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nascemos para ser infelizes. Viver e urn 
privilegio. Qualquer que tenha sido vosso 
infortunio, ja acima dessas miserias ha muitos 
motivos de satisfacoes... esses motivos residem 
em vos, e ninguem os pode arrebatar." 
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RESUMO 

O maior e mais valoroso direito do ser humano e a vida, e nesse contexto 
desenvolve-se todo trabalho, mosfrando que ninguem tern o direito de tirar a vida 
de outrem, mesmo que seja uma vida em formacao. Busca-se mostrar que o 
aborto sentimental nao e e nem nunca sera uma forma legal de por fim a uma 
vida humana, pois nao existe esta forma legal no nosso ordenamento juridico, 
mesmo que muitos tentem justificar esse tipo de aborto de alguma forma. Assim 
apresenta-se como objetivo geral do presente trabalho, reconhecer a 
inconstitucionalidade do dispositivo do Codigo Penal Brasileiro que autoriza o 
aborto sentimental. Outrossim, sao objetivos especificos: investigar os aspectos 
conceituais e a evolucao historica do crime de aborto; diferenciar as especies de 
aborto previstas na legislacao patria; analisar os limites impostos pelo 
ordenamento juridico, ao direito que se tern de dispor do proprio corpo. Para 
tanto, sera utilizado metodo exegetico-juridico, auxiliado pelo metodo historico-
evolutivo, a fim de proceder a pesquisa bibliografiea. Almeja-se o alcance dos 
objetivos mencionados, apontando-se como problema e hipotese correspondente: 
o aborto sentimental e inconstitucional? Sim, porque contraria a Constituicao 
Federal, quando fulmina o direito a vida, sobrepondo-o ao direito a honra 
subjetiva. A conclusao que a pesquisa aponta caminha no sentido de que o aborto 
sentimental carece de embasamento constitucional e que o argumento de que o 
mesmo consiste em medida de politica criminal denuncia que, na verdade, trata-
se de mais uma forma de garantir inercia estatal, para continuar o Estado se 
ausentando do seu papel de responsavel pela seguranca e paz social. Nesse 
sentido, o desfecho do trabalho da-se, com uma sugestao implicita ao Estado, 
para que ao inves de punir a crianca, que e sem duvida a maior vitima, cumpra o 
seu papel dando a essa crianca condicoes desenvolvimento sadio, eondicoes 
dignas de existencia, ainda que afastada da mae, caso esta assim prefira. A 
mulher, que cada vez menos seja vitima de estupro, e se o for, que receba 
assistencia fisica e psicologica necessarias. 

Palavras-chave: aborto. excludente de ilicitude. principios. inconstitucionalidade. 
responsabilidade estatal. 



SUMMARY 

The greater and valoroso right of the human being are the life, are in this context 
develop work all, showing that nobody has the right to take off the life of outrem, 
exactly that are a life in formation. One searchs to show that the abortion in 
pregnancy resulting from rape is not and nor never will be a legal form of finally to 
a life human being, therefore does not exist this legal form in our legal system, 
exactly that many try to justify this type of abortion of some form. Thus it is 
presented as objective generality of the present work, to recognize the 
unconstitutionality of the device of the Brazilian Criminal Code that authorizes the 
abortion in pregnancy resulting from rape. Outrossim, is objective specific: to 
investigate the conceptual aspects and the historical evolution of the abortion 
crime; to differentiate the foreseen species of abortion in the native legislation; to 
analyze the limits taxes for the legal system, to the right that if has to make use of 
the proper body. For in such a way, exegetico-legal method, assisted for the 
method will be used description-evolutivo, in order to proceed the bibliographical 
research. The reach of the mentioned objectives is longed for, pointing itself as 
problem and corresponding hypothesis: the abortion in pregnancy resulting from 
rape is unconstitutional? Yes, because it opposes the Federal Constitution, when 
fulmina the right to the life, overlapping it it the right the subjective honor. The 
conclusion that the research points walks in the direction of that the abortion in 
pregnancy resulting from rape lacks of constitutional basement and that the 
argument of that the same consists of measure of criminal politics it denounces 
that, in the truth, it is about plus a form guaranteeing state inertia, to continue the 
State if absenting of its responsible paper of for the security and social peace. In 
this direction, the outcome of the work is given, with an implicit suggestion to the 
State, so that instead of punishing the child, who is without a doubt the biggest 
victim, fulfills to its paper giving to this child conditions healthy development, 
worthy conditions of existence, despite moved away from the mother, case this 
thus prefers. To the woman, who each time less is rape victim, and if it it will be, 
that it receives physical and psychological assistance necessary. 

Word-key: abortion, exculpatory of illegality, principles, unconstitutionality, state 
responsibility. 
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INTRODUCAO 

O escopo deste trabalho academico sera o de tragar urn paralelo de 

grande magnitude entre a modalidade de aborto sentimental e os principios 

fundamentals do Direito Constitucional e Penal, sobre uma egide garantidora dos 

direitos minimos do cidadao. 

O aprofundamento quanto a questao do aborto e de grande relevancia 

academica, principalmente quando se sabe que tramitam projetos de lei, mais 

especificamente o anteprojeto do Codigo Penal de 1997/1999, onde, entre outras 

alteragoes, destaca-se a ampliagao do aborto etico ou sentimental, para aleangar 

alem da gravidez proveniente de estupro, qualquer crime contra a liberdade 

sexual da mulher. 

Ha que se observar uma verdadeira banalizagao do direito mais 

consagrado pela Constituigao Federal; o direito a vida. Cabe, pois, formular o 

seguinte problema: A permissao do aborto sentimental e inconstitucional? A 

hipotese: Sim, haja vista que o referido tipo permissivo fulmina o direito a vida, de 

urn ser inocente; direito este assegurado constitucionalmente. 

Aponta-se como objetivo geral do presente trabalho, de conclusao de 

curso, reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo do Codigo Penal que 

autoriza o aborto sentimental. Outrossim, sao objetivos especfficos: investigar os 

aspectos conceituais e sua evolugao historica do crime de aborto; diferenciar as 

diversas especies de aborto previstas na legislagao patria; analisar os limites 

impostos pelo ordenamento juridico, ao direito que tern a mulher e dispor do 

proprio corpo. 

O desenvolvimento dessa monografia sera realizado a luz do metodo 

exegetico-juridico, auxiliado pelo historico-evolutivo, que darao embasamento 

teorico a pesquisa bibliografica a ser despendida sobre o referencial teorico. 

