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O CONFLITO ENTRE A CONVICÇÃO RELIGIOSA E O DIREITO 
ACERCA DO ABORTO NO BRASIL 

 
 

Rayssa Raysnan de Souza Mello Batista 

 
 
 
RESUMO: O presente estudo pretende apresentar a visão do Direito brasileiro e da 
religião cristã acerca do aborto, procurando explicitar os fundamentos de cada uma 
destas convicções. Como se sabe, o sistema jurídico brasileiro não legaliza o 
aborto. Contudo, há, no Código Penal, no artigo 128, excludentes de ilicitude, 
quanto o aborto for pratico por médico para salvar a vida da gestante ou se a 
gravidez resulta de estupro. Além disso, o STF, no julgamento da ADPF n. 54/2012, 
desconsidera a interrupção da gravidez de feto anencéfalo como sendo fato típico. 
Por outro lado, a religião cristã, expressa no catolicismo, evangelismo e espiritismo, 
se posiciona de forma contrária a prática do aborto, por conta do fato de que é 
somente Deus o ―senhor da vida‖, sendo, portanto, o aborto, uma ofensa a Deus, ou 
seja, um grave pecado. Conclui-se que a visão religiosa e a jurídica atentam para o 
valor da vida e da dignidade da pessoa humana. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Biodireito. Bioética. Aborto. Direito Penal. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

O tema escolhido para esta pesquisa é a visão religiosa e jurídica acerca do 
aborto. Trata-se de uma temática pertinente ao Direito Constitucional e Direito 
Penal, mas, no âmbito disciplinar, se trata de um tema relacionado à Bioética e ao 
Biodireito. 

O tema aborto é um assunto polêmico, pois quando se fala em aborto, se 
pensa logo na criminalização ou, ao contrário, na sua legalização geral. Neste caso, 
há quem defenda que o aborto é violação de direitos fundamentais, previstos na 
Constituição federal de 1988, tais como o direito à vida, à liberdade e, até mesmo, o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, alguns afirmam que a 
criminalização do aborto é que fere estes direitos, particularmente da mulher, que 
deve ter liberdade para manter ou não uma gravidez. 

Hoje em dia, há muitas discussões sobre o corpo da mulher, sobre o que ela 
pode ou não fazer, se ela pode ou não ter o direito de ter o filho, e nessas 
discussões sobre o corpo da mulher, se encontram dois grupos sociais de lados 
opostos, são eles conhecidos como: os conservadores e o movimento feminista. 

Os debates sobre o tema em questão pressupõe que as divergências se 
baseiam entre saber se o feto é uma pessoa com direito à vida desde a concepção, 
tornando-se uma pessoa em algum momento da gravidez ou somente ao nascer, ou 
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ainda se, sendo o feto já pessoa, tem seu direito à vida resguardado pela 
Constituição Federal. 

O tema desta pesquisa foi escolhido a partir do caso atual da criança de 10 
anos de idade, da cidade de São Mateus-ES, que foi abusada e engravidada pelo 
próprio tio. Diante deste caso, um grupo religioso do município, onde a menina 
morava se mobilizou para impedir que a criança realizasse o aborto. O fato é que o 
caso trouxe à discussão novamente os pressupostos religiosos e jurídicos que 
estão na base da permissão ou não da realização do aborto, no Brasil. 

E a problemática a que se procurar responder nesta pesquisa é exatamente 
esta: Quais são os pressupostos ou as convicções religiosas e jurídicas que 
fundamentam a proibição do aborto, ou, ao contrário, sua legalização? 

 Para atingir tal objetivo, a pesquisa, utilizando a metodologia bibliográfica e 
documental, será composta de quatro seções. A primeira tem a pretensão de 
abordar sobre a realidade do aborto no Brasil. A segunda consiste em analisar o 
aborto no sistema jurídico, sendo analisados os artigos do Código Penal sobre o 
tema. A terceira seção objetiva estudar a proibição do aborto na visão religiosa, 
mostrando as posições das religiões sobre o tema. E a quarta seção, visa mostrar a 
relação de proximidade e também de conflito entre a visão religiosa e o direito 
acerca do aborto.  
 
  
2 A REALIDADE DO ABORTO NO BRASIL 

 
O aborto foi introduzido na legislação Brasileira, em 1830, no Código Penal 

do Império, pois até então na Constituição de 1824, era considerado um crime grave 
contra a vida humana. Hoje, o Código Penal brasileiro, em seus artigos 124 a 128, 
proíbe a realização do aborto, excepcionando a interrupção da gravidez apenas nos 
seguintes casos: 1- para salvar a vida da mulher; 2- quando a gestação é resultante 
de um estupro; ou 3 - se o feto for anencefálico. Neste último caso, 
o Governo fornece gratuitamente o procedimento de aborto pelo Sistema Único de 
Saúde.   

Entretanto, mesmo diante da proibição legal, ainda ocorrem no Brasil abortos 
clandestinos, de forma precária e em condições precárias devido à sua 
clandestinidade. Segundo os dados dos Cadernos de Saúde Pública, Revista da 
Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as 
mulheres que se submetem a este procedimento são mulheres negras menores de 
14 anos e moradoras de periferia. 

Alguns pesquisadores da Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro fizeram uma pesquisa ampla a respeito da clandestinidade do aborto e 
por meio da pesquisa feita entre 2006 a 2015, chegaram a um total de 770 mortes 
de mulheres, tendo o aborto como a causa principal, porém, este número pode ser 
bem maior: 

Embora os dados oficiais de saúde não permitam uma estimativa do 
número de abortos no país, foi possível traçar um perfil de mulheres 
em maior risco de óbito  por aborto: as de cor preta e as 
indígenas, de baixa  escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 
anos, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e sem 
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companheiro. (Uol, 21/02/2020) 

Afirmam os pesquisadores: 

Não há, nos sistemas de informação de saúde brasileiros, qualquer 
dado sobre aborto inseguro. As  bases de dados oficiais de 
saúde não permitem ter uma estimativa do número de abortos que 
ocorrem no Brasil. Os dados disponíveis se restringem aos óbitos 
por aborto e às internações por complicações de  aborto o serviço 
público de saúde. (Uol, 21/02/2020) 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 55 milhões de 
abortos ocorreram no mundo,  entre 2010 e 2014, e 45% destes foram 
inseguros. No Brasil, dados sobre aborto e suas complicações são incompletos. E 
isso por conta da realização de aborto de forma clandestina. 

As clínicas clandestinas são um grande problema, pois são nelas que são 
realizados os procedimentos de abortos, muitas das vezes levando a mulher à 
morte. Em um vídeo documentário, intitulado Clandestinas, de Fádhia Salomão 
(28/05/2014), alguns relatos de mulheres, que realizaram aborto através de clínicas 
clandestinas, são apresentados. Confira um deles: 

Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por um médico vestido de 
açougueiro, com um avental branco, todo  ensanguentado, e com 
instrumentos claramente artesanais, rudimentares. (…) Eu comecei 
a ter uma crise de vômito, enquanto o médico me torturava dizendo 
que, se eu não tivesse procurado ele, eu não estaria vivendo aquilo. 

