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Apresentação 

Este estudo dá sequência à pesquisa Criminalização das jovens pela prática de aborto: análise do 
Sistema de Segurança Pública e do Sistema de Justiça do Rio de Janeiro, realizada em 2013 pelo 
ISER/Ipas, sobre o tratamento dado pela Justiça do Rio de Janeiro a adolescentes acusadas de 
praticar aborto.  

Nesta nova etapa, propusemos analisar o tratamento da Justiça de outras comarcas do estado 
para os casos de aborto envolvendo adolescentes, com o objetivo de conhecer as lógicas de 
investigação da polícia, de argumentação do Ministério Público e Defensoria e das decisões finais, as 
percepções dos profissionais sobre o assunto e as possíveis semelhanças e diferenças no tratamento 
do crime de aborto entre adolescentes nessas comarcas comparativamente à comarca da capital. As 
varas das comarcas de São João de Meriti, Belford Roxo e São Pedro da Aldeia foram contatadas, por 
apresentarem mais processos de aborto envolvendo adolescentes depois da comarca da capital. 
Entretanto, apenas a Vara de São Pedro da Aldeia autorizou a realização da pesquisa. 

Além disso, realizamos entrevistas com profissionais de instituições públicas de saúde da cidade 
do Rio de Janeiro para melhor compreender as relações entre o sistema de saúde e o sistema de 
justiça na criminalização do aborto, o tratamento dispensado às adolescentes em situação de 
abortamento, as percepções dos profissionais sobre esses casos e os dilemas que enfrentam. Houve 
muitas dificuldades para a concretização desta etapa, por conta das exigências e prazos dos comitês 
de ética da Secretaria de Saúde. Estes praticamente inviabilizam a realização de pesquisas pelas 
ONGs, que operam com recursos e cronogramas limitados. Ainda assim, foram entrevistadas 
profissionais de uma Clínica da Família e de um hospital, localizados no subúrbio do Rio de Janeiro.  

Finalmente, planejamos a realização de entrevistas com grupos de adolescentes moradoras de 
áreas pobres da cidade, cujos perfis socioeconômicos seriam semelhantes aos das adolescentes 
acusadas nos processos a que tivemos acesso na etapa anterior, para conhecer suas experiências de 
gravidez e aborto, as soluções vislumbradas em caso de gravidez não desejada, as redes de apoio 
públicas e privadas acionadas e o impacto da ilegalidade do aborto em sua saúde sexual e 
reprodutiva. Em virtude da dificuldade de encontrar jovens dispostas a falar sobre suas experiências 
de aborto, com todo o estigma que envolve este ato, não foi possível avançar muito nesta etapa. 

 

Resultados 

Apesar das dificuldades de acesso aos processos de aborto, às instituições de justiça e saúde, e aos 
relatos de adolescentes com experiências de abortamento, o estudo oferece algumas pistas de como o 
aborto vem sendo praticado, tratado e percebido no Rio de Janeiro atualmente, bem como dos 
possíveis impactos da sua criminalização. 

A análise dos processos de aborto e das entrevistas com profissionais da Justiça de São Pedro da 
Aldeia confirma alguns dos resultados observados na pesquisa anterior. Dois processos que 
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constavam na vara resultaram em remissão e um foi arquivado. Assim como na comarca da capital, as 
operadoras do direito entrevistadas não consideram o aborto um crime que exija uma medida 
socioeducativa rígida e são propensas a oferecer a remissão como forma de exclusão do processo. 
Por outro lado, como mostram os autos, o próprio processo de investigação das jovens e suas famílias 
pela polícia, pelo MP e pelo Conselho Tutelar agrava o sofrimento e estigma produzidos pela violência 
sexual, pela gravidez precoce e pelo aborto, e atua como uma penalização per se. Mesmo as medidas 
consideradas educativas ou ressocializadoras podem reforçar exclusões sociais, ao reproduzir 
desigualdades de gênero, classe e geração.  

Na Clínica da Família, que integra o Programa de Saúde da Família, nenhum dos profissionais 
entrevistados reportou ter realizado ou se recordar de atendimentos a mulheres e adolescentes em 
situação de abortamento. Esses atendimentos provavelmente são realizados por uma maternidade 
que fica próxima à Clínica, e à qual não logramos obter acesso. Não apenas não houve atendimentos 
na Clínica, como os eventuais abortos realizados pelas usuárias da clínica não são reportados aos 
profissionais de saúde, com raras exceções. Ao que as entrevistas indicam, a ilegalidade do ato não é 
suficiente para explicar o silêncio das mulheres. Os vínculos de intimidade, vizinhança e parentesco 
entre pacientes e profissionais da Clínica também parecem interditar os relatos aborto e atendimentos 
dele decorrentes. Mulheres não desejam buscar apoio nos profissionais da Clínica, temendo 
publicização do caso, controle e estigmatização na comunidade. Os profissionais, por sua vez, buscam 
evitar dilemas morais e éticos provocados pelo aborto, e preferem não perguntar. A criminalização, 
estigmatização e consequente silenciamento das práticas de aborto possivelmente tornam inócuas, no 
âmbito das Clínicas da Família, as políticas de planejamento familiar para as mulheres que abortam, o 
que pode levar a abortos reincidentes, com novos riscos para suas vidas e saúde. 

Em busca de adolescentes que pudessem reportar experiências de aborto e gravidez, fizemos uma 
aproximação com jovens que integram o Rap da Saúde, projeto da prefeitura do Rio de Janeiro que 
promove a capacitação de jovens para a disseminação de informações de saúde e cidadania. 
Moradores de uma comunidade pobre da cidade, nenhum dos/as jovens reportou experiência de 
aborto ou maternidade/paternidade. Afirmaram que, em caso de gravidez não planejada, levariam a 
gestação até o fim e arcariam com as todas as dificuldades e mudanças trazidas pela chegada de uma 
criança, mas não recorreriam ao aborto, ato que repudiam veementemente. Tendem a julgar 
rigidamente as mulheres que sabem ter feito aborto na comunidade. Como participantes de um 
programa de saúde, não receberam quaisquer informações sobre os direitos reprodutivos, os casos 
em que o aborto é legalmente permitido, o atendimento às mulheres em situação de abortamento nos 
serviços públicos e a importância das redes privadas de apoio. 

Não foi possível se aproximar de adolescentes com experiências efetivas de aborto. Conseguimos 
localizar uma pessoa com experiência na área de sexualidade adolescente, que conhecia jovens que 
tinham realizado abortos. Entretanto, elas não se sentiram confortáveis de relatar suas experiências à 
pesquisa. Não encontramos outras oportunidades promissoras. Deste modo, a pesquisa se concentra 
nos eixos da Justiça e da saúde, que passamos a analisar abaixo. 
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1) Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso de São Pedro da Aldeia 

Situado na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, a 135 km da capital, o município de São 
Pedro da Aldeia tem atualmente uma população estimada em 93 mil habitantes. Turismo, pesca 
artesanal e extração de sal marinho são as principais atividades econômicas da cidade, cujo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal em 2010 era de 0,7121. A renda per capita mensal dos domicílios 
é de R$510,002.  

Localizada no fórum de São Pedro da Aldeia, no centro da cidade, a vara fica muito próxima de outros 
órgãos e serviços, como a prefeitura, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Hospital Maternidade 
Missão de São Pedro, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o 
Núcleo de Atendimento à Violência Intrafamiliar (NAVI), o que facilita a circulação de informações e 
pessoas. 

Enquanto a Vara da Infância e Juventude da capital lida apenas com casos de crianças e adolescentes 
infratores, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Vara de Família, Infância, Juventude e 
Idoso de São Pedro tem uma competência mais ampla, opera com diferentes matérias jurídicas, 
sujeitos e grupos, na condição de infratores e vítimas. Apesar disso, na Vara de São Pedro, a maior 
parte dos casos diz respeito, como na vara da capital, a jovens acusados/as por tráfico de drogas. 

 

1.1) Análise dos processos 

Segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ) havia três processos de aborto na Vara 
de Família, Infância, Juventude e Idoso de São Pedro da Aldeia, entre 2007 e 2012. Depois da capital, 
com 13 casos, é a vara com maior número de processos de aborto envolvendo adolescentes infratores 
no estado.  

A juíza titular da vara gentilmente autorizou a consulta aos processos, na própria vara, mediante a 
garantia de anonimato dos envolvidos e sigilo de informações que facilitassem a identificação destes. 
Em algumas visitas à vara, os três processos foram transcritos. Verificou-se, então, que apenas um 
caso era oficialmente um processo, enquanto os outros dois foram extintos pelo Ministério Público 
(MP) na fase de inquérito policial, e não chegaram a gerar processos. Esse tipo de inconsistência nos 
dados do TJ, quanto à classificação de inquéritos e processos, também havia sido constatado na fase 
anterior da pesquisa. De todo modo, a análise dos autos revelou que tanto processo como inquéritos 
contêm informações relevantes para a compreensão da criminalização do aborto. 

Segue o breve relato de cada processo, com sua respectiva análise individual. Ao final, será feita uma 
interpretação global dos processos. Atentou-se para o modo como os eventos privados foram 
publicizados e, ao ingressarem no sistema de segurança e justiça, “se tornaram crimes”. Buscou-se 

                                                 
1   Este índice é considerado alto, em uma escala que vai de zero a um, onde um é o valor máximo. O IDHM brasileiro 
segue as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade, educação e renda, adequando a metodologia global ao 
contexto brasileiro. O IDH médio do estado do Rio de Janeiro em 2010 é de 0,761. Os dados são do Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
2   Equivalentes a USD229,50, tomando como referência o câmbio de 11/07/2014. Para efeitos de comparação, no 
Estado do Rio de Janeiro, a média da renda per capita mensal dos domicílios é de R$1.231,56. Dados do Censo Demográfico 
do IBGE (2010). 
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acompanhar também a trajetória da investigação e o fluxo ao longo do Sistema de Justiça, com 
atenção aos procedimentos, argumentos e decisões dos operadores do direito e de segurança. O perfil 
socioeconômico das adolescentes acusadas foi reconstituído, na medida do possível, bem como a 
intricada rede de relações íntimas que envolve a realização do aborto e sua publicização, e os 
possíveis impactos da criminalização na vida das adolescentes e suas famílias. 

 

Processo 1 

Adolescente: Jordana3 
Crime: aborto (art. 124 do CP) 
Data do registro da ocorrência: 09/09/2009 
Caracterização: 17 anos, branca, solteira, estudante 
Local do crime: residência 
Tempo entre RO e sentença: 10 meses 
 
O aborto é notificado à delegacia por uma representante do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia, 
após receber uma denúncia anônima de uma menor grávida sangrando. A conselheira vai ao local, 
encontra Jordana bastante debilitada e a remove ao hospital. Lá, enquanto o aborto é diagnosticado 
pelo médico de plantão, a conselheira pressiona Jordana, na presença de sua mãe, a confirmar aborto 
e informar o que foi feito do feto. Assustada, Jordana enfim confessa que o feto estava em sua casa. A 
conselheira volta à casa com policiais e com a mãe de Jordana, que aponta, conforme descrito no 
Registro de Ocorrência, “um feto de aproximadamente sete meses dentro de um saco como se fosse 
lixo”. A declaração da Conselheira na delegacia dá mais detalhes: 
 

Que, hoje, por volta das 17h recebe uma denúncia anônima de voz feminina 
pelo telefone do Conselho Tutelar avisando sobre uma menor grávida de nome 
Jordana desde ontem sangrando, cuja mãe Beth esconde a gravidez e não a 
leva ao médico. Que a declarante, acompanhada da guarda municipal vai até a 
casa informada na denúncia e procura a mãe da menor; que após identificar-
se, a declarante pergunta a Beth sobre a sua filha Jordana supostamente 
grávida; que Beth nega a gravidez e afirma que sua [filha] estava de cama, pois 
nunca havia menstruado; que a menstruação tinha vindo ontem; que ao entrar 
na casa a declarante sentiu um forte cheiro de podre; que a declarante vai até o 
local onde a menor está deitada e observa sua barriga grande em relação ao 
corpo dela; que a declarante pergunta para a mãe da menor o por quê da 
barriga; que lhe foi respondido que ela tem problema de prisão de ventre e não 
estava evacuando; que a declarante com a ajuda da guarda municipal remove 
a menor para o pronto socorro de SPA [São Pedro da Aldeia]; que ao sair da 
cama uma grande quantidade de sangue começa a escorrer pelas pernas da 
menor; que no hospital após ser examinada pela Dra. C é informada que o 
útero da menor estava muito baixo e isto indicava que ela estaria grávida ou 
com alguma infecção; que foi passado um exame de sangue para a menor, 

                                                 
3   Os nomes de todos os envolvidos são fictícios. Endereços e outras informações que pudessem identificá‐los foram 
omitidos e substituídos por três pontos [...]. 
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onde foi constatada a gravidez; que a menor foi encaminhada à maternidade de 
São Pedro onde foi levada a uma sala; que os médicos que a atenderam 
perguntaram se ela havia tido relação sexual, se estava grávida e o por quê 
daquele sangue; que as perguntas eram sempre feitas na presença da 
declarante e da mãe da menor; que todas as perguntas dos médicos eram 
respondidas negativamente pela menor, que afirmava ser ainda virgem; que 
após o ultrassom o médico afirmou para a menor que ela não era virgem; que a 
placenta e o útero estavam ali, mas o bebê não; que diante dos fatos a menor 
começou a chorar e disse que o feto estava em sua casa, na varanda. Que a 
declarante retornou, juntamente com a polícia, à casa da menor e no lugar 
indicado haviam três sacos brancos de mercado; que a mãe da menor foi 
perguntada em qual saco estava o feto e na mesma hora ela mostrou o saco, 
que Beth ainda abriu e mostrou o feto dentro de um saco preto posto dentro de 
outro saco branco. 
Que perguntada como sabia onde estava o feto, Beth disse que sua filha havia 
lhe dito no hospital. 
Que no Conselho de Cabo Frio a mãe da menor foi chamada por que a filha 
caçula L havia quebrado o braço e uma denúncia anônima dava conta de que a 
própria mãe teria sido a responsável pelo fato. 