No primeiro capitulo com base medico-legal sera observado o ponto 

crucial de onde se inicia a vida, dado este importante para se examinar os 

aspectos conceituais do delito de aborto. 

Neste capitulo tambem, apontar-se-a antigas civilizagoes, como o 

caso de Roma e Grecia, que ja classificavam o aborto como crime, e puniam de 

forma bastante rigorosa, as pessoas que cometiam esse crime. 
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Ficara comprovado que o bem tutelado no crime de aborto e a vida do 

ser humano em formacao e tambem a integridade corporal da mulher gestante, no 

caso de aborto provocado por terceiro sem o seu consentimento. 

O segundo capitulo destacara porque que a vida e tida como principio 

fundamental da Constituigao Federal brasileira, ressaltando que sem ela nao se 

podera conceber nenhum outro principio, fundamental ou secundario, tornando-a 

assim o principio mais relevante entre todos os demais principios do nosso 

ordenamento juridico. 

O terceiro capitulo mostrara que o aborto e crime no Brasil, se o ato e 

provocado pela gestante ou por terceiro, e tal crime encontra-se tipificado no 

Codigo Penal brasileiro, no entanto ressaltar-se-a que existem formas em que o 

aborto da-se natural e acidentalmente, ou seja, nao e induzido, e essas hipoteses 

nao constituem crime algum. 

Serao analisadas as hipoteses do artigo 128, comumente denominado 

"tipos legais de aborto". Ficara comprovado que na realidade o aborto terapeutico 

e o aborto sentimental nunca foram legais, eram apenas o que em Direito 

chamamos de escusas absolutorias, no entanto esse artigo se encontra em 

conflito com o artigo 5 f i da Constituieao Federal, no tocante ao aborto sentimental. 

Afirmar-se-a que o aborto terapeutico e o aborto sentimental sao 

formas de aborto provocado, portanto, formas criminosas de aborto. Contudo no 

caso do aborto terapeutico pode-se argiiir a excludente de ilicitude estado de 

necessidade, ja no caso do aborto sentimental, fica comprovado o aborto 

criminoso, ato deliberado de por fim a vida do concepto para preservar urn direito 

que nem de longe se compara com o direito a vida. 

No ultimo capitulo concluir-se-a o entendimento do que seja a 

liberdade sexual da mulher, e que esta nao deve prevalecer quando estiver em 

conflito com a vida, pois neste caso, mesmo quando essa crianca for fruto de 

estupro, nao podera a mulher dispor do seu corpo com a finalidade de por fim a 

uma vida que esta sendo gerada no seu ventre, pois neste caso estara se ferindo 

o principio Constitucional da Proporcionalidade, que serve de instrumento de 

protegao dos direitos fundamentals. Esse principio nao permite que urn direito de 

valor superior seja restringido em detrimento de urn valorativamente inferior. 

Concluir-se-a, por fim, que o aborto sentimental tern fundamento no 

direito da mulher em dispor do seu proprio corpo, no entanto no caso em que se 
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envolve a vida, nem a mae e nem mesmo o Estado, tern o poder de por fim a 

essa vida humana, pois a Constituieao assim garante. 

O Estado tern na realidade e o dever de proteger este ser humano 

cumprindo o seu papel como deveria, respeitando os principios e normas 

previamente acordadas. 



CAPITULO 1 ABORTO CRIME CONTRA A VIDA 

A ciencia genetica moderna demonstrou que, a partir do momento em 

que o ovulo e fecundado, inaugura-se uma nova vida, que nao e a do pai nem a 

da mae, mas sim a de urn novo ser humano que se desenvolve por conta propria. 

Nunca poderia tornar-se humana, se nao o fosse ja desde entao. Nao ha mais 

duvida possivel sobre o surgimento da vida humana na coneepeao. Todo o 

patrimonio genetico do novo ser ja se encontra determinado no ovulo fecundado. 

Apos a coneepeao nada ocorre de novo que possa alterar a natureza do novo ser, 

surgido com a uniao das duas celulas. A partir dai, so ha desenvolvimento do feto 

humano. 

Desde o primeiro instante ja esta programado aquilo que sera o novo 

ser vivo, uma pessoa individual, com caracteristieas ja bem determinadas. Todos 

os aspectos biologicos e psieossomaticos do novo ser humano ja estao definidos, 

inclusive a cor dos cabelos. Desde a fecundacao, tern infcio a aventura de uma 

vida humana com as imensas potencialidades que caracterizam a pessoa 

humana. O ser humano deve ser respeitado e tratado como uma pessoa desde a 

sua coneepeao e, por isso, desde esse mesmo momento, devem-lhe ser 

reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais, o primeiro de todo, o direito 

inviolavel de cada ser humano a vida. 

O direito a vida nao deveria comportar discussoes nem deveria ser 

objeto de polemicas, pois representa o fundamento de todos os direitos do 

homem: o direito de existir. Todos os demais direitos, direito a saude, direito a 

propriedade, direito a ter e criar filhos, direito de se expressar etc., sao 

decorrentes do direito que tern o homem de nascer. 

O aborto e crime. O nosso ordenamento juridico assegura o direito a 

vida, nao so no Codigo Penal Brasileiro, mais no Codigo Civil e na Constituieao 

Federal quando ao elencar seus Principios Fundamentals, estabelece, de logo, a 

dignidade da pessoa humana como base estrutural do Pais: 

Art. 1°A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao 
indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democratico de direito e tern como 
fundamentos: 
(....) 
Ill - a dignidade da pessoa humana. 
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Por seu turno, elenca como direito fundamental do individuo o direito a 

vida, conforme se ve no capitulo dos "Direitos e Garantias Fundamentals": 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranca e a propriedade [...] 

1.1 Conceito de Aborto 

Sao varios os conceitos de aborto que se pode encontrar na seleta 

doutrina, assim, buscaremos destacar os conceitos: medico-legal e juridico. 

Numa visao medico-legal do conceito de aborto, mais especificamente 

na obstetricia, disciplina que estuda as questoes ligadas a procriagao dos seres 

humanos, e a interrupcao da gestacao dentro de urn lapso de tempo 

predeterminado. Assim demonstra Kunde e Sabino (apud Marcos Orlandi): 

[...] a interrupcao da gestagao antes de completar 20 semanas ou 
139 dias, com expulsao parcial ou total dos produtos da 
coneepeao, com ou sem identificagao do embriao ou feto vivo ou 
morto, pesando menos de 500g. Pode-se dividir em precoce, se 
oeorrer antes de 12 semanas, ou tardio, se entre 12 semanas e 20 
semanas.1 

Do ponto de vista juridico, a lei nao estabelece limites para a idade 

gestacional, isto e: aborto e a interrupcao da gravidez com intuito de morte do 

concepto, nao fazendo alusao a idade gestacional. 