No Brasil, por ano, ocorrem cerca de 1 milhão de abortos induzidos. Esses 
são dados compartilhados pelo Ministério da Saúde (Uol, 21/02/2021). Portanto, 
isso mostra que o assunto aborto não se restringe apenas à criminalização ou 
legalização. Aborto é questão de saúde pública. A falta dos debates e informação a 
respeito do assunto geram dúvidas para muitas meninas, pois, muitas não 
conhecem ou não sabem muito sobre os métodos contraceptivos, como por 
exemplo o anticoncepcional ou até mesmo a camisinha. O aborto inseguro, 
realizado muitas vezes na ausência de condições para a sua realização, pode 
ocasionar a morte da gestante ou outras graves consequências. 

O movimento feminista é de grande importância em vários debates sobre os 
direitos femininos, incluindo a questão do aborto. Esse movimento surgiu no Brasil 
por volta dos anos 70. A partir daí começou a luta feminista para reformular o 
Código Penal acerca do aborto. Segundo este movimento, a mulher tem o direito de 
opinar sobre sua vida, sobre a sua escolha de ter ou não filhos. E isso porque, com 
as conquistas do respectivo movimento, as mulheres se libertaram das amarras do 
controle social que existia antigamente, onde a mulher era um ''acessório'' para 
seus maridos, no qual ela só servia para gerar filhos e cuidar do lar.  

Os defensores do direito ao aborto não são contra a vida, e o aborto, 
em si, não é um bem, mas o Estado não tem o direito de incriminar 
uma mulher que decide interromper uma gravidez que ela não pode 
suportar.(Uol, 21/02/2021) 

Reconhecendo a luta de muitas mulheres que lutam pelo direito a abortar, 
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Ronald Dworkin reconhece que 

os argumentos e estudos feministas têm por base não apenas a 
negação de que o feto é uma pessoa, ou a afirmação de que o 
aborto é permissível ainda que o feto o seja, mas que se baseia 
igualmente em preocupações positivas que reconhecem o valor 
intrínseco da vida humana. (Dworkin, 2003 pg.47) 

Não se trata sobre o movimento feminista desconsiderar o direito à vida do 
feto, porém as feministas avaliam os fatores em si que sejam relevantes nos 
debates sobre o tema, não sendo, portanto, um valor absoluto. Segundo elas, as 
discussões sobre o direito ao aborto devem levar em consideração as situações 
concretas de vida da mulher, como por exemplo, suas condições de saúde física, 
psicológica e sócio-econômica, e se a gravidez era desejada ou não, entre outras 
coisas. 

Enfrentar com seriedade à luta pelo direito ao aborto significa entendê-lo 
como uma questão de cuidados em saúde e direitos, e não como um ato de infração 
moral de mulheres levianas. Para essa redefinição política, há algumas tendências 
que se mantêm nos estudos realizados com mulheres que abortaram e buscaram o 
serviço público de saúde: a maioria é jovem, pobre e católica e já possui filhos 
(BRASIL, 2009).  

A antropóloga Debora Diniz – professora da Universidade de Brasília, 
pesquisadora da norte-americana Universidade Brown e fundadora da organização 
feminista Anis Instituto de Bioética, afirma que 

As mulheres não morrem de aborto. Elas morrem da insegurança 
imposta pela criminalidade, e sabemos que as que morrem são as 
mais vulneráveis, que estão nas condições mais frágeis de acesso 
aos métodos seguros. O que mata não é o aborto, é a 
clandestinidade. (SBPC, 02/06/2012.) 

A antropóloga defende o aborto dizendo "que se trata de uma questão de 
saúde, e não de uma questão criminal". 

No mercado clandestino circula um remédio chamado Cytotec, usado para 
provocar o aborto em mulheres grávidas. Sua venda no Brasil é proibida. Ele só é 
encontrado em hospitais, mas isso não o proíbe de ser circulado no mercado 
clandestino. A respeito disso, a antropóloga afirma: 

Todas as vezes que temos uma regulação proibitiva sobre práticas 
que fazem parte da vida das pessoas, como é o caso do aborto, 
acabamos criando um mercado clandestino. E o mercado 
clandestino torna ainda mais inseguro o já imposto pela 
criminalização, porque as mulheres nem sequer sabem se estão 
usando o medicamento correto.(SBPC, 02/06/2012.) 

Nesta seção abordamos um pouco sobre a realidade do aborto no Brasil, 
onde abordamos o aborto no código penal brasileiro e a taxa de mortalidade de 
mulheres que decidem abordar em clínicas clandestinas, na próxima seção, iremos 
abordar um pouco do aborto no sistema jurídico brasileiro. 
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3 O ABORTO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 
 

Toda polêmica em torno do tema do aborto, sob o ponto de vista jurídico, se 
refere ao conflito entre dois direitos fundamentais: o direito à vida do feto e à 
liberdade de escolha da mulher. 

A doutrina jurídica civilista muito tem discutido acerca de saber se o feto é ou 
não pessoa desde a concepção. Prova disso são as teorias formuladas sobre o 
início da personalidade, a saber: Teoria concepcionista, natalista e da 
personalidade condicionada. Vejamos o que estas teorias afirmam. 

Para a Teoria Concepcionista, a personalidade começa a partir da 
concepção, devendo o nascituro ser considerado pessoa. Desse modo, o nascituro 
tem seus direitos reconhecidos desde a concepção resguardados pela lei. 

Segundo Silmara Juny Chinellato (Almeida, 2000.): 
  

O nascimento com vida apenas consolida o direito patrimonial, 
aperfeiçoando-o. O nascimento sem vida atua, para a doação e a 
herança, como condição resolutiva, problema que não se coloca em 
se tratando de direitos não patrimoniais. De grande relevância, os 
direitos da personalidade do nascituro, abarcados pela revisão não 
taxativa do art. 2º. Entre estes, avulta o direito à vida, à integridade 
física, à honra e à imagem, desenvolvendo-se cada vez mais a 
indenização de danos pré-natais, entre nós com impulso maior 

depois dos Estudos de Bioética. 
  

  Segundo Maria Helena Diniz (2002, p.27): 

A fetologia e as modernas técnicas de medicina comprovam que a 
vida inicia-se no ato da concepção, ou seja, da fecundação do óvulo 
pelo espermatozoide, dentro ou fora do útero. A partir daí tudo é 
transformação morfológico-temporal, que passará pelo nascimento 
e alcançará a morte, sem que haja qualquer alteração no código 
genético, que é singular, tornando a vida humana irrepetível e, com 
isso, cada ser humano único. Ponto de vista ressaltado da Teoria da 
Concepção, onde se acredita que a vida se começa com a 
concepção, ou seja, a vida começa a partir da fecundação do 

espermatozóide no óvulo.  