 
Uma intensa investigação é iniciada para apurar a conduta de Jordana e, principalmente, de sua mãe, 
que passa a ser a principal suspeita do crime. O Boletim de Atendimento Médico do pronto socorro, 
em que é possível ler “sangramento vaginal volumoso e fétido”, é anexado ao inquérito. Doze pessoas 
são convocadas a prestar declarações à polícia: a mãe da adolescente, Beth; sua filha mais nova, L; a 
conselheira; Jordana, por duas vezes; a dona do imóvel onde vive a família; a mãe da dona do imóvel; 
a diretora do colégio onde estudam Jordana e sua irmã; a professora das irmãs; a agente de saúde 
local; a balconista da farmácia do bairro; o padrinho da irmã de Jordana; e, finalmente, um homem 
próximo da família, que, mais tarde, descobriu-se que abusava sexualmente de Jordana, sendo 
apontado por ela como pai da criança e responsável pelo aborto.  
 
Todas essas pessoas, em suas declarações na delegacia, parecem estar respondendo a perguntas 
que visam confirmar a hipótese de que Jordana tinha algum grau de atraso mental e, portanto, não 
poderia ser inteiramente responsabilizada por seus atos; sua mãe tinha algum tipo de desequilíbrio 
psicológico – vagamente descrito por adjetivos como “estranha” e “agitada” – que punha em dúvida 
sua confiabilidade como cidadã e como mãe, e que a tornava culpada pela tragédia familiar. Abaixo, as 
declarações dos envolvidos/as trazem esta hipótese implícita e dão mais detalhes. 
 
A mãe da adolescente, Beth, branca, pensionista, viúva, afirma: 

 
que não tinha conhecimento da gravidez da filha Jordana até hoje quando o 
fato foi confirmado por profissionais de saúde; que, saiu de casa por volta das 
treze horas do dia oito de setembro com a filha L para receber a pensão 
retornando às dezessete horas; que, quando chegou em casa havia um terceiro 
saco branco na varanda; que perguntado a Jordana o que era aquilo, ela disse 
tratar-se de lixo. Que várias vezes perguntou a Jordana por que sua barriga 
estava grande; que ela sempre respondia que eram gazes; que Jordana nunca 
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teve namorado; que em agosto chegou a levá-la no posto de saúde para fazer 
exames de sangue, mas o resultado até hoje não saiu. 
Que no dia 7 de setembro, por volta das 23h, Jordana começou a sangrar; que 
a declarante pensou tratar-se de menstruação; que antes da declarante sair de 
casa, Jordana foi ao banheiro e se lavou forrando novamente a cama; que 
perguntada se estava passando mal, bateu na barriga e disse que eram gazes. 
Que por volta das 18h do dia oito de setembro, recebeu a visita da conselheira 
tutelar que conduziu Jordana ao hospital para ser medicada. 
Que J tem algumas amigas de escola, mas não recebia ninguém em casa; que 
J tem muita dificuldade para aprender estando atualmente cursando a terceira 
série. 
 

A filha mais nova de Beth, L, acompanhada da conselheira tutelar, declara que: 
 

(...) há cerca de três anos seu pai morreu; que, atualmente mora com sua mãe 
Beth e sua irmã Jordana; que, quando morava em... estudou em três colégios 
diferentes; que atualmente está na terceira série do ensino fundamental, 
juntamente com sua irmã; que desde sábado sua irmã estava de cama 
aparentando estar doente; que às vezes, quando sua mãe vai receber a 
pensão, a declarante ou sua irmã fica em casa. Que o cheiro ruim em sua casa 
começou no dia sete de setembro na parte da manhã. Que não sabia que sua 
irmã estava grávida; que não sabia o que havia no saco branco na varanda. 
Que sua irmã tem problema para aprender; que nunca viu nenhum homem 
olhando para sua irmã. Que sua mãe nunca lhe bateu, mas às vezes leva uma 
bronca dela. 

 
A primeira declaração de Jordana, redigida à mão pelo policial, é feita ainda no hospital, na presença 
da conselheira:  
 

(...) Segundo a declarante, não sabia que estava grávida, que tem 17 anos, que 
sobre o fato pode dizer que na última terça feira dia 8/9 começou a passar mal, 
quando expeliu o feto. Segundo a declarante, sangrava muito. Que a criança, 
ao cair no chão, não teve nenhuma reação. Que a criança não chorava. 
Segundo a declarante pegou uma sacola plástica, colocou o feto e deixou a 
sacola na varanda de sua casa. Que então foi tomar um banho, lavou sua 
roupa e limpou o sangue no banheiro. Segundo a declarante, foi se deitar, só 
acordando quando sua mãe chegou. Segundo a declarante estava sozinha em 
casa. Que volta a dizer que estava sozinha em casa. Que a única pessoa que 
mantinha relações sexuais era com seu namorado. Que em agosto fez exame 
de sangue no posto de saúde do bairro..., mas até a presente data não pegou 
os resultados. Que sua mãe também não sabia que estava grávida. Segundo a 
declarante que desde o final de semana estava com muita febre e que sua mãe 
dava Tylenol em gotas. Segundo a declarante, que não tomou nenhum remédio 
abortivo, que o único medicamento foi para febre. Segundo a declarante, que 
sobre sua barriga volumosa [ilegível] que possui um cisto. Que não sabe dizer 
o que é um cisto, mas porque sua tia teve um problema com cisto e ficou toda 
inchada [sic]. Que a declarante não tem condições de assinar sua oitiva, e nada 
mais disse e foi perguntado. 
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A dona do imóvel onde a família vivia há um ano declara que: 
 

[...] Beth tinha atitudes que mostravam certo desequilíbrio em seu 
comportamento. Que Beth não era agressiva com as filhas. Que ela era uma 
boa inquilina. Que pagava os aluguéis em dia. Mas que vivia pedindo 
mantimentos, gás etc. nas redondezas e também na igreja católica. Segundo a 
declarante, que Beth vivia sorrindo. Que chamava todos de “CORAÇÃO”. 
Segundo a declarante, que notou que Jordana estava grávida. Que outras 
pessoas também notaram que Jordana estava grávida. Que Beth dizia que 
Jordana estava com “VERME”. Segundo a declarante, que orientou para que 
Beth levasse Jordana ao PSF (Programa Saúde da Família). Que Beth levou 
Jordana ao PSF, e que lá foi orientada a fazer ultrassom em Jordana. Segundo 
a declarante, que Beth não levou Jordana para fazer exame, alegando falta de 
dinheiro. Segundo a declarante que no final de semana antes do ocorrido, deu 
pela falta de Jordana. Que no dia 8/9 pela manhã antes de sair para o trabalho, 
perguntou a Beth sobre Jordana. Que Beth disse que Jordana estava com 
“DOR DE BARRIGA”. Segundo a declarante, que orientou Beth para que 
levasse Jordana no hospital para tratamento. Segundo a declarante, que Beth 
insistiu que Jordana estivesse com dor de barriga. Segundo a declarante, que 
não presenciou quando Jordana foi levada pelo Conselho Tutelar. Que só 
presenciou quando o Conselho Tutelar retornou a casa junto com a polícia e 
Beth. Que nesse momento foi quando eles acharam o feto. Segundo a 
declarante, que não sentiu nenhum cheiro de podre no local. Segundo a 
declarante, que na farmácia podem dar melhores informações sobre qual 
medicamento era dado a Jordana. Que a agente de saúde D do PSF também 
pode ajudar. Que o nome do irmão de Beth é Mário. E nada mais disse nem foi 
perguntado. [grifos originais] 

 
A diretora do colégio em que Jordana e sua irmã estudam também é chamada a dar declarações: 
  

[...] que Jordana está matriculada no 3º ano do ensino fundamental, atualmente 
4º ano, no turno da manhã. Segundo a declarante, que Jordana não devia estar 
matriculada neste turno, devido a sua idade. Que Jordana é uma adolescente 
“miúda” para sua idade [...] Que tomou conhecimento do ocorrido com Jordana 
através dos alunos, de que Jordana teria sofrido um aborto [...] Que soube 
através da professora de Jordana que a mãe da adolescente esteve na escola 
dizendo que Jordana iria faltar alguns dias porque estava internada devido a 
um cisto. Segundo a declarante, que conversando com a professora de 
Jordana, a mesma disse que desde o começo do ano letivo, Jordana 
apresentava uma “barriguinha”. Segundo a declarante, que ouviu da professora 
de Jordana que, ao retornarem as aulas, não houve modificação no tamanho 
da barriga de Jordana. Segundo a declarante, que alguns alunos disseram que 
Jordana estava grávida. Segundo a declarante, que o colégio não chegou a 
falar com a mãe de Jordana sobre a possível gravidez. Segundo a declarante, 
que Jordana parece ser “ESPECIAL”, ou seja, portadora de necessidades 
especiais. 
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A agente de saúde local também dá sua declaração: 

 
[...] Segundo a declarante, que regularmente visita as residências sob sua 
responsabilidade uma vez por mês. Segundo a declarante, que Jordana apesar 
de ter 16 ou 17 anos, aparenta idade mental bem menor, porque Jordana 
brincava com crianças bem mais novas que elas. Segundo a declarante, que 
após o cadastro, ainda no começo, via Jordana e L, depois passou a ser 
atendida somente por Beth, a mãe das adolescentes. Que Beth passou a 
atendê-la como se estivesse escondendo algo. Segundo a declarante, que 
algumas pessoas da rua disseram que Jordana estava com uma barriga 
semelhante à de grávida. Segundo a declarante, que numa noite já fora de seu 
expediente, viu na rua, e notou que a barriga dela era realmente de gravidez. 
Segundo a declarante, algumas vezes durante o dia viu Jordana na rua, mas 
ela parecia estar com algo apertando sua barriga, e aparecendo volume 
somente nas laterais do corpo. Segundo a declarante, que foi falar com Beth, e 
ouviu da mesma que Jordana teria prisão de ventre há muito tempo, mas que já 
estava sendo tratada. Segundo a declarante, que levou a marcação de consulta 
médica para Beth levar Jordana ao posto de saúde. Que falou com Beth que 
ela deveria realizar os exames da filha, porque senão comunicaria o fato ao 
Conselho Tutelar. Segundo a declarante, que Beth levou Jordana ao PSF para 
realizar os exames. Segundo a declarante, que Beth sempre alegava que 
Jordana estava com prisão de ventre. Que no dia do exame, não estava muito 
frio, mas Jordana estava com muita roupa como se estivesse escondendo a 
barriga. Que no PSF, ouviu quando Beth falou para Jordana ficar calma que 
daria tudo certo, porque ela falaria com o médico. Que foi recolhido sangue e 
Jordana encaminhada a ultrassom. Que o ultrassom não foi realizado, e os 
resultados dos exames ainda não retornaram ao posto de saúde. Segundo a 
declarante, que o médico que atendeu Jordana no dia 20/8/9 colocou no 
prontuário de atendimento que foi verificada a viabilidade de gestação, mas que 
só se confirmaria com os resultados dos exames. Segundo a declarante, que 
após essa ida ao PSF, tentou por várias vezes contato com Beth e Jordana 
para cobrar a realização do ultrassom, mas nunca conseguia encontrá-las em 
casa. Segundo a declarante, que somente no dia 9/9/9 soube na rua o que 
tinha acontecido com Jordana. Segundo a declarante, que Beth apresentava 
comportamento agitado, não muito normal. Segundo a declarante, que sabia 
que Beth pedia donativos na localidade, mas morava de aluguel e mantinha 
seus alugueis em dia. Que nada mais disse e nem foi perguntado. 

  
 
A balconista da farmácia local declara que Mário, irmão da mãe de Jordana, esteve na farmácia, 
dizendo que Jordana estava sangrando muito, que necessitava de atendimento médico com urgência, 
mas que sua mãe Beth não permitia. A notícia chegou até a mãe da dona do imóvel onde a família 
vivia, que foi até lá e constatou que Jordana não estava bem. Algum tempo depois, Beth esteve na 
farmácia comprando um remédio de nome Infectrim, alegando ser para Jordana. A balconista viu o 
momento em que o Conselho Tutelar esteve na casa de Beth, levando Jordana para o Hospital, e 
disse ainda: 
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Que Jordana sangrava muito, sujando toda a calçada. Segundo a declarante, 
que depois que saiu do trabalho por volta das 21h30, viu quando o Conselho 
Tutelar esteve acompanhado da polícia na casa de Beth, quando encontrou o 
feto no local. Segundo a declarante, que no dia seguinte soube através de sua 
sócia, que Beth teria feito o parto de Jordana na sexta-feira antes do feriado de 
7/9. Segundo a declarante, que tinha certeza que Jordana estava grávida, 
devido a transformação em seu corpo e o tamanho da barriga. Segundo a 
declarante, que chegou a perguntar a Jordana se estava grávida e ela 
respondeu que sim. Segundo a declarante, que perguntou a Jordana se a mãe 
descobrisse que ela estava grávida, a colocaria para fora de casa. Segundo a 
declarante, que Jordana disse que rapidinho ela encontraria o pai, mas Jordana 
nunca disse quem era o pai da criança... Segundo a declarante, que Beth tinha 
atitudes estranhas. Que para ela, Beth se fazia de doida, mas que não era 
doida. Que ela se fazia de doida para tirar vantagens. Segundo a declarante, 
que não via muita diferença entre a idade que Jordana dizia ter e que 
aparentava. E nada mais disse e nem foi perguntado. 

