

moralmente. 

Sem a descriminalização do aborto, será difícil caminhar para implantação de 

uma política de saúde voltada à proteção da vida sexual e reprodutiva das mulheres, 

de forma abrangente, que alcance todas as classes sociais, que compreenda que 

não somos iguais por pertencer ao mesmo sexo biológico, já que existem as 

especificidades da mulher negra, da indígena, da estrangeira, ou seja, as múltiplas 

facetas do universo feminino. Sem a legalização do aborto, o princípio básico do ser 

humano para expressar sua individualidade, que é o de escolha para seu próprio 

projeto de vida, não será efetivado, e assim, as mulheres estarão sempre em 

desigual posição social. 
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