Excelentíssima Presidente do Supremo Tribunal Federal – Brasília – DF

Proc. ADPF 442
Exma. Relatora: Ministra Rosa Weber
Benditas e dignas as 2.933.186 mulheres que, no ano de 2.014, com seus
ventres, deram amor e vida aos brasileirinhos e brasileirinha que manterão a
unidade da NAÇÃO brasileira.
Benditas e consoladas sejam as famílias das 532.362 mulheres que, no ano
de 2.014 faleceram por várias causas, em especial pela falta de saúde pública
digna.
Benditas e consoladas sejam as famílias das 1.888 mulheres que faleceram,
no ano de 2.014, por razões de gravidez, parto e puerpério, a 17ª e
antepenúltima causa de mortes de mulheres, sendo que somente
121, a 5ª da 17ª causa dessas mortes, foram por complicações de

abortos.
Capítulos IV E V desta peça. Fontes: IBGE e MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS/SVS/GGLAE – Sistema
de Informações sobre Mortalidade

O IDVF – Instituto de Defesa da Vida e da Família, admitido amicus curiae,
por seus advogados e procuradores, objetivando o indeferimento liminar e a
improcedência do pedido formulado pelo PSOL – Partido Socialismo e Liberdade,
vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar suas RAZÕES DE
FATO E DE DIREITO, capituladas e ordenadas nos textos a seguir escritos.

Preambularmente
Da mihi factu, da mihi ius
Fizemos uma alteração no princípio da ampla tutela, de da mihi factum,
dabo tibi ius para da mihi factum, da mihi ius, porque pretendemos mostrar os fatos
e o direito que impedem a procedência do pedido desta ADPF, de descriminalização
do aborto, no Brasil, nos capítulos sequenciados neste trabalho.
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Pelo que observamos, em notícias, manifestações pessoais, partidárias e
em processos, a discussão se prende a questão ideológica dos “direitos
reprodutivos”, eufemismo utilizado para aborto, sem nenhuma base na realidade
brasileira, a NAÇÃO onde será aplicada a decisão dessa E. Corte.
As discussões travadas são puramente ideológicas, sem nenhuma base
em dados e fatos. É certo que a função do Supremo Tribunal Federal é a guarda da
Constituição. Porém, a Constituição é feita por pessoas humanas e para determinas
pessoas humanas, de determinado espaço geográfico, com suas filosofias, crenças,
costumes. No caso, a Nação Brasileira. Então, a decisão deve se ater à realidade
desse povo, por isso devem ser analisados os dados e os fatos. Os números e causas
de mortes das mulheres brasileiras por razões de gravidez, parto e puerpério:

Ano

Mortes de Mulheres

Gravidez, parto, puerpério

Percentuais-%

2014

532.562

1.888

0,354

2015

554.382

1.896

0,342

O percentual, de 0,0354% de mortes de mulheres, em 2014, demonstra
que não são verdadeiras as afirmações de que morrem centenas de milhares de
mulheres por aborto. Somente esse fato, além de não justificar, proíbe a
descriminalização do aborto.
Dentro desses 0,0354% de mortes de mulheres, em situação de gravidez,
parto e puerpério, vejamos as causas dessas mortes:
A OMS – Organização Mundial de Saúde informa que, entre mais de 60
mil disfunções maternas em 115 países, as causas de morte materna estão
distribuídas da seguinte forma:
hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto): 27%
hipertensão na gestação: 14%
infecções: 11%
parto obstruído e outras causas diretas: 9%

complicações de abortos: 8%
coágulos sanguíneos (embolias): 3%
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Pelas informações da OMS, somente 8% das 1.888, igual a 151,
corresponderiam a mortes de mulheres brasileiras por complicações de aborto.
No entanto, o Ministério da Saúde registra o número correto de 121
mortes de mulheres por complicações de abortos.
Portanto, de 532.562 mortes de mulheres, em 2014, mais de MEIO
MILHÃO, somente 121 foram por causa de complicações de abortos, a 5ª entre as
sete causas de mortes de mulheres, por várias razões.
Pensando-se matematicamente, uma insignificância, pois as mortes por
complicações de aborto são a 5ª da 17ª causa de mortes de mulheres, ou 0,354%.
Reciocinando-se humanamente, é uma enormidade de vidas perdidas.
A realidade e o direito brasileiros devem imperar – Art. 1º, inciso I, 196, e
227, da Constituição Federal, respeitando somente os tratados homologados pelo
legislativo e executivo, Leis Complementares à Constituição, como é o caso do Pacto
de San Jose da Costa Rica.
Uma decisão a favor pela descriminalização do aborto implicará em
grandes prejuízos para as mulheres brasileiras, em todas as esferas de direito.
O Judiciário não precisa inventar interpretações científicas nem jurídicas
ou copiar ideologias nocivas para seu povo e para a Nação! Ideologias aplicadas por
Hitler, Stalin, Mao Tsé Tung, Pol Pol, Fidel Castro, entre outros, levaram ao
assassinato de milhões de pessoas mundo afora.
Não é do desconhecimento de ninguém que há vários países pagando para os
casais terem filhos porque os bebês do sexo feminino foram impedidos de nascer - foram
abortadas - ou a cidadania está em fase de extinção.
O Poder Judiciário não pode, representando parte do Estado e

substituindo o povo, sem competência constitucional,
aprovar a
descriminalização do aborto, que não é objetivo da Nação, mas de pequenos
grupos, financiados por organismos internacionais.
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Capítulo I
I – A vida é o bem maior do ser humano
I.1 – Aborto NÃO é uma questão religiosa
Se a vida, o bem maior da pessoa, não for protegida desde seu momento
inicial – a fecundação do óvulo pelo espermatozoide – nada mais restará para
a existência humana.A vida deve ser preservada no útero, na infância, na
adolescência, na maioridade, na prisão e na UTI – Unidade de Tratamento
Intensivo dos hospitais.

A eliminação de bebês não é uma questão religiosa, embora muitos
queiram levar o tema para esse caminho e não seja possível excluir a doutrina cristã
desse assunto, conforme se verá no capítulo pertinente.
O aborto é uma questão do principal e primeiro direito humano,com
reflexo no direito da coletividade Nacional. O direito à vida, desde a fecundação até a
morte natural, é o principal direito da pessoa humana, sem o qual nenhum dos
demais direitos extracorpóreos existirá.
A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
13 de dezembro de 2016, denegou habeas corpus por votação unânime, de
conformidade com o voto de relator, Exmo. Desembargador LUIS SOARES DE MELLO,
Presidente, e participação dos eminentíssimos desembargadores EUVALDO CHAIB e
CAMILO LÉLLIS.
Nas razões fundamentadoras da decisão, escreveram:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
4ª. Câmara Criminal
Voto nº 41.913
Habeas Corpus nº 2230634-05.2016.8.26.0000
Comarca: Adamantina – (1ª Vara – proc. 0003204-77.2016.8.260168)
Data do julgamento: 14.12.2016
“Aquele que consta ter tirado o que é o maior bem que o ser humano possui, sua vida,não
pode e não deve ser tratado igualmente a tantos outros cidadãos de bem que seguem sua
linha de conduta social aceitável e tranquila.”

Tanto é assim que auxiliar alguém a cometer o suicídio é crime,
capitulado no artigo 122 do Código Penal, que diz:
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Código Penal
Art. 122 – Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o
faça:
Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a
três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
E o infanticídio, inclusive o praticado quando a mulher ainda está no
estado puerperal – o período entre a expulsão da placenta, o nascimento do bebê e a
volta do organismo ao estado anterior –, é capitulado no artigo 123 do Código Penal:
Código Penal
Art. 123 – Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o
parto ou logo após:
Pena – detenção, de dos a seis anos.
Em razão do intenso desprestígio à vida, à intimidade, da violência e da
impunidade, ao longo dos tempos a legislação penal vem se consolidando na
proteção da vida. Modificações nos prazos, nos recursos, nas capitulazações dos
crimes e aumentos de penas foram feitas.

I.2 – O comprometimento do legislativo em defesa da vida
A legislação também está acompanhando essa evolução da longevidade.
Ao longo do tempo, os legisladores, deputados federais, deputados estaduais e
vereadores, legítimos representantes do povo, reunidos na nos legislativos, estão
modificando a legislação para aumentar a proteção à vida, em todos os seus estágios:
maternidade, infância, adolescência, idade adulta e velhice.
No Título I, Dos Crimes contra a Pessoa, Capítulo I, Dos Crimes contra a
Vida, foram incluídas nos crimes de homicídio, agora com a qualificadora do
feminicídio, no artigo 121. No homicídio culposo foram acrescentadas qualificadoras
e aumentadas as penas. No Título VI, Dos Crimes contra a Dignidade Sexual, muitas
alterações ocorreram, com grandes aumentos das penas.
A proteção aos idosos e aos deficientes também tem sido objeto de várias
mudanças no Código Penal e nas demais legislações.
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Algus dos crimes praticados contra a liberdade sexual – 213, 215, 216-A,
217-A, 218, 218-A, 218-B, 225, 228, 229, 23-, 231, 231-A, 234-A, 234-B. e 244-B,
tiveram modificação na forma de iniciar a persecução penal, outros foram
reclassificados ou incluídos e, na maioria deles as penas foram aumentadas.
Muitos crimes não eram apurados, por medo ou respeito da vítima,
impediam a punição dos criminosos. A maioria dos infratores e das vítimas desses
crimes está dentro dos lares e a hierarquia inferior e o medo e o respeito impediam a
punição do criminoso.
A CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia verificou que a
maioria dos crimes ficava impune e era preciso modificar essa situação de
impunidade. Por esse motivo, traçou como objetivo o aperfeiçoamento da legislação,
de forma que os crimes tivessem os criminosos presos e penalizados.
Um exemplo dessa preocupação legislativa é a lei destinada à proteção
dos deficientes, lá atrás, em 1990, v.g.:
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públi cos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais.
(...)
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
§ 2o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando
comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou
dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016)

No entanto, em relação ao tempo de vida da pessoa humana dentro do
útero, essa Egrégia Corte tenta caminhar em sentido inverso, de liberdade para a
eliminação da vida do ser humano inocente e indefeso, a terceira pessoa que
cumprirá uma pena de morte indevida que lhe será aplicada pela irresponsabilidade
do homem e da mulher participantes no ato sexual consentido.