Nesses aspectos pode-se destacar o conceito de aborto na doutrina 

de Mirabete (2002, p.93): 

Aborto e a interrupcao da gravidez com a destruieao do produto 
da coneepeao. E a morte do ovo (ate tres semanas de gestagao), 
embriao (de tres semanas a tres meses) ou de feto (apos tres 
meses), nao implicando necessariamente sua expulsao [...] 

1 http://www.apriori.com.br 

http://www.apriori.com.br
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Neste mesmo sentido diz textualmente Damasio (1998, p. 115). 

Aborto e a interrupcao da gravidez com a consequents morte do 
feto (produto da coneepeao). 
No sentido etimologico, aborto quer dizer privagao de nascimento. 
Advem de ab, que significa privagao, e ortus, nascimento. 
A palavra abortamento tern maior significado tecnico que aborto. 
Aquela indica a conduta de abortar; esta, o produto da coneepeao 
cuja gravidez foi interrompida. Entretanto, de observar-se que a 
expressao aborto e mais comum e foi empregada pelo CP nas 
indicacoes marginais das disposigoes incriminadoras. 

Com isso pode-se observar a importancia da integragao entre o 

conceito juridico e o medico-legal, para a definigao do aborto, a fim de pre-

determinar o objeto a ser normatizado. 

1.2 Antigos Ordenamentos Juridicos acerca do aborto 

O aborto e punido desde os tempos remotos, ilustrando a afirmagao, 

pode-se citar o texto: O crime de aborto da pro-vida de Anapolis: 

As mais remotas noticias sobre metodos abortivos datam do sec 
XXVIII, AC, na China. 
Todos os codigos juridicos, ja ha mais de quatro mil anos, 
condenavam o aborto como homicidio. O Codigo de Hamurabi 
(1748-1729 a.C.) castiga o aborto, mesmo involuntario ou 
acidental. A coletanea das Leis Assirias (sec. XIX-XVIII a.C.) 
preve pena terrivel para o aborto intencional. Entre os persas o 
aborto era punido com a pena de morte. Entre os hebreus, o 
historiador Flavio Josefo relata que o aborto e punido com a morte 
(Hist, dos Ant. Jud. 1, IV, C. VIII) 2 

Continua afirmando o texto que nao era diferente o entendimento na 

Grecia antiga: "Na Grecia, as leis de Licurgo e de Solom, e a legislacao de Tebas 

e Mileto consideravam o aborto, crime que devia ser punido". 

Do mesmo modo em diversos paises, por suas legislagoes tambem 

reprovavam a pratica do aborto conforme se observa: 

2 http:///www.providaanapolis.org.br 

http:///www.providaanapolis.org.br
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A repressao se agrava a medida que os seculos avangam. No 
sec. XIII, na Inglaterra, todo aborto era punido com a morte. 
Mesmo rigor no tempo de Carlos V (1553). Na Suiga a mulher que 
abortava era enterrada viva. No Brabante (1230), a mulher que 
abortava era queimada viva. Na Franga a pena de morte reunia 
todos os cumplices de urn aborto. O rei Henrique II da Franga 
decretou a pena de morte para a mulher que abortasse. 
A mesma pena foi renovada por Henrique III (1580), Luis XIV 
(1701) e Luis XV (1731). O Codigo penal trances, 1791, determina 
que todos os cumplices de aborto fossem flagelados e 
condenados a 20 anos de prisao. O Codigo penal trances de 1810 
preve a pena de morte para o aborto e o infanticidio. Depois, a 
pena de morte foi substituida pela prisao perpetua, alem disso, os 
medicos, farmaceuticos e cirurgioes eram condenados a trabalhos 
forgados.3 

Nota-se que desde as civilizagoes mais remotas encaravam o aborto 

como urn ato cruel, desumano e ate mesmo covarde, por isso puniam que 

praticava esse tipo de ato, pois para essa civilizagoes era urn crime dos mais 

graves. 

1.3 Bem juridico tutelado 

No aborto o bem juridico tutelado e a vida, assim, com a tipificacao ou 

criminalizagao do aborto o legislador procurou defender e salvaguardar o direito 

de sobrevida do nascituro em iminente formagao, que segundo o entendimento 

doutrinario - seria o produto da concepgao, seja ele ovo, feto ou embriao. 

Contudo, devemos extrair a definigao de formagao da vida, ou seja, 

verificar qual o seu marco inicial, para desta forma aplicar o preceito 

constitucional, o direito a vida tutelado como bem juridico. 

Assim, parte da doutrina entende que a vida tern inicio a partir da 

concepgao, com a fecundagao do ovulo (gameta feminino) pelo espermatozoide 

(gameta masculino), originando o zigoto, sendo este urn conjunto estruturado de 

celulas. 

Pesquisas feitas por embriologistas e geneticistas revelam que o bebe 

pre-nascido, desde a concepgao, constitui o zigoto urn conjunto estruturado por 

celulas, biologicamente humano. Assim, quando urn ovulo e fecundado por 

espermatozoide, ja surge urn novo ser humano com vida. Desta forma o feto nao 
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e apenas uma 'massa celular viva', nem urn pedago do corpo da mae, reafirme-se 

e urn novo ser. 

Corroborando com este entendimento exemplifica Moraes (2001, p. 

804): 

O inicio da mais preciosa garantia individual devera ser dado pelo 
biologo, cabendo ao jurista, tao-somente, dar-lhe o 
enquadramento legal, pois do ponto de vista biologico a vida se 
inicia com a fecundagao do ovulo pelo espermatozoide, resultando 
um ovo ou zigoto. Assim a vida viavel, portanto, comega com a 
nidagao, quando se inicia a gravidez. Conforme adverte o biologo 
Botella Lluzia, o embriao ou feto representa um ser 
individualizado, com uma carga genetica propria, que nao se 
confunde nem com a do pai, nem com a da mae, sendo inexato 
afirmar que a vida do embriao ou do feto esta englobada pela vida 
da mae. A constituigao, e importante ressaltar, protege a vida de 
forma geral, inclusive uterina. 