 
A professora das irmãs declara que: 
 

[...] percebia uma certa carência nas irmãs. Que Jordana e L apresentavam 
tristeza em seus semblantes. Segundo a declarante, que as irmãs aparentavam 
ser mal nutridas. Segundo a declarante, Jordana não apresentava 
comportamento de uma menina da sua idade. Que as atitudes de Jordana 
pareciam de uma menina de 12 ou 13 anos. Segundo a declarante, nunca 
notou nenhuma alteração física em Jordana. Que um pouco antes das férias, 
Jordana se queixou à declarante de que estaria com problema no fígado... Que 
Jordana continuou com o mesmo hábito de usar roupas um pouco largas [...] 
Que somente no dia 10 de setembro ouviu boatos [...] do que poderia ter 
ocorrido. Segundo a declarante, que “disseram” que a mãe de Jordana teria 
feito um aborto na adolescente [...] Segundo a declarante, que não tinha muito 
contato com a mãe de Jordana. Que achava estranho algumas atitudes suas. 
Que ela é muito agitada. E nada mais disse nem foi perguntado. 

 
A mãe da dona do imóvel, que foi à casa após ser avisada pela balconista da farmácia, declara à 
polícia que lá só estavam Jordana, sua mãe, Beth, e um homem que dizia ser irmão de Beth, 
conhecido como Mário. Reitera a idéia de que Beth era “muito estranha” e que sempre negava a 
gravidez da filha. 
 
Vinte dias depois da abertura do caso, Jordana dá nova declaração, na delegacia, acompanhada da 
conselheira tutelar que fez a denúncia. Afirma que a criança foi expelida no banho, já sem vida, com a 
ajuda de sua mãe, que, em seguida, colocou a criança dentro de uma sacola. Conta que Mário era 
amigo de seu pai, e que após a morte deste, “começou a ser abusada sexualmente” por ele: 
 

[...] Que no início Mário oferecia dinheiro, R$2,00 ou R$5,00, e que 
posteriormente passou a fazer ameaças. Segundo a declarante, que sua mãe 
nunca soube que estava sendo abusada sexualmente por Mário. Que sua mãe 
desconfiava, mas nunca teve a confirmação. Segundo a declarante, que 
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inicialmente Mário usava preservativo, mas depois passou a ter relações com 
Mário sem o uso do preservativo. Segundo a declarante, que teve relações com 
outros homens. Que perdeu sua virgindade com 11 anos de idade [...] Que no 
sábado antes de acontecer o fato, sua mãe tinha ido levar sua irmã à 
catequese, e que Mário esteve em sua casa para colocar um remédio em sua 
vagina. Que o remédio era em comprimido, de cor roxa, e que é usado para 
lavar machucado. Segundo a declarante, que Mário colocou vários 
comprimidos, e que algumas vezes tentava fechar a perna e que Mário dava 
tapas em sua perna. Segundo a declarante, que Mário usou as mãos para 
colocar o remédio. Segundo a declarante, que sabia que o remédio era para 
“TIRAR A CRIANÇA”. Segundo a declarante, que Mário sabia que o filho era 
dele. Segundo a declarante, que não queria ter a criança, porque não teria 
condições financeiras para sustentá-la. Que hoje está arrependida. Segundo a 
declarante, que sua mãe sabia da gravidez, mas que escondiam das pessoas 
para que não “ZOASSEM”. Segundo a declarante, que para esconder a 
gravidez, usava roupas largas. Que já teve alta do hospital e estará sendo 
encaminhada para a casa da irmã Z, residente em... Que está sendo 
encaminhada para Exame de Corpo de Delito. [grifos originais] 

 
No pedido de exame de corpo de delito há uma observação informando que os compridos introduzidos 
eram de permanganato de potássio. O resultado, entretanto, não confirma a substância. O laudo 
atesta “incapacidade para as ocupações habituais; perigo de vida e deformidade permanente” para 
Jordana. O laudo de exame em local de cadáver encontrado se refere ao feto como “vítima”. O auto de 
exame cadavérico no feto informa que este é natimorto, mas não pode identificar a causa da morte. 
Fotos do feto ensaguentado são apensadas ao inquérito. 

Mário declara que é amigo de Beth, que era amigo do seu finado marido, que já chegou a dividir uma 
casa com Beth e suas filhas no passado e que frequenta a atual casa da família. Afirma que viu 
Jordana passando muito mal e que, preocupado, ligou para a polícia e para o Disque 100, 
denunciando maus tratos de crianças e adolescentes. Afirma que não viu que Jordana estava em 
trabalho de parto e ainda: 

[...] que nunca abusou sexualmente de Jordana. Que nunca deu dinheiro a 
Jordana para manter relações sexuais com ela. Que também não deu e nem 
introduziu nenhum remédio abortivo. Que se coloca à disposição para realizar 
qualquer tipo de exame para confronto de paternidade. Que inicialmente Beth o 
apresentava como irmão para ter livre acesso a casa, sem que ficassem 
fiscalizando. Que só foi saber do aborto no dia seguinte. Que não sabe dizer o 
que aconteceu. [...]” 
 

Finalmente, o padrinho de L, irmã de Jordana, declara que conhece a família desde que o falecido 
marido de Beth era vivo e que alugou um sobrado à família por 13 anos: 

[...] Segundo o declarante, um cidadão que conhece por Mário, arrumou uma 
casa para morar junto com Beth e as filhas, na localidade de... Segundo o 
declarante, que não conhece muito bem Mário. Que o conhece de vista. Que 
enquanto o finado marido de Beth era vivo, ele não frequentava a casa da 
família [...] Que Mário estava sempre na casa de Beth, e que às vezes ele saía 
tarde da noite. Que depois que eles se mudaram, só tinha notícias através de 
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outras pessoas. Segundo o declarante, enquanto Beth morava no local, 
ajudava dando mantimentos para L, que é sua afilhada. Que depois que Beth 
se mudou, todo mês Beth ia até o seu trabalho com L pegar dinheiro. Que 
soube da gravidez de Jordana por G e H, irmã e cunhada de Beth. Que ouviu 
em dias diferentes G e H falarem que Beth era capaz de dar a criança assim 
que nascesse ou, caso a criança nascesse morta, enterrar no próprio quintal. 
Segundo o declarante, que não pode dizer se Mário abusava sexualmente de 
Jordana... Que acredita na possibilidade de Beth ter provocado o aborto em 
Jordana, porque era de conhecimento de todos seu objetivo de esconder a 
gravidez da menina. 
 

Jordana é ouvida pelo MP quando está prestes a alcançar a maioridade. Declara que faz tratamento 
psicológico e é acompanhada pelo CREAS de seu bairro. Representantes do CREAS, em oitiva ao 
MP, declaram que Jordana e sua irmã L foram enviadas para morar com uma irmã mais velha, fruto do 
primeiro casamento de Beth, mas que, em virtude do “forte vínculo entre mãe e filhas”, bem como da 
“preocupação” demonstrada por Beth e do “cuidado” que tem dispensado às filhas, o Conselho Tutelar 
efetuou a entrega de Jordana e L à genitora.  

Toda a investigação é concluída em cinco semanas e remetida ao MP. Passam-se longos oito meses 
até a oitiva da adolescente. O relatório final do MP, reproduzido integralmente abaixo, concede a 
remissão à jovem como forma de exclusão do processo: 

Finda a investigação e inobstante algumas contradições nos relatos dos 
envolvidos, foi possível apurar que o aborto foi praticado mediante a inserção 
de comprimidos de permanganato de potássio na vagina da investigada, por 
parte do suposto pai do bebê, Mário, que está sendo investigado em Inquérito 
Policial. 
No que tange à anuência ou não, da investigada, com a conduta de Mário, a 
leitura de seus depoimentos torna evidente a contradição, eis que, ora afirma 
que permitiu o aborto porque não tinha condições de cuidar do bebê, ora relata 
que Mário inseriu os comprimidos abortivos em sua vagina mediante violência e 
ameaça. 
Tal contradição, em sede investigação, não se mostra suficiente ao 
afastamento dos indícios de autoria, permitindo a deflagração da competente 
ação sócio educativa. 
Inobstante tal fato, impõem-se algumas considerações acerca da situação 
familiar da adolescente de modo a se averiguar a necessidade e utilidade de 
oferecimento de representação para apuração do suposto infracional. 
Depreende-se da leitura dos depoimentos colhidos que a adolescente vinha, há 
alguns anos, sendo vítima de abuso sexual praticado pelo investigado MÁRIO, 
o qual frequentava sua residência e mantinha relações sexuais consigo, 
mediante ameaça, sempre que a genitora se ausentava. 
Os abusos sexuais teriam se iniciado quando a jovem contava com 
aproximadamente doze anos de idade. 
O feto foi expelido dias após a inserção do medicamento abortivo, tendo caído 
ao chão no momento em que a adolescente se dirigia ao banho. 
Ao que parece, a jovem permaneceu por pelo menos dois dias sangrando e 
sofreu inúmeras lesões internas, das quais decorreram deformidade 
permanente. 
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Jordana completará a maioridade em menos de um mês. 
Atualmente voltou a residir com sua genitora e a família está sendo 
acompanhada pelo CREAS do local de residência. 
A “participação” da genitora, tanto nos abusos sexuais sofridos (por omissão), 
quanto no aborto, é peremptoriamente negada pela jovem, embora intimamente 
se possa concluir o contrário. 
De qualquer sorte, nos parece que o fato em si, as lesões sofridas pela 
adolescente e o sofrimento dela decorrentes, assim como, o histórico de 
violência sexual são fatores que tornam absolutamente despicienda a aplicação 
de uma medida sócio-educativa, no que tange ao seu caráter punitivo.  
Relativamente ao caráter educativo de eventual MSE a ser aplicada, diante da 
natureza e circunstâncias do ato infracional supostamente praticado, assim 
como, pelas informações até então colhidas acerca da investigada, não se 
vislumbra qualquer probabilidade de aplicação de alguma medida sócio-
educativa restritiva de liberdade (semiliberdade ou internação), únicas 
admissíveis para os maiores de 18 anos, a teor do que dispõem os arts. 2º, 
parágrafo único c/c 121, parágrafo 5º e 120, parágrafo 2º, todos da lei 8069/90. 
Ademais, diante da idade e maturidade já alcançadas estará a investigada, em 
breve, sob a égide da justiça criminal, pelo que, também por essa razão, não 
mais se vislumbra interesse jurídico (na modalidade utilidade) para a 
propositura de ação sócio-educativa junto ao Juizado da Infância e Juventude.  
Assim, atendo-se às circunstâncias e consequências do fato sob exame, 
hábeis, de per si, a penalizar a investigada, ao fato de que a adolescente, 
mesmo que considerada autora, não perde a condição de vítima do ocorrido, 
ao tempo já decorrido e proximidade da maioridade, aos dados já colhidos 
acerca da personalidade da adolescente, que demonstra ser pessoa tranquila, 
verifica-se a presença dos requisitos elencados no artigo 126 do ECA. 
Por todo o exposto, com fulcro no artigo 180, II da Lei 8.069/90, concede o 
MINISTÉRIO PÚBLICO a REMISSÃO à adolescente JORDANA, como forma 
de exclusão do processo, submetendo os autos a VExa para os fins previstos 
no art. 181 do diploma legal já citado. [grifos originais] 

 

Em 21 de julho de 2010, cerca de dez meses depois abertura do Registro de Ocorrência, o juiz 
homologa a remissão. 
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As mais de 110 páginas do processo permitem identificar como a criminalização do aborto agrava a 
situação de vulnerabilidade da adolescente e sua família. Por recearem o julgamento moral da 
comunidade, mãe e filha levam às últimas consequências a ocultação da gestação, resultante de uma 
relação sexual abusiva e violenta com um homem que participava do espaço familiar. Desconhecendo 
o recurso legal ao abortamento em caso de estupro, o aborto é realizado tardiamente, em condições 
extremamente arriscadas. Temendo as consequências da publicização do aborto, a mãe da jovem 
recusa-se até mesmo a levá-la ao hospital, assumindo ela mesma a pesada responsabilidade de 
socorrer a filha. Do aborto inseguro, a adolescente herda deformidades permanentes.  

De modo geral, a atuação do Estado, embora busque a proteção da jovem, acaba contribuindo para 
colocar em risco sua saúde e sua reputação. A política de saúde, na figura da agente comunitária, 
buscou insistentemente fazer com que a jovem publicizasse a qualquer custo a maternidade 
indesejada, por meio de exame de sangue, indicação de ultrassonografia e ameaça de denúncia ao 
Conselho Tutelar, caso os exames não fossem feitos. Em nenhum momento, desde que a gravidez foi 
percebida pelos profissionais de saúde, parece ter havido disposição de escuta e aconselhamento, 
sensibilidade para o significado desta gravidez, orientação para abortamento legal ou entrega da 
criança para adoção. A postura coercitiva possivelmente contribui para afastar a adolescente dos 
serviços de saúde. Também a escola da adolescente falhou em oferecer qualquer suporte ou 
orientação. 

O Conselho Tutelar provavelmente conseguiu evitar a morte da jovem por complicações do aborto 
inseguro. Por outro lado, ao levar a jovem para o hospital com a ajuda da Guarda Municipal, voltar à 
casa da família com a Polícia para apreender o feto e fazer a denúncia na delegacia, o Conselho 
contribuiu decisivamente para a criminalização e estigmatização da jovem, de sua mãe e de toda a 
família. Consta nos autos que a família teve que se mudar do bairro, porque a vizinhança passou a 
hostilizar Beth publicamente, chamando-a de “velha safada”. A adolescente teve sua vida privada 
exposta também na escola.  