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP 07072-210 – Fone: (11) 4307-8555

Página 10 de 99

Capítulo II
II - Voto do Ministro Luís Roberto Barroso
II.1 – Ajuizamento da ADPF pelo PSOL com base nesse voto
II.2 – Inexistênci da descriminalização do aborto
No Habeas Corpus nº 124.306-RJ, os ministros da 1ª Turma do STF,
baseados no voto do agora Ministro Luís Roberto Barroso, liberaram o aborto até o
3º mês, ou 12 semanas, de gravidez, com estes dizeres:
HABEAS CORPUS 124.306 RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO:MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) :EDILSON DOS SANTOS
PACTE.(S) :ROSEMERE APARECIDA FERREIRA
IMPTE.(S) :JAIR LEITE PEREIRA
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃOPREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PARA SUA DECRETAÇÃO.INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DO
ABORTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE .
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da ordem
de ofício, para o fim de desconstituir a prisão preventiva, com base em duas ordens de
fundamentos.
2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar, a
saber: risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários e com bons antecedentes, têm
trabalho e residência fixa, têm comparecido aos atos de instrução e cumprirão pena em
regime aberto, na hipótese de condenação.
3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos
próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir
do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro
trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da
mulher, bem como o princípio da proporcionalidade.
4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos
sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma
gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas
escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no
seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que
homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênerodepende de se
respeitar a vontade da mulher nessa matéria.
5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que
o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, que
não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde
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para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os
casos de automutilação, lesões graves e óbitos.
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos que se
cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico
que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo
seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes
e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de
contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições
adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais
(problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios.
7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido
do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí
incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha,
Portugal, Holanda e Austrália.
8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva dos pacientes,
estendendo-se a decisão aos corréus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso, na
conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria de votos, em não conhecer da impetração, mas
conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso.
Vencido o Ministro Marco Aurélio,
Relator, que a concedia.
Brasília, 29 de novembro de 2016.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/ O ACÓRDÃO
órdão

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4637878

II.1 – Ajuizamento da ADPF pelo PSOL com base nesse voto
O PSOL se utilizou do voto apresentado pelo Exmo. Ministro Luís Roberto
Barroso para ajuizar a ADPF.
E, na sua inicial, o PSOL tenta trazer para o Brasil as más ideologias de
outros países. O defesa da liberação para a execução de um bebê no útero da mãe é
uma ideologia que não não se enquadra em nenhuma ação humanitária.-. por
exemplo, eliminar as sementes das das plantas, as nascentes dos rios, os filhotes no
útero dos animais mamíferos, os ovos das aves silvestres, os ovos das tartarugas, a
violência contra as vacas nas vaquejadas, a violência contra os bois nos rodeios,
enfim uma gama enorme de ações que são praticadas pelo ser humano que são
criminalizadas, algumas com prisões inafiançáveis
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II.2 – Inexistência da descriminalização do aborto
Há de se considerar que não houve a liberação generalizada para a
eliminação dos bebês até o terceiro mês. Poder-se-ia dizer que houve uma
corruptela jurídica, pois o pedido do habeas corpus sequer mencionava pedido a
respeito do aborto.
As fundamentações ou premissas para a conclusão de que o melhor para
a mulher, para o homem, para a família, para a comunidade municipal, para a
comunidade estadual e para a Nação serão contraditadas nas razões que se seguirão.
A começar pela matemática da documentação oficial da OMS –
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, do IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA e do MINISTÉRIO DA SAÚDE, que mostram exatamente o
contrário ao sustentado no V.Acórdão. pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso.
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Capítulo III
III – OMS-Números da Organização Mundial da Saúde
III.1 - Diferentes causas de mortes das mulheres
A OMS – Organização Mundial da Saúde informa que ao número de
mortes maternas, em razão de abortos, em todos os países da América Latina e do
Caribe, em 2013, foi de 9.300 mulheres.
Não deveria morrer nenhuma mulher. Mas, a OMS festeja a redução de
43% de mortes maternas no Brasil e informa que, em toda a América Latina e no
Caribe, em 2013, morreram por complicações de parto 744 mulheres (8% de 9.300). E
as complicações de abortos são a quinta e penúltima causa de mortes maternas.

OMS: Brasil reduz mortalidade materna em 43% de 1990 a 2013
Saúde das mulheres
Organização também vê progressos em países como Peru, Bolívia, Honduras, República
Dominicana, Barbados, Guatemala e Equador
Por Portal Brasil - publicado: 09/05/2014 14h36 última modificação: 30/07/2014 03h19
Mais da metade das mortes maternas está associada a hemorragia ou a condições médicas
preexistentes agravadas durante gestação
Dois informes da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Brasil e mais dez
países latino-americanos conquistaram
avanços significativos na redução de mortes relacionadas à gravidez ou parto de 1990 a
2013. Mundialmente, taxas também estão em queda, embora doenças crônicas e outras
condições médicas preexistentes ainda sejam um problema grave.
O Brasil reduziu sua taxa de mortes maternas em 43% desde a década de 90. Outros países
mencionados pelo relatório são Peru (64%), Bolívia e Honduras (61% cada), República
Dominicana (57%), Barbados (56%), Guatemala (49%), Equador (44%), Haiti (43%), El
Salvador (39%) e Nicarágua (38%). A OMS alerta que, ainda assim, nenhum dos países da
região tem condições de alcançar meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) de reduzir 75% a taxa mortalidade materna até 2015.
“Juntos, esses dois relatórios destacam a necessidade de investimentos em soluções
comprovadas para a saúde feminina, como o cuidado de qualidade durante a gravidez e o
parto e uma atenção redobrada para grávidas com problemas médicos preexistentes”,
disse Flavia Bustreo, diretora geral assistente do programa da OMS sobre a Saúde das
Crianças, Mulheres e da Família.
O progresso, no entanto, não diminui o peso das 9,3 mil mulheres latino-americanas e
caribenhas que morreram em 2013 por causas relacionadas à gravidez – em 1990, foram
mais de 17 mil mortes.
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“Temos salvado a vida de muitas mães pelas Américas, e estamos bastante satisfeitos com
isso”, disse Suzanne Serruya, diretora de centro regional de saúde obstetrícia da OMS.
“Mas o número de mortes no ano passado continua inaceitável, e significa que teremos um
grande desafio em reduzir essas cifras ainda mais.”
No cenário mundial, o relatório estima 289 mil mortes maternas pelas mesmas
complicações em 2013 – uma queda de 45% se comparado aos 523 mil óbitos em 1990.
Considerando-se o 5º ODM, apenas onze países já conquistaram a meta de 75% de redução
seis na Ásia, quatro na África e um na Europa (Romênia).
Apesar disso, as disparidades regionais continuam extremas. “Uma garota de 15 anos na
África subsaariana têm uma chance em 40 de morrer devido à gravidez ou ao parto em
algum ponto de sua vida, enquanto a mesma garota vivendo na Europa tem uma chance
em 3,3 mil”, disse Geeta Rao Gupta, vice-diretora executiva do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF).

Adicionalmente, o segundo relatório da OMS, com foco nas causas globais
das mortes maternas, destaca o impacto que condições médicas preexistentes –
como diabetes, aids, malária e obesidade – têm sobre a saúde da gravidez, sendo
responsáveis por 28% das mortes deste tipo no mundo. Esta proporção é similar a
das mortes por hemorragias graves durante gravidez ou parto, que isoladamente é a
principal causa da morte materna no mundo. Entre mais de 60 mil disfunções
maternas em 115 países, as causas de morte materna estão distribuídas da seguinte
forma:

hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto): 27%
hipertensão na gestação: 14%
infecções: 11%
parto obstruído e outras causas diretas: 9%

complicações de abortos: 8%
coágulos sanguíneos (embolias): 3%
Esses quadros mostram que não há mortes maternas de mulheres
pobres e negras “católicas” – uma classificação discriminatória e ofensiva às
mulheres brasileiras - por aborto clandestino, mas, sim, por falta de o Estado
proporcionar saúde pública digna para todos (Art. 196, CF).
______________________
PORTAL BRASIL. OMS: Brasil reduz mortalidade materna em 43% de 1990 a 2013. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/oms-brasil-reduz-mortalidade-materna-em-43-de-1990-a
2013?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rss-Sade+(RSS+-+Sa%C3%BAde)>.
Relatório OMS. Disponível em: <http://thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2814%2970227-X/abstract RODAPESim>.
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Capítulo IV
IV – Tese nº 5 do V.Acórdão – “...multiplicam-se os casos de
automutilação, lesões graves e óbitos.”
IV.1 – Da gestação à velhice – aumento da longevidade no Brasil
A preservação da vida humana está sendo buscada, desde a gestação,
com ações na áreas de saúde, segurança e de outras destinadas a aumentar a
longevidade a cada ano que passa.
O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas registra essa
evolução. Atualmente, a idade alcançada, na média, é de 75,5 anos, conforme
publicação do próprio. Aumentou 30 anos:
CIDADANIA E JUSTIÇA