Segundo De Plácido e Silva (Silva, 2006): 

O ente que está gerado ou concebido tem existência no ventre 
materno: está em vida intrauterina. Mas não nasceu ainda, não 
ocorreu o nascimento dele, pelo que não se iniciou sua vida como 
pessoa. Embora o nascituro, em realidade não se tenha como 
nascido, porque como tal se entende aquele que se separou, para 
vida própria, do ventre materno, por uma ficção legal é tido como, 
para que a ele se assegurem os direitos que lhe cabem, pela 
concepção.  

Ou seja, o nascituro pode ser considerado, um indivíduo já concebido, 
porém, não nascido ainda, existindo alguns direitos inerentes a ele. Portanto, 
entende -se que a mulher ao fazer o aborto, ela está cometendo um ―assassinato‖, 
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pois o foco da teoria da concepção é resguardar os direitos e a integridade física do 
nascituro. 

Para a Teoria Natalista, a vida começa a partir do nascimento da criança com 
vida. Segundo Carlos Roberto Gonçalves (Gonçalves, 2013, p. 101): 

Muitas são as críticas à mencionada teoria. Afirma-se, por exemplo, 
que, entendendo que o nascituro não é uma pessoa, admite-se a 
referida teoria que deve ser tratado com uma coisa; olvida-se, 
ainda, de que há, no Código Civil, um sistema de proteção ao 
nascituro, com as mesmas conotações da conferida a qualquer ser 
dotado de personalidade. 

Ainda, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 101), ―Para se dizer que 
nasceu com vida, todavia, é necessário que haja respirado. Se respirou, viveu, 
ainda que tenha perecido em seguida‖. 

Segundo Sergio Abdalla Semião (Semião, 2000, p. 89): 

No útero, a criança não é uma pessoa, se não nasce viva, nunca 
adquiriu direitos, nunca foi sujeito de direitos, (...). Todavia, entre a 
concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-se em situação tal 
que se tem de esperar o nascimento para se saber se tem algum 
direito, pretensão, ação, ou exceção lhe deveria ter tido. Quando o 
nascimento se consuma, a personalidade começa. 

Para esta visão, portanto, basta o nascimento da criança com vida para ela 
ser detentora de direitos. Pode se entender que o Código Civil brasileiro adotou a 
teoria natalista, pois, desse modo, antes do nascimento com vida não há que se 
falar em direitos e deveres do feto, nesse sentido, o aborto seria permitido, uma vez 
que após o nascimento, há direitos e deveres. 

Para a Teoria da Personalidade Condicionada, a vida surge com a 
concepção, porém fica ‗‘submetida à condição suspensiva, que é o nascimento com 
vida‘‘. (Flávio Tartuce, 2012 p. 70) 

De acordo com Flávio Tartuce ( Tartuce, 2012, p. 70.): 

A teoria da personalidade condicional é aquela pela qual a 
personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas os 
direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou 
seja, são direitos eventuais. Como se sabe, a condição suspensiva 
é o elemento acidental do negócio ou ato jurídico que subordina a 
sua eficácia a evento futuro e incerto. No caso, a condição é 
justamente o nascimento daquele que foi concebido. 

Assim, nesta teoria, a personalidade da criança passa a contar desde o 
momento da concepção, mas, só será efetivada após o nascimento, que é a 
condição para efetivação de todos os direitos civis patrimoniais que a lei resguarda 
o nascimento com vida. 

Segundo Gustavo Tepedino e Rafael Rodrigues Tepedino Rodrigues, 2003 p 
134.):  

A teoria da personalidade condicional consiste na afirmação da 
personalidade desde a concepção, sob condição de nascer com 
vida. Desta forma a aquisição de direitos pelo nascituro operaria sob 
a forma de condição resolutiva, portanto, na hipótese de não se 
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verificar o nascimento com vida não haveria personalidade. 

A teoria da personalidade condicionada, constante no art 2° do Código Civil, 
dá o marco da vida humana, somente com o nascimento com vida, então, 
entende-se que, enquanto o feto não tem direito a vida, uma vez que ele ainda não 
possuí direitos a serem resguardados. 
 Para efeitos jurídicos penais, a vida se inicia na concepção, e é a partir desse 
momento, que a interrupção já pode ser considerado como aborto. 

Segundo Delmanto (Delmanto, 2010), ―aborto, para efeitos penais, é a 
interrupção intencional do processo de gravidez, com a morte do feto‖.  

Sabe-se que, no Brasil, o aborto é crime. Em regra, quando ele é realizado 
de forma criminosa, gera a punição. O Código Penal, em seus artigos 124, 125 e 
126, tipificam o aborto realizado pela própria gestante ou por ela consentido (art. 
124 do CP), o aborto realizado por terceiro sem o consentimento da gestante (art. 
125 do CP) e o aborto realizado por terceiro a pedido da gestante (art. 126 do CP), 
ou seja, neste último caso, o aborto é provocado por terceiro com o consentimento 
da gestante. 

O art. 127 do Código Penal dispõe a respeito do aborto na forma qualificada: 

As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 
um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios 
empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 
natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, 
lhe sobrevém a morte. 

Já o art. 128 do CP apresenta as hipóteses de excludente de ilicitude quanto 
à prática do aborto, ou seja, são hipóteses em que o aborto realizado por médico 
não é punido. Assim sendo, o aborto é legalmente permitido em alguns casos.  

O inciso I, do art. 128 do CP prevê o caso de aborto necessário, onde há um 
de estado de necessidade, ou seja, em casos em que ocorre o confronto entre a 
vida da gestante e do filho, e se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, 
a opção é pela vida da mãe em detrimento da vida do feto. Contudo, se ressalta que 
é dispensável o consentimento da gestante para que o médico possa realizar o 
aborto. 

O inciso II, do art. 128 do CP apresenta o aborto sentimental, ou seja, se a 
gestação é decorrente de estupro, desde que autorizado pela gestante ou por seu 
representante, se for incapaz, o médico poderá realizar o aborto e não será punido 
por esta conduta.  

No ano de 2004, houve a propositura da ADPF nº 54 perante o STF tendo por 
objeto a autorização para a interrupção da gestação nos casos de anencefalia e 
má-formação fetal, sem necessidade de pronunciamento judicial. Isso foi um marco, 
pois gerou na sociedade um grande debate sobre o aborto, havendo a mobilização 
de diversos grupos da sociedade diante da apresentação da ADPF, inclusive, 
gerando polêmica e diferentes opiniões sobre o tema a respeito. 