No entanto, a medicina ainda nao consegue determinar com 
exatidao a data inicial da concepgao, pois este processo de 
fertilizagao ainda nao e perceptivel dentro do corpo da mae. Os 
medicos calculam a idade do embriao ou feto a partir do primeiro 
dia do ultimo periodo menstrual normal, deduzidas 2 (duas) 
semanas, as quais trata-se da fecundagao , somados ao periodo 
de aproximadamente 14 (quatorze) dias, obtendo-se assim, a 
nidagao, ou seja, o momento em que o ovo se implanta no utero 
materno, possuindo condigoes nutritivas para se desenvolver. 

Contudo, vale ressaltar que alem da vida, produto da concepgao, a lei, 

tutela-se tambem a vida e a integridade corporal da mulher gestante no caso de 

aborto provocado por terceiro sem o seu consentimento. 



CAPITULO 2 DIREITO A VIDA: PRINCIPIO FUNDAMENTAL DO DIREITO 

Podemos verificar como fundamentals todos os direitos inerentes ao 

ser humano, por vezes, confundidos com os proprios direitos do homem, alguns 

deles, inclusive, como os direitos da personalidade. Mas sem sombra de duvidas 

existe um principio que de todos e o mais importante, pois dele sobrevem todos 

os outros principios, fundamentals e secundarios: o principio do direito a vida. 

Os direitos fundamentals sao principios constitucionais fundamentals, 

pois guardam os valores basilares da Ordem Juridica e de um Estado 

Democratico de Direito. 

Em licao aduz Bandeira de Mello (1996, pp.:545/546): 

Violar um principio e muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatencao ao principio implica ofensa nao apenas a 
um especifico mandamento obrigatorio, mas a todo o sistema de 
comandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalao do principio atingido, 
porque representa insurgencia contra todo o sistema, subversao 
de seus valores fundamentals [...]. 

Assim, dentre as garantias constitucionais expressas atraves de 

principios esta o direito a vida humana; sendo este reflexo de um Estado que 

prima pela ampla liberdade e igualdade de direitos. 

Do ponto de vista juridico, o direito a vida esta inserido como principio 

fundamental na Constituieao Federal vigente, que menciona: 

Art.5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranca e a propriedade [...] 

Tambem na mesma Carta, podemos encontrar o artigo 227, que 

assim dispoe: 

Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar 
a crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a 
vida, a saude, a alimentagao, a edueagao, ao lazer, a 
profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade 
e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo 
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de toda forma de negligencia, discriminagao, exploracao, 
violencia, crueldade e opressao. 

Assim, o direito a vida esta associado aos fundamentos de um Estado 

Democratico de Direito, nao podendo erigir contra ele qualquer agao diversa; 

porque contrariaria a logicidade do sistema normative 

Sobre o tema demonstra Marcos Orlandi (apud Martins, 1999) 

O direito a vida, talvez mais do que qualquer outro impoe o 
reconhecimento do Estado para que seja protegido e, 
principalmente o direito a vida do insuficiente, Como os pais 
protegem a vida de seus filhos logo apos o nascimento, pois estes 
nao teriam eondigdes de viver sem tal protegao dada sua 
fraqueza, e assim agem por imperativo natural, o Estado deve 
proteger o direito a vida do mais fraco, a partir da 'teoria do 
suprimento'. Por esta razao, o aborto e a eutanasia sao violagoes 
ao direito natural a vida, principalmente porque exercidas contra 
insuficientes2 

Destacamos assim, que a expressao "direito a vida" infere duas 

situacoes, o direito de permanecer vivo, que ja pressupoe a existencia do 

individuo e o direito de nascer vivo, que antecede ao surgimento do individuo no 

mundo exterior. 

Quando a questao e analisada sob o ponto de vista da primeira 

situagao, abre-se perigoso espaco para o debate da "pena de morte"; quando 

analjsado pelo prisma da segunda situagao, trata-se inegavelmente do aborto. 

No entanto, verifica-se que tanto a teoria da vida protegida na Carta 

Magna, como aquela pregada no direito penal, referem-se a uma perspectiva de 

vida, sendo esta tambem defendida na eutanasia, mas com outra roupagem, 

nesta, a vida esta em iminente perigo, enquanto naquela a vida e certa, se o ser 

fecundado, ou seja, o concepto tiver um desenvolvimento satisfatorio. 

O preceito constitucional vida, esta atrelado a existencia de um ser, 

esteja ele em formagao ou nao; sendo ele portador de alguma anomalia ou nao, 

nao importa, e um direito inerente a qualquer ser humano. 

Pode-se verificar em Moraes (1999, p.61): 

1 http://www.apriori.com.br. 

http://www.apriori.com.br
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A Constituigao, e importante ressaltar, protege a vida de forma 
geral, inclusive a uterina, pois a gestante gera um tertium com 
existencia distinta da mae, apesar de alojado em seu ventre. Esse 
tertium possui vida humana que iniciou-se com a gestagao, no 
curso da qual as sucessivas transformagoes e evolugoes 
biologicas vao configurando a forma final do ser humano. 

A penalizagao do aborto (CP, art. 124) corresponde a protegao a vida 

do nascituro em momento anterior ao seu nascimento. A Constituigao Federal, ao 

prever como direito fundamental a protegao a vida, abrange nao so a vida extra-

uterina, mas tambem a intra-uterina, pois se qualifica com a verdadeira 

expectativa de vida exterior. Sem o resguardo legal do direito a vida intra-uterina, 

a garantia constitucional nao seria ampla e plena, pois a vida poderia ser 

obstaculizada em seu momento inicial, logo apos a concepgao. 

Desse modo assume o Estado, atraves do principio constitucional 

vida, a responsabilidade de eriagao e de acompanhamento de seres que venham 

possuir vida, ainda que em estado vegetativo, ou de dependencia, como ja fico 

acordado na Declaragao Universal dos Direitos Humanos: 

Art. 3°: Todo o individuo tern direito a vida, a liberdade e a 
seguranga pessoal [...] 
[...] 
Art 7°:Todos sao iguais perante a lei, tern direito a igual protegao 
da lei. Todos tern direito a protegao igual contra qualquer 
discriminagao que viole a presente Declaragao e contra qualquer 
incitamento atal discriminagao. 

Nota-se na Declaragao Universal dos Direitos Humanos que nenhum 

ser humano e desprovido do direito a vida e que o Estado deve de todas as 

formas garantir esse direito. 