Expectativa de vida no Brasil sobe para 75,5 anos
em 2015
Longevidade

Entre 1940 e 2015, o índice teve aumento de 30 anos e passou de
45,5 para 75,5 anos
por Portal BrasilPublicado: 01/12/2016 11h12Última modificação: 01/12/2016 13h06

l

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A unidade da federação com maior expectativa de vida foi Santa Catarina, com 78,7
anos
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta
quinta-feira (01), revela que a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2015
aumentou e passou a ser de 75,5 anos. Em 2014, era de 75,2 anos.
Os detalhes da pesquisa Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil podem ser
acessadas aqui. As informações são usadas como parâmetro para o fator
previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência
Social.
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Em 2015, a unidade da federação com maior expectativa de vida foi Santa Catarina
(78,7 anos). O estado também apresentou a maior esperança de vida para os
homens (75,4) e para as mulheres (82,1).
No outro extremo, estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer
para ambos os sexos (70,3 anos), Alagoas, com a menor esperança de vida para os
homens (66,5 anos), e Roraima, com a menor para as mulheres (74 anos).
A maior diferença entre as expectativas de vida entre homens e mulheres foi
verificada em Alagoas, 9,5 anos a favor das mulheres, seguido da Bahia (9,1 anos)
e Sergipe (8,4 anos).
Salto de 30 anos na expectativa
De 1940 a 2015, a esperança de vida no Brasil para ambos os sexos passou de
45,5 anos para 75,5 anos, um aumento de 30 anos. No mesmo período, a taxa de
mortalidade infantil caiu de 146,6 óbitos por mil nascidos vivos para 13,8 óbitos por
mil, uma redução de 90,6%.
Todas as idades foram beneficiadas com a diminuição dos níveis de mortalidade,
principalmente as idades mais jovens, nas quais se observam os maiores aumentos
nas expectativas de vida, com maior intensidade na população feminina.
Em 1940, um indivíduo ao completar 50 anos tinha uma expectativa de vida de 19,1
anos, vivendo em média 69,1 anos.
Com o declínio da mortalidade neste período, um mesmo indivíduo de 50 anos, em
2015, tem uma expectativa de vida de 30,2 anos e consequentemente uma vida
média de 80,2 anos, vivendo em média 11 anos a mais do que um indivíduo da
mesma idade em 1940.

Fonte: Portal Brasil, com informações da Agência Brasil e do IBGE

IV.2 – A redução da mortalidade infantil
Além do aumento da longevidade, importante destacar que, no mesmo
período de 1940 a 2015, houve um estupendo declínio da mortalidade infantil, que
caiu de 146,6 para 13,8 óbitos por mil nascidos, uma redução de 90,6%.
Só esta informação, provando que a melhora no serviço de saúde e a
busca da vida é o melhor caminho, já seria o suficiente para impedir a procedência
da ADPF. Mas, há muito mais!

IV.3 – Ministério da Saúde – causas e números de mortes das
mulheres brasileiras
Os números utilizados pelos adeptos de liberação do aborto não são
verdadeiros. Os dados do Governo Federal provam que a tentativa de liberação do
aborto é ideológica e não humanitária. Fosse humanitária, os adeptos da causa
estariam defendendo melhor atendimento de saúde, mais segurança (são 50.000
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mortes violentas por ano), enfim, mais respeito pela mulher, a geradora da vida da
humanidade.
Os números, exclusivamente em decorrência de situações de gravidez,
parto e puerpério são insignificantes em relação ao total. Os quadros estatísticos a
seguir, do Ministério da Saúde, informam os números precisos de 2014 e 2015:
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Pode-se considerar a ÚLTIMA causa de morte das mulheres, porque, depois
dela, estão “doenças do ouvido e da apófise mastoide” e “doenças do olho e anexos”,
que, provavelmente, são infecções irreversíveis ou cânceres.
Apesar da enorme redução da mortalidade infantil, 146,6 para 13,8 óbitos
por mil nascidos, uma redução de 90,6%, o quadro a seguir mostra que, em 20 anos,
por falta de atendimento médico adequado, ainda morreram 534.609 crianças
brasileiras de 0 a 5 anos, na média de 26.730 por ano, cujas mortes eram evitáveis:

A liberação do aborto não resolverá esses casos de morte das
mulheres, nem eliminará as mortes evitáveis de 26.730 crianças por ano,
porque a deficiência está no atendimento à saúde de todo o povo brasileiro e
não somente das mulheres.
O quadro de mortes por gravidez, parto e puerpério, incluindo os
famosos abortos clandestinos de “mulheres pobres e negras “ que teriam sido
atendidos nos nos hospitais é este:
Ano
2014
2015

Mortes mulheres
532.562
554.382

Grav,parto, puerpério
1.888
1.896
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No V. Acórdão, o Exmo. Sr. Ministro afirma que nos abortos clandestinos,
“multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbito”, v.g.:
Tese nº 5 - Acórdão do STF
5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o
tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, que
não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para
se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos
de automutilação, lesões graves e óbitos. (grifo nosso)

A afirmação da discriminação entre brasileiras, expressa neste trecho - As
“mulheres que não têm acesso a médico e clínicas privadas” - é uma questão para o
Supremo Tribunal Federal se debruçar sob o ângulo do artigo 5º, “caput”e artigo 196
da Constituição Federal. A discriminação é odiosa e o Estado deve cumprir seu
dever de tratar todas as mulheres igualmente, na área da sáude e nas outras.
A afirmação da existência de clínicas particulares de aborto e a intenção
de equiparação com os centros de saúde pública são proibidas pela CF e legislação
aplicável, pois, se existem devem ser combatidas, pois eliminam seres humanos.
A tese nº 5 do V. Acórdão não se sustenta porque inexiste a mortalidade
nele apregoada. A afirmação da multiplicação das mortes também não é verdadeira.
Nada se multiplica, a não ser a FALTA de atendimento à saúde, precária e
inadequada, sem meios profissionais – paliativamente, precisamos importar médicos
de CUBA -, sem meios técnicos e tecnológicos, enfim, um CAOS, conforme se vê
diariamente nas estatísticas e noticiário da imprensa.
No entendimento dos juristas e de todo o povo, em vez de estar
debatendo autorizações para eliminar seres humanos em gestação, a Justiça deveria
discutir a falta de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal, pelo Estado,
para obrigá-lo a dar atendimento de saúde digno à todos os brasileiros e brasileiras.
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Capítulo V
V - Mulheres pobres versus saúde pública caótica
V.1 – Ainda tese nº 5 do V.Acórdão – “...5. A tudo isto se acrescenta
o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres.”
O problema que impacta na vida de todos os brasileiros, e não somente
das mulheres pobres, é a falta de saúde pública no Brasil.
O caos na saúde pública deixa pessoas com câncer anos na fila de
atendimento, por meses e anos. Quando chega a data do atendimento médico não
tem mais recursos para salvar a vida da pessoa. Neste capítulo, ficará provado que a
falta de atendimento na saúde é a causa da mortalidade infantil, da mulher, do idoso,
da criança, enfim, de todos que algum dia dependem de melhor atendimento
médico-hospitalar.
O jornal Correio Braziliense, em 08.01.2011, mostrou a precariedade, que
aumentou desde 2011 para a situação caótica permanente que hoje vivemos, do
sistema público de saúde no Brasil. As histórias que o jornal publicou, referente a
casos acontecidos na Capital do Brasil, são de terror :
Mãe perde o bebê e carrega filho morto em seu ventre durante oito dias
Depois de sentir dores no abdome, mulher é levada ao Hospital Regional de Taguatinga,
que não tinha medicamento para expulsar o bebê. Ela acabou submetida a cirurgia para
retirada do útero e não poderá mais ter filhos
Postado em 08/01/2011 08:05 / atualizado em 08/01/2011 08:27
Noelle Oliveira
Com oito meses de gestação, uma mãe viveu o drama de perder o bebê e ainda carregar
um filho morto em seu ventre durante oito dias. A dona de casa (...) chegou ao Hospital
Regional de Taguatinga (HRT) em 30 de dezembro último com dores no abdome. Uma
ecografia revelou a morte da criança e a alegria da gravidez deu lugar ao choro e a noites
mal dormidas. Sem medicamento no hospital, o marido (...), o funcionário público (...), teve
de desembolsar R$ 400 para comprar um hormônio que provoca contrações uterinas para
expulsão do feto. O fármaco, porém, não fez efeito. Ontem, por volta das 12h, os médicos
decidiram fazer cirurgia cesariana para a retirada do bebê, mas eles se depararam com a
placenta colada. Em razão disso, (...) teve de ser submetida a uma histerectomia, que
consiste na retirada do útero.
O parto estava agendado para 17 de janeiro e a criança se chamaria (...). Embora a morte
do bebê tenha sido diagnosticada na quinta-feira passada, a desconfiança é de que o
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neném estivesse morto há mais tempo, uma vez que (...) começou a sentir dores um dia
antes, quando passou a perder líquido amniótico. Como a dona de casa
já tinha consulta marcada no dia seguinte, ela resolveu esperar. Com a criança morta há
vários dias, o risco era de a mãe contrair uma infecção em razão da decomposição do
cadáver (veja palavra de especialista”.
Desde a internação, a família não pode visitar mais a paciente. As únicas informações são
obtidas por telefone, no ramal do hospital. No domingo, o marido (...), como é
carinhosamente chamada pela família, foi informado pela própria esposa, por telefone, que
precisaria comprar o medicamento que estava em falta no hospital. A mulher começou a
tomá-lo a partir de segunda-feira última.
Enquanto isso, a família só tem notícias (...) por telefone. O marido liga para a mulher três
vezes por dia, quando a paciente repassa as informações do médico. “Não tenho nenhum
posicionamento do médico, tudo o que eu sei são informações que a minha esposa me
repassa. Estou tentando mantê-la tranquila, mas compreendo que, tratando-se da saúde
dela, temos que esperar para que as coisas sejam feitas da melhor maneira”, afirmou (...). O
marido tentou a transferência da mulher para um hospital particular, mas foi desaconselhado pelos médicos devido aos possíveis riscos que isso acarretaria à paciente.
“Não estou omisso. Passei todos os últimos dias nesse hospital, mas acredito que temos
que esperar. Nosso sentimento é de impotência”, desabafou.
O Correio conversou com a enfermeira responsável pela paciente na noite da última quintafeira. Segundo a mulher, que não se identificou, (...) estaria dormindo, e apresentava boas
condições de saúde. Ela informou, ainda, que a dona de casa tomava dois medicamentos
para induzir o parto. “Esse procedimento é normal. É muito mais arriscado encaminhá-la
para cirurgia devido a um risco de infecção”, informou. Segundo a enfermeira, o processo
poderia levar até 30 dias. O novo medicamento, Mizoprostol, teria chegado ao HRT esta
semana e foi solicitado no último dia 6 ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Segundo a
cunhada (...), a mulher deu entrada na manhã de ontem na sala de cirurgia para a
realização de uma cesariana. “A gente tentou ligar lá, mas o telefone ou estava fora do
gancho ou chamava e ninguém atendia. Estamos angustiados”, disse.