Segundo o STF, o bem jurídico protegido pelo aborto é a vida. Na explicação 
do Ministro Ayres Britto, ele diz o seguinte: 

Quando a vida humana tem início? Eu coloquei isso no meu voto. O 
que é vida humana?  (...) E isso coincide com o ponto de vista 
externado por Dworkin no seu livro famoso  "O Domínio da Vida". 
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Ele diz o seguinte: A vida humana bem sucedida segue um certo 
curso natural. Começa com um simples desenvolvimento biológico: 
a concepção, o desenvolvimento do feto e a primeira infância. E 
depois prossegue pela educação e pelas escolhas sociais 
individuais, culminando na capacidade de estabelecer relações e 
alcançar os mais variados objetivos. E ele conclui dizendo que o 
Direito de todo povo civilizado protege, por modo variado, ora mais 
fortemente, ora menos fortemente, cada etapa do desenvolvimento 
biológico do ser humano E por isso que essa interrupção da 
gravidez de feto anencéfalo não caracteriza crime, não caracteriza 
aborto, até como decorrência do direito múltiplo subjetivo que tem a 
gestante à sua própria saúde, à sua autonomia de vontade. 

 

O resultado da ADPF n°54 foi a inconstitucionalidade dos arts. 124, 126, 128, 
incisos I e II do Código Penal Brasileiro, tendo como norteador dos votos os contras 
e os as favores sobre o conceito de vida, porém, vale ressaltar que não é uma visão 
legal, ou seja, do Código Penal, mas sim uma interpretação dos ministros do STF, 
abrindo a possibilidade para a realização de mais uma forma de aborto sem ser 
considerado crime. 

Não tem como abordar o tema do aborto sem considerar o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. Este princípio diz respeito a algo 
que é um intrínseco, inviolável e inalienável à pessoa humana, a saber, o seu valor 
enquanto pessoa, enquanto ser humano. A este respeito, o filósofo Kant (Kant, 
2004.) afirmava o seguinte:  

No sentido de que o homem, por ser pessoa (e não coisa), constitui 
um fim em si mesmo e, portanto, não pode ser considerado como 
simples meio, de tal sorte que vedada a sua instrumentalização, 
concepção esta que, ao que parece, restou definitivamente 
integrada (muito embora a permanente discussão em torno do 
tema) ao pensamento filosófico e jurídico ocidental. Neste contexto, 
cumpre destacar que a dignidade, como qualidade intrínseca da 
pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, constituindo 
elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser 
destacado, de tal sorte que não se pode cogitar a possibilidade de 
determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja 
concedida a dignidade. Está, portanto, como expressão da própria 
condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, 
promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora 
empregado) ser criada, concedida ou retirada, já que existe em 
cada ser humano como algo que lhe é inerente. Ainda nesta linha de 
entendimento, houve até mesmo quem afirmasse que a dignidade 
representa ―o valor absoluto de cada ser humano, que, não sendo 
indispensável, é insubstituível‖.  

A vida humana é um bem jurídico tutelado, isso diz respeito à vida humana 
em desenvolvimento também, isso significa que no momento da concepção, o feto 
tem o seu direito a vida resguardado, se tornando portador de direitos, tendo sua 
dignidade respeitada, sendo este direito absoluto e dando ao feto o direito de não 
ser intencionalmente morto. 
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A visão jurídica é a favor da vida, pois o aborto não é legalizado no 
ordenamento jurídico brasileiro, o Código Penal pune o aborto, sendo somente 
permitido em 3 casos: anencefalia, risco a mãe e nos casos de estupro, portanto, o 
legislador ao criminalizar o aborto, não o fez de forma absoluta, pois em 
determinados casos, a vida da mãe importa mais do que a vida do feto. 

 

4. A PROIBIÇÃO DO ABORTO NA VISÃO RELIGIOSA 

Sendo a religião um dos temas centrais desse trabalho, vale destacar as 
discussões religiosas em torno do aborto, visto que são inúmeras e tendem a 
acrescentar elementos distintos nas argumentações contrárias e favoráveis ao 
redor mundo. Porém vejamos o ponto de vista de três religiões predominantes no 
Brasil, todas elas que se consideram fazendo parte do cristianismo, a saber: 
catolicismo, pentecostalismo e o espiritismo. 

 

4.1 Catolicismo  

Por volta do século IV, São Basílio trouxe a ideia de que o feto adquire a alma 
no momento da fecundação, o que ficou conhecido como teoria da animação 
imediata, teoria esta que a igreja adota até hoje. 

Um século após São Basílio apresentar esta teoria, durante o século VI, o 
Código Justiniano mudou este entendimento, e passou a acreditar que o feto só 
adquiria alma a partir do momento em que tomasse forma humana. Neste caso, o 
aborto realizado antes disso, não era considerado criminoso.  

Nos meados do século XVI, no Concílio de Trento, os católicos passaram a 
ter o entendimento no sentido da teoria do movimento, ou seja, o feto passava a ter 
vida a partir do momento em que começava os movimentos ainda no útero. 

Mais tarde, Pio por volta do século XIX voltou a restabelecer a teoria da 
animação imediata. 

A igreja católica, sempre foi muito restritiva quanto ao tema em questão. 
segundo a igreja, o aborto seria ''um pecado que insulta e frustra o poder criador de 
Deus''. (Projeto aborto e religião, 02/07/2020.) 

De acordo com Campos (2007), desde o século IV, a igreja católica condena 
a realização do aborto, em toda e qualquer circunstância ou estágio de gravidez, e 
essa proibição é vigente na atualidade, oficializada pelo catolicismo. Por considerar 
que o ser recebe, no momento em que o óvulo é fecundado, a alma, esta passa a 
pertencer ao feto, sendo, portanto, o aborto considerado como assassinato cuja 
pena é a excomunhão. 

Essa posição da igreja católica se baseia em quatro princípios, a saber: (1) 
(1) Deus é o autor da vida; (2) A vida se inicia no momento da concepção; (3) 
Ninguém tem o direito de tirar a vida humana inocente; (4) O aborto, em qualquer 
estágio de desenvolvimento fetal significa tirar uma vida humana inocente. 

O Papa João Paulo II afirmou que ―O aborto é um crime abominável, uma 
vergonha para a humanidade. não condenem os concebidos a mais injusta das 
execuções". 

O Padre Reginaldo Manzotti (Campanha da Fraternidade, 2008) em um dos 
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seus discursos para o movimento denominado ''Não ao aborto‖, usa as seguintes 
palavras, conclamando os católicos a se manifestarem contra o movimento que 
prega a legalização do aborto. 
 

A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta 
desde o momento da concepção. A cooperação formal do aborto 
constitui uma falta grave. A Igreja é contra! Veja o que ela diz: ―O 
diagnóstico pré-natal é moralmente lícito desde que respeite a vida 
e a integridade do embrião. Qualquer atitude contrária que 
provoque o aborto é crime. Um diagnóstico médico não pode ser 
como uma sentença de morte para o feto‖ (Novo catecismo nº 
2274). ―Um diagnóstico de má formação do cérebro, dos pés, ou 
qualquer outro problema não pode ser suficiente para se dar uma 
pena de morte para o embrião‖. (Gaudium  et Spes, 51, §3). 
O magistrado da Igreja sempre foi contra o aborto. É caso, por 
exemplo, do Cânone 1398, que diz: ―Quem procurar o aborto 
seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae‖. 
Quem cometeu o aborto está fora da graça de Deus. Também a 
Didaqué – um dos primeiros catecismos da Igreja primitiva– prevê: 
Não mataras o embrião por aborto e não farás perecer o 
recém-nascido. Diante de tudo isso eu pergunto: o que vamos 
fazer? Não podemos cruzar os braços! Por isso, convido você, 
leitor, a uma batalha em favor daqueles que não vão poder nem nos 
dizer obrigado. Os indefesos, aos quais Jesus se referiu quando 
disse: ―Aquele que fizer mal a um desses  pequeninos será réu do 
inferno‖. É hora de juntarmos forças, em todo o Brasil! 

