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Em 1992, no nOmero inaugural da Revista Estudos Ferninistas, escrevi urn
artigo' procurando fazer um balanco sucinto do debate sobre a descriminalizactio
do aborto no Brasil. Naquele artigo, de quase seas anos atrds, tentel recuperar as
propostas apresentadas sob essa questäo nos anos 70 e 80, tanto por iniciativa do
movimentofeminista, como pelo C ongresso Nacional. Resumindo o ponto crucial do
debate, o que estava em discussdo naquela epticara:'Oevernos lutar pela total
descriminalizacdo do abort°, devemos lutar,pela descriminalizacão regulamentada; ou devemos lutar pela a mpliacd- o dos permissivos legais do COdigo Penal? Nefio
havia, para as feministas, Incoerenclas entre essas Wes questOes. Tratava-se de
escolher a estrategia ma's eficaz 'para que o Estado brasileiro aceitasse como
comportamento licit° a interrupcOo voluntOria do groVidez., para alêm do JO permitido por lei nos casos de risco de vida, pada mae e degravidez resÜltante de estupro.
No bolo dessas trés propostas que representovarn urna rUptura mais radical corn o
ordenamento juridico penal repressor em vigor desde 1940, inclufa-se, tambem, a
luta pela garantia do atendimento, na rede pUblica de saUde, dos Casos j6 previstos
em lei, no inciso II, do artigo 128 do COdigo Penal. Neste senticlo, jd,no decada de 80,
alguns municiplos, como o Rio de Janeiro, legislaram parb Implement :Or esse direito,
desIgnando hospitals do rede pul licq capacitadaspara a reallzacdo do chamado
aborto legal.
No artigo de 1992; charnel a atenctio para o fato de que, no inicio dos anos
90, o movimento feminista tinha perdido a sua radicalidade na luta pela
descriminalizacdo do aborts:), levantando algumas hipOteses para tal fato. Creio que
as reflexe•es apresentadas naquele artigo ainda podem ser &els para explicar a
perda dessa radicalidade. De fato, de 1992 ate os dias de hoje, o eixo principal das
demandas legislativas em relacdio ao aborto fixou-se na luta pela garantia do
atendimento na rede pUblica de sairde nos casos de interrupgdo da gravidez jd
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previstos em lei. As demandas pela descriminalizacao do aborto ou pela ampliacao
dos permissivos legais passaram para segundo piano. Isto pode ser interpretado
como uma estratêgia ou como urn retrocesso. Certamente, a mudanca de rumo nao
se deve apenas as questaes internas do movimento feminista, mas, basicamente, a
postura conservadora que tern caracterizado a atuacao do Estado brasileiro, aro&
o momento heralco de redemocratizacao consolidada na Constituicao Federal de
1988. Esse processo de conservadorismo nao ocorre apenas no Brasil. E reforcado
pela acao dos diversos fundamentalismos por todo o mundo. Tern reflexos sobre a
ideologia e a producao juridica, particularmente no campo do direito penal. E nessa
area do direito penal que se manifesto corn maior vigor a atuacdo da chamada
correntelei & ordem, tencrência doutrinaria conservadora que propugna uma maior
e mais severa intervencdo repressora do Estado sobre os comportamentos sociais2.
Essa crescente intervencdo punitiva entra em direto conflito corn o movimento de
defesa dos Direitos Humanos. Entra em conflito, tambêm, corn as correntes
reformadoras do direito que defendem a retirada do ambito do Direito Penal de
"certas condutas, nao graves, que deixam de ser delitivas"3.
0 movimento conservador na area do Direito tern uma forte ressonancia
no Congresso Nacional, aumentando a face repressora do direito penal. Exemplo
dessa tend "encia foi a inscricao na Constituicdo Federal de 1988 da categoria "crime
hediondo" que deu margem a producdo de legislacao ordinaria restringindo garantias individuals previstas no Cadigo de Processo Pena14 . Ou seja, diante do aumento
da criminalidade, o Estado brasileiro responde apenas corn medidas repressivas sem
criar mecanismos preventivos para a seguranca dos cidadaos, sem buscar solucães
alternativas a dramatica ineficacia do sistema penitenciario e sem enfrentar as mais
diversas causas geradoras da violOncia. A pressa em elaborar uma legislacao cada
vez mais repressora e, em muitos casos, de grande ineficacia social, faz com que se
descuide da preservactio dos principlos basicos do Direito e da protecdo de
mecanismos basilares de urn ordenamento juridic° democratic°, tais como o da
presuncdo da inoc6ncia ate julgamento final, amparado no devido processo legal.