Nota-se também que, durante o interrogatório da jovem, feito ainda no hospital em pleno processo de 
abortamento, ela não teve qualquer assistência jurídica enquanto era duramente pressionada pelo 
médico e pela conselheira a confessar o aborto e a localização do feto. Assim, a atuação do Estado 
nas esferas da saúde, assistência e educação foi criminalizante e estigmatizante antes mesmo da 
criminalização do caso.  

A investigação policial reforça a criminalização da mãe da adolescente, ao estimular narrativas sobre 
um possível desequilíbrio mental que, embora extremamente vagas, têm força suficiente para lançar 
suspeitas sobre ela. Condenada de antemão como mãe irresponsável, a mãe da adolescente perde o 
direito de cuidar das filhas, num momento em que a presença da mãe era fundamental para proteger a 
adolescente e ajudá-la a compreender o ocorrido. De outro lado, a insistência no atraso mental da 
adolescente é uma forma de negar sua autonomia para tomar decisões sobre sua vida sexual e 
reprodutiva. Em ambos os casos, o exercício da maternidade está sob vigilância e controle social, 
enquanto pouca atenção é dada ao abuso sexual e ao homem que o perpetrou. Neste caso de 
gravidez indesejada, resultante de uma relação abusiva, em contexto de vulnerabilidade social e 
pobreza, quando a assistência do Estado e o apoio da comunidade se fazem necessários, há, ao 
contrário, acusação e marginalização das mulheres.  
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O MP demora a se pronunciar sobre o caso, prolongando a via crucis da jovem e sua família. 
Entretanto, sua argumentação é sensível à complexidade do caso e, pela primeira vez ao longo de 
todo o processo, ilumina a gravidade da violência sexual sofrida pela adolescente, e não qualquer 
especulação acerca de sua mãe como principal elemento para a tomada de decisão. 

 

Processo 2: 

Adolescente: Amanda 
Crime: tentativa de aborto (Art. 124, c/c 14, II, ambos do CP) 
Data do registro da ocorrência: 03/11/2009 
Caracterização: 17 anos, negra, estudante, solteira 
Local do crime: residência 
Tempo entre RO e sentença: 1 ano e 8 meses 
 
A infração é notificada pela própria mãe de Amanda quando toma conhecimento, a um só tempo, da 
tentativa de aborto, da gravidez da filha e de seu relacionamento com Bruno, homem 10 anos mais 
velho, casado e pai de um filho. O medicamento utilizado, Cytotec, não tem o efeito esperado, mas a 
mãe da adolescente decide fazer a denúncia, aparentemente com a expectativa de responsabilizar 
Bruno pela infração e pela paternidade que ele se recusa a assumir:  

A comunicante é genitora de Amanda [...] a qual tomou conhecimento que a 
sua filha teve um relacionamento amoroso com Bruno e que desse 
relacionamento a mesma está grávida de cerca de seis meses, tendo a sua 
filha lhe dito que Bruno comprou remédio abortivo conhecido como SITOTEC 
[sic] e lhe dado para tomar dois e colocar dois na vagina com objetivo de 
abortar a criança, tendo sua filha dito que a princípio aceitou fazer uso do 
remédio, sendo que depois disse que não iria tomar, que então sua filha disse 
para Bruno que não iria fazer mais uso do remédio o qual disse que não iria 
assumir a criança e nem tão pouco dar assistência, que então a sua filha 
resolveu usar o remédio sem que a comunicante tivesse conhecimento, que a 
sua filha disse que usou o remédio sendo que não teve qualquer tipo de 
reação. Que em razão dos fatos a comunicante compareceu nesta delegacia 
para registrar os fatos. [grifo original] 
 

Na declaração de Amanda consta que: 
 
[...] desde que tinha quinze anos namorava com Bruno [...] sendo que a sua 
genitora não tinha conhecimento pois namoravam na rua, que há cerca de um 
ano passaram a ter relação sexual, sendo que Bruno usava camisinha, ocorre 
que no mês de junho do corrente ano Bruno comprou na farmácia a pílula do 
dia seguinte e mandou a declarante tomar passando a ter relação sexual com a 
declarante sem usar preservativo, que a partir do mês de junho do corrente ano 
a menstruação da declarante parou de vir, tendo a mesma comentado com 
Bruno, o qual disse que isso era normal pois era efeito do medicamento, tendo 
então a declarante esperado mais um pouco e como continuou sem ter 
menstruação comentou novamente com Bruno o qual a princípio sugeriu que 
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fossem em um laboratório para fazer exame e como a declarante era menor 
não pode ser realizado o exame, tendo então Bruno comprado na farmácia 
exame de gravidez o qual deu positivo, tendo Bruno dito que poderia ser falso, 
pois até mesmo o próprio Bruno disse que fez com a sua própria urina e deu 
positivo, que então Bruno conversou com uma amiga com relação o que estava 
ocorrendo com a declarante, a qual disse que realmente a declarante poderia 
estar grávida, que face ao narrado Bruno perguntou a declarante se a mesma 
sabia o que tinha que fazer ou seja abortar, a qual inicialmente aceitou, sendo 
que então Bruno disse que ia comprar sitotec [sic] que então a declarante disse 
que não iria fazer uso do medicamento pois não queria praticar aborto, que 
então Bruno falou para a declarante que não iria assumir a criança e que 
também não iria dar qualquer tipo de assistência, que devido ao que Bruno 
falou a declarante resolveu fazer uso do medicamento tendo Bruno feito 
contato telefônico com a declarante a qual o procurou, tendo Bruno lhe dado 04 
(quatro) comprimidos de SITOTEC, mandando a declarante ingerir dois 
comprimidos e colocar dois na vagina, que procedeu dessa forma sendo que 
não teve qualquer tipo de reação tendo a declarante comentado com Bruno, o 
qual duvidou que a declarante tivesse feito uso do medicamento dizendo que 
todo mundo que tomou esse medicamento conseguiu resolver o problema só 
com a declarante que não deu certo, dizendo Bruno que a parte dele já tinha 
feito e que era para a declarante resolver o problema sozinha; que no mês de 
setembro a declarante se encontrava na escola quando chegou a sua genitora 
para lhe buscar, que chegando em casa encontrou com M a qual morava com 
Bruno, ocasião em que a mesma contou que a declarante estava grávida de 
Bruno, que então a sua genitora tomou conhecimento do fato, que devido ao 
fato o seu pai lhe colocou para fora de casa, permitindo que a declarante fique 
em sobrado localizado em cima da casa onde residia, sendo que não possui 
banheiro, tendo que fazer as necessidades dentro de um balde, só tendo uma 
cama para dormir”. [Grifo original, sublinhado a lápis] 
 

Para a produção da “materialidade” do crime, é anexada uma cópia de prontuário do SUS, que registra 
a gestação de Amanda, por volta dos 4 meses, e a ingestão de Cytotec. Uma cópia do Cartão da 
Gestante da jovem, aos 19 meses de gestação, também é incluída. Além disso, é confeccionado um 
laudo de exame da cartela de comprimidos, que visa provar que se tratava de Cytotec:  

Trata-se de uma cartela de comprimidos que ostentava as seguintes inscrições 
do fabricante: “...TEC 200 mcg compresse”, “CONTINENTAL PHARMA INC.” e 
“Rappresentante: Pfizer Italia”. Tal cartela encontrava-se aberta, cortada e 
vazia, estando com capacidade para acondicionar quatro comprimidos.  
 

Há também o registro escrito de uma conversa entre Amanda e Bruno, pela internet, que somam oito 
páginas. No diálogo, eles discutem sobre a falha na tentativa de aborto. Bruno insiste que Amanda 
deve “fazer alguma coisa”, e que “já fez a parte” dele. Ele diz que ela “quase acabou com a vida” dele 
e que não acredita que ela tenha tomado o remédio. Diz que “nunca tinha prometido nada” a ela, e que 
sempre a encorajou a “sair com outras pessoas”. Amanda afirma que “não quer nada” com ele, apenas 
quer “resolver o problema”. Cogitam comprar outra substância abortiva. 
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Apesar disso, Bruno nega que tenha comprado medicamento abortivo para Amanda, que tenha tido 
participação na decisão de abortar ou que tenha se recusado a dar assistência à criança. Consta em 
sua declaração:  

Que o declarante teve um relacionamento amoroso com Amanda, mas que não 
era um relacionamento com compromisso, pois saíam as vezes, quando 
Amanda ia para a escola; que Amanda ficou grávida do declarante; que 
Amanda disse ao declarante que a mãe dela não poderia saber que a mesma 
estava grávida; que Amanda disse ao declarante que iria comprar um remédio 
para abortar o neném, mas o declarante foi contra e não iria ajudar; que dias 
depois Amanda disse ao declarante que comprou o remédio e tomou-o, tendo o 
declarante perguntado se teve resultado positivo, tendo Amanda dito que não, 
e que não sabia mais o que fazer; que o declarante disse a Amanda que 
assumiria o neném, mas que não iria ficar com ela; que dias depois o 
declarante foi procurado pela mãe de Amanda, a qual conversou com o 
mesmo, perguntando como ficaria a situação, tendo o declarante dito que 
assumiria o neném e ajudaria Amanda, mas não ficaria com Amanda, pois já 
tinha uma companheira e um filho, e por isso não poderia assumir Amanda; 
que desde então vem fazendo contato com a mãe de Amanda a qual dá 
informações da gestação de Amanda; que a última informação que teve de 
Amanda foi através da internet, onde Amanda mandou uma mensagem para o 
declarante, dizendo que havia feito uma besteira, mas que iria contar toda a 
verdade a mãe dela, e dizer que o declarante não tem nada a ver com esta 
historia; que o declarante faz a juntada da mensagem que imprimiu do Orkut do 
mesmo. 
 

Anexada a seguir, a mensagem do Orkut, aparentemente enviada por Amanda, estranhamente nega a 
participação de Bruno, contradizendo o diálogo de oito páginas anteriormente citado:  

Amanda: oi Bruno pow eu fiz uma besteira que vc já deve estar sabendo eu 
coloquei seu nome porque fiquei com medo da minha mãe me desculpa eu vou 
ir la e contar a verdade ta me liga me desculpa ta eu sei que vc naum tem nada 
haver com essa história eu vou falar com a minha mãe a verdade. 
 

Em outubro de 2010, quase um ano depois do registro do crime, o MP envia ofício ao Conselho 
Tutelar, requisitando a realização de visita domiciliar e aplicação das medidas protetivas cabíveis, com 
remessa de relatório no prazo de 30 dias. O relatório, no entanto, só é realizado oito meses depois do 
pedido, após a oitiva da adolescente pelo MP. 

Na oitiva, que acontece em maio de 2011, Amanda já alcançou a maioridade: 
Aos 9 dias do mês de maio de 2011 [...] compareceu a adolescente 
supracitada, acompanhada pela responsável legal em epígrafe, em 
atendimento à previa notificação, tendo prestado as seguintes declarações: ao 
se indagada a respeito de sua situação familiar disse: que reside com seu filho 
C,  de 1 ano e 2 meses, no pavimento de cima da residência de seus pais, que 
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seu filho freqüenta creche em horário integral, que trabalha na loja... dessa 
comarca; que o genitor de seu filho não lhe presta alimentos; ao ser indagada 
acerca de  sua escolaridade disse: que cursa o 4º ano, turno da tarde, na 
Escola... e trabalha no..., localizado no bairro..., na parte da noite; ao ser 
indagada a respeito do uso de substâncias entorpecentes e/ou bebida 
alcoólica, disse: que nunca usou substância entorpecente e não costuma 
consumir bebida alcoólica; ao ser indagada sobre eventuais antecedentes 
infracionais disse: que não tem antecedentes infracionais; ao ser indagada 
acerca do fato apurado nos autos..., disse: que não quer falar sobre os fatos 
porque passa mal quando fala no assunto; que se compromete a fornecer, em 
quinze dias, comprovante de atividade laboral e matrícula escolar. A seguir 
passou-se à oitiva da genitora: que na época em que soube que Amanda ficou 
grávida a declarante ficava muito no Rio de Janeiro para acompanhar uma 
outra filha com problemas de saúde sérios internada no Hospital..., que veio a 
falecer em maio de 2009; que nesta época Amanda ficava muito sozinha; que 
Amanda começou a ter um caso com Bruno escondido da declarante; que 
Bruno se aproveitou de Amanda, pois a mesma tinha apenas 15 anos e Bruno 
deveria ter aproximadamente 25 anos; que tem certeza que foi Bruno quem 
comprou o remédio para Amanda tomar com o intuito de que a mesma 
abortasse pois Amanda na época não tinha dinheiro para comprar o remédio; 
que sua filha contraiu o vírus HPV com Bruno; que Amanda, na verdade, só 
dorme sozinha no pavimento superior da casa da família; que a declarante vem 
dando todo o apoio a sua filha; que o bebê C vem recebendo todos os cuidados 
de que necessita através da mãe e com a ajuda da genitora... [grifos originais]  
 

São anexadas ainda a cópia de certidão de nascimento do bebê, em que Bruno consta como pai; a 
ficha de antecedentes de Amanda, sem anotações criminais; a cópia da sua carteira de trabalho; e a 
declaração de matrícula escolar da jovem. 

Em junho de 2011, o Conselho Tutelar envia o relatório solicitado pelo MP:  

Sra. Promotora, vimos através deste, informar que diligenciamos até a 
residência da adolescente Amanda e constatamos que a mesma está bem e a 
casa onde a adolescente está morando está em perfeitas condições de 
moradia e que seu filho está na creche e a mesma está estudando e sua mãe 
está ajudando a cuidar de seu filho. 
 

