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RESUMO

O aborto gera muita controvérsia nos debates jurídicos e políticos, principalmente em relação a aspectos filosóficos e religiosos que envolvem o 
início da vida humana. Contudo, diante da inocuidade dos debates no âmbito em que se realizam, necessário se faz trazer à luz do Direito a 
questão do aborto provocado, haja vista a existência de tratados internacionais de direitos humanos que tratam diretamente dos direitos sexuais 
e reprodutivos das mulheres e a posição desses tratados no ordenamento jurídico brasileiro que, em consonância com o teor do artigo 5º, §2º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, podem ter derrogado os artigos referentes à criminalização do aborto no Código Penal. Assim, foi 
feita, inicialmente, a análise do aborto no Brasil, trazendo seu panorama em relação à sua criminalização e aos avanços já feitos na seara 
jurisprudencial, adentrando posteriormente à sua questão social diante dos números de abortos mencionados nas obras referenciadas, o que 
tornou possível, então, a análise da criminalização do aborto em si, de acordo com os princípios constitucionais e os princípios democráticos 
atinentes à criminalização de condutas. Após, foi discutida a controvérsia existente e a teoria que veio a ser adotada pelo Supremo Tribunal 
Federal sobre a posição supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, indicados no artigo 5º, §2º, da Constituição Federal, dentro 
do ordenamento jurídico brasileiro. Somente então foi possível analisar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (CEDAW), de Nova Iorque, 1979, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 
Belém do Pará, 1994, e o Protocolo Facultativo à CEDAW, todos ratificados pelo Congresso Nacional e promulgados, respectivamente, pelos 
Decretos 4.377/2002, 1.973/1996 e 4.316/2002, em contraposição ao Código Penal e à Convenção Americana de Direitos Humanos. As 
convenções mencionadas foram ratificadas pelo Congresso Nacional antes do advento da Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 
2004, de forma que fica garantido o estado supralegal a essas normas, conforme apresentado neste estudo. Para a confecção do presente 
trabalho foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica através de livros que tratam direta e indiretamente sobre o tema, além de 
artigos, legislações e jurisprudência encontrados em sítios oficiais na rede mundial de computadores. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar, 
em conjunto com o quadro social do país, a existência de tratados de direito internacional que abordam os direitos das mulheres e a sua 
influência, através de princípios constitucionais, na criminalização do aborto pelo ordenamento jurídico brasileiro. Diante de todo o estudo, foi 
possível afirmar que houve a derrogação tácita do artigo 124 do Código Penal após a aprovação, pelo Congresso Nacional, dos tratados de direitos 
humanos em que o Brasil se compromete a eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher, inclusive com a derrogação de disposições 
penais que a provoquem, haja vista a posição supralegal destes tratados em relação ao Código Penal que tem natureza de lei ordinária Ao terem 
sido aprovadas as Convenções por serem todas posteriores à criminalização do aborto pelo Código Penal e colidirem frontalmente com a norma 
penalizadora, essa deve ser considerada derrogada pelas novas normas, seja pelo fato de serem mais recentes, seja pelo fato de serem 
consideradas superiores dentro do ordenamento jurídico pátrio. A internalização desses tratados, portanto, deve ser considerada medida 
suficiente e adequada para que seja revista a criminalização do aborto, com a adoção de outras medidas mais eficazes tanto para preservar a vida 
e a dignidade da mulher, quanto para garantir que a escolha do prosseguimento da gravidez se dê da melhor maneira possível para a mulher, para 
a criança que pode vir a nascer e para toda a sociedade.
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