2.1 Protegao a Vida e a Supremacia Constitucional 

A Constituigao Federal protege a vida humana, apresentando como 

unica excegao o disposto no inciso XLVII, alinea a, do art. 5°, que preve a 

possibilidade da instituigao de pena de morte, na eventualidade da ocorrencia de 

uma guerra. 
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Nao existe, no direito constitucional positivo brasileiro, qualquer outra 

excegao ao direito a vida. 

Ora, o que o legislador constituinte nao excepciona, nao e dado ao 

legislador infraconstitucional faze-lo. Se o Texto Supremo garantisse o direito a 

vida, "nos termos da lei" ou "nos termos de lei complementar" seria perfeitamente 

licito ao legislador ordinario tragar limitagoes a este direito constitucionalmente 

assegurado. Mas nao e o que ocorre. 

Pode-se citar como exemplo o direito a propriedade, consagrado pelo 

legislador constituinte, sem restrigoes, ao lado do direito a vida, no proprio caput 

do art. 5° da Constituigao da Republica. Nesse caso o legislador nao excepcione 

imediatamente o direito a propriedade, ele o faz quando, menciona que a 

propriedade atendera a sua fungao social (inciso XXII, art. 5°). 

Tambem excluem as hipoteses em que a lei estabelecera o 

procedimento para desapropriagao por necessidade ou utilidade publica, ou por 

interesse social, mediante justa e previa indenizagao em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituigao (inciso XXIV, art. 5°). 

Igualmente o faz, e, mais ainda, quando nos arts. 184 a 186 da 

Constituigao Federal, no Capitulo da Politica Agricola e Fundiaria e da Reforma 

Agraria, sao tragadas as hipoteses e procedimentos para a realizagao de 

desapropriagoes. 

Nota-se que, no caso do direito a propriedade, o legislador 

constituinte, no proprio texto constitucional, oferece os limites que julga adequado 

a utilizagao deste direito, fazendo com que a Constituigao seja interpretada como 

algo uno e indecomponivel, de tal modo que nao deixe margem a contradigoes 

entre suas normas, obrigando o interprete a considerar a constituigao na sua 

globalidade e a procurar harmonizar os espagos de tensao existentes entre as 

normas constitucionais. 

Trata-se, no fundo, de dizer que a Constituigao deve ser entendida 

como um sistema, ou seja, como um conjunto de elementos que mantem entre si 

intrinseca relagao de pertinencialidade, de tal sorte que modificado um, o proprio 

texto constitucional resultara modificado. Como conseqiiencia deste principio, as 

normas constitucionais devem sempre ser consideradas como coesas e se 

sobrepor as demais. 
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Assim, nao se podera jamais tomar determinada norma isoladamente, 

como suficiente em si mesma. E que a Constituigao pode perfeitamente prever 

solugao juridica em sentido generico, para noutro momento tomar em sentido 

especffico, quanto a certo aspecto, dando lugar a uma relagao entre norma geral 

e outra especial. Em suma, a Constituigao Federal pode excepcionar a si propria. 

Isso nao acontece no que refere ao direito a vida humana, exceto na 

hipotese ja mencionada de guerra declarada. Nao havendo outras excecoes 

previstas no texto constitucional, o legislador ordinario nao podera cria-las, em 

razao do mais importante dos pressupostos hermeneutico-constitucionais, qual 

seja, o postulado da supremacia da Constituigao. 

Segundo o mestre Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 502) 

[...] o postulado da supremacia da Constituigao, repele todo o tipo 
de intervengao que venha de baixo, e dizer, repele toda a tentativa 
de interpretar a Constituigao a partir da lei. O que cumpre ser feito 
e sempre o contrario, vale dizer, procede-se a interpretagao do 
ordenamento juridico a partir da Constituigao. 

Com isso se conclui que Constituigao Federal e a mais importante 

norma de um sistema juridico, ocupa o apice da piramide normativa, razao pela 

qual se pode afirmar que e dela (Constituigao Federal) que todas as demais 

normas do ordenamento extraem seu fundamento de validade. 

Nessa concepgao do direito dividido em pisos, a validade de uma 

norma depende dela estar inserida em uma ordem juridica valida, e nada mais. A 

validade das normas de grau imediatamente inferior decorre da validade da 

norma situada no piano imediatamente superior e assim sucessivamente, ate a 

norma suprema. 

Desse modo, conclui-se que, a validade e a relagao de 

pertinencialidade que uma norma juridica mantem com o sistema juridico no qual 

esta inserida. Afirmar-se que uma norma juridica e valida, portanto, e o mesmo 

que dizer que esta faz parte de um determinado sistema legal. 



CAPITULO 3 O ABORTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO 

O crime de aborto esta previsto no Titulo I da Parte Especial do 

Codigo Penal, que trata dos "Crimes Contra a Pessoa", e no capitulo I daquele 

titulo que trata dos "Crimes Contra a Vida", o que demonstra claramente que a lei 

brasileira reconhece o embriao como uma pessoa viva. O direito a vida do 

nascituro e tao evidente, que o atual Codigo Penal brasileiro preve punigao para 

aqueles que atentem contra a vida do embriao. 

Assim preve o Codigo Penal: 

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores sao 
aumentadas de um tergo, se, em consequencia do aborto ou dos 
meios empregados para provoca-lo, a gestante sofre lesao 
corporal de natureza grave; e sao duplicadas, se, por qualquer 
dessas causas, Ihe sobrevem a morte. 
Art. 128 - Nao se pune o aborto praticado por medico: 
Aborto necessario 
I - se nao ha 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 e precedido do 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. 

No texto do Codigo Penal, pode-se notar que as duas hipoteses em 

que o aborto nao e punido constituem o que, em direito, se chama de escusas 

absolutorias. As escusas nao tornam licito o ato de provocar o aborto, mas 

somente autorizam a sua nao punigao, no entanto, as hipoteses do artigo 128 

(para salvar a vida da gestante e em caso de estupro) que nao se imporia a pena 

inexiste no nosso ordenamento juridico, pois esse artigo encontra-se revogado 

pelo artigo 5 e da Constituigao Federal, que garante o direito a vida a todos. 

