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O presente trabalho tem como finalidade analisar a prática do aborto,
tipificado expressamente nos artigos 124 e 128 no Código Penal. Será realizada
uma análise jurisprudencial, observando os posicionamentos dos tribunais diante
essa prática, dando ênfase nos casos de má-formação neural, a microcefalia e
anencefalia. Não obstante, o presente trabalho visará compreender o direito de
decisão da mulher sobre o próprio corpo, além de uma análise no âmbito jurídico,
ético e social.
Utilizando-se da jurisprudência, pesquisas bibliográficas e documental, o
artigo apresentado toca nas seguintes vertentes relacionados ao aborto: Tipificação
do crime de aborto no Código Penal Brasileiro e nas implicações dessa tipificação;
Aborto no âmbito Social e Ético, a relação do Estado com o indivíduo nas relações
de aborto; Análise jurisprudencial da prática do aborto, o que os tribunais têm
decidido em relação às práticas abortivas levadas a juízo; Gravidez no caso de
estupro; Aborto de Feto Anencéfalo e nos casos de Microcefalia; Risco de morte da
mãe; Aborto Eugenésico ou Seletivo; Direito à vida resguardado pela Constituição
Federal; Direito de escolha da mulher. Diante dessas questões, pode-se fazer a
seguinte indagação: A tipificação penal do aborto estaria ferindo o direito de
liberdade da mulher?
O conjunto de informações apresentados neste artigo aponta o quão
complexo é a relação do Direito com a sociedade e a mulher no que tange ao tema
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aborto. Deixando claro que as implicações de uma leitura superficial deste assunto
não transfere toda a sua intensidade e como isso provoca uma leitura atemporal do
aborto na sociedade atual.
Vale ressaltar que o aborto ainda é um tema muito discutido e que gera
grande polêmica na sociedade e entre os estudiosos da legislação, já que,
atualmente, é tipificado como crime pelo Código Penal Brasileiro. Sabe-se que são
realizados anualmente no mundo milhões de abortos, a maioria em condições
precárias, com sérios riscos para a saúde da mulher, por esse motivo, discute-se
com frequência a questão da descriminalização, já que é um tema que envolve
questões de saúde física e psicológica da mulher.
Diante disso, pode-se concluir, portanto que, em análise ampla, é possível
debater as múltiplas considerações sobre o aborto e como a sociedade o enxerga.
Observando, principalmente, que o aborto não é um tema que deve ser debatido
pelo judiciário e sim pela sociedade, família e áreas médicas. O judiciário, em casos
como esse, deve auxiliar somente para regulamentar a decisão tomada por esses
grupos, sem definir a questão de mérito quanto à criminalização.
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