A ideologia da corrente conservadora no Direito e difundida, principalmente, pelos meios de comunicacao atravOs de seriados e de programas que
incentivam e defendem a pena de morte. Aliada a acao da midia, o descaso corn
que as autoridades pUblicas tratam o direito a seguranca da populacao em geral e
da populacao pobre, ern particular, faz corn que cresca em nosso pals os reclamos
por mais repressao, o que justifica, inclusive, os justicamentossumarlos praticados por
grupos de exterminio.
Assim, nao e de se estranhar que o aumento da onda repressora, em urn
pals corn tradicaes e cultura autoritarias, atinja, inclusive, setores do movimento
social, incluindo o movimento de mulheres que, desavisadamente, em alguns
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momentos, endossa propostas do conservadorismo juridic°. Tale o caso das propostas de criacdo de novos tipos penais, como, por exemplo, a proposta de criacao do
crime de viorência dornèstica, redundante corn dispositivos ja explicitados no
Cadigo Penal. Tais dispositivos prev6em como agravante da pena o fato do agressor
ter praticado o crime contra ascendente, descendente, irmao ou canjuge, prevalecendo-se de relacaes domèsticas, de coabitacao, de hospitalidade ou de autoridade em relacdo a vitima s . Ou seja, trata-se de aplicar a lei em vez de continuar
legislando indefinidamente sobre a mesma questa°.
Dentro dessa mesma lagica repressors, estavam, ate meados dos anos 90,
as propostas de criminalizacao da esterilizacdo voluntória, defendidas por setores do
movimento de mulheres e do movimento negro face aos altos indices dessa pratica
no Brasil. 0 clamor por major repressdo, sem que isso signifique major seguranca e
garantia de liberdade para as mulheres, esta presente, tambem, em propostas
criminalizantes do assêdlo sexual tratado como uma categoria extremamente
ampla°. 0 assedio sexual que se caracteriza, principalmente, pelo exercicio de
poder que cerceia a liberdade e constrange sexualmente a vitima nas relacaes
empregaticias, nas relacaes medico-paciente ou nas relacaes professor-aluno,
passou a caracterizar indevidamente qualquer tipo de molestamento sexual, desde
o mais grave, como a tentative de estupro, ate a simples "cantada" na mesa de um
bar. Essa descaracterizacao do assOdio sexual leva a chacota, banalizando, junto 0
opinido piiblica, a verdadeira intencdo do movimento de mulheres de denunciar e
dar visibilidade as relacaes de poder revestidas de constrangimento sexual. Na
verdade, seria preferivel que a énfase na lei sobre oassódio nas relacaes empregaticias
desse mais protecdo e garantisse o emprego da vitima, o que pode ser felt° atravós
de lei trabalhista. E importante que movimentos socials que, ate entdo, se caracterizavam pela busca da liberdade e da garantia dos direitos fundamentals do ser
humano nal° se deixem capturar pelas armadilhas ideolOgicas do movimento
conservador na area do Direito.
Ao aceitar as propostas repressoras para garantir os direitos das mulheres,
o movimento feminista pode passar a ter dificuldades de retomar sua linha original
e anti-criminalizante no que concerne as praticas relatives a moral sexual, como é o
caso do adulthrio e do aborto, que queremos retirar do Cadigo Penal.
Claro que o movimento feminista ndo se filia a corrente conservadora do
Direito. 0 que ocorre é que vivemos em uma sociedade marcada pelas emergënclas, pelas estatisticas tragicas no campo social e pelas desigualdades de classe,
gOnero e rata. lsso nos leva, muitas vezes, a deixar de pensar nos principios e calr nas
solucales casuisticas. Nesse sentido, nä° devemos perder uma perspectiva sist6mica
abrangente corn a qual as demandas legais especificas devem ser coerentes.