3.1 Principals Formas de Aborto: Natural, Acidental e Provocado. 

Sao tres as principals formas de aborto, sendo duas delas, o aborto 

natural e o acidental, formas consideradas licitas, pois sao eventos que 

independem da vontade da gestante ou de terceiros, ja a terceira forma o aborto 

provocado e a forma tida como ilicita, e o ato criminoso tipificado no Codigo Penal 

Brasileiro, que consiste no ato deliberado de eliminar o produto da concepgao. 
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No aborto natural a interrupcao da gravidez da-se espontaneamente 

por problemas de saude da gestante; no aborto acidental essa interrupcao 

acontece geralmente em consequencia de algum fato que provoque traumatismo 

e interrompa a gravidez, como, por exemplo, uma queda, susto etc, 

Ja no aborto provocado, existe o induzimento da morte do produto da 

concepgao, atraves de manobras abortivas, como uso de drogas ou aparelhos 

que removam o feto do utero da mulher, e tambem conhecido como aborto 

criminoso e pode ser provocado com o sem o consentimento da gestante, como 

em seu texto, Debate sem fronteira. A polemica questao do aborto, na historia e 

no mundo, assevera Gisele Leite.1 "[...]Pode-se cometer o crime de aborto por 

sucgao, por medicamentos abortivos, chas, anestesicos, oxidos de nitroso, 

curetagem, puncao e ate envenenamento por sal". 

Sao varias as causa para se justificar essa pratica criminosa de 

aborto, podem ser causas: de natureza economica, quando, por exemplo, faltam 

condigoes financeiras para o sustento do filho; causas de natureza moral, quando, 

por exemplo, a gravidez e fruto extra-matrimonial; e causas de natureza individual 

quando, por exemplo, a gestante seja tao vaidosa ao ponto nao permitir as 

mudangas que ocorrera com o seu corpo. No entanto nenhuma dessas causas 

justifica juridicamente a pratica do aborto, nem sao consideradas permissoes 

legais, pois tais causas nao constituem planejamento familiar, mais sim ato ilicito. 

O aborto provocado e sempre crime no direito positivo brasileiro; nao 

ha aborto algum, a excegao do natural e acidental, que seja licito, e o Estado -

que e o guardiao da legalidade - nao tern a faculdade de praticar illcitos, por isso, 

e absurdo, se falar em aborto legal nas hipoteses em que o aborto nao e punido, 

pois nessas hipoteses o aborto continua sendo provocado, ou seja, induzido e 

planejado, nao perdendo seu carater criminoso. 

3.1.1 Aborto Terapeutico e Aborto Sentimental 

Nossa legislagao penal so nao pune a pratica, ou provocagao, do 

aborto quando executada pelo medico, em apenas duas circunstancias: se nao ha 

outro meio de salvar a vida da gestante; se a gravidez resulta de estupro e o 

1 http;//conjur.estadao.co rrt.br 

http://rrt.br
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aborto e precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

responsavel legal. 

Essas duas modalidades sao conhecidas doutrinariamente como 

aborto necessario ou terapeutico (art. 128, inc. I, CP) e o sentimental ou 

humanitario (art. 128, inc. II, CP), podendo ser definidas como a autorizagao do 

Estado para que o medico ceife a vida do feto, desde que sobrepostas 

determinadas situacoes inerentes a cada caso. 

No primeiro caso, o aborto terapeutico, estaria justificado como forma 

desesperada de salvar-se a vida de uma mae, cujo valor, nessas circunstancias, 

seria mais relevante. No entanto, destaque-se o ato so sera licito se a gestante 

apresenta perigo vital, se esse perigo estiver sob dependencia da gravidez, se a 

interrupcao da gravidez fizer cessar aquele perigo e se esse for o unico 

procedimento capaz de salvar-lhe a vida. No segundo caso, o aborto sentimental, 

moral ou piedoso, estara justificado a nao punibilidade por nao se admitir que 

uma mulher chegasse a maternidade pela violencia e pela coacao, trazendo no 

seu ventre um filho indesejado e marcado para sempre pelo ultraje recebido. 

Na gravidez em que a mae pode perder a sua vida em detrimento da 

do feto, nao se questiona sua inconstitucionalidade, pois existem dois direitos 

iguais em conflito, o direito da mae, e do filho, de viver. Nesse caso se a mae nao 

pode de outra uma maneira salvar a sua vida, a morte de seu filho, e 

perfeitamente admissivel. Este dispositivo e entendido pela doutrina como 

especie de estado de necessidade, excluindo a ilicitude da conduta. 

Ocorre um sacrificio de um bem juridico ameagado, o feto, para 

salvar outro, a gestante sendo este, todavia, mais viavel. Toda vez que se da a 

estado de necessidade, existem dois ou mais bens juridicos postos em perigo, de 

modo que a preservagao de um, depende da destruigao do outro. 

O Codigo Penal brasileiro prescreve: 

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quern pratica o 
fato para salvar de perigo atual, que nao provocou por sua 
vontade, nem podia de outro modo evitar, direito proprio ou alheio, 
cujo sacrificio, nas circunstancias, nao era razoavel exigir-se. 

Segundo Mirabete (1998, p.175) 
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O estado de necessidade pressupoe um conflito entre titulares de 
interesses licitos legitimos, em que um pode perecer para que 
outro sobreviva... Nao devendo o Estado acudir aquele que esta 
em perigo, nem devendo tomar partido a priori de qualquer dos 
titulares dos bens em conflito, concede o direito de que se ofenda 
bem alheio para salvar direito proprio ou de terceiro ante um fato 
irremediavel. 

No entanto esse perigo divida nao precisa ser iminente ou ate mesmo 

atual, basta que ele seja diagnosticado para que seja feita a intervengao, pois em 

muitos casos o perigo de vida poder ser fatal se nao for tratado de imediato, 

diante disso cita-se Keila Terezinha Englhardt do Nascimento: 

Este risco de perigo de vida pode decorrer de varias formas: 
anemia profunda, diabetes, cardiopatias, tuberculose, cancer 
uterino, entre outras. E evidente que este perigo serio a vida da 
gestante nao ha de ser iminente ou quase atual a propria morte, 
porque ja entao seria tardia qualquer intervengao medica,2 

Sempre que ficar comprovado o perigo de vida para a gestante, o 

medico esta resguardado legalmente para pratica do aborto. Assim, uma vez 

presentes este requisitos nao cabe ao juiz negar ao acusado a exclusao da 

ilicitude, absolvendo-o, principalmente, por se tratar um direito publico subjetivo 

do autor do fato. 