Em 05 de julho de 2011, o MP concede a remissão como forma de exclusão do processo:  

MM Juiz, 
Trata-se de procedimento instaurado visando apurar eventual prática de ato 
infracional análogo ao crime tipificado no Art. 124 do CP, na forma tentada, 
figurando como investigada a adolescente supracitada; fato ocorrido, ao que 
tudo indica, entre os dias 1º e 30 de junho de 2009. 
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Depreende-se da leitura dos autos que a adolescente tentou praticar aborto 
mediante a ingestão de dois comprimidos do medicamento denominado 
SITOTEC [sic] e a introdução de dois outros comprimidos do mesmo 
medicamento em sua vagina, não atingindo o objetivo almejado por 
circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista o fato de o medicamento não 
ter produzido qualquer efeito. 
A investigada foi ouvida nesta promotoria, informando o nascimento da criança, 
em perfeito estado de saúde, recusando-se a falar sobre os fatos investigados, 
alegando sentir-se mal toda vez que toca no assunto. 
Verifica-se que a investigada encontra-se regularmente inserida na rede pública 
de ensino e exerce atividade laborativa como atendente de restaurante, sendo 
constatado, ainda, que o filho da investigada recebe da genitora todos os 
cuidados de que necessita, com auxilio da avó materna, além de estar 
matriculado em uma creche. 
Há que se observar que a investigada já alcançou a maioridade. 
Registre-se, outrossim, que a investigada não possui antecedentes infracionais 
e nem criminais, sendo certo que recebe assistência familiar. 
Enfim, todos os elementos de convicção já colhidos demonstram que a jovem 
possui reais condições de não mais se envolver em situações da espécie, até 
porque demonstra arrependimento pela conduta praticada. 
Registre-se que, diante da natureza e circunstâncias do ato infracional 
supostamente praticado, assim como, pelas informações até então colhidas 
acerca da investigada, não se vislumbra qualquer probabilidade de aplicação 
de alguma medida socioeducativa restritiva de liberdade (semiliberdade ou 
internação), únicas admissíveis para os maiores de 18 anos, a teor do que 
dispõem os arts. 2º, parágrafo único c/c 121, parágrafo 5º e 120, parágrafo 2º, 
todos da Lei 8069/90. 
Assevere-se que, diante da idade e maturidade já alcançadas está a 
investigada, atualmente, sob a égide da justiça criminal, pelo que, também por 
esta razão, não mais se vislumbra interesse jurídico (na modalidade utilidade) 
para a propositura de ação sócio-educativa junto ao juizado da infância e da 
Juventude. 
Assim, atendendo-se às circunstâncias e consequências do fato sob exame, 
hábeis, de per si, a penalizar a investigada; ao fato de que a jovem, mesmo 
sendo a autora da conduta não perde a condição de vítima do ocorrido, dada à 
peculiaridade da hipótese; ao fato de que a investigada já atingiu a maioridade; 
aos dados já colhidos acerca da personalidade da jovem, que demonstra estar 
cuidando bem da criança a que deu à luz; verifica-se a presença dos requisitos 
elencados no artigo 126 do ECA. 
Por todo o exposto, com fulcro no artigo 180, II da Lei 8.069/90, concede o MP 
a REMISSÃO à adolescente Amanda, como forma de exclusão do processo, 
submetendo os autos a V.Exa para os fins previstos no art. 181 do diploma 
legal já citado. [grifos originais] 
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Em 11 de julho de 2011, cerca de um ano e oito meses depois da denúncia, a juíza homologa a 
remissão. Em 20 de março 2012, registra-se que os dados referentes à adolescente foram inseridos, 
como de praxe, no cadastro nacional de adolescentes em conflito com a lei (CNACL), no sítio 
eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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A denúncia do crime pela própria mãe da adolescente ocorreu também em vários dos processos 
analisados na comarca da capital. É possível conjecturar que esta seja uma característica distintiva da 
criminalização do aborto das adolescentes, relacionada a marcadores de geração e classe. Quando 
não é motivada pelo abuso sexual das filhas, a denúncia das mães normalmente é parte de um drama 
familiar, em que a jovem é “descoberta” não apenas como alguém que fez ou tentou fazer um aborto, 
mas também como pessoa que transgrediu uma regra moral, pois se tornou “sexualmente ativa” e, 
eventualmente, parceira de homens casados.  

Assim, o interdito que envolve a vida sexual das adolescentes de certas camadas sociais parece se 
atualizar quando as mães denunciam suas próprias filhas, na tentativa de controlar seu 
comportamento sexual e reprodutivo, impor-lhes limites, retomar a autoridade perdida. Como pessoas 
ainda dependentes de suas famílias e submetidas a rígidos limites sexuais, as adolescentes podem 
estar mais sujeitas a denúncias desse tipo. 

Há também outra motivação para a denúncia das mães. No caso acima, é possível intuir que as 
“provas de materialidade” (a cartela de Cytotec, o prontuário médico e o diálogo de oito páginas com 
Bruno) tenham sido fornecidas pela própria mãe de Amanda, em sua tentativa de responsabilizar o 
namorado da filha pela tentativa de aborto e pelo abandono. A pressão pelo aborto e a rejeição das 
jovens por parte dos companheiros são elementos recorrentes nos casos estudados de adolescentes 
incriminadas por aborto. A denúncia, então, representa para as mães das jovens um recurso para 
tentar tornar visível a participação dos homens no aborto e, caso a gravidez tenha sido levada adiante, 
para acessar direitos básicos, como o registro da criança pelo pai e a pensão alimentícia.  

Entretanto, embora alguns desses direitos possam ser conquistados a partir da judicialização do 
aborto, a denúncia acaba iluminando apenas a participação das adolescentes no crime. Elas e suas 
mães aprendem que apenas as mulheres são julgadas legal e moralmente pelo aborto que realizam 
junto com os parceiros. Sem qualquer assistência jurídica, as “provas” que elas voluntariamente 
entregam à polícia se voltam contra elas mesmas. Aqui, as diferenças de classe também certamente 
podem ajudar explicar a alta frequência de mães que denunciam o aborto das filhas adolescentes: a 
baixa escolaridade e a falta de assistência jurídica na fase de inquérito pode estar levando as mães 
pobres a, inadvertidamente, produzirem provas contra suas filhas, na esperança de compartilhar, à 
força, com os homens todas as consequências do aborto ou da gravidez das jovens.  

Finalmente, a atuação do MP, embora tenha como resultado final a remissão da adolescente, não 
deixa claro se a necessidade de comprovação de estudo, trabalho e cuidado adequado do bebê por 
parte da jovem é uma forma de protegê-la ou de desampará-la, exigindo que ela arque sozinha com 
todas essas exigências. O que, afinal, significa cobrar de uma jovem pobre, negra, de 18 anos, que 
estude, trabalhe e cuide bem do filho pequeno, enquanto ela não tem qualquer ajuda do pai da 
criança, não recebe pensão alimentícia, não conta com creches nem escolas públicas de qualidade e 
depende do amparo da mãe?  

Tais exigências poderiam ser justificadas como medida de “ressocialização” de jovens infratores, um 
dos pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, é evidente que tal “ressocialização” 
cumpre expectativas ou exigências de gênero, geração e classe, reproduzindo desigualdades sociais. 
Como vemos neste exemplo, e também em outros casos analisados na primeira fase da pesquisa, 
cabe às jovens pobres acusadas de aborto mostrar que aprenderam a exercitar uma “cidadania 
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responsável”, baseada no trabalho precário associado à escola; no arrependimento pela realização do 
aborto; na adesão à maternidade como valor; na adoção de determinados modelos de cuidado dos 
filhos. Tais exigências claramente reafirmam desigualdades de gênero, quando reforçam a idéia de 
que os cuidados com os filhos são responsabilidade apenas das mulheres, e de classe, quando 
cobram apenas de alguns grupos de jovens que trabalhem e estudem. Essas cobranças não 
contribuem com a promoção dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva das adolescentes, tampouco 
com a conquista de autonomia das mesmas, quando exigem que jovens mulheres estudem, trabalhem 
e cuidem dos filhos, ignorando se elas estão recebendo suportes públicos.  

 

Processo 3: 

Adolescente: Aline 
Crime: aborto (art. 124 do CP) 
Data do registro da ocorrência: 07/11/2007 
Caracterização: 16 anos, branca, sem informação sobre ocupação, solteira 
Local do crime: residência/ hospital 
Tempo entre RO e sentença: 3 anos 
 
A denúncia é feita pela conselheira do Conselho Tutelar, após ser acionada pelo Hospital Missão de 
São Pedro, onde Aline foi atendida após fazer uso de Cytotec. Segue a declaração da conselheira: 

A declarante, que é conselheira do Conselho Tutelar, declara que foi acionada 
na segunda feira, por volta de 20h pelo Pronto Socorro do Hospital Missão de 
S. Pedro. Que falou com o próprio médico, Dr. ... que lhe informou sobre a 
presença de uma adolescente que teria feito um aborto e que estaria sem 
família no RJ. 
O mesmo médico lhe disse que a menor teria ingerido dois comprimidos 
abortivos, além de utilizar outros dois internamente, porém só poderia dizer 
mais após exames a serem realizados no dia seguinte. 
Que ao ver a adolescente pela primeira vez, ela lhe parecia muito arredia e se 
recusava a responder quaisquer perguntas. No dia seguinte, mais relaxada, a 
adolescente relatou que o atual namorado não era o pai da criança e que não 
sabia da gravidez; que ela teria lhe pedido o dinheiro, mas sem dizer para o 
que era. 
Que a adolescente ainda revelou que comprou o remédio de um rapaz, em 
Araruama, cujo nome ela se nega a revelar, bem como não revela o nome do 
atual namorado, que só teria sabido do acontecido quando a menor esteve 
internada. 
Que tem acompanhado o caso, desde então, e ao retornar no hospital, após os 
exames, os médicos disseram que realmente estava confirmado o aborto, que 
ela faria uma curetagem e seria liberada no dia de hoje. 
Que após a alta do hospital, trouxe a adolescente diretamente para esta DP. 
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Em sua declaração, Aline admite o aborto, sem rodeios ou justificativas, e não identifica nomes de 
terceiros, sequer de familiares: 

Relata a menor que estava há algum tempo com sua menstruação atrasada e, 
ao fazer um teste de gravidez comprado em farmácia, o resultado foi positivo. 
Que entrou em contato com um colega que mora em Araruama, bairro..., que 
lhe forneceu, no domingo, dia 4 de novembro de 2007, pela quantia de 
R$250,00 quatro comprimidos de “Sytotech (ou cito...)” e orientou-a sobre a 
maneira de utilizar as pílulas. Que na madrugada de domingo para segunda, 
fez uso dos comprimidos e depois de algumas horas começou a ter uma 
espécie de hemorragia acompanhada de dores pélvicas. 
Que, na manhã de segunda procurou a casa de amigos que ao perceberem a 
gravidade (porém sem saber do que se tratava, pois ela havia dito que estava 
com cólicas), encaminharam-na ao hospital. 
Ao chegar no hospital, a menor declara que conversou com o médico do 
atendimento sobre sua real situação. Que o médico a encaminhou para outro 
setor dentro do hospital, provavelmente setor de maternidade. 
Após ser tratada, ficou internada por três dias, sendo que ontem, terça-feira, fez 
uma curetagem no hospital, antes de ser liberada hoje. Que, ainda na segunda-
feira teve contato com a conselheira do Conselho Tutelar, que a acompanha no 
presente momento. 

  
Aline é encaminhada ao IML para exame de corpo de delito, mas não comparece na data marcada. 
Por isso, a inspetora de polícia redige a seguinte informação para a delegada: 
 

Dra Delegada 
De acordo com o Memo... do IML de Cabo Frio, a adolescente ALINE não 
compareceu para submeter-se ao exame de corpo de delito, prejudicando a 
investigação. Quanto ao BAM, já foi remetido pelo posto de saúde, porém não 
é conclusivo.  
Cabe ainda ressaltar que, por ocasião do RO, a adolescente se encontrava 
bastante assustada e não parecia disposta a colaborar, preocupada somente 
em retornar para sua casa na Bahia, indicando que não faria o exame de corpo 
de delito. 

 
Em maio de 2008, a delegada solicita extensão de prazo por mais 90 dias para nova oitiva da 
conselheira, oitiva do médico, juntada do prontuário médico e instauração de inquérito para apurar 
participação da pessoa que vendeu o medicamento à adolescente. 
 
Em abril de 2009, cerca de um ano e meio após o registro de ocorrência, o médico declara que: 

No dia 5 de novembro de 2007 estava de plantão no Pronto Socorro municipal 
de SPA, quando por volta das 20h30min lhe foi apresentada para atendimento 
a menor Aline, a qual relatou-lhe a seguinte estória: que sentia cólicas 
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abdominais, atraso menstrual e uso de Sytoteck [sic], medicamento prescrito 
para gastrite e altamente abortivo; que na ocasião o declarante fez a hipótese 
diagnóstica de aborto, encaminhando-a ao ginecologista do Hospital Missão, 
após solicitar contato com o Conselho Tutelar, dando por conclusa sua atuação 
médica. 
 

A conselheira informa que Aline não está mais na cidade: 

Que sobre o fato em apuração tem a esclarecer que a menor Aline foi 
retornada ao seu Estado de origem, a Bahia, não se recordando da cidade e 
bairro, sendo certo que a mesma passou a ter o acompanhamento do Conselho 
Tutelar daquele estado; que o Conselho Tutelar optou por assim agir, em 
virtude de Aline ser muito esperta e tentar se desvencilhar do órgão; que 
chamou a atenção da conselheira depoente o fato dela em momento algum, 
embora estimulada a citar nomes de pessoas envolvidas em sua situação [sic]; 
que inclusive recorda-se de ter telefonado para a genitora de Aline, já que a 
própria forneceu o telefone do trabalho da mãe, a qual disse que era de seu 
conhecimento que Aline estava no Rio, com uma amiga; que não afirma ter 
certeza, mas acha que Aline já teve passagem pelo Conselho Tutelar de sua 
cidade. 
 