Uma das possibilidades de manter essa perspectiva é entrar no debate
mais amplo sobre a ideologia que preside as propostas de reforma do Cadigo Penal,
em geral, e dialogar corn osjuristase setores da sociedade que se opaem as posicaes
Trata-se do artigo 61, inciso II, letras e, f, i do Codigo Penal.
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conservadoras e que se debrucam na elaboracao de propostas alternatives. Muitos
destes interlocutores, talvez, ainda nao se deram conta da importancia de incorporarem a perspective de gènero ou a consideram desnecessaria. Podem ester
influenciados pela crenca de que o dogma da igualdade formal perante a lel
dispense reflexaes sobre as discriminacaes que a culture juridica tern reforcado ern
relacao as mulheres, nao assegurando a igualdade substantive. Multos dos juristas
contrarios ao conservadorismo da corrente lei & ordem nao dao a devida importancia ao fenameno da viol6ncia praticada no espaco domOstico contra mulheres e
criancas. Muitas vezes, sao, ate mesmo, indiferentes ao artigo 107, inciso VII, do
Cadigo Penal que prev6 a extincao da punibilidade se o estuprador se casar corn a
vitlma. Nesse caso, nosso dialog° corn os juristas 6 fundamental para Ihes auxiliar a
refletir sobre o mito da neutralidade da lei e da justica, sobre a manipulacao do
conceito de igualdade formal e a dificuldade de implementacdo da igualdade
substantive, sobre a construcao social/cultural do feminino e do masculino, sobre a
necessidade de incorporactio da diferenca na igualdade, dentre outras questOes.
0 dialog° corn os juristas deve servir para leva-los a refletir sobre o quanto
o Direito tern sido usado contra as mulheres e se pautado pela lagica da domlnancia
mascullna. Este dialog° nos levara, tamb6m, a contribuir para a construcOo de urn
novo Direlto, abrindo moo, em alguns casos, de propostas puramente dirigidas
legislacao penal.
0 movimento de mulheres tern despendido muita energia rebatendo os
argumentos dos fundamentalistas no debate sobre o aborto e sobre temas
concernentes ao exercicio da sexualidade. 0 reconhecimento de uma sociedade
pluralista e a coexistOncia pacifica des oposicoes exigem urn Estado laico.
Para retirar o aborto do rol dos crimes, ou para abrandar a legislacao
penal, precisamos aprofundar nossos argumentos Otico-juridicos. Tais argumentos
sao oriundos de vertentes democraticas, articulados corn urn novo direlto internacional nascido do movimento de mulheres, inserido no movimento de direltos humanos. Isso deve significar abrir mao de visaes conservadoras/repressoras e ter a
possibilidade de pensar a aplicacdo de normas juridical de carater nao penal na
defesa de muitos de nossos direitos. Isso nao significa deixar de punir penalmente os
agressores de nossa integridade fisica e de nossa liberdade sexual. Mas 6 importante
nos afastarmos dos discursos autoritarios e pensarmos na atuallzacao, em nosso pais,
dos compromissos assumidos pelo Brasil ao endossar integralmente os Planos de
Acao do Cairo e de Beijing, particularmente no que se refere a sa0de e aos direitos
reprodutivos.
0 direito ao aborto legal ja foi decidido pelo Poder Legislativo federal no
Cadigo Penal, em vigor desde 1940. 0 que falta 6 a sua implementacdo pelo Poder
Executivo que, a born lembrar, ate hoje, ainda nao implementou devidamente o
PAISM - Programa de Assistancia Integral a Satkle da Mulher. Restringir a discussdo do
aborto ao PL 20/91 pode se transformer em urn retrocesso e em uma perda de nossa
radicalidade. Ha no Congresso Nacional projetos de descriminalizacao do aborto
que ficaram de lado por considerarmos que o momento politico nao era oportuno.