Ja na gravidez ocasionada por estupro, que e sem duvida traumatica 

e dolorosa, e bem diferente, pois a unica justificativa para o aborto, nesse caso, 

consiste a preservacao de um bem juridico que nao se relaciona com a vida e 

nem obedece qualquer criterio medico. Na verdade, esse tipo de aborto visa a 

preservacao da honra subjetiva da parturiente ou ate mesmo de sua sanidade 

psicologica mediante o sacrificio de uma vida em gestagao, mas em nenhum 

momento entra em conflito o direito de viver da mae com o direito de viver do 

filho. 

Para justificar que devemos pesar os valores dos bens para justifica a 

excludente ensina Mirabete (1998, p.177) que: 

2 http://www.revistaautor.com.br/index 

http://www.revistaautor.com.br/index
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[...] ha estado de necessidade nao so no sacrificio de um bem 
menor para salvar um de maior valor, mas tambem no sacrificio 
de bem de valor identico ao preservado, como no caso fisico do 
homicidio praticado pelo naufrago para apodera-se da tabua de 
salvacao. Nao ocorrera a justificativa se for de maior importancia o 
bem lesado pelo agente. Pode-se destruir o patrimonio para salvar 
a vida; nao se pode matar para garantir um bem patrimonial. A 
razoabilidade, todavia, e um conceito de valoracao dos bens 
juridicos que, muitas vezes, somente no caso concreto podera ser 
aferida. 

Assim, tem-se que a honra subjetiva e bem seguramente menos 

valioso que a vida, maxime a vida de um ser inocente. 



CAPITULO 4 DIREITO A LIBERDADE SEXUAL 

A nocao juridica de liberdade sexual esta ligada, portanto, a ideia de 

livre disposigao do proprio corpo, coneepeao esta que se relaciona a uma visao 

individualista do ser humano. 

A expressao "liberdade sexwaf pode ser entendida segundo a 

professora Maria Helena Diniz, em seu Dicionario Juridico (1998, p. 122): 

LIBERDADE SEXUAL. Direito penal. Direito de disposigao do 
proprio corpo ou de nao ser forgado a praticar ato sexual. 
Constituirao crimes contra liberdade sexual; o ato de constranger 
mulher a conjungao carnal, mediante violencia ou grave ameaga; 
o atentado violento ao pudor, forgando alguem a praticar ato 
libidinoso diverso da conjungao carnal; a conjungao carnal com 
mulher honesta, mediante fraude; o ato de induzir mulher honesta, 
mediante fraude, a praticar ato libidinoso. 

O principal fundamento para a legalizacao do aborto sentimental da-

se a partir desse principio, pois quando a gravidez advem de um ato violento sem 

permissao, como o estupro, ela fere esse principio, dando a mulher violentada o 

direito de escolha em ter ou nao a crianga que esta sendo gerada no seu ventre. 

Contudo, observa-se que o direito a liberdade sexual nao caberia se 

sobrepor ao direito a vida, pois fere tambem outro principio constitucional, o 

principio da proporcionalidade. 

Esse principio constitucional diz respeito a um sistema de valoracao. 

Na medida em que ao se garantir um direito, muitas vezes e preciso restringir 

outro, situagao juridicamente aceitavel somente apos um estudo teleologico, no 

qual se conclua que o direito juridicamente protegido por determinada norma 

apresenta conteudo valorativamente superior ao restringido. 

O principio da proporcionalidade e utilizado com crescente 

assiduidade para aferigao da constitucionalidade dos atos do Estado como 

instrumento de protegao dos direitos fundamentals. Como sustenta Bonavides 

(1997, p.396): 

[...] abrange a parte nao-escrita ou nao expressa dos direitos e 
garantias da Constituigao, a saber, aqueles direitos e garantias 
cujo fundamento decorre da natureza do regime, da essencia 
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impostergavel do Estado de Direito e dos principios que este 
consagra e que fazem inviolavel da unidade da Constituigao. 

Portanto diante de mais um principio, nao ha como conceber que a 

liberdade sexual da mulher se sobreponha a direito a vida. 

4.1 Limites no direito da mulher em dispor do seu proprio corpo. 

O argumento que sustenta a legalidade do aborto sentimental e 

equivocado, pois quando se tratam de ideias que envolvam direitos da 

personalidade, deparamos com situacoes, onde predomina o principio 

Constitucional do direito a vida (caput do art. 5° da CF/88) e da dignidade do ser 

humano (art. 1°, inciso III da CF/88). 

Portanto, quando assinalamos que a mulher tern a livre disposigao do 

seu corpo para abortar uma crianga por ser ela fruto de uma relagao indesejada, 

estamos incorrendo em um erro, por ausencia de reflexao mais profunda sobre a 

questao, sem atentar para a vida de outro ser humano. Afinal, nenhum direito sera 

etico e moral, quando decorrer da subtragao ou da exclusao do direito de outrem. 

A ideia de propriedade do proprio corpo e do corpo dos filhos 

remonta-se a Roma antiga, segundo Meira (1970, p.58) 

O pater familiae era, ao mesmo tempo, chefe politico, sacerdote e 
juiz. Comandava, oficiava o culto dos deuses domesticos 
(penates) e distribuia justiga. Exercia sobre os filhos direitos de 
vida e morte (ius vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, 
vende-los ou tirar-lhes a vida. O pater familiae exercia poder de 
vida e morte sobre as pessoas da familia. 

A sociedade moderna nao mais admite a coexistencia com a ideia do 

pater familiae romano. O proprio direito de dispor do proprio corpo e relativo e nao 

absoluto, pois esse direito sofre limitagao constitucional. Nesse sentido, o artigo 

13 do Codigo Civil de 2002 impoe limites a pessoa para dispor do seu proprio 

corpo. A Lei 9.434/97 disciplina a doagao de orgaos humanos, desde que tenham 

finalidades altruistas e sejam destinados as pessoas da familia do doador. 

Portanto, o corpo humano nao e objeto descartavel. 
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Segundo o Alexandre de Moraes (2003. p. 180): 

O direito a vida tern um conteudo de protegao positivo que impede 
configura-lo como um direito de liberdade que inclua o direito a 
propria morte. O Estado, principalmente por situagoes faticas, nao 
pode prever e impedir que alguem disponha do seu direito a vida, 
suicidando-se ou praticando eutanasia. Isso, porem, nao coloca a 
vida como direito disponivel, nem a morte como direito subjetivo 
do individuo. O direito a vida nao engloba, portanto, o direito 
subjetivo de exigir a propria morte, no sentido de mobilizar o 
Poder Publico para garanti-la, por meio, por exemplo, de 
legislagao que permita a eutanasia ou ainda que fornega meios 
instrumentais para a pratica de suicidio. 

