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RESUMO

Este artigo investiga a possibilidade jurídica da prática do aborto no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, busca responder ao seguinte 
questionamento: a prática do aborto é legal, à luz do ordenamento jurídico brasileiro? Parte-se da hipótese que o aborto que realmente é aceito 
é aquele quando a mãe corre risco de morte, ou em caso de estupro. O objetivo geral deste trabalho é analisar a legalidade do aborto no direito 
brasileiro. Para tanto, os objetivos específicos são: a) Descrever os aspectos conceituais do aborto; b) Fundamentar o aborto no direto brasileiro e 
c) Evidenciar a possibilidade jurídica da pratica do aborto no direito brasileiro. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade 
jurídica do aborto, com o foco numa abordagem puramente jurídica, científica e teórica, por meio de vasta pesquisa bibliográfica, com a análise e 
interpretação crítica de conceitos, ideias, posicionamentos legais e religiosos, Código Penal, Código Civil, Constituição Federal, monografias, 
endereços eletrônicos para uma melhor compreensão sobre o assunto aqui estudado. Após verificar vários conceitos, percebe-se um consenso 
que o aborto é a interrupção da gravidez provocando a morte do feto, podendo ou não haver a expulsão deste do útero da gestante. No Brasil, a 
primeira lei que o tipificou foi o Código Criminal do Império. Hoje é tipificado pelo Código Penal Brasileiro de 1940, em seus artigos 124 ao 128. 
Esses quatro artigos tratam de algumas espécies de aborto: auto aborto e aborto consentido, aborto provocado por terceiro, aborto consensual, 
aborto qualificado, aborto necessário e aborto sentimental, sendo os dois últimos, considerados causas de exclusão de ilicitude. Como se trata de 
um código editado em tempos que a medicina não era capaz de diagnosticar com precisão algumas anomalias fetais, que impossibilitam a vida 
extrauterina, compreende-se a omissão do código em caso de interrupção de gravidez com feto que apresentem essas anomalias. Percebe-se a 
necessidade de inclusão no rol dos abortos permitidos, o aborto eugênico, ou seja, aquele realizado ante a certeza de que o feto não sobreviverá 
após o parto ou logo falecerá. Mesmo não sendo tipificados, vários alvarás judiciais, que autorizam a prática desse tipo de aborto, já foram 
concedidos, demonstrando que há um grande número de juristas favoráveis à legalização dessa modalidade de aborto. Leva-se em conta a 
precisão do diagnóstico de anomalia grave e incurável do feto e o dano psicológico sofrido pela mãe. Está em tramitação no Supremo Tribunal 
Federal, uma Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) 
que pleiteia a suspensão do andamento dos processos ou dos efeitos das decisões judiciais que tratem de antecipação terapêutica de parto de 
anencefálico e a declaração da inconstitucionalidade, com eficácia abrangente e vinculante dos dispositivos penais que proíbem a interrupção de 
gravidez quando o feto é portador de anomalia grave. Por fim, diante dos avanços da medicina e das várias decisões judiciais já proferidas a favor 
da prática do aborto ao qual se chamará de “Psicológico”, o que se espera é uma adequação da legislação pátria, tipificando esse tipo de aborto 
em um terceiro inciso, no artigo 128 do Código Penal, tornando-se, portanto, forma não punível, quando for vontade da gestante, interromper a 
gravidez em casos comprovados de fetos com anomalia que impossibilite a vida extrauterina.
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