O inquérito é remetido ao MP com nova solicitação de extensão de prazo, que concede mais 30 dias à 
polícia “para que seja apurado o paradeiro da adolescente, assim como sua qualificação e/ou dos 
genitores”. Nesse momento, já se passaram mais de dois anos do ocorrido. 

O prontuário médico completo de Aline é anexado aos autos. No dia 05/11/07, anota-se: “Menor 
admitida às 21:10h procedente do P.S. na companhia de uma conhecida, com sangramento 
transvaginal, abortamento: segue em observação. Obs: foi acionado o conselho tutelar por Dr....”. No 
dia 06/11/07, prescreve-se a curetagem uterina e observa-se: “curetada agitada no leito”. Mais tarde, é 
dada a alta médica. 

O endereço de Aline, na Bahia, é localizado, bem como o de sua mãe, em São Pedro da Aldeia. Esta é 
convidada a prestar declarações na delegacia, mas não comparece. Mais tarde, descobre-se que a 
convocação foi erroneamente direcionada a uma mulher de nome quase idêntico ao da mãe de Aline. 
Meses depois, esta homônima teve de se apresentar na Promotoria de Justiça, onde se emitiu uma 
certidão de que ela não é a mãe de Aline. 

Em 14 de outubro de 2010, quase três anos após o ocorrido, o MP promove o arquivamento do caso: 

Trata-se de procedimento instaurado para apurar ato infracional análogo ao 
crime de auto-0aborto previsto no artigo124 do Código Pena, ocorrido em 04 de 
novembro de 2007, praticado pela então adolescente de 15 (quinze) anos de 
idade Aline. 
Emerge dos autos inquisitoriais que a gestante menor adquiriu, pela quantia de 
R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais, determinado medicamento abortivo, de 
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uma pessoa que até hoje não se conseguiu identificar, e algum tempo após 
ingeri-lo, sofreu a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. 
Segundo a própria adolescente confessou, após a ingestão das pílulas, 
“começou a ter uma espécie de hemorragia, acompanhada de dores pélvicas”, 
sendo encaminhada ao hospital, ante a gravidade de seu estado de saúde, 
“ficou internada por três dias, onde fez uma curetagem”, acabando por ser 
liberada. 
O caso em questão esconde o trauma de uma adolescente que sequer 
declinou sobre a paternidade do filho que carregava, esclarecendo 
arrediamente “que o seu atual namorado não era pai da criança e que não 
sabia da gravidez”, afigurando-se provável, como sói acontecer, a ocorrência 
de abuso sexual... 
Afivele-se, de outro giro, que a adolescente hoje vive em sua cidade natal, 
em..., decerto, em outra realidade, considerando-se que já se passaram 03 
(três) anos da data do fato, inclusive tendo atingido a maioridade. 
Neste contexto, eventual medida contra a menor constituiria dupla punição a 
mesma, além daquela que a vida já lhe infligiu, livrando-se aqueles 
verdadeiramente responsáveis pelo ilícito em questão. 
Conclui-se assim, que eventual eficácia sócio-educativa decorrente da conduta 
acima descrita já foi atingida e, nas palavras de Paulo Afonso Garrido de Paula, 
‘o interesse de defesa social assume valor inferior àquele representado pelo 
custo, viabilidade e eficácia do processo’ (in ‘Direito de infrator exige, respeito’, 
O Estado de São Paulo de 24.04.1991). 
Ademais, observado o disposto nos artigos 2º, parágrafo único e 121, §5º do 
Diploma Menoril, tem-se que a medida sócio-educativa, aplicável ao final, 
encontra-se destituída de utilidade, razão pela qual falta interesse de agir, 
condição para o regular exercício do direito de ação. 
Por essas razões o Ministério Público promove o arquivamento do presente 
feito, submetendo o presente à homologação deste Juízo. 
 

Em 18 de outubro de 2010, o juiz homologa o arquivamento e, completados exatos três anos da 
ocorrência, seus dados são inseridos no Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 
(CNACL). 
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Neste caso, vemos, como em outros casos estudados na primeira fase da pesquisa, a equipe de 
saúde dando o impulso inicial da denúncia do aborto. Antes mesmo de o atendimento ser concluído, o 
Conselho Tutelar é acionado pelo médico do Pronto Socorro. Aparentemente, quando a conselheira 
chega, a adolescente está só, e passa, então, a ser interrogada pela profissional. 

O Conselho Tutelar é um órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, no âmbito das políticas públicas e da solidariedade social. De acordo com Estatuto da 
Criança e do Adolescente (art. 136, Lei 8.069/90), entre suas principais atribuições estão o 
atendimento e a aplicação de medidas protetivas aos menores e o aconselhamento e a aplicação de 
medidas aos pais ou responsáveis. O Conselho busca garantir a aplicação destas medidas, previstas 
no ECA, por meio do acionamento dos serviços públicos de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança. Portanto, o Conselho é um órgão não jurisdicional (art. 131, Lei 
8.069/90). No que tange aos adolescentes infratores, sua atuação restringe-se basicamente à 
aplicação das medidas protetivas 4, requisitadas ou não pela autoridade judiciária. 

Não obstante, o que vemos no caso de Aline, e também no caso de Jordana (a adolescente acusada 
de aborto após ter engravidado em decorrência de reiterados abusos sexuais), é o Conselho Tutelar 
atuando como órgão inquiridor e fornecedor de subsídios para a acusação das adolescentes. Tanto 
Jordana, que inicialmente é socorrida pelo Conselho na condição de vítima, como Aline são 
interrogadas ainda no hospital, em pleno processo de abortamento, e são pressionadas pelas 
conselheiras a confessar o crime, apontar cúmplices, testemunhas e evidências materiais do aborto. 
Teria o Conselho Tutelar, órgão não jurisdicional, assumido funções de polícia judiciária nesses 
casos? 

Por outro lado, o Conselho levou muito tempo para informar a mudança de Aline para a Bahia e o 
contato com sua mãe, só tendo o feito quando solicitado pela Polícia. Enquanto no momento da 
acusação, Conselho e Polícia tiveram atuações convergentes, na ocasião da localização da jovem e 
de sua mãe, houve uma espécie de paralelismo, em que as duas instituições atuaram separadamente 
e não trocaram informações. O tempo desnecessariamente gasto pela polícia com a localização de 
Aline e de sua mãe resultou em diversos pedidos de extensão de prazo, prolongando ainda mais o 
desfecho do processo.  

A leitura dos autos do caso de Aline revela uma forma de administração das pessoas e do tempo, no 
Sistema de Segurança e na Justiça que, por si só, esvazia de sentido a acusação. Três anos se 
passaram, Aline se mudou para outro estado, a pessoa errada é convocada no lugar de sua mãe, a 
nova declaração da conselheira recorda informações longínquas e imprecisas. Os autos perdem a 
capacidade de refletir qualquer traço da vida atual de Aline e só podem servir como registro de um 
passado que já se faz tão longínquo, que não importa mais punir. 

                                                 
4  As medidas específicas de proteção a menores vítimas ou infratores são: a encaminhamento aos pais ou 
responsável, mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
acolhimento institucional; inclusão em programa de acolhimento familiar; colocação em família substituta.  
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Finalmente, é interessante atentar para o fato de que o Ministério Público toma, além do tempo, a 
hipótese de abuso sexual como justificativa para o arquivamento, embora esta possibilidade não 
apareça nas declarações da acusada e testemunhas. Um aborto unicamente pela vontade, como 
parece ter sido o caso de Aline, de acordo com sua declaração, precisa ser, de última hora, descrito 
como aborto motivado por abuso sexual, o que lhe confere legitimidade legal e moral. 

 

1.2) Percepções dos profissionais da Vara e outras instituições de São Pedro da Aldeia 

Como modo de complementar a análise dos processos, buscamos colher informações com diferentes 
profissionais da Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso de São Pedro da Aldeia. Além disso, o 
Conselho Tutelar, o CREAS, a maternidade pública local e o Núcleo de Atendimento à Violência 
Intrafamiliar (NAVI) foram visitados, e como os profissionais não conheciam casos de aborto, nenhuma 
entrevista formal foi realizada nesses serviços, ainda que algumas informações obtidas sejam úteis ao 
estudo. 

Embora o Conselho Tutelar tenha atuado diretamente em dois dos casos relatados, os profissionais 
disseram não se recordar de ter atuado em casos de adolescentes que tenham abortado. Isso pode 
ser explicado pela rotatividade dos profissionais, pelo receio em falar deste tema a uma pesquisadora, 
ou pela metodologia de entrevista, que não permite uma aproximação maior com os sujeitos e suas 
rotinas de trabalho. 

No Hospital Maternidade Missão de São Pedro, principal maternidade pública da cidade, com serviço 
de emergência, não foi permitido o acesso a nenhum profissional de saúde ou administração. 

No CREAS, uma atenciosa assistente social disse não se recordar de nenhum caso. Segundo ela, 
nem casos de violência contra mulher costumam aparecer naquele órgão. Nos casos de adolescentes 
grávidas que conhecia, não havia menção ao aborto, mas opção pela continuidade da gravidez, 
mesmo sem o apoio dos parceiros. Ela recomendou uma visita ao NAVI, Núcleo de Atendimento à 
Violência Intrafamiliar.  

O NAVI é um serviço ligado à saúde mental, criado em setembro de 2013. Os profissionais com quem 
conversei explicaram que, pela novidade do serviço, ainda não havia sido incorporado nos 
encaminhamentos protocolares da rede de saúde. Perguntados se ali chegavam casos de 
adolescentes que fizeram aborto, especialmente em virtude de violência sexual na família, eles 
disseram não ter recebido nenhum caso ainda. Relataram o difícil processo de pactuação do protocolo 
de realização de aborto em casos de estupro no Hospital Maternidade Missão de São Pedro. Houve 
resistência de obstetras e gestores, que se opunham ao protocolo, invocando a noção de “ética 
médica” e a idéia de que “a função do médico é salvar vidas”. Os profissionais do NAVI, que estavam 
presentes nesta ocasião, contra-argumentaram que a função do médico era "reduzir o sofrimento" e 
que “a ética médica não pode ser superior à lei”. Até hoje, nunca houve um caso de abortamento legal 
e a portaria nunca foi posta em prática. Não há sequer junta médica no Hospital para decidir sobre os 
eventuais casos. Os profissionais do NAVI temem o modo como o protocolo será aplicado. 

Nas varas de Família, Infância, Juventude e Idoso de São Pedro da Aldeia há uma equipe técnica, 
composta por psicólogos e assistentes sociais, que atua nos casos quando a magistrada considera 
necessário conhecer a situação atual dos envolvidos, por meio da elaboração de um "retrato" de suas 
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famílias. No caso do/da adolescente, isto significa determinar “se está bem, se estuda, se está bem 
cuidado/a, se a família tem condições de prestar-lhe assistência”, conforme nos informou a assistente 
social da equipe. Ela relatou que nunca atuou nem se recorda de casos de aborto na vara. Os 
atendimentos mais frequentes na equipe técnica são para idosos abandonados ou maltratados, 
crianças e adolescentes usuários de drogas, casos de litígios familiares (separação, pensão, guarda 
de filhos) e guarda e adoção de crianças. 

A juíza titular, que também não se recorda de ter atuado em nenhum caso de aborto, concedeu uma 
conversa muito rápida e a promotora concedeu uma entrevista formal, que preferiu não gravar. A 
Defensoria, por não se pronunciar em nenhum dos processos, não foi contatada. Passo agora a relatar 
a entrevista da promotora, com base em anotações registradas logo após a entrevista, e que 
buscaram reconstituir as falas o mais fielmente possível.  

A promotora destaca a dupla natureza de seu trabalho: a defesa de crianças e adolescentes vítimas, 
em situações de vulnerabilidade, e a responsabilização de menores infratores. Ela ressalta que, 
embora de caráter punitivo, a responsabilização e a apuração também têm papel de defesa e 
ressocialização dos adolescentes infratores. São, em sua visão, também uma forma de defesa desses 
jovens. 

Ela se recorda de um caso de aborto em que a adolescente foi abusada por um bem-feitor da família, 
se referindo ao caso da adolescente que aqui chamamos Jordana, em que atuou diretamente. Ela se 
recorda do estágio tardio da gestação em que o aborto ocorreu: a menina praticamente pariu o bebê 
morto, diz. Lembra-se também das fotos do feto, muito chocantes. Recorda-se, com menos detalhes, 
de um caso de tentativa de aborto, em que a menina engravidou do namorado, que lhe comprou o 
remédio abortivo, e não obteve o efeito desejado (caso Amanda). Concedeu remissão em ambos os 
casos, por entender que a adolescente é vítima ou de abuso sexual ou das circunstâncias, isto é, do 
desespero, da falta de apoio familiar, da falta de acesso à educação e saúde de qualidade. Segundo 
avalia, nesses casos o aborto não é uma decisão deliberada; não é que a pessoa não se sensibilize 
com a situação; às vezes a adolescente até tem vontade de ter o filho, mas não vê como. Em sua 
opinião, as frequentes remissões de adolescentes acusadas de aborto, inclusive em outras comarcas, 
ocorrem porque as adolescentes que abortam são, além de autoras de aborto, vítimas de outro tipo de 
agressão: abuso, negligência, falta de acesso à educação, saúde, entre outros. 