De certa forma, o Projeto de Lei 20/91 6 redundante face 6 clareza do
inciso II, do artigo 128, do Codigo Penal, que permite a realizacao do aborto ern casos

de gravidez resultante de estupro ou quando ha risco de vida para a mae. Em Direito,
o que nao 6 prolbido 6 permitido. 0 que 6 permitido ao cidaddo e implica a
preservacdo de sua vida ou saude Mica e mental 6 garantido pelo artigo 196, da
Constitulcdo Federal, que trata do direito a saCide. Esse foi o sentido da legislacao
implementada por vórios municipios no que se refere ao aborto legal. A
implementacdo desse direito no Sistema Unico de SaCide - SUS nao depende do
Poder Legislativo que ja decidiu essa questa°, ha 57 anos. Essa implementacdo pode
ser feita de imediato de duos maneiras. Atrav6s de mandado de seguranca
impetrado junto ao PoderJudiciario, contra a autoridade que se negar a reconhecer
esse direito a uma muiher cuja gravidez foi resultante de estupro 7; ou atravás de
Portaria ou ato administrativo de outra ordem emanado pelo Poder Executivo. Ndo
podemos deixar que a tramitacdo do PL 20/91 exima o Poder Executivo de suas
responsabilidades e atribuicOes.
A implementavio do aborto legal no SUS deve ser uma exigéncia do
movimento de mulheres junto ao Poder Executivo, representante de um Estadomembro das Nacães Unidas que ratificou os compromissos de Cairo e Beijing. Nesse
sentido, os Conselhos municipals, estaduais e nacional dos direitos das mulheres, os
grupos e as organizacOes nao governamentais de mulheres, as militantes de partidos
politicos, em especial aquelas da coligacao PSDB/PLF/PMDB que esta no Poder
Executivo federal, devem cobrar do Presidente da RepUblica a sua responsabllidade
para com a sa0de e a implementacdo dos direitos das mulheres, atuando atraves
de ato administrativo para autorizar o SUS a realizar o aborto legal.
Quanta a descriminalizacdo do aborto e sua conseq0ente regulamentacoo, o embate com o Poder Legislativo federal deve vir no context° da reforma do
COdigo Penal em consonancia corn as propostas de juristas aliados, opositores do
conservadorismo juridice. E importante que tenhamos clareza das dificuldades de
mudar a legislacdo penal como urn todo para adequd-la a um compromisso
renovador e democratic°. Tal compromisso implica, em parte, o nao envolvimento
do Estado na regulacao de urn conjunto de comportamentos relativos ao exercicio
livre da sexualidade entre pessoas adultas. Por outro !ado, sabemos, por exemplo,
que o adulterio tem grandes chances de deixar de ser crime face, dentre outros
motivos, a grande tolerancia da sociedade que nä° se sente ofendida por esse
comportamento.
A descriminalizacdo do aborto deve ser urn dos pontos a ser negociado
corn os defensores da corrente de renovacdo do direito penal. As legislacOes da
Franca e da Italia, por exemplo, parses que bebem nas mesmas fontes do Direito que
o Brasil, devem servir como subsidios de direito comparado para informar o dialog°
com esses juristas.
Finalmente, resgatando um pouco da trajetOria do movimento de nnulhe-
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res na luta pela descriminalizacao do aborto, e recuperando parte do texto que
elaborei em 1992 para a Revista Estudos Feministas, gostaria de recordar que, na
decada de 80, a forgo do movimento de mulheres era incentivada por um especial
aliado - o Conselho Nacional do Direitos da Mulher - CNDM. Na mernaria do
feminismo brasileiro, o Encontro Nacional SaUde da Mulher, organizado em 1989 por
aquele Conselho, foi urn momento importantissimo. All se produziu a Carta das
Mulheres em Defesa de Seu Direito a SaUde, na qual afirma-se que o abort° voluntdrio
deve ser considerado urn problema de saUde da mulher e retirado do Cadigo Penal.
Contestavannos, naquele momento, o poder do Estado em legislar sobre questaesda
intimidade do indivicluo numa postura de vanguarda do Direito.
Ter como meta esta posictio face a reforma do Cadigo Penal e resgatar
a necessaria radicalidade e o compromisso do movimento de mulheres em relacao
naosa a defesa dos direitos reprodutivos, como do ideal de uma sociedade que nao
se oriente pelo conservadorismo e pela repressdo.