Portanto, a afirmativa de que a mulher tern o direito e a liberdade de 

dispor do seu proprio corpo e uma falacia, pois a verdade real e que a pessoa nao 

possui liberdade ampla e irrestrita para dispor do seu proprio corpo. E, muito 

menos ainda de um corpo humano que nao Ihe pertence e, sobre o qual nao 

possui poder de dispor. Isto por nao ser seu proprietario, em razao de nao se 

tratar de bem material suscetivel de disposigao. 

Dai porque, o simples fato do nascituro se encontrar no ventre da 

mulher, nao a torna proprietaria desse corpo humano. Por outro lado, admitir que 

o feto nao e ser humano contraria todo fundamento cientifico e juridico, a respeito 

das caracteristicas geneticas estruturadas e presentes no organismo concebido 

em estado de formagao. 

Os pais nao tern o direito de disposigao dos nascituros, pois nao sao 

objetos descartaveis, exatamente porque possuem o valor-fonte de todos os 

direitos. Todos os pais, como a sociedade em geral, devem salvaguarda os 

direitos inerentes a crianga e ao adolescente conforme o Estatuto da Crianga de 

do Adolescente preve que: 

Art. 3° A crianca e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentals inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da 
protegao integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de Ihes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual 
e social, em condigoes de liberdade e de dignidade. 
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Na mesma linha de conduta, aqueles direitos dos filhos e dever dos 

pais, compreendidos no exercicio do poder familiar previstos no artigo 1,634 e 

seguintes do Codigo Civil de 2002. 

Portanto, dizer que a mulher e dona do seu proprio corpo e, por 

eonsequencia, do corpo que se encontra em seu ventre, e atribuir condicao de 

objeto descartavel a vida humana. 

Sendo o direito a vida, garantido pelo ordenamento normativo 

brasileiro, e no minimo contraditorio que seja assegurado o direito a saude e a 

vida da mulher cidada, com a conseqiiente instituigao da pena de morte do 

nascituro. 

Por tudo isso, podemos concluir que, no aborto sentimental ao 

priorizar o direito que a mulher violentada tern de dispor do seu corpo, estamos 

punindo um terceiro inocente com pena de morte, se tivermos consciencia que 

uma vida humana esta sendo banida do mundo por que um homem praticou um 

crime. O fato de uma gravidez ser fruto de estupro nao poderia ter o condao de 

gerar esse poder, o poder do Estado em permitir a morte de um ser inocente. 

O Estado tern o dever de responsabilizar-se, prestando atendimento 

psicologico a gestante, para ajuda-la a suportar o fardo de carregar em seu ventre 

o filho de seu estuprador. Outro nao e o entendimento da Lei Organica da 

Assistencia Social - LOAS (Lei n. 8.742/93), que em seu art. 2° dispoe; 

Art. 2° A assistencia social tern por objetivos: 
I - a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adoleseeneia 
e a velhice; 
II - o amparo as criangas e adolescentes carentes [...]. 

O Estado tambem precisa prover de meios as instituigoes 

especializadas para que possam receber o filho havido de relagao violenta e 

criminosa, na hipotese em que a mae se recuse a acolher o reeem-naseido. 

Como se sabe, o Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n. 

8.069/90) ja preve em seu art. 7°: 

Art. 7° A crianga e o adolescente tern direito a protegao a vida e a 
saude, mediante a efetivagao de politicas sociais publicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condigoes dignas de existencia. 
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Caso o Estado cumprisse as providencias mencionadas, apoiando a 

gestante vitima de estupro e o filho da relagao traumatizante, estaria punindo de 

forma legal o aborto sentimental ou humanitario, pois apoiar a pratica desse tipo 

de aborto, nao penalizando quern o provoca seria fechar os olhos para a 

Constituigao Federal. 



CONCLUSAO 

Todo o trabalho foi elaborado a partir do conceito legal de aborto, 

definido como a morte do produto da concepgao, desse ponto pode-se afirmar 

que existem tres tipos de aborto o natural ou espontaneo, o acidental e o aborto 

provocado. 

Esse trabalho estudou o aborto provocado, aquele tido como 

criminoso, o aborto que e deliberadamente induzido, por manobras abortivas ou 

drogas capazes de produzir a morte do concepto. 

Ficou comprovado que o Codigo Penal reconhece o aborto provocado 

como crime, no entanto nao o pune nas hipoteses do artigo 128 (aborto 

terapeutico e aborto sentimental). Entendeu-se, contudo, que esse dispositivo do 

Codigo Penal foi revogado pela Constituigao Federal que garante a todos os 

individuos o direito a vida. 

Portanto pode-se afirmar que a Constituigao Federal declarou todas 

as formas de aborto provocado como crime, nao cabendo excluir a punibilidade 

em nenhum caso. Entretanto no caso do aborto terapeutico, o aborto que tern a 

finalidade de salvar a vida da mae, mostrou-se que este constitui a excludente de 

ilicitude estado de necessidade, admitindo o sacrificio de um bem para salvar 

outro de maior ou igual valor. 

Ja o aborto sentimental, aquele que ocorre no caso em que o produto 

da concepgao e fruto de um estupro, comprovou-se que e uma das formas mais 

criminosas do aborto provocado. 

Mostrou-se que o fundamento maior para a nao punigao do aborto 

sentimental e o direito a liberdade sexual, o direito que a mulher tern de dispor do 

seu corpo. No entanto quando nao se pune esse tipo de aborto, ferimos a 

Constituigao Federal em dois principios elementares: o principio do direito a vida 

e o principio da proporcionalidade. Transgride o primeiro quando impoe pena de 

morte a um ser inocente, e o segundo quando nao pesa os valores dos direitos 

contrapostos. 

Entendeu-se que mesmo sendo mae a mulher nao tern o direito de 

dispor da vida de um ser humano que se desenvolve no seu ventre, mas que tern 

vida propria, que nao Ihe pertence. 
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Abordou-se a verdadeira fungao do Estado, que e punir quem comete 

crime e garantir as vitimas apoio e seguranga. 

Desse modo, evidenciou-se que a ausencia de punigao ao aborto 

sentimental e, antes de tudo, contraria aos preceitos constitucionais, sendo a 

politica criminal que o legitima, ou que se propoe a isso, mero escamatear estatal 

quanto ao cumprimento integral do dever de garantir a seguranga e paz social. 
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