Útero retirado
Em nota, a Secretaria de Saúde do DF disse que a paciente deu entrada no HRT em 30 de
dezembro de 2010 já com o feto morto e que, durante a internação, foi induzido o parto
com medicações apropriadas, mas sem sucesso. No comunicado, uma médica do hospital,
identificada como (...), disse que (...) foi submetida ao parto cesareano ontem e a posterior
histerectomia. A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde não informou sobre o
estado de saúde da paciente, mas segundo o marido (...), ele teve a informação de que ela
tem previsão de alta para segunda-feira.
(...) tem quatro filhos e fez todo o acompanhamento da quinta gestação no HRT. Quando
estava com quatro meses de gravidez, chegou a ficar internada por seis dias devido a uma
infecção urinária e anemia. Desde então, ela convivia com uma gravidez de risco. Apenas
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dois dos filhos (...) moram em Brasília – uma adolescente de 15 anos e uma menina de 2 – e
estão sob os cuidados do irmão dela durante a internação.

MemóriaTragédiasSetembro de 2010
» Mesmo internada no Hospital Regional de Samambaia, (...) não conseguiu retirar o bebê
de quatro meses que estava morto em seu ventre há sete dias. Depois de uma bateria de
exames, os médicos receitaram medicamento para provocar o aborto. A descoberta
ocorreu depois que ela e o marido (...) procuraram um hospital particular para saber o sexo
da criança.

Dezembro de 2007
» No Acre, a auxiliar de dentista (...), estava grávida de gêmeos. No quarto mês de gestação,
um médico diagnosticou que um dos fetos estava morto, mas a tranquilizou dizendo que o
organismo iria absorvê-lo. A gestação do outro bebê continuou até o nono mês, quando
entrou em trabalho de parto. As dores abdominais continuaram e (...) precisou realizar uma
cirurgia em 14 de novembro. Ela teve alta no dia 22, mas voltou a ser internada em 3 de
dezembro e morreu quatro dias depois.

Para saber mais 29 mil casos por ano
No Brasil, são registrados por ano cerca de 29 mil casos de mortes de bebês pouco antes do
parto, segundo dados do Datasus referentes a 2006. A cada 101 crianças que nascem vivas,
uma nasce morta. A cesareana ou a histerectomia só são aconselhadas a partir do 7º mês
de gestação. Na histerectomia, o útero e o feto são removidos e descartados em bloco. Ela
pode ser feita com um corte no abdome ou na vagina, alguma vezes usando um
instrumento chamado laparoscópio. O tipo de cirurgia depende das condições da mãe. O
tempo de recuperação chega a durar semanas e a mulher só poderá ter relacionamento
sexual após a sexta semana decorrida da operação.

Palavra de especialista
Não é comum um caso desses. Se considerarmos o total de partos realizados no Brasil, na
maioria das vezes a criança sobrevive nessa fase de gestação. Existem patologias maternas
que causam a morte antes do parto. Uma vez que morreu,
habitualmente, ele é expulso naturalmente. Se o feto não sair espontaneamente, o médico
pode induzir o parto com medicação, preferencialmente. Se não conseguir ainda assim, por
falta de alternativa ou por não haver condições, a outra alternativa é a cesareana. A
histerectomia tira o útero da mãe e ela não tem condição mais de ter filhos. Ela é feita
quando não há outro recurso, e nenhum obstetra gosta de fazer. Certamente a paciente
deve ter tido outra complicação que obrigou os médicos a fazerem a histerectomia. Isso
pode ocorrer, por exemplo, quando a placenta está invadindo o útero. Nesse caso, a
retirada do feto sem retirar o útero pode causar sangramento e levar à morte da mãe.
Alberto Zaconeta, professor de obstetrícia da Universidade de Brasília (UnB)6
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CORREIO BRAZILIENSE. Mãe perde o bebê e carrega filho morto em seu ventre durante oito dias. Disponível em:
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/01/08/interna_cidadesdf,231373/mae-perde-o-bebe-ecarrega-ilho-morto-em-seu-ventre-durante-oito-dias.shtml>.

Numa amostra clara e indiscutível de que o problema é de falta de
atendimento digno da saúde pública pode ser visto em São Paulo, considerada mais
avançada do país na área da medicina, com inúmeros médicos, unidades de
atendimentos e hospitais, há uma fila de espera com 500 mil pacientes para a
realização de exames, em 2017:

Corujão só vai fazer 200 mil exames da fila de espera
Regiane Soares
do Agora
O Corujão da Saúde, programa do prefeito João Doria (PSDB) para zerar a fila de exames na
rede municipal de saúde, vai fazer 200 mil de um total de 500 mil exames.
A ação começa no dia 10 em ao menos 25 hospitais.
Em entrevista coletiva realizada ontem, o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara,
disse que está fazendo a gestão da fila para organizar a chamada dos pacientes.
Ele disse que a espera pelos exames era “um problema de gestão, e não de acúmulo de
pacientes”.
Segundo Pollara, pacientes com pedidos de exames de mais de seis meses passarão por
nova avaliação médica na unidade onde foram atendidos, para saber se os procedimentos
não necessários.
Fonte: <http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2017/01/1846556-corujao-so-vai-fazer-200-mil-exames-da-fila-de-espera.shtml>.

Ele acredita que muitos desses pacientes já fizeram o exame em um
hospital após uma possível piora no quadro ou até mesmo pagaram pelo serviço.
“A doença evolui. Não é estática, muda”, disse.
Da fila de 500 mil exames, 250 mil pedidos têm mais de seis meses.
Conforme os dados da OMS – Organização Mundial de Saúde, as mortes das
gestantes ocorrem por causas diversas das complicações de aborto. Com mais essa
constatação a tese nº 5 do V. Acórdão está absolutamente liquidada porque o aborto
acontece por falta de saúde pública adequada para as mulheres.
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Capítulo VI
VI - Os abortos espontâneos
VI.1 - Dr. Mário Henrique Burlacchini de Carvalho
Muitas fontes informam que os abortos espontâneos ocorrem em grande
número, em média de 30% das gravidezes. Os abortos espontâneos acontecem em
maior número no início da gravidez. Porém, nada impede que eles aconteçam
tardiamente.
Os defensores da prática abortiva exacerbam os números, para causar
perplexidade e conseguir seu intento, ou seja, convencer as pessoas que o melhor
para o bebê, a mulher e a sociedade é a eliminação da vida da criança em gestação.
O Dr. Mário Henrique Burlacchini de Carvalho expõe as nuances dos
abortos espontâneos, respondendo às perguntas formuladas pelo Dr. Drauzio Varela,
incluídas no blog deste, atualizado em 2013, e em vários outros.
Fundamentado na ciência e na prática, o Dr. Mario Burlacchini estima que
a média de abortos espontâneos gira em torno de 30% até 40% das gravidezes. A
entrevista, que derruba muitas teses e ideologias, é bastante esclarecedora e segue
abaixo:

VI.2 - Abortos espontâneos - explicação
Mario Burlacchini é médico, especialista em Medicina Fetal, e assistente do
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clinicas da
Universidade de São Paulo.
Depois de um atraso menstrual, algumas mulheres perdem sangue e acham que
finalmente menstruaram. Estavam enganadas. Na verdade, tinham engravidado e
estavam eliminando o embrião recém-formado. Depois, engravidam novamente,
levam a gestação a termo, muitas vezes sem saber que tiveram um abortamento
silencioso, que não deixou sequelas.
De certo modo, parece haver uma espécie de seleção natural associada ao
abortamento espontâneo, especialmente se ocorreu até a oitava semana da gravidez.
Em torno de 60% dos casos, os embriões apresentavam alguma malformação ou
alteração genética e foram eliminados naturalmente.
Há mulheres, no entanto, que apresentam abortamentos sucessivos, o que pode
abalá-las emocionalmente e interferir no relacionamento do casal. Muitas são as
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causas que explicam essa interrupção espontânea da gravidez. Embora em alguns
casos seja impossível determiná-las, para a grande maioria existe tratamento.