 

Como dito acima, a igreja católica, participa de grandes movimentos em 
defesa da vida do feto e contra o aborto, como por exemplo, uma campanha 
lançada em 2008 com o lema ―Fraternidade e defesa da vida‖. Texto-base desta 
campanha afirma o seguinte: 

Uma nova vida humana, a partir da Biologia e da Genética, começa 
no exato momento da fecundação, que é a penetração do 
espermatozóide no óvulo. Quando os dois gametas se unem, 
acontece o milagre da vida: forma-se uma identidade genética 
única, diferente da simples soma das características dos pais, 
portadora em si mesma de uma programação própria de 
desenvolvimento. Suas características constitucionais já estão 
definidas: cor da pele e dos olhos, estatura, tipo sanguíneo, 
temperamento, etc. Nem sua mãe poderá mudar o seu 
―ser-pessoa‖. Necessita apenas de oxigênio, de alimento e de 
proteção para continuar o seu caminho como qualquer outro ser 

vivo precisa. Embora esteja na mãe, não é a mãe. 

 

Outro ponto importante que vale a pena ressaltar, conforme demonstra Maria 
José Rosado-Nunes ( Nunes, 2012.) em sua obra, é o seguinte: 
 

A prática do aborto direto é condenada em razão de provocar a 
morte de um ser humano considerado inocente, o que constitui uma 
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situação de tríplice injustiça: contra a soberania de Deus, único 
Senhor da vida; contra o próximo, que é privado do direito de existir 
como pessoa; e contra a sociedade, que perde um de seus 
membros. A inocência presumida do nascituro vem do fato de ser 
ele incapaz de ato moral. Considera-se, além disso, sua situação de 
ser indefeso incapaz de proteger-se de uma agressão. 

 

A igreja católica é contra o aborto, defendendo a vida desde o momento da 
concepção, pois, segundo eles, desde o primeiro momento da sua existência, o feto 
deve ser reconhecido e ter seus direitos resguardados. 

 

4.2 Igrejas evangélicas 

O evangélico tem como preceito os ensinamentos de Jesus Cristo como 
sendo uma verdade absoluta. Acreditam que a Bíblia é um manual de fé e prática, 
no qual contém todos os deveres dos que se denominam discípulos de Cristo. 
 Os evangélicos se baseiam na Bíblia para dar respostas sobre o porquê de 
serem contra o aborto. Vejamos alguns versículos: "Até nas orlas dos teus vestidos 
se achou sangue das almas dos inocentes e necessitados. (Jr 2,34); "Ouviste o que 
foi dito aos antigos: não matarás; mas qualquer que matar será réu de juízo. (Mt 
5,21); "Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão" 
(Sl 127,3). 
 As igrejas evangélicas, são contra o aborto, porém, nem todas, como por 
exemplo, as Igrejas Universais do Reino de Deus, que comportam exceções para a 
não condenação do aborto (como as elencadas no Código Penal). 
 Na Bíblia Sagrada diz ―Não matarás‖ (Êxodo 20.13), e é nesse versículo que 
muitos evangélicos se baseiam para proibir o aborto. A Igreja Evangélica do Brasil 
não apoia o aborto nem em casos de estupros. Segundo Randy Alcorn (Projeto 
aborto e religião, 02/03/2020.) 

Uma vez que reconhecemos que os nascituros são seres humanos, 
a questão sobre o seu direito de viver deve ser resolvida, 
independente da forma como foram concebidos. É desigual a 
comparação entre os direitos das mães e os direitos dos bebês. O 
que está em jogo na grande maioria dos abortos é o estilo de vida 
da mãe, em oposição à vida do bebê. Nesses casos, é justo que a 
sociedade espere que um adulto viva temporariamente com um 
inconveniente, se a única alternativa é matar uma criança. 
 

 Os evangélicos têm a visão de que o embrião 
 

não é nada menos que um ser humano em potencial. Um embrião é 
um organismo vivo, pertence à espécie humana, é irrepetível e 
único sobre a terra. Ele ainda não se desenvolveu plenamente, mas 
a sua trajetória rumo à maturidade já se iniciou, e ninguém, senão 
Deus pode interromper o seu caminho. (Pr. Luiz César Nunes de 
Araújo). (Projeto aborto e religião, 02/03/2020.) 

 
 Sobre o direito à vida, Ramon Raposo diz:  
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Não somente quando embrião já tem direito e sim desde 
pré-embrião! Após a fertilização o zigoto vai passando por 
sucessivos estágios pré-embrionários onde ele, na fase de mórula, 
libera uma proteína imunossupressora chamada EPF (Early 
Pregnancy Factor - Fator de Gestação Inicial) que já sinaliza ao 
útero materno para não rejeitá-lo no momento da implantação, 
mesmo ele sendo um ‗corpo estranho‘...assim a mãe acolhe-o para 
erodir e sangrar o tecido da mãe sem qualquer resposta de defesa 
da mãe....a vida é biologicamente um milagre e milagrosamente um 
plano de Deus em favor da vida inquestionável. 

 

Portanto, como visto acima, tanto a igreja católica quanto às igrejas 
evangélicas são contra o aborto, apresentando suas visões sobre o porquê são 
contras, se posicionando no sentido do direito a vida que é um dom de Deus. 

 

4.3 Espiritismo 

 O espiritismo é outra religião, considerada cristã, predominante no Brasil. 
Sua visão também é contrária à prática do aborto. O ponto crucial desta religião é a 
reencarnação do espírito, ou seja, o espírito se desliga da carne através da morte e 
reencarna em outro corpo. Assim, o aborto é o impedimento deste processo de 
reencarnação de um espírito.  Por isso, o espiritismo também é contra o aborto. 
Segundo O Livro dos Espíritos, capítulo VII, questão 358: 

O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da 
concepção? Resposta: Existe sempre crime quando há 
transgressão da lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá 
sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está 
impedindo, à alma, de suportar as provas das quais o corpo deveria 
ser o instrumento "; no entanto, na questão seguinte do mesmo livro 
(359), há uma ressalva "Dado o caso que o nascimento da criança 
pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em 
sacrificar-se a primeira [a criança] para salvar a segunda [a mãe]? 
Resposta: "Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a 
sacrificar-se o que já existe. (Kardec, 2016.) 

 

 Porém, as razões desta religião é o fato de que o espírito vem ao corpo por 
mandado de Deus e sendo o aborto uma recusa a este mandado. Para o espiritismo 
a vida humana inicia-se na concepção. Desta forma, todo ato que interrompa 
voluntariamente a gestação, em qualquer tempo, é considerado um crime perante 
as leis divinas. Segundo Alan Kardec (Kardec, 2016): 

A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do 
nascimento. Desde o instante da concepção o Espírito designado 
para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada 
vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. 
O grito, que o recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no 
número dos vivos e dos servos de Deus. 
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 Porém, a doutrina espírita comporta exceções na proibição do aborto, como 
nos casos em que houver perigo para a gestante: ―Preferível é se sacrifique o ser 
que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe‖. 

Os direitos das crianças, das minorias ou dos pobres não podem ser 
negligenciados, assim também se pode argumentar que os direitos 
das crianças não nascidas não podem ser sacrificados. Deus não 

precisa ser mencionado no argumento. (Kardec, 2016) 

 Finalizando, se pode dizer que o entendimento do feto como uma pessoa 
desde a fecundação reforçou o combate ao aborto pelas igrejas em geral, 
principalmente pela igreja católica, que entende o aborto como um ''assassinato'' de 
uma criança não nascida. 

 

5. O CONFLITO ENTRE A VISÃO RELIGIOSA E A VISÃO DO DIREITO SOBRE 
O ABORTO 
 
 No direito brasileiro, apenas uma norma jurídica aborda expressamente 
sobre a proteção à vida desde a concepção, no caso, trata-se do Pacto de São José 
da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos 
Humanos, tratado internacional adotado e aberto à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (OEA18), em San José da 
Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Foi ratificado pelo Brasil em 25 de 
setembro de 1992, sendo, portanto, válido em todo o território nacional. Este 
documento integra o ordenamento jurídico brasileiro com força de lei e, de acordo 
com algumas teorias, como a defendida pela jurista Flávia Piovesan (Piovesan, 
2008), assume status materialmente constitucional por força do § 2º do artigo 5º da 
Constituição Federal. Este documento prevê, em seu artigo 4º, 1, esta proteção 
ampliada à vida.  
 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

  
 Daniel Sarmento (2007), ao fazer uma análise do dispositivo acima, se 
posiciona no sentido de que o Paco de San Jose da Costa Rica não atribui um valor 
absoluto à vida desde a concepção, mas um valor relativo para a afirmação de 
outros direitos. Veja sua interpretação: 
 

Com efeito, a tese que ora se sustenta também parte da premissa 
de que a proteção da vida se inicia no momento da concepção. 
Apenas afirma que a tutela da vida anterior ao parto tem de ser 
menos intensa do que a proporcionada após o nascimento, 
sujeitando-se, com isso, a ponderações de interesse envolvendo 
outros bens constitucionalmente protegidos, notadamente os 
direitos fundamentais da gestante. Aliás, o emprego da expressão 
―em geral‖, no texto do artigo em discussão, revela com nitidez que 
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as partes celebrantes do tratado não quiseram conferir à vida 
intrauterina uma proteção absoluta. Neste particular, o uso da 
cláusula ―em geral‖ evidencia que a proteção à vida intrauterina 
deve ser concebida como um princípio e não como uma regra. Em 
outras palavras, e empregando a conhecida fórmula de Robert 
Alexy, a proteção ao nascituro constitui um ―mandado de 
otimização‖ em favor de um interesse constitucionalmente relevante 
— a vida embrionária — sujeito, contudo, a ponderações com 
outros princípios constitucionais, e que pode ceder diante deles em 
determinadas circunstâncias. E este entendimento se reforça diante 
da interpretação sistemática da Convenção Interamericana dos 
Direitos Humanos. É que a Convenção consagra em seu bojo uma 
série de outros direitos, titularizados também pelas gestantes, que 
podem entrar em colisão com a proteção da vida embrionária: é o 
caso do direito ao respeito da integridade física, psíquica e moral 
(art. 5º, 1), do direito à liberdade e segurança pessoais (art. 7º, 1), 
do direito de proteção à vida privada (art. 11, 2), dentre outros. 
Assim, a atribuição de um peso absoluto à proteção da vida do 
nascituro implicaria, necessariamente, na lesão a estes direitos, 
razão pela qual torna-se essencial sua relativização. 

 

 Outro ponto contraditório quanto à absolutividade do direito a vida está na 
Constituição quando diz a respeito sobre a pena de morte, que no caso há uma 
exceção, como nos casos de guerra declarada.  
 Portanto, a diferença entre o argumento religioso e o jurídico é que o primeiro 
defende a vida desde a fecundação como um valor absoluto, enquanto o jurídico 
garante a proteção à vida desde a concepção, mas admitindo exceções como foi 
visto. 
 A prática do aborto não é permitida, porém no art. 128 do Código Penal, 
permite prática em casos muitos específicos, como uma excludente de ilicitude, nos 
casos em que é pra salvar a vida da gestante ou quando a gravidez é resultante de 
um estupro. O fato é que, de forma geral, o Direito brasileiro também não permite, 
de forma semelhante à religião, a prática do aborto. 
 A religião evangélica vem crescendo muito nesses últimos anos no Brasil e 
no mundo, tendo suas opiniões em pautas de debates importantes como nos casos 
de aborto. Segundo Randy Alcorn (Projeto aborto e religião, 02/03/2020): 
 

Toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. 
Cristo ama essa criança e provou isso, tornando-se semelhante a 
ela, ele mesmo passou nove meses no ventre de sua mãe. Assim 
como os termos criança e adolescente, embrião e feto não se 
referem a seres não humanos, mas a seres humanos em diferentes 
estágios de desenvolvimento.  É cientificamente incorreto 
dizer que um embrião humano ou um feto não é um ser 
simplesmente porque ele está em uma fase mais prematura do que 
uma criança. Isso é a mesma coisa que dizer que uma criança não é 
um ser humano, porque ele ainda não é um adolescente. Será que 
alguém se torna mais humano quando cresce? Se assim for, então 
os  adultos são mais humanos do que as crianças, e os 
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jogadores de futebol são mais humanos do que os jóqueis. Algo que 
não é humano não se torna humano  ou mais humano ao 
ficar mais velho ou maior; tudo o que for humano é humano desde o 
início, ou não é humano de jeito nenhum. O direito à vida não 
aumenta com a idade e o tamanho; caso contrário, as crianças e os 
adolescentes teriam menos direito de viver do que os adultos. 
 

 Partindo da visão religiosa, se sabe que o valor da vida é um dom de Deus; 
todos somos filhos de Deus, porém, o Estado não pode se basear em religião 
alguma. O Direito não é religioso e pode se opor as visões religiosas, inclusive 
sobre a visão da prática do aborto. Como o que ocorreu na Argentina, onde no dia 
30 de dezembro de 2020 foi legalizada a prática do aborto; ou como ocorre no 
Brasil, onde o aborto é permitido em casos de estupro ou risco para a vida da mãe, 
e nos demais casos, a prática é penalizada. 
 A nova lei argentina foi uma conquista do movimento feminista, que lutava 
por este direito de 2015, e mesmo no ano da pandemia, um ano que não foi fácil 
para ninguém, essa reivindicação não caiu no esquecimento, ao contrário, tomou 
uma proporção maior. ''Foi a ‗onda de lenços verdes‘ pelas ruas do da Argentina 
que deu força para que o assunto avançasse na pauta legislativa, disse a jornalista 
argentina Hinde Pomeraniec, uma das ativistas pela aprovação à BBC News Brasil'' 
( BBC News, 14/06/2018). A mobilização feminista começou a partir do movimento 
Nem Uma a Menos (Ni Una a Menos), que protesta desde 2015 contra casos brutais 
de feminicídios registrados na Argentina. 
 Em muitos países da América Latina como, também, na África e na Ásia, 
onde se tem uma forte presença da religiosidade, há sérias restrições quanto à 
prática do aborto, já em outros países, como por exemplo, os países da região da 
Europa em razão da intensa pressão de grupos feministas revisaram sua legislação 
penal sobre o tema e legalizaram a prática. 
 Atualmente, muitos países que ainda proíbem a prática, por pressões de 
certos grupos, e um grupo em especial, os de movimentos feministas, vêm revendo 
sua legislação penal a respeito do tema, pois estes grupos reivindicam a legalização 
do aborto como um direito da mulher, como forma de evitar-se a realização de 
abortos clandestinos que colocam em risco a vida e a saúde da mulher. 
 Hoje, México é o segundo maior país católico do mundo, ficando apenas 
atrás do Brasil. Em abril de 2007, o Parlamento da Cidade do México aprovou, por 
46 votos favoráveis e 19 contrários, a legalização do aborto e houve grande 
repercussão no país, a respeito da nova lei, representantes tanto da Igreja como do 
movimento de mulheres aglomeraram-se em frente à assembleia para protestar, e 
na ocasião, houve a manifestação Bento XVI posicionando contra os políticos que 
eram pró-aborto. 
 Algumas pessoas, apesar de considerarem que o aborto não é moralmente 
permissível, concordam que a lei deveria deixar as mulheres livres para tomar suas 
decisões baseando-se no princípio de que o Estado e a religião devam ser 
separados. Outras pessoas como as do movimento feminista baseiam-se na ideia 
de que o aborto compete à pessoa, sobre o qual o governo não pode ditar uma 
moral, dizendo o que é certo ou errado; já os mais conservadores acreditam que o 
governo tem, sim, que continuar proibindo a prática no país, porém, esse mesmo 
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grupo abre uma exceção para a prática, que são os casos legalizados, quando a 
gravidez põe em risco a vida da mulher, portanto, a conclusão que se chega é que o 
direito à vida não é tão absoluto assim. 
 Segundo Dworkin (2003, p. 47),  
 

A verdade é que a opinião liberal, como a conservadora, pressupõe 
que a vida humana tem algum valor intrínseco, de modo que é um 
erro, em princípio, pôr fim a uma vida mesmo quando não estão em 
jogo os interesses de ninguém. 

 
 Durante muitos séculos, o Estado e a Igreja católica eram vinculados, 
precisamente na idade média quando a Igreja católica consolidou o seu poder junto 
ao Estado soberano, se tornando um importante eixo do poder estatal e exercendo 
poder político junto aos reis da época. Baseando nas posturas das religiões 
evocadas em relação ao tema, é importante destacar que no Brasil, é muito comum 
a imposição de um discurso religioso no debate sobre diversos temas controversos, 
tais como o aborto. 
 De acordo com Engels e Kautsky: (Engels, 1995, p. 23-25.) 
 

Na Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente 
teológica. A unidade interna européia, de fato inexistente, foi 
estabelecida pelo cristianismo diante do inimigo exterior comum 
representado pelo sarraceno. Essa unidade do mundo europeu 
ocidental, formada por um amálgama de povos em 
desenvolvimento, foi coordenada pelo catolicismo. A coordenação 
teológica não era apenas ideal; consistia, efetivamente, não só no 
Papa, seu centro monárquico, mas sobretudo na Igreja, organizada 
feudal e hierarquicamente, proprietária de aproximadamente um 
terço das terras, em todos os países detinha poderosa força no 
quadro feudal. 
Com suas propriedades fundiárias feudais, a igreja se constituía no 
verdadeiro vínculo entre os vários países; sua organização feudal 
conferia consagração religiosa à ordem secular. Além disso, sendo 
o clero a única classe culta, era natural que o dogma da Igreja fosse 
a medida e a base de todo o pensamento. Jurisprudência, ciência 
da natureza e filosofia, tudo se resumia em saber se o conteúdo 
estava ou não de acordo com as doutrinas da Igreja. 

 
 Com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, em 1789, o Estado então se tornou laico, não mais vinculado à religião 
alguma, agindo de forma igualitária em todos os casos tendo garantia da sua 
laicidade permitindo assim a convivência pacífica entre os grupos. 
 De acordo com Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino 
(1983 p. 670-673), 
 

Estado leigo, que quer significar o contrário de Estado confessional, 
isto é, daquele Estado que assume, como sua, uma determinada 
religião e privilegia seus fiéis em relação aos crentes de outras 
religiões e aos não crentes. E a esta noção de Estado leigo que 



 

 

22 

fazem referência as correntes políticas que defendem a autonomia 
das instituições públicas e da sociedade civil de toda diretriz 
emanada do magistério eclesiástico e de toda interferência exercida 
por organizações confessionais: o regime de separação jurídica 
entre o Estado e a Igreja; a garantia da liberdade dos cidadãos 
perante ambos os poderes. A teoria do Estado leigo fundamenta-se 
numa concepção secular e não sagrada do poder político, encarado 
como atividade autônoma no que diz respeito às confissões 
religiosas.(...) Na medida em que garante a todas as confissões, 
liberdade de religião e de culto, sem implantar em relação às 
mesmas nem estruturas de privilégios nem estruturas de controle, o 
Estado leigo não apenas salvaguarda a autonomia do poder civil de 
toda forma de controle exercido pelo poder religioso, mas, ao 
mesmo tempo, defende a autonomia das Igrejas em suas relações 
com o poder temporal, que não tem o direito de impor aos cidadãos 
profissão alguma de ortodoxia confessional. A reivindicação da 
laicidade do Estado não interessa, apenas, às correntes laicistas, 
mas, também, às confissões religiosas minoritárias que encontram 
no Estado leigo as garantias para o exercício da liberdade religiosa. 

