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GONÇALVES, Tamara A. e LAPA, Thaís de Souza. Aborto e religião nos 

Tribunais Brasileiros, São Paulo: Instituto para a Promoção da Equidade, 2008.

A pesquisa Aborto e religião nos Tribunais Brasileiros, realizada pela CCR/PROSARE/ 

CEBRAP contou com apoio da rede CLADEM.

E quem são as autoras que construíram esse trabalho de fôlego? Coordenado por 

Tâmara Gonçalves, advogada e membro do Núcleo de Estudos da Mulher e das 

Relações Sociais de Gênero, NEMGE/USP, e Thaís de Souza, socióloga, que participam 

do Comitê Latino-Americano e do Caribe pela Defesa dos Direitos da Mulher, 

CLADEM.

Com o propósito de mapear os casos de aborto levados aos tribunais nacionais, 

desenvolvem pesquisa tendo por fonte a jurisprudência, para “identificar e avaliar 

tendências e posicionamentos do Poder Judiciário”, no período de 2001 a 2006. p. 18.

Constituído por cinco capítulos, o estudo parte de “questionamentos de base” (Como o 

tema aborto alcança os diferentes tribunais brasileiros? Como estes tribunais enfrentam 

as diversas questões relativas ao aborto? Qual a participação/influência de grupos 

religiosos e feministas nos processos envolvendo os casos de aborto? Quais os 

fundamentos e argumentações adotados pelos magistrados ao proferirem seus votos em 

casos relacionados ao tema? É possível notar a presença de convicção religiosa nas 

decisões judiciais? Vale dizer, os magistrados lançam mão de preceitos religiosos no 

momento de decidir sobre um caso de aborto?”, evidenciando a complexa e polêmica 

discussão sobre a temática.

Mapeados 781 acórdãos nos tribunais estaduais e superiores, o estudo constatou o uso 

de diferentes instrumentos jurídicos: habeas corpus, apelação criminal, recurso, 

mandado de segurança, dentre outros. 

São Paulo e Minas Gerais foram os estados que apresentaram maior número de casos 

nos tribunais. 

Os tribunais estaduais autorizaram a maioria, 54%, dos pedidos de interrupção da 

gestação para casos de anencefalia e má-formação fetal registrando “ a preocupação 

com a saúde física e psíquica da mulher “. Já os tribunais superiores não autorizaram a 
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interrupção da gravidez “pois na maioria dos casos perdeu-se o objeto”, ou seja o feto 

morreu ou nasceu antes do julgamento.

A violência física que resultou no abortamento representou o maior número de ações 

julgadas nos tribunais estaduais, 33% do total analisado. Já nos tribunais superiores, a 

maior frequência diz respeito a abortos clandestinos, 17% dos casos julgados. 

Nos casos de aborto julgados nos tribunais estaduais constatou-se “a incidência de 

referências explícitas a doutrinas religiosas, notadamente da católica,” nos conteúdos 

dos acórdãos. Já a atuação de diferentes grupos “religiosos e feministas” foi identificada 

nos tribunais superiores.

O argumento “defesa da vida”, identificado em 3% dos casos pesquisados, utilizado por 

grupos religiosos como oposição à legalização do aborto, “não está prevista como algo 

absoluto nem constitucionalmente nem nos tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil”. 

Como fechamento ao estudo proposto, as autoras ainda incluem, em anexo, dez 

entrevistas realizadas com “pesquisadores, desembargadores, procuradores, teólogo, e 

feministas”.

O livro é instigante e incomoda. Instigante pela valiosa contribuição para subsidiar 

debates e reflexões sobre o tema, mas, como enfoca, principalmente, a década atual, 

retrata a sociedade brasileira neste século XXI destacando diferentes posicionamentos e 

tendências – Poder Judiciário, Executivo e religiosos. Incomoda pensar que tais 

posições conservadoras e retrógradas ignoram direitos e reproduzem a dominação.

[dica de Luciane Quintanilha Falcão]