VI.3 - Conceito de abortamento
Pergunta: Qual o conceito médico que define um episódio de abortamento?
Dr. Mario Burlacchini – Considera-se abortamento a interrupção da gravidez até a
20ª, 22ª semana, ou seja, até o quinto mês de gestação. Além disso, é preciso que o
feto esteja pesando menos de 500 gramas para definir o episódio como aborto
espontâneo ou provocado.
Pergunta: Vamos imaginar que a gravidez seja interrompida na 15ª semana e o feto
ultrapasse os 500 gramas. Embora isso seja quase impossível de acontecer, o
episódio ainda seria definido como abortamento?
Dr. Mario Burlacchini – É muito difícil um feto normal pesar mais de 500 gramas
nessa fase da gravidez, a não ser que apresente um aumento de peso patológico,
como ocorre nos casos de hidropsia, por exemplo. De qualquer modo, só é
considerado abortamento se o feto não ultrapassar os 500 gramas.
Pergunta: A partir de 20, 22 semanas e 500 gramas de peso, como se classifica a
interrupção da gravidez?
Mario Burlacchini – Entre a 22ª e a 36ª semana de gravidez, concentra-se a faixa de
prematuridade. Nesse caso, a interrupção da gravidez é considerada parto prematuro
que pode ser espontâneo ou eletivo e iatrogênico, quando o médico precisa
interromper a gestação por algum motivo especial.

VI.4 - Patologia frequente
Pergunta: Os abortamentos espontâneos são muito mais frequentes do que se
imagina, porque existem aqueles que são silenciosos e contrariam o conceito geral
de que ocorrem depois de dois ou três meses de gravidez, quando a mulher tem um
sangramento importante?
Dr. Mario Burlacchini – O aborto é uma patologia muito frequente no ser humano.
Desde o momento em que a mulher percebe que está grávida, ou seja, em que tem
um atraso menstrual e o teste de gravidez dá positivo, a taxa de abortamento fica em
torno de 15%. No entanto, se considerarmos período anterior ao teste positivo,
porque demora algumas semanas para isso acontecer, esses números podem chegar
a 30% ou 40%.
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Obs.: esta resposta foi complementada pelo dr. Mário Burlacchini, com a seguinte
explicação:
30% é considerando a gestação que não é documentada. Existem gestações que
chamamos de bioquímica. Ou seja, não tem achado ultrassonográfico e o beta hcg é
baixo.
Quando visto a gestação, cai para 15% nas primeiras 4 semanas antes de ver os
batimentos cardíacos. Após BCF cai para 3% e a partir de 12 semanas vai para em
torno de 1%.
Todos números aproximados.
Respondendo ele os 15% estão dentro dos 30%
Pergunta: Quer dizer que, se considerarmos o total de gestações a partir do
momento em que ocorre e fecundação, de 30% a 40% terminam em abortamento
espontâneo. Por quê?
Dr. Mario Burlacchini – As causas são muito variáveis. Para boa porcentagem dos
abortos, em torno de 30% ou 40%, não se consegue definir nenhuma etiologia,
nenhuma causa específica. Para os 60% restantes, é possível identificar a causa, em
geral considerando o momento em que ocorreu o abortamento, se foi precoce ou
mais tardio.
Pergunta: Poderíamos dizer que existiria, durante a gestação, uma espécie de
seleção natural e que esse número expressivo de mulheres que perde
espontaneamente os filhos seria sinal de gestações inadequadas e de fetos
malformados?
Dr. Mario Burlacchini – Com certeza, a seleção natural existe e esse é um argumento
que utilizamos para consolar o casal diante da decepção da gravidez interrompida.
Quanto mais precoce o aborto, maior a possibilidade de o feto não estar bem
formado. Estudos mostram que em 60% das gestações que não ultrapassam a oitava
semana, há alguma alteração genética, principalmente cromossômica, como a que
está presente na síndrome de Down, por exemplo.
Pergunta: Os abortamentos são mais comuns em que fase da vida reprodutiva?
Dr. Mario Burlacchini – São mais comuns principalmente acima dos 35 anos da
mulher. É também nessa faixa etária que aumenta a possibilidade de malformações e
anomalias fetais que levam ao abortamento espontâneo.
Pergunta: Há alguma relação com a idade paterna?
Dr. Mario Burlacchini – Não há nenhum estudo que comprove haver relação entre
abortamento espontâneo e a idade paterna. Atualmente, alguns estudos levantam a
suspeita de que a idade paterna possa estar relacionada com malformação fetal,
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principalmente com displasia esquelética, ou seja, malformação de ossos e do
tamanho do tórax.

VI.5 - Abortamentos habituais
Pergunta: O que diferencia o abortamento esporádico do habitual?
Dr. Mario Burlacchini – O abortamento pode ser esporádico. A mulher engravida e
sofre um abortamento, mas depois tem duas ou três gestações normais. Para ser
classificada como abortadora habitual, ela precisa ter três ou mais abortos sucessivos, os chamados de abortos de repetição. No passado, só se pensava em
estudar o caso dessas pacientes só depois do terceiro episódio. Hoje, com o
desenvolvimento da medicina, acha-se muito cruel esperar que ocorram três abortos
para começar a investigação. Por isso se preconiza que, havendo disponibilidade de
exames, a pesquisa comece depois do segundo aborto sucessivo. Em se tratando de
saúde pública, porém, isso não é fácil de realizar e a investigação das causas de
abortamento começa, em geral, depois de três ou mais abortamentos.
Pergunta: Bem no início da gravidez, podem ocorrer abortamentos silenciosos
difíceis de serem identificados. A menstruação ocorre depois de uns dias, às vezes,
uma ou duas semanas depois da data prevista e o fato é interpretado como atraso
menstrual e não como abortamento espontâneo.?
Dr. Mario Burlacchini – Em geral, esses abortamentos não são diagnosticados. São
abortos subclínicos, muito precoces, e não há como comprovar que realmente
ocorreram. Atualmente se acredita que sejam ligados à linha imunológica, à rejeição
do hospedeiro contra o antígeno. Ou seja, imunologicamente a mulher rejeita a
gravidez porque o embrião é um corpo novo que se instala no organismo materno,
que o reconhece como estranho e provoca sua eliminação.
Estas pergunta e resposta são de grande importância para a explicação
sobre a tese de o bebê ser parte do corpo da mulher e, por isso, ela poderia se
desfazer dele.

Destaque nosso – Nestas perguntas e resposta a ciência explica que a o corpo
da mulher e do bebê são estranhos, incompatíveis, duas pessoas diferentes:
Pergunta: Em medicina, existe uma analogia entre gravidez e tumor maligno,
porque o feto não é igual à mãe. Na verdade, se retirarmos um fragmento de pele
de um bebê recém-nascido e o enxertarmos na mãe, ela rejeitará a pele do filho.
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Como, então, o feto consegue crescer no interior de um organismo diferente sob o
ponto de vista imunológico sem ocorrer rejeição?
Dr. Mario Burlacchini – No momento da implantação do embrião, certos linfócitos e
macrófagos do sistema imunológico são ativados. De um lado, são ativadas células
que potencializam a resposta imunológica (linfócitos T helper ou auxiliadores) e de
outro, o próprio embrião produz fatores supressores que vão estimular a produção
de células imunologicamente competentes, capazes de bloquear a resposta da mãe
contra o embrião. Do balanço entre esses mecanismos de ações opostas, resulta o
sucesso ou o fracasso da gestação.
Pergunta: Qual é o procedimento para investigar a causa de três abortamentos
consecutivos numa mulher?
Dr. Mario Burlacchini – A primeira medida é inteirar-se da época em que ocorreu o
abortamento, que é considerado precoce até a 12ª semana de gravidez, e tardio
entre a 12ª e a 20ª semana. Se foi precoce, as principais causas são as genéticas, as
infecciosas ou as imunológicas. Já os mais tardios estão relacionados com a
dificuldade de expansão, de crescimento do útero, como as malformações uterinas e
a incompetência cervical, isto é, a incapacidade de manter o colo do útero fechado
para levar a gravidez a termo. Nos abortamentos precoces, o casal passa por uma
avaliação genética para verificar se há casos de malformação e de problemas
genéticos na família e pode ser pedido o cariótipo do casal.
Pergunta: Você poderia explicar o que é cariótipo?
Dr. Mario Burlacchini – Cariótipo é o mapa dos cromossomos. Homens e mulheres
têm 23 pares de cromossomos cada um. Quando há abortamentos habituais, é
comum encontrar no casal o que chamamos de translocação balanceada, ou seja,
existe a mudança de posição de algum cromossomo, que é transferido de forma não
balanceada para o filho. Isso acontece em 3%, 4% dos casais abortadores habituais
que só ficam sabendo do fato quando ocorrem os abortamentos.
Pergunta: Na gravidez que ultrapassa 10 ou 12 semanas, as causas de aborto
mecânicas e anatômicas passam a ser as mais importantes?
Dr. Mario Burlacchini – É claro que não existe uma parede separando as doze
primeiras semanas das subsequentes, mas usamos essa data como referência. Em
geral, os abortos mais tardios estão relacionados com malformações uterinas, como
o útero didelfo (dois úteros formados por dois cornos uterinos e dois colos), o útero
bicorno (dois corpos uterinos em um só colo), o útero septado (com um fenda na
cavidade uterina) e incompetência cervical.
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Pergunta: Essa diversidade de formas uterinas são variações anatômicas
encontradas com frequência?
Dr. Mario Burlacchini – Principalmente o útero bicorno é muito frequente.