 
 De fato, são permitidas manifestações no Brasil, e os grupos religiosos 
podem se manifestar e reivindicar seus direitos sendo livre o exercício das religiões, 
não podendo impor seus pensamentos e decisões sobre os demais grupos, o que 
não podem é interferir nas decisões estatais, visto a laicidade do Estado, um Juiz 
como agente estatal não pode proferir uma decisão baseando-se nos seus valores 
morais ou convicções religiosas. 
 Importante destacar também que atualmente, no Congresso Nacional, o 
número de evangélicos na bancada tem crescido muito. Isso se dá em virtude do 
crescimento do evangelismo no Brasil, como aponta a pesquisa Uol, 15/09/2020: 

 
A bancada evangélica no Congresso Nacional está cada vez mais 
numerosa e, com isso, busca mais poder e cargos relevantes. Em 
1994, eram 21 deputados federais evangélicos, hoje já são 105 
deputados e 15 senadores, o que equivale a 20% do Congresso. 
Nem todos os evangélicos no Legislativo pertencem à ―bancada 
evangélica‖. Além da filiação religiosa, os integrantes da bancada 
compartilham afinidade com valores ditos de ―defesa da família‖, 
incluindo propostas legislativas restritivas a direitos reclamados por 
movimentos de mulheres, negros, indígenas e LGBTI+, entre 
outros. 

 
 O problema não ocorre pelo fato do número de evangélicos na bancada do 
Congresso Nacional. O problema ocorre quando eles querem impor sua religião 
sobre o cidadão. Sobre isso John Locke (1978) adverte: 
 

Ninguém, portanto, nem os indivíduos, nem as igrejas e nem 
mesmo as comunidades têm qualquer título justificável para invadir 
os direitos civis e roubar a cada um seus bens terrenos em nome da 
religião.  
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 Refletindo sobre este pensamento de Locke, por que muitos usam a religião 
para tornar seu próximo prisioneiro de regras e condutas? Deus fez o ser humano 
para o tornar livre, tendo o seu livre arbítrio. Essas regras impostas pela religião 
tornam o ser humano melhor, esse ar de superioridade não foi ensinado por Deus, o 
Deus que eu conheço é Deus de bondade, de tolerância, de amor e respeito pelo 
próximo independente de sua escolha sobre o que fazer com o seu corpo. 

Percebe-se que tanto o direito quanto às religiões são a favor de resguardar 
a vida uterina, não sendo tão conflituosos assim, o Brasil apesar de ter sua 
laicidade, contém fortes traços de dogmas religiosos. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 De fato, o direito à vida é garantido a todo ser humano, como um direito 
fundamental tutelado pela Constituição Federal, porém, assim como os outros 
direitos, ele não se trata de um direito absoluto (aliás, nenhum direito é absoluto), 
mas vem sendo objeto de mudanças em nosso ordenamento jurídico. Vale ressaltar 
que a Constituição assegura este direito, mas não diz expressamente a extensão 
desta garantia.  
 As normas infraconstitucionais que vêm moldando ao longo do tempo os 
limites e alcances dessa proteção jurídica, o Código Civil, em seu artigo 2º, 
estabelece que ―A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro‖. Portanto, na 
esfera cível, considera-se que os direitos de personalidade passam a existir e a ser 
protegidos a partir do nascimento da criança com vida, então, antes do nascimento 
com vida o que existe é apenas uma ''expectativa de direito'', trata-se de proteger a 
vida como uma expectativa futura, caso o feto venha a vingar. Já na esfera penal, 
na parte dos crimes tentados contra a pessoa, são duramente punidos, como por 
exemplo, o homicídio, infanticídio e o aborto, sendo as penas diferentes para cada 
crime cometido. Uma observação a ser feita é que na esfera penal, a proteção é 
relacionada ao feto, pois a pena equivale (descrito no art. 125 CP) a metade da 
pena de um homicídio de um ser humano já formado. 
 A ideia de o direito à vida ser um direito absoluto foi pautada pelos religiosos, 
no qual defendem essa parte da Constituição, mas sem interpretá-la da sua 
maneira extensiva. 
 As discussões sobre o tema aborto pressupõem que as divergências se 
baseiam entre saber se o feto é pessoa com direito à vida desde a concepção, 
torna-se uma pessoa em algum momento da gravidez ou somente ao nascer, ou 
ainda se, sendo o feto já pessoa, seu direito à vida deve ser sopesado em relação a 
algum direito da gestante. 
 Segundo Ronald Dworkin (2003): 
 

Esta forma de encarar o debate é fatalmente enganosa. Posições 
conservadoras nem sempre são correspondentes com o 
pressuposto do feto possuir direitos desde a concepção, nem 
posições liberais são sempre correspondentes a afirmar que tais 



 

 

24 

direitos do feto inexistem. Os argumentos, portanto, não podem ser 
polarizados tão rigidamente. 

 
 Como se sabe, o aborto é permitido casos de estupro como também quando 
são diagnosticadas anomalias fetais graves que tornem a vida do feto inviável, 
porém, uma das justificações adequadas para o aborto decorre da preocupação 
com consequências graves não só para a mulher, mas também para a família, 
consequências estas trazidas com o nascimento da criança, como dificuldades 
econômicas para criar o filho o que vem acontecendo atualmente muitas famílias 
vêm sofrendo e entre outras situações.  
 Em conclusão, portanto, pode-se afirmar que o aborto é uma questão muito 
difícil e polêmica, porque as discussões sobre o tema dizem respeito diretamente à 
vida de dois seres cujos direitos se tornam diretamente conflitantes. Na Bíblia tem 
uma passagem em 1 Coríntios 6:12 que diz ''Todas as coisas me são lícitas, mas 
nem todas as coisas convêm'.' Significa que o cristão ser a favor do aborto não 
significa que ele está cometendo algo ilícito contra Deus, pois como visto acima, 
aborto não é sobre ''tirar uma vida ou não''; aborto é questão de saúde pública: 
quantas mulheres morrem por dia por faltas de informações ou até mesmo por sua 
''ignorância'' a respeito do assunto? Muitas das vezes é necessário deixar a religião 
de lado e ser mais racional, ''sair da bolha em que se vive'', e pensar no próximo que 
está sofrendo; quantas crianças nasceram e hoje vivem nas ruas ou em abrigos à 
espera de alguém que as adote? Se for para se pautar na Bíblia, a mesma cita um 
versículo que faz referência ao aborto. Trata-se do texto de Eclesiastes 6,3, na sua 
parte final que diz: ''existem coisas piores do que um aborto''. Por que preferem 
atacar uma criança de apenas 10 anos do que o tio que abusou dela? A resposta é 
simples, é mais fácil atacar a vítima do agressor, porque na visão de muitos, a 
vítima cometeu um pecado que ofendeu a Deus, enquanto na ''visão deles'' o 
agressor não cometeu um pecado que ofendeu a Deus.   
 Esse conflito na verdade, não é um conflito absoluto, sempre irão haver 
convergências entre os que são contra e os que são a favor. A descriminalização 
dependerá de uma reforma legislativa que afaste a tutela jurisdicional do feto, uma 
vez que é resguardado pelo Código penal brasileiro, porque nesse caso, estamos 
falando da vida uterina. A questão também reside na educação da população, pois 
o aborto não afasta o uso de métodos contraceptivos que são essenciais para evitar 
uma gravidez indesejada, mas o mais importante de tudo, é sempre garantir a 
saúde da mãe. 
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