A promotora explica que, em casos de aborto, o Ministério Público considera importante saber o 
motivo pelo qual o aborto foi praticado, a situação familiar, a personalidade da adolescente, isto é, se 
já é voltada para a prática infracional ou não. Os procedimentos adotados são: o MP deve ter contato 
pessoal com o/a adolescente, obter informações sobre o caso, a família, e decidir entre três opções: 1) 
promover arquivamento, quando é um fato atípico, quando não há crime; 2) aplicar medidas 
socioeducativas; 3) conceder remissão, quando percebe que a adolescente tem condições de não 
praticar a infração de novo, por exemplo, quando tem condições familiares favoráveis. A Defensoria só 
atua quando há aplicação de Medidas Socioeducativas, ou seja, quando há representação do MP. 

A promotora explica que a equipe técnica da Vara busca saber o contexto da infração e as 
perspectivas da família. Ela esclarece que o MP tem uma equipe técnica própria, para atuar em 
questões mais delicadas, como estupro, aborto e outras que se julgar necessárias, antes da 
representação do MP, para ajudar a formar a convicção da promotora. Nesses casos, a assistente 
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social vai à casa da pessoa em questão, conhece a família, avalia condições de educação, trabalho, 
saúde. O psicólogo faz a análise dos motivos que levaram à infração, da veracidade do ato, avalia se 
foi um ato marcante para a pessoa ou apenas um ato banal. 

Quando solicitada a comparar casos de aborto entre adolescentes e mulheres adultas, a promotora, 
embora não se recorde de nenhum caso de maiores de idade, avalia que estas têm mais maturidade e 
instrumentos para evitar serem descobertas, como o recurso a clínicas. As adolescentes, pela 
precariedade da vida, são descobertas. Além disso, para as mulheres adultas, não há a possibilidade 
legal da remissão; a denúncia tem que ser feita. O juiz criminal não pode reconhecer a existência do 
crime e decidir não penalizar. A remissão existe para as adolescentes por conta da diversidade das 
consequências do ato infracional e da pena, e pelo caráter socializador das Medidas Socioeducativas. 
Perguntada sobre o frequente recurso à suspensão condicional do processo no caso das mulheres 
adultas acusadas de aborto, a promotora avalia que esta é uma exigência da lei, um direito, e não um 
juízo de valor do juiz. Em casos de estouro de clínica, as penas se agravam por conta do número de 
crimes acumulados pela mesma pessoa. Também não se recorda de nenhum caso de estouro de 
clínica. 

Ela concorda com a idéia de que a mera passagem pelo processo já é punitiva em si, independente do 
desfecho. Mas apenas para as pessoas honestas. Quem não é idôneo não percebe ou não 
experimenta a gravidade de ser investigado pelo Estado: a pessoa não está nem aí, diz. 

Assim como os profissionais da vara da capital, a promotora se angustia diante da impossibilidade de 
resolver todo o problema dos jovens, que é amplo e envolve diversas esferas sociais e do Estado. A 
Justiça é só um componente da rede de assistência. Às vezes, a Justiça consegue melhorar a família, 
conscientizá-la, mas, na maioria dos casos, a passagem pela Justiça não muda a vida das pessoas. 
Para a promotora, apesar de precário, o apoio recebido pelos jovens na rede de assistência, antes e 
depois da passagem pelo Sistema de Justiça, é o que pode ter impacto positivo em suas vidas.  

Assim como a juíza da vara de São Pedro da Aldeia e os profissionais da vara da capital, a promotora 
é contra a criminalização do aborto. Em sua opinião, é uma incongruência que o aborto seja 
criminalizado, enquanto não é crime não cuidar dos filhos nascidos. Em sua opinião, as pessoas têm 
muitos filhos, sem condição de tê-los. Por hipocrisia, por medo de ficarem mal vistas, as pessoas não 
doam os filhos para a adoção e, por conta disso, as crianças sofrem inúmeras violações. O máximo 
que a Justiça pode fazer é a destituição do poder familiar, mas isso, diz, não é impactante para a 
família. Quando essa criança chega à Justiça, já é adolescente, já está corrompida e não aceita ajuda. 
Não é só a mãe que não cuida dos filhos. O pai foi embora, a criança sequer o conhece. Assim, na 
prática, não existe punição por não cuidar dos filhos. Diante disso, a promotora se pergunta: e a 
pessoa que opta por não colocar um filho no mundo? 

 

1.3) Análise global da atuação da Justiça de São Pedro da Aldeia 

A análise dos processos, entrevistas e conversas com profissionais da Justiça e Assistência de São 
Pedro da Aldeia revela informações sobre a criminalização do aborto, que guardam semelhanças com 
o que foi observado na capital. Em primeiro lugar, o aborto não chega às instituições públicas. Há 
poucas recordações, entre todos os profissionais consultados, sobre casos de aborto. Evento privado, 
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que se processa, a princípio, apenas no corpo da mulher, o aborto somente é tornado público 
mediante uma conjunção de fatores que têm relações diretas e indiretas entre si: fatores culturais e 
econômicos, como baixa renda, baixo grau de escolarização da adolescente ou de sua família, adesão 
a valores “tradicionais” acerca da sexualidade das jovens; baixo grau de apoio da família e/ou do 
parceiro para a realização do aborto e/ou para a assunção dos cuidados com a criança; realização do 
aborto em estágio avançado da gestação; insegurança nas condições de realização do aborto; 
ocorrência de complicações de saúde em virtude do aborto inseguro; baixo grau de sensibilização 
prévia dos profissionais dos serviços públicos acerca do atendimento humanizado em casos de aborto; 
entre outros.  

Crime de rara aparição nas instituições do Estado, o aborto aparece nas narrativas dos profissionais 
de São Pedro, como também na capital, apenas quando solicitado pela pesquisadora. Nessas 
ocasiões, faz emergir memórias que mobilizam imagens trágicas de fetos e bebês ensaguentados, 
abandonados em locais inapropriados, reduzidos ao status de coisas ou animais, a bestialidade 
contaminando também as mulheres que protagonizam as cenas. De forma drástica, as imagens 
rememoradas do aborto se contrapõem aos ideais de maternidade. Outras imagens possíveis de 
aborto estão menos vívidas na memória ou não são mobilizadas nos relatos dos profissionais.   

É comum a sensação de impotência entre os profissionais da Justiça, a consciência de que estão 
constrangidos por limitações externas, como falta de recursos, precariedade da rede de assistência, 
desinteresse social na Justiça da Infância e Juventude, e limitações internas, que têm a ver com uma 
certa insuficiência do próprio Direito para dar conta de transformar a vida das pessoas mais 
necessitadas. Entre o desejo de oferecer um atendimento que gere impactos positivos na vida das/dos 
jovens e essas limitações, os profissionais têm esperanças de exercitar uma lógica menos punitiva no 
Judiciário, que busca educar mais que penalizar os/as jovens.  

Na percepção da juíza e da promotora de São Pedro, assim como de vários profissionais da vara da 
capital, as adolescentes que abortam – e seus parceiros homens não são mencionados – são 
consideradas hipossuficientes em termos psicológicos, materiais, familiares. A justiça especializada, 
ciente disto e preocupada em ajudar a jovem, não veria razão em aplicar medidas socioeducativas 
graves, que em nada ajudariam a superar esta condição de hipossuficiência em que se encontraria, 
aliás, toda a família. A relativização da autonomia das adolescentes, por meio das noções de 
arrependimento e vitimização, é mobilizada como forma de tornar o aborto legítimo ou inteligível, 
justificando a medida de remissão. Se por um lado isso resulta na extinção do processo, por outro, 
pode autorizar uma atitude autoritária para com as jovens e suas famílias, uma vez que a vitimização 
extrema de um grupo considerado vulnerável acaba por retirar-lhe também a capacidade de agência e 
contribui para justificar medidas de proteção controversas.  

De fato, a remissão é articulada a certas medidas consideradas ressocializadoras ou educativas, que, 
no entanto, reproduzem desigualdades sociais. Avaliar a "personalidade" da adolescente bem como 
suas condições de educação, trabalho e saúde significa, também, verificar a adequação da jovem e 
sua família a certas expectativas de gênero, classe e geração que se considera que devem ou 
deveriam balizar o seu comportamento e a sua vida em família. Ter uma família “estruturada", 
frequentar a escola, ter um trabalho, cuidar bem dos eventuais filhos, ser boa filha, ser “responsável”, 
adiar a maternidade, não consumir bebidas alcoólicas ou outras substâncias entorpecentes, não ter 
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muitos parceiros sexuais, se mostrar arrependida, ter personalidade “tranquila” são regras e 
expectativas sobre como mulheres jovens e pobres, reduzidas à vitimização, alijadas de autonomia e 
agência, devem se comportar. Cabe perguntar se essas prescrições não contribuem para produzir ou 
fixar, elas mesmas, as “famílias desestruturadas” e as “vítimas” às quais procuram proteger. 

Há um entendimento entre os profissionais da Justiça da Infância e Juventude de que tais cobranças 
são parte de uma abordagem educativa e ressocializadora. Mas quando se pensa nas desigualdades, 
especialmente de gênero e classe, que essas cobranças ajudam a perpetuar, percebe-se que é tênue 
a linha que separa exclusão e educação na Justiça da Infância e Juventude. Ou ainda, como sugerido 
no relatório da primeira fase da pesquisa, esta é uma Justiça talvez ainda excessivamente tutelar, que 
não explora as potencialidades de uma educação mais horizontal ou do empoderamento das 
adolescentes, por exemplo, fornecendo acesso a informações sobre direitos sexuais e reprodutivos ou 
incentivando desempenho de papeis sociais e projetos de vida diversificados. 

A juíza e a promotora de São Pedro da Aldeia, como também todos os profissionais da Justiça da 
comarca da capital, são favoráveis à descriminalização do aborto, o que representa um grande 
contraste com os profissionais de saúde, como veremos abaixo. No entanto, as justificativas para 
descriminalização assumem diferentes significados. Se para alguns profissionais, a descriminalização 
é uma questão de saúde pública ou de direito inalienável das mulheres, para outros é uma medida 
pragmática para evitar que filhos indesejados sofram violência e se tornem violentos no futuro. No 
primeiro caso, a descriminalização é situada no campo dos direitos, enquanto que, no segundo, sugere 
uma possível relação entre pobreza, reprodução e delinquência, o que, mais uma vez, pode favorecer 
a estigmatização de famílias e mães pobres. 

É durante a fase de inquérito, sem dúvida, que a criminalização levada a cabo pelo Estado mais 
agrava a situação de vulnerabilidade das adolescentes acusadas e suas famílias. Não podendo contar 
com o apoio de instituições estatais, nem mesmo para o aconselhamento sensível em casos de 
gravidez indesejada, e muitas vezes sem o apoio da família e de parceiros, as adolescentes se 
submetem a abortos inseguros, frequentemente em estágios avançados da gestação, o que aumenta 
o risco de sequelas e morte. Tanto os serviços de saúde como o Conselho Tutelar, como mostraram 
os casos relatados, podem atuar, em total desacordo com suas funções definidas por lei e com os 
princípios de atendimento humanizado, como inquisidores das adolescentes, fornecendo insumos para 
a investigação e acusação policial. Também contribuem para a estigmatização da jovem e de sua 
família, ao tornar o aborto um evento público na escola e vizinhança. 

A denúncia do aborto também pode ser um instrumento da família das jovens, especialmente de suas 
mães, para regular seu comportamento sexual e responsabilizar os seus parceiros homens, jamais 
interpelados como acusados pela polícia ou justiça, exceto em casos de violência sexual, nos quais 
tampouco são julgados pelo crime de aborto. Os parceiros das jovens, que frequentemente fazem 
ameaças de abandono e não assunção da criança caso o aborto não seja feito, são sempre arrolados 
como testemunhas na fase policial, e nunca ouvidos na fase processual. Deste modo, as instituições 
confirmam a noção amplamente aceita de que a responsabilidade pela vida e cuidado dos filhos é 
apenas das mulheres. 
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2) Percepções dos profissionais de uma Clínica da Família 

Com o objetivo de melhor compreender as relações entre o sistema de saúde e o sistema de justiça na 
criminalização do aborto, buscamos ouvir profissionais de saúde da cidade do Rio de Janeiro. 
Procuramos conhecer o tratamento dispensado às adolescentes em situação de abortamento por 
profissionais ginecologistas/obstetras, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais, 
alocados em maternidades e postos de saúde. Entretanto, houve dificuldades para a concretização 
desta etapa, por conta das exigências e prazos dos comitês de ética da Secretaria de Saúde. Estes 
praticamente inviabilizam a realização de pesquisas, especialmente aquelas produzidas por ONGs, 
que operam com recursos e cronogramas limitados. Ainda assim, foi possível entrevistar profissionais 
de uma Clínica da Família e de um hospital, localizados no subúrbio do Rio de Janeiro. 

As Clínicas das Famílias, administradas pelo município do Rio de Janeiro, integram o Programa de 
Saúde da Família (PSF), uma das políticas nacionais de atenção básica. Cada município executa o 
programa individualmente, contando com recursos federais e com o controle estadual. O PSF “é uma 
estratégia que visa atender indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. O objetivo do Programa é reorganizar a prática 
assistencial, centrada no hospital, passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social” 
(ROSA e LABATE, 2005).  

A Clínica da Família (CF) visitada fica no subúrbio do Rio de Janeiro, próxima a um hospital e a uma 
maternidade. Foram entrevistadas a coordenadora da Clínica, uma agente comunitária de saúde, uma 
enfermeira e uma auxiliar de enfermagem. Como forma de controle de dados, foram entrevistadas 
também uma auxiliar de enfermagem e uma assistente social que atuam em um hospital geral, com 
atendimento de emergência, de outro bairro do subúrbio da cidade, cujos relatos não serão 
generalizados, mas ajudam a colocar as demais entrevistas em perspectiva. 

As Clínicas da Família são responsáveis pela cobertura de determinado território, identificado como 
área de vulnerabilidade social. Cada clínica tem equipes que respondem por micro-áreas dentro do 
território. A equipes são formadas por seis agentes comunitários de saúde, um clínico geral, um 
técnico de enfermagem e um enfermeiro. As prioridades das Clínicas da Família, identificadas por 
todos os profissionais entrevistados na unidade visitada, são: acompanhamento de saúde pré-natal, 
puericultura, hipertensão, diabetes, tuberculose, HIV e atenção a idosos. As equipes fazem 
diagnósticos, promoção da saúde, prevenção das doenças, consultas e visitas domiciliares. Agentes 
de saúde vão às casas da população atendida e, quando necessário, também vão os técnicos, 
enfermeiros, médicos e profissionais de odontologia.  

Entrevistando os profissionais sobre o tema do aborto, fica evidente como a política de saúde da 
mulher nas CFs está centrada na maternidade e na saúde do recém-nascido. Há uma grande ênfase 
na captação precoce para o pré-natal, e na realização de, no mínimo, seis consultas, além da oferta de 
exames, visitas domiciliares de acompanhamento e o Programa Cegonha Carioca, em que a gestante 
conhece a maternidade onde vai ter o bebê. Após o parto, há empenho para que as mães levem os 
bebês para receber os primeiros cuidados na CF, como o teste do pezinho e vacinas, que, aliás, são 
condicionalidades do Programa Bolsa Família, do qual muitas mulheres são beneficiárias. Nesse 
sentido, as CFs, assim como a Justiça e tantas outras instituições, contribuem para reforçar um 
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modelo de divisão sexual do trabalho que responsabiliza as mulheres pelo cuidado dos filhos e das 
famílias. 

Como observam Rosa e Labarte (2005, p.1031), os serviços do PSF tendem a dirigir sua atenção, nas 
visitas às famílias, aos programas pré-estabelecidos como prioritários, como gravidez, hipertensão, 
doenças endêmicas locais etc., o que, se por um lado, “facilita a expansão do Programa, por outro, 
simplifica e empobrece o seu alcance por não considerar as manifestações locais dos problemas de 
saúde e não trabalhar com elas”. 

As profissionais da CF nunca atenderam qualquer caso de mulher em abortamento ou com 
complicações em decorrência de aborto, apenas souberam de poucos casos de mulheres que fizeram 
aborto na comunidade atendida. No hospital geral, em que não há sequer atendimento em ginecologia, 
também não chegam muitos casos de mulheres em abortamento. A técnica de enfermagem relatou 
apenas três casos, em cinco anos, todas de menores de idades. Em seis anos, a assistente social do 
mesmo hospital só viu um caso, de uma mulher adulta que fez aborto em clínica, teve complicações 
graves e veio a óbito um mês depois do aborto. 

Uma agente de saúde relatou que, nas visitas domiciliares, o contato é, em geral, feito com a “mãe da 
família”. Não há muito contato, por exemplo, com as adolescentes que, de todo modo, não falariam 
sobre sua vida sexual e reprodutiva na presença das mães. Além disso, segundo as entrevistadas da 
CF, as mulheres têm medo de ser punidas, e apenas relatam aos profissionais a realização de um 
aborto quando, depois de ocorrido, têm dores ou queixas que consideram estar relacionadas ao 
evento. O “vínculo” e a “proximidade” dos profissionais com os usuários do serviço, uma das 
características que pretendem distinguir o modelo de atenção básica à família do modelo 
tecnicista/hospitalocêntrico, não é suficiente para fazer emergir demandas aos profissionais por parte 
das usuárias em casos de aborto.  

Na verdade, esta proximidade com a população, pressuposto não apenas para este modelo de 
atenção à saúde como também para diversas políticas sociais, que, desde a década de 1990, tomam a 
comunidade e a família como focos de atenção, é fonte de contradições e tensões. Por um lado, é 
festejada como o que há de mais positivo no trabalho das profissionais entrevistadas, aquilo que lhes 
dá um senso de “maior compreensão dos problemas das pessoas”, como expressou uma delas. Por 
outro lado, as relações de confiança entre profissionais e usuários são tensionadas por dilemas morais 
e éticos que evidenciam a fragilidade do vínculo. Pretendendo conhecer os procedimentos adotados 
em eventuais casos de abortos decorrentes de violência sexual, perguntei a uma enfermeira da CF 
sobre os protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência. Ela explicou que era necessário 
fazer uma notificação, e se se tratasse de menor de idade, era preciso notificar o Conselho Tutelar. No 
diálogo que se segue, a enfermeira explica como pode ser delicado fazer tal notificação: 

 – Mas é muito complicado. Muita gente faz vista grossa. Ficar acionando 
violência aqui é complicado. Por exemplo, um caso que ocorreu em outra 
equipe. Uma violência que a mãe queimou a mão da filha, que é parente de um 
agente comunitário. Aí você é ameaçada se você chamar o Conselho. Mas ela 
[agente comunitária], como é a tia, peitou e chamou mesmo o Conselho! Ela. 
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Mas a gente fica meio que... tem hora que o Conselho, pra gente... ‘não vou me 
meter nisso, não’. Tem hora que você fica ameaçado.  
– Porque todo mundo conhece todo mundo, né?  
– E no final, você vai ver, quase todo mundo é parente de todo mundo. De um 
jeito ou de outro, eles se multiplicam por aqui mesmo. Se você ficar se 
envolvendo... Uma enfermeira aqui fez uma denúncia, eu achei muito mal 
conduzido pelo Conselho, você fica muito exposta. Tem que pensar duas vezes 
na hora de você ver uma violência e estar levando à frente ao Conselho. É 
complicado. 
 

Embora a enfermeira não esteja se referindo à atuação dos profissionais da CF em casos de aborto, é 
possível levantar a hipótese de que os vínculos de intimidade e parentesco entre pacientes e 
profissionais da Clínica também podem contribuir para interditar os relatos sobre aborto e 
atendimentos dele decorrentes. O medo da punição ou da estigmatização pode ser maior quando se 
trata de pedir apoio a profissionais de saúde que conhecem bem as famílias e comunidades. Os 
profissionais, por sua vez, podem querer evitar dilemas morais e éticos provocados pelo aborto dos 
outros, e preferir não perguntar.  

As agentes de saúde5 talvez sejam as profissionais em posição mais delicada, pela maior proximidade 
com a população. Robles (2012) descreve estas trabalhadoras como “polícia amiga”, para designar a 
posição dual de vizinhas e agentes do Estado para o qual trabalham. Assim, a expectativa de 
criminalização e a estigmatização das práticas de aborto podem ser intensificadas num modelo de 
saúde comunitária e familiar, tornando inócuas, no âmbito das Clínicas da Família, as políticas de 
saúde sexual e reprodutiva para as mulheres que abortam, o que pode levar a abortos reincidentes, 
com novos riscos para suas vidas e saúde. Entretanto, essa é apenas uma hipótese, a ser testada em 
futuras pesquisas. 

Algumas profissionais relataram que alguns casos de aborto podem ser presumidos pelos 
profissionais. As mulheres, após uma relação sexual desprotegida ou percebendo atraso na 
menstruação, vão à CF fazer teste de gravidez em urina (o que, segundo as profissionais, ocorre com 
frequência). Em alguns casos, o teste dá positivo, é marcada a consulta do pré-natal, mas a mulher 
não comparece e, quando é novamente encontrada, não está mais grávida. As profissionais concluem, 
então, que um aborto foi realizado. Uma enfermeira descreve como a notificação imediata e 
informatizada da gravidez permite inferir eventuais casos de aborto, colocando a serviço do Estado 
tecnologias de controle do corpo da mulher: 

É muito raro elas dizerem que fizeram aborto. Agora a gente ta conseguindo 
fazer o TIG. Chegou, a gente faz o TIG, que é o exame de urina pra ver se ta 
grávida. Antes, o TIG era feito com as técnicas, e a gente não tinha muita 
noção de positivo, de negativo. Agora não, tá vindo pra equipe, pro enfermeiro. 
A gente faz o exame de urina, aí é grávida ou não. Se é grávida, a gente já 
insere no Sistema de Gravidez Confirmada. Aí, o que eu estou notando agora 
com essa notificação é que, às vezes, faço a primeira consulta, e já abro no 

                                                 
5 Também há homens desempenhando este trabalho, mas são minoria. 
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Sistema uma consulta de pré-natal. Aí na segunda consulta, ela não aparece. 
Vamos buscar. Cadê fulana? Cadê fulana? ‘Eu não estava grávida não’. Ela 
fala pra você que não tava grávida, mas você sabe que ela fez alguma coisa. É 
muito raro... nesse tempo todo que eu tenho, eu só escutei da boca de uma: ‘eu 
já tirei, abortei’. Aqui na minha equipe eu não ouço dizer aborto. E agora que to 
conseguindo ver que tem um pouquinho a toa de aborto, mas porque o Sistema 
ta vindo na nossa mão, e você sabe que abortou, porque ta com o Sistema 
positivo. 
 

Nesses casos, a enfermeira explica que é preciso “dar baixa no sistema”, informando “gravidez 
interrompida”. Embora esses casos sejam pouco numerosos e, aparentemente, não tenham sido 
notificados à Polícia e órgãos da Justiça, representam um efetivo controle da vida reprodutiva das 
mulheres por parte do Estado, por meio dos profissionais de saúde. Os direitos reprodutivos das 
mulheres estão ameaçados por tais protocolos de controle, que evidentemente não são apenas de 
natureza médica, mas também moral.  

Para as profissionais entrevistadas, as causas do aborto entre adolescentes estão em suas “famílias 
desestruturadas”. Enquanto para os profissionais da Justiça esta condição familiar está mais 
relacionada à baixa escolaridade, pobreza e violência, para os profissionais de saúde, também há 
outros conteúdos mais explicitamente moralizantes que relacionam à ocorrência de abortos entre as 
adolescentes pobres: promiscuidade sexual; ir ao baile funk, consumir drogas e fazer sexo 
desprotegido; desleixo com o autocuidado. As profissionais avaliam, porém, que o aborto é muito mais 
raro que a gravidez na adolescência. Haveria entre as adolescentes pobres uma “banalização da 
maternidade”, que muitas vezes é considerada status valorizado por elas. Desde muito jovens, elas 
desejariam engravidar ou tomariam a maternidade com absoluta naturalidade. Mais uma vez, essas 
imagens de “deslocamento moral” das adolescentes reproduzem hierarquias de gênero, classe e 
geração. 

A totalidade dos profissionais da CF relata que é baixa a adesão das mulheres de todas as idades aos 
grupos de planejamento familiar. Não conseguem captar muitas usuárias para os grupos e, mesmo 
entre as que voluntariamente procuram métodos contraceptivos, não há frequência em todas as 
sessões. As mulheres resistem ao uso do anticoncepcional diário, esquecem de tomá-lo diariamente. 
Muitas têm preferido o anticonceptivo intramuscular, injeção aplicada mensalmente na própria CF. O 
preservativo quase nunca é usado. A cada retorno, para renovar as receitas de anticoncepcionais ou 
aplicar a injeção, os profissionais questionam as mulheres por suas ausências e descontinuidades nos 
procedimentos de anticoncepção.  

Por conta da falta de contato com situações de aborto e ausência de treinamentos sobre esta temática, 
as profissionais dos dois serviços desconhecem protocolos de atendimento em casos de aborto. Todas 
tinham dúvidas sobre a necessidade de notificação do aborto aos sistemas de informação de saúde e 
à polícia. Nos casos de aborto de adolescentes, acreditavam que o Conselho Tutelar deveria ser 
notificado, mas não tinham certeza. Desconheciam também os casos em que o aborto é legalmente 
permitido no Brasil. 
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Finalmente, nenhuma profissional de saúde declarou-se favorável à descriminalização do aborto 
provocado. A maioria se posicionou veementemente contra, enquanto algumas, embora 
reconhecessem que a descriminalização reduziria os riscos e mortes de mulheres, mostraram-se 
incomodadas com a possibilidade. Isso marca um grande contraste em relação aos profissionais da 
Justiça, em sua maioria abertamente favoráveis à descriminalização. 

 

Conclusões 

 Embora o aborto seja um evento raramente publicizado nas instituições de Justiça e saúde 
pesquisadas, ele mobiliza imagens bastante explícitas acerca da população jovem que 
supostamente o pratica – mulheres pobres hipossuficientes, vitimizadas e deficitárias morais. 
Essas imagens justificariam procedimentos de controle das vidas das adolescentes que 
contribuem para a produção deste lugar subalterno. As adolescentes precisariam, então, 
trabalhar, estudar e assumir a maternidade como valor, ainda que devam adiá-la, aderindo a 
métodos contraceptivos de modo responsável. A sexualidade delas é vista como promíscua e 
perigosa, e deve ser contida. Há um permanente descrédito assinalado a essas jovens pobres 
e suas famílias, que justifica a desqualificação das mesmas como pessoas dotadas de agência 
e autonomia. 

 A fase do inquérito policial, em especial a oitiva dos envolvidos, é o auge do processo punitivo 
das acusadas. Não raro, as declarações das adolescentes são tomadas ainda no hospital, sob 
grande pressão para a confissão do crime, sem qualquer assistência jurídica. Profissionais de 
saúde e o Conselho Tutelar, instituições que deveriam zelar pela proteção dos direitos das 
jovens, atuam como agentes de acusação. 

 Tanto a impessoalidade da Justiça como a “proximidade” da atenção básica à saúde, aliadas à 
criminalização do aborto, colocam desafios à promoção dos direitos e da saúde sexual e 
reprodutiva das adolescentes. Ao longo de um processo que pode levar anos, a Justiça perde 
contato com as necessidades das jovens, seus constrangimentos e possibilidades reais de 
ação. Já a saúde de base comunitária e familiar, além de focada na atenção à maternidade e 
ao puerpério, esbarra também nos limites colocados pela privacidade e intimidade na relação 
entre profissional e usuários. 
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