VI.6 - Alterações Imunológicas
Pergunta: Quais são as possibilidades de resolver o problema de um casal com
alterações cromossômicas, uma vez que não se pode mudar a genética?
Dr. Mario Burlacchini – A alteração cromossômica é a mais complicada de todas. Se o
casal tem translocação balanceada, o risco de transmiti-la de forma não balanceada
para o feto é de 25%. É um índice elevado, uma vez que em cada quatro gestações
uma apresentará a alteração. Como não há tratamento que consiga modificar a
genética, a única saída é partir para a fertilização assistida com a doação de oócitos
ou de espermatozoides, dependendo do lado que venha o problema.
Pergunta: Qual a conduta quando o aborto ocorre por alteração imunológica, ou
seja, a mãe elimina o feto porque o reconhece como um corpo estranho?
Dr. Mario Burlacchini – Esse tipo de aborto se chama aloimune, e o problema deve
ser identificado e tratado antes de a mulher engravidar. A genotipagem, ou seja, a
pesquisa genética, mostra se há compatibilidade entre marido e mulher. Quanto
maior for a compatibilidade genética, maior o risco de aborto. O ideal é que os dois
sejam bastante incompatíveis.
Pergunta: Esse é um conceito muito importante. Você poderia repeti-lo?
Dr. Mario Burlacchini – Fazendo a genotipagem, identifica-se o grau de
compatibilidade entre o homem e a mulher. Quanto maior o número de alelos
compatíveis, maior o risco de abortamento. Alelos incompatíveis diminuem a
possibilidade de abortos.
Pergunta: Exatamente o contrário do que se deseja nos transplantes?
Dr. Mario Burlacchini – É exatamente o contrário do que se deseja nos transplantes.
Em vista disso, o tratamento consiste em sensibilizar a mãe com os antígenos do
marido, por meio da infusão de leucócitos paternos antes da gravidez, para que ela
crie anticorpos e reconheça o embrião quando for implantado em seu útero, já que
ele carrega características genéticas do pai. Essa é a causa aloimune da reação
antígeno-hospedeiro. A outra causa imunológica de abortamento é a autoimune, ou
seja, a mulher começa a produzir anticorpos contra si própria. Não é necessário que
um corpo estranho se instale dentro dela para desencadear a reação. É o caso da
chamada síndrome antifosfolípedes. Existem também as trombofilias, alterações
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imunológicas muito valorizadas atualmente, e que podem ser tratadas no caso das
abortadoras habituais.

VII.7 - Causas infecciosas
Pergunta: Quais são as causas infecciosas de abortamento?
Dr. Mario Burlacchini – Embora algumas infecções sejam consideradas como causa
de abortamento habitual, é muito difícil uma paciente ter três abortos provocados
pela mesma infecção. Veja o que acontece com a toxoplasmose, por exemplo, uma
infecção que pode ser transmitida da mãe para o feto e que, na fase aguda, quando
acontece muito precocemente, leva ao abortamento. No entanto, se a mulher já
contraiu essa doença numa gravidez, provavelmente ela não se repetirá na gestação
seguinte.Algumas infecções vaginais, como a clamídia e a vaginose bacteriana,
também podem ser causa de abortamento, mas tratadas de forma adequada deixam
de representar problema.
Pergunta: Que cuidados a mulher grávida deve ter para não pegar toxoplasmose?
Dr. Mario Burlacchini – De preferência antes de engravidar, a mulher deve consultar
o obstetra ou ginecologista para uma avaliação pré-concepcional e colher algumas
sorologias para infecções como toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. Exceção
feita ao citomégalo, se houve contato prévio com os agentes dessas patologias, ela
está protegida. Se não houve, contra a rubéola existe vacina.
Contra a toxoplasmose não existe, mas há como prevenir o contágio. Os primeiros
cuidados se referem à alimentação. Carnes mal cozidas, verduras cruas e mal lavadas,
sanduíches preparados sem a devida higiene não devem fazer parte do cardápio.
Ovos crus e casca de ovo, que muitas pessoas comem porque acreditam que tem
cálcio e faz bem para os ossos, podem representar também uma fonte de transmissão da doença. É aconselhável, ainda, que a pessoa use luvas quando manipula
carnes que podem estar contaminadas.
O mais importante, porém, é evitar o contato com gatos, porque eles são os grandes
transmissores da toxoplasmose. Em São Paulo, alguns anos atrás, ocorreram casos da
doença adquirida na areia dos parques infantis, onde gatos eliminam dejetos durante
a noite liberando o agente transmissor da toxoplasmose. No dia seguinte, não só as
crianças, mas todas as pessoas que mexiam nos tanques de areia contaminada
adquiriram a infecção.
Pergunta: Quando você diz que se deve evitar o contato com gatos, está se
referindo também ao gatinho de estimação?
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Dr. Mario Burlacchini – Também ao gatinho de estimação. Se a pessoa vai manipular
material que contenha fezes ou urina de seu gato, deve pelo menos usar luvas,
porque as mãos podem ter pequenas escoriações que servem de porta de entrada
para a contaminação.
Pergunta: E os pombos, também representam perigo na transmissão da
toxoplasmose?
Dr. Mario Burlacchini – Acredita-se que o pombo também seja transmissor dessa
doença, mas não é tão importante quanto o gato. Na verdade, se não existissem
gatos, provavelmente não teríamos toxoplasmose. Talvez o pombo adquira o
toxoplasma porque cisca nos lugares em que o gato liberou o agente infectante.

VI.8 - Anomalias anatômicas
Pergunta: Em relação às variações anatômicas, qual a conduta mais indicada para
evitar o abortamento?
Dr. Mario Burlacchini – Inicialmente nós sempre tentamos evitar a cirurgia. Se de um
lado ela visa à correção de uma anomalia para o útero expandir-se, por outro pode
criar um fator de dificuldade para manter a gravidez e até mesmo para a mulher
engravidar. São as aderências que aparecem no local do corte onde se forma a
cicatriz. Por isso, é preferível que ela engravide e comece o pré-natal precocemente,
pois existem substâncias que facilitam o relaxamento uterino para que ele cresça sem
problemas. A progesterona, por exemplo, é um biorrelaxante fácil de administrar que
favorece a distensão da fibra muscular uterina e prolonga a gravidez.
Nos casos em que o colo do útero dá sinais de incompetência cervical, ou seja, de que
não é capaz de se manter fechado até o final da gravidez, a indicação é uma cirurgia
simples chamada circlagem realizada no terceiro mês (12ª, 13ª, 14ª semana). Por via
vaginal, são dados pontos no colo do útero para fixá-lo até o final da gestação,
quando os pontos são tirados e a mulher entra em trabalho de parto espontâneo.

VI.9 - Perfil psicológico
Pergunta: Dizem que mulheres mais estressadas e com problemas de ansiedade
estariam mais propensas a abortamentos espontâneos. O que existe de científico
nisso?
Dr. Mario Burlacchini – Pacientes abortadoras de repetição ou habituais têm um
perfil de estresse acentuado. Na verdade, trata-se de um circulo vicioso: a mulher fica
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ansiosa porque teme não conseguir levar a gravidez a termo e isso acarreta
dificuldades de manter a gravidez e até mesmo de engravidar.
A gente sabe que a mente comanda o corpo dentro de certos limites. Se a paciente
começa o pré-natal muito ansiosa, com muito medo e muito negativismo, vai
desencadear fenômenos biopsíquicos que podem levá-la a novo abortamento. Por
isso, o atendimento da paciente abortadora habitual precisa ser multidisciplinar.
Ginecologista, obstetra, geneticista, assim como o laboratório e os profissionais que
nele trabalham são fundamentais no acompanhamento dessas pacientes. O apoio
psicológico também é muito importante e deve incluir o casal e não só a mulher. É
preciso que ela se tranquilize, tenha confiança no tratamento proposto e esteja
disposta a segui-lo direitinho. Não adianta o médico prescrever a medicação, se ela
não acredita que seguir o tratamento vai ajudá-la.
Pergunta: Falamos do impacto do psiquismo na gravidez. Agora vamos falar do
impacto causado pela repetição dos abortos na psicologia da mulher e na vida do
casal que quer ter filhos?
Dr. Mario Burlacchini – Não existem estatísticas a respeito do número de mulheres
abortadoras habituais que desistem de engravidar, mas são muitas. O abortamento
repetido pode levar a problemas familiares e até mesmo à separação do casal. A
impossibilidade de ter filhos leva a uma frustração muito grande, uma vez que está
arraigada nas pessoas a tradição de casar, ter filhos, criá-los. Às vezes, a mulher nos
procura sozinha e percebe-se que ela está sofrendo pressões por não conseguir
engravidar, embora nem sempre seja a causadora do problema. Nas clínicas de
esterilidade, não é raro o homem recusar-se a ser avaliado, temendo ser a causa da
dificuldade.
Pergunta: O homem sempre acha que a causa está na mulher?
Dr. Mario Burlacchini – Na grande maioria das vezes, acha. A situação ainda é pior
para as pacientes que engravidam e não mantêm a gravidez, porque fica patente que
ele é capaz de engravidá-la, é ela que não consegue manter a gravidez. Muitos casais
chegam ansiosos. Felizmente, no local onde exerço mais o acompanhamento de
gestantes com abortamento, temos um serviço de psicologia competente,
acostumado a lidar com o casal com esse problema ou com qualquer outro que surja
na gravidez.

VI.10 – Acompanhamento médico
Pergunta: A mulher com abortamentos frequentes que tipo de médico deve
procurar?
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Dr. Mario Burlacchini – Inicialmente deve procurar o seu ginecologista que, com
certeza, vai recorrer a outros profissionais. O geneticista fará uma avaliação do casal
e, se for localizado algum problema nessa área, providenciará um encaminhamento
para os setores apropriados ou até mesmo para o setor de esterilidade, de
reprodução humana para fazer uma fertilização in-vitro, se for essa a opção. Sob o
ponto de vista imunológico, o ginecologista e o obstetra precisarão também de
orientações hematológicas, porque os aspectos imunes mexem com a via sanguínea
provocando infartos e tromboses que repercutem durante a gravidez. No caso de
malformações, acredito que um ginecologista com experiência seja capaz de lidar
com o problema. Hoje, existem médicos que se especializam numa linha específica de
abortamento e que podem dar suporte ao ginecologista.
Neste capítulo, duas teses utilizadas para justificar a morte de bebês no
útero estão derrubadas: o número apregoado de mulheres mortas não existe e o
bebê não é parte e também tem toda a genética incompatível com a da mãe, o que é
obvio pois duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, geraram um terceiro
com características próprias.
Publicado em 17/10/2011. Revisado em 19/12/2013.9
9 VARELLA, Drauzio. Abortos espontâneos. Disponível em: <https://drauziovarella.com.br/mulher-2/abortos-espontaneos-2/>.
10 Dr. Mario Henrique Burlacchini de Carvalho
Graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1992), mestrado e doutorado em Medicina (Obstetrícia e Ginecologia) pela
Universidade de São Paulo (2000 e 2003). Possui Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Título de Habilitação em
Ultrassonografia em Ginecologia, Obstetrícia e Mama, Título de Especialista em Medicina Fetal, conferidos pela Federação Brasileira das
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO e Associação Médica Brasileira – AMB. É Professor Associado Livre Docente da
Disciplina de Obstetrícia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência na área de
Medicina, com ênfase em OBSTETRÍCIA, atuando principalmente nos seguintes temas: pré-natal., ultrassonografia, prematuridade, colo
uterino e medicina fetal e abortamento habitual.(Texto informado pelo autor) Última atualização do currículo em 09/11/2016 –
https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=B7A30D806A8B
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Capítulo VII
VII.- Evolução da Ciência Médica- Cirurgia Fetal
VII.1 - Visualizações fotográficas desde 1965
Desde 1965, quando a revista LIFE publicou as fotos tiradas de um ser
humano em gestação, por Lennart Nilson, podia-se ver que não era uma coisa em
desenvolvimento.

Espermatozoide entrando no óvulo 102

A foto mostra o momento em que o espermatozoide rompe o óvulo e
entra para fecundá-lo.
Se em 1965 foi possível a obtenção fotográfica da fecundação e do
desenvolvimento do ser humano, hoje, com os exames de imagem, tri e
quadridimensionais, a Medicina Fetal, a fecundação in vitro, a barriga de aluguel, não
dá para ignorar a existência do ser humano, que pode ser visto, precocemente, em
todos os seus formatos e movimentos.
Uma pessoa, sem ser especialista ou médico, com um pouco de
discernimento, que viu um exame ultrassom de uma criança em gestação, não
poderá dizer que o ser em movimento somente se tornará humano depois de doze
semanas.
Segundo os Laboratórios Fleury, a Medicina Fetal é praticada por um
profissional:
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especialista em Medicina Fetal tem formação específica, com as competências
necessárias para procedimentos preventivos, diagnósticos ou terapêuticos,
invasivos ou não, relacionados à gravidez. Entre tais procedimentos, destacamse o aconselhamento genético; o rastreamento de doenças cromossômicas por
meio de dados ultrassonográficos e bioquímicos; o diagnóstico de complicações
da gestação e de malformações fetais com o uso de exames de imagem,
notadamente a ultrassonografia e ressonância magnética; e as punções de vilo
corial (placenta), líquido amniótico e cordão umbilical para obtenção de
amostras destinadas a exames laboratoriais.
FLEURY. Medicina Fetal. <http://www.fleury.com.br/exames-e-servicos/medicina-diagnostica/exames-ferecidos/especialidadesmedicas/pages/medicina-fetal.aspx>

A cirurgia fetal busca a preservação da vida e tem salvado a vida de
dezenas de bebês, que são operados ainda dentro do útero.

VII.2 - Cirurgia fetal no Brasil
A cirurgia fetal começou nos Estados Unidos em 1997. No Brasil, ela foi
feita pela primeira vez em 2003, pelos cirurgiões Antônio Fernando Moron, obstetra,
e Sergio Cavalheiro, neurocirurgião.
Nesse mesmo ano, os médicos fizeram seis cirurgias. Os procedimentos,
de sucesso, viraram motivo para uma tese de doutorado na Escola Paulista de Medicina (Unifesp), além de ter sido publicado em uma revista científica, relatando a
evolução da criança da cirurgia até seus três anos.
O hiato de 2003 até 2011 se deu por conta de que os Estados Unidos
estavam fazendo um estudo (MOMS – Management of Myelomeningocele Study) em
que os especialistas pesquisavam se a cirurgia a ‘céu aberto’ era realmente mais
eficiente do que aquela feita depois do nascimento da criança.
Por questões éticas, o Brasil parou de fazer cirurgias fetais nesse meio
tempo. “O estudo foi interrompido em 2010, pois as evidências de que a cirurgia fetal
era muito melhor do que a outra eram enormes”, comenta Moron.
O caso de Julia é um sucesso completo. Em algumas situações, a criança
não atinge esse mesmo desenvolvimento – pode ter pequenas sequelas motoras e
cognitivas – mas é um quadro ainda muito vantajoso do que postergar a cirurgia para
depois do nascimento.
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Em 2011, a cirurgia voltou a ser feita no Hospital Santa Joana. Hoje, já
foram realizadas mais de 100 cirurgias nesse hospital. E ela não vale somente para a
mielomeningocele, má-formação que atinge uma a cada 1000 crianças. Também é
possível resolver casos de tumores no pulmão e encefalocele.
“A cirurgia fetal não é mais uma cirurgia experimental, uma vez que
houve o MOMS que comprovou a eficácia”, comemora Moron.
(IG – SAÚDE. Recente no Brasil, cirurgia fetal já salvou mais de uma centena de bebês. Disponível em: <http://saude.ig.com.br/minhasaude/2014
04-15/recente-no-brasil-cirurgia-fetal-ja-salvou-mais-de-uma-centena-de-bebes.html>.
Vídeos da entrevista dos Drs. Antonio Fernandes Moron e Sérgio Cavalheiro no programa “Mais Você” podem ser vistos neste link do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=mhX6gztxYY0)

Capítulo VIII
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VIII – Preservação da vida do nascituro
VIII.1 - Bebê é ser autônomo
O tema deste capítulo é sobre a alegação de ser o bebê parte do corpo da
mulher e, por isso, ela pode decidir tirá-lo. Além das informações científicas escritas
acima e, depoimentos e escritos dos que pensam o contrário, entendo que um
simplório raciocínio derruba a tese:
– permitida a retirada do bebê em gestação, a mulher fica com falta de
alguma parte do corpo?
Resposta: NÃO. A mulher poderá engravidar novamente.
– permitida a retirada do útero, a mulher fica com falta de alguma parte
do corpo?
Resposta: SIM, SEM ÚTERO. A mulher não poderá engravidar nunca mais.
O bebê não é parte do corpo da mulher, e ela não pode decidir sobre a
vida dele. As pessoas precisam ser responsabilizadas por suas relações sexuais
consentidas, tanto o homem quanto a mulher.
O Judiciário também não pode autorizar que o bebê seja morto, pois
inexiste a pena de morte no Brasil. Matar o bebê faz parte da cultura da morte e da
impunidade que grassa no Brasil.
Nesse debate, temos observado que o pai é esquecido. Ele está fugindo,
concorda ou não concorda com a possível decisão de abortar? Não precisa assinar
nada? A mulher é “proprietária” única do bebê?
Sobre a militância a favor da liberação do aborto, ficamos nos
perguntando:
– as pessoas que incentivam outras mães a eliminarem seus bebês e
trabalham pela liberação do aborto tiveram, têm ou ainda podem ter filhos?
Se
elas tiveram, têm ou poderão ter, parece que são incoerentes e falsas em sua
campanha;
– os especialistas e antropólogos dizem que devemos utilizar nossas
energias somente nas atividades que amamos e temos prazer; há amor e prazer em
instigar outras mulheres a eliminar seus bebês, sabendo que se trata de uma vida
humana?
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O Dr. Bernard Nathanson, o “rei do aborto”, dizia ter-se arrependido dos
5.000 abortos que fez.
Norma L. MacCorvey, a “Roe” do processo da Suprema Corte Americana,
doou a filha nascida do alegado estupro e, no final da vida, passou a dizer que foi
enganada e estava arrependida.
Perguntamos: os arrependimentos trarão de volta as milhares de vidas
eliminadas com a prática do aborto?
Além dos argumentos e questionamentos acima, precisamos nos lembrar
que a medicina e sua aparelhagem avançaram muito e rapidamente nas últimas
décadas.
As cirurgias fetais e os exames de imagem mostram o ser vivo em
movimento e derrubam a alegação de que o feto (bebê) é parte do corpo da mulher.
Como vimos, há várias implicações sobre a decisão do Supremo Tribunal
Federal, que decidiu o habeas corpus de forma divergente da lei.
Há muitos depoimentos e vídeos que podem ser vistos na Internet
mostrando os sofrimentos e consequências dos abortos.
Artistas da Rede Globo de Televisão ilustraram um vídeo, denominado
“Meu corpo, minhas regras”, para apoiar a liberação indiscriminada do aborto.

VIII.2 - A lógica em defesa da vida
A análise lógica feita pelo jornalista Reinaldo Azevedo, no site da Veja,
atualizada em 06.12.2016, mostra a mistura de ideias para confundir as pessoas:

O “Meu corpo, minhas regras” não serve para o aborto porque o feto
É OUTRO CORPO!
Se o feto fosse parte do corpo da mulher, o aborto seria uma mutilação. É??? Não: o
outro corpo tem de ser regulado por outras regras
Por Reinaldo Azevedo
Já comecei textos aqui com esta pegada: sempre que a intolerância dos tolerantes se
exacerba, acho que é hora de intervir no debate.
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Se atrizes famosas – nessa área, o Brasil tem mesmo é muita celebridade, que é coisa
um pouco diferente – emprestam sua imagem a uma peça publicitária em defesa do
aborto, e elas têm todo o direito de fazê-lo, então é preciso que arquem também
com as consequências, inclusive as negativas desde que estas se inscrevam num
padrão civilizado.
Se granjeiam a simpatia do público com o tatibitate da dramaturgia televisiva e
emprestam sua simpatia pedindo doações para o “Criança Esperança”, têm de estar
preparadas para as críticas quando vão lá fazer a proselitismo da cureta.
Escrevo isso porque leio que as atrizes Bruna Linzmeyer e Nanda Costa estariam
sofrendo “ataques”, segundo registra VEJA.com, por terem participado de um filmete
pró-legalização do aborto. Vamos ver: ataque é xingamento, é vulgaridade, é
agressão injuriosa, caluniosa, difamatória. Chamar alguém de “hipócrita” porque
pede doação para um programa de proteção à infância e depois empresta sua
imagem a uma campanha pró-aborto não é ataque. Trata-se apenas de uma crítica
com a qual, diga-se de passagem, eu concordo.
Enquanto Caetano Veloso não ditar as regras do jogo do pensamento mundial, é
conveniente que as ideias façam sentido e que as escolhas sobre os mais variados
temas tenham alguma coerência. Ora, os fanáticos do aborto têm, porque é o que
pensam, de ver cada criança abandonada como um aborto que deveria ter sido
realizado, não? Ou estão obrigados a renunciar a seu credo.
Num disco de 1987, Caetano Veloso cantou uma música que compôs com Toni Costa
chamada “Vamo comer”. Num dado momento, ouve-se lá:
“O padre na televisão
Diz que é contra a legalização do aborto
E a favor da pena de morte
Eu disse: não! que pensamento torto!”
Sem dúvida, o padre retratado na música tinha um pensamento torto. Mas pergunto:
e o contrário? Eu me oponho a ambos, mas convenham: ser a favor da pena de morte
e contra a legalização do aborto ainda faz algum sentido prático. O absoluto absurdo
está no contrário, não é mesmo? A pena de morte, ainda que eu a abomine, pune de
forma estúpida alguém por uma falha grave (salvo um erro judicial). E o aborto? Pune
quem?
Numa das manifestações contra Eduardo Cunha, mulheres que se opõem ao PL
5.069, que dizem criar dificuldades para o aborto nas hipóteses permitidas em lei (o
que é mentira), levantaram uma faixa, consistente com o bordão “Meu corpo, minhas
regras”. Lá se lia: “Meu corpo não é dinheiro na Suíça para ser da sua conta”.
Então vamos pensar. Não custa. Não dói.
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Se o “Meu corpo, minhas regras” quer dizer que ninguém, homem ou mulher, pode
tocar no seu corpo sem sua autorização, salvo nas hipóteses recepcionadas em leis
democráticas, então eu apoio. Aliás, eu reivindico o bordão também para mim.
Mas se isso quer dizer que o aborto é uma questão que só deve dizer respeito às
mulheres e, em particular, à mulher que carrega o feto em seu útero, então será
preciso admitir, por implicação lógica, que todo aborto é uma mutilação já que o feto
seria parte do corpo. E eu pergunto: trata-se de uma mutilação? A resposta,
obviamente, é não. E tanto o feto não é parte do corpo da mulher que, realizado o
aborto, o corpo dela resta com todos os órgãos que lá estavam antes do
procedimento.
Há uma falácia escandalosa aí: O ABORTO SÓ NÃO É UMA MUTILAÇÃO PORQUE O
FETO É OUTRO CORPO. E, PORTANTO, SE É OUTRO CORPO, A MULHER QUE O ABRIGA
NÃO PODE SER SENHORA ABSOLUTA DAS REGRAS.
Não! Não há absolutamente nada de religioso nessa minha observação. Eu só estou
sendo lógico.
A propósito: ainda que o aborto fosse equiparável a uma mutilação, até onde se
sabe, não se mutilam pessoas por aí só por gosto, nem que fosse por gosto dos
mutilados. O argumento não para de pé.
Pensemos ainda um pouco: se o aborto diz respeito exclusivamente a mulher e a seu
corpo, ela pode realizá-lo independentemente da vontade do pai. Isso implica que
este possa escolher abrir mão de suas responsabilidades caso a mulher decida ter a
criança?
Mais uma: o “meu corpo, minhas regras” deve ter vigência absoluta? Para os cultores
da frase, uma mulher deveria ter o direito de abortar até no nono mês de gravidez?
“Ah, quem faria isso?” Não importa. Eu estou fazendo uma pergunta de princípio.
O combo da imprensa descolada
Há, hoje em dia, uma tríade sagrada da militância esquerdista ou nem tanto: só
merece o reino dos céus do dito progressismo quem é favorável ao casamento gay, à
descriminação das drogas e ao aborto.
Eu fico pensando em que momento essas três coisas, de dimensões tão
absolutamente distintas, se juntaram, de modo que ser favorável a uma delas
deveria, necessariamente, atrair as outras duas. É o que eu chamaria de “combo da
imprensa descolada”.
Eu, por exemplo, defendo o casamento gay — eu me oponho é a que seja o Supremo
a cuidar do assunto —, mas me oponho ao aborto e à legalização das drogas. Notem:
um gay casado, por acaso, estaria obrigado a abraçar as outras duas pautas? Em
nome do quê?
Vamos confundir o direito ou não de queimar um mato com a destinação que deve
ter um feto humano e com uma questão tão antiga à filosofia e ao pensamento como
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a identidade e a alteridade? Será, para complicar ainda mais a questão, que
consumidores individuais de drogas não podem até se opor à sua legalização porque
entendem que, do ponto de vista social, seria uma má ideia?
Sim, eu estou preparado para conviver com a divergência. Arco com o peso das
minhas escolhas. E gostaria de sugerir às celebridades que arcassem com o peso das
suas. Afinal, ninguém foi convidar a Senhora Anônima para expressar a sua opinião
sobre o aborto. Os prosélitos foram buscar pessoas conhecidas.
E, bem, há quem goste e quem não goste das coisas que elas dizem. Nos limites da
civilidade, reitero, os descontentes têm todo o direito de se expressar.
AZEVEDO, Reinaldo. O “Meu corpo, minhas regras” não serve para o aborto porque o feto É OUTRO CORPO!
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/o-meu-corpo-minhas-regras-nao-serve-para-o-aborto-porque-o-feto-e-outro-corpo/>.

Gianna Jensen conta como escapou da execução do aborto e as
consequências dele decorrentes. Em: <https://www.youtube.com/watch?v=CdoZSaM7Tpo>.
Sara Winter comenta sua adesão ao feminismo e, depois, o
arrependimento pelo ato praticado com o apoio das feministas. Em:
<https://www.youtube.com/watch?v=LrbbybaZFsI>.
Fátima Pelaes, ex-deputada federal, também gravou vídeo com sua
história, em 2010, relatando, corajosamente, a violência sexual cometica contra a sua
mãe, numa penitenciária, que gerou sua vida.
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Capítulo IX
IX – Constituição Federal e os Tratados Internacionais
IX.1 - Emenda Constitucional 45
A Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, que alterou vários
dispositivos, no parágrafo 3º do artigo 5º, reafirmou e ratificou a força dos tratados e
convenções internacionais, em âmbito nacional, com aprovação das duas Casas
Legislativas, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais

IX.2 – CONVALIDAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Muitas discussões se travaram antes da decisão do Supremo Tribunal
Federal, em habeas corpus sobre prisão civil, que considerou o Pacto de São Jose da
Costa Rica norma supralegal ou especial, que paralisa a aplicação de normas
anteriores e posteriores que com ela conflitam:
Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n. 466.343, Ministro Gilmar Mendes,
Pleno, j. em 31.12.2008
“Se não existem maiores controvérsias sobre a legitimidade constitucional da prisão civil
do devedor de alimentos, assim não ocorre em relação à prisão do depositário infiel. As
legislações mais avançadas em matérias de direitos humanos proíbem expres- samente
qualquer tipo de prisão civil decorrente do descumprimento de obrigações contratuais,
excepcionando apenas o caso do alimentante inadimplen- te. O art. 7º (n.º 7) da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos ‘Pacto de San José da Costa Rica, de 1969,
dispõe desta forma: ‘Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento
de obrigação alimentar.’ Com a adesão do Brasil a essa convenção, assim como ao Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer reserva, ambos no ano de 1992,
iniciou-se um amplo debate sobre a possibilidade de revogação, por tais diplomas
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internacionais, da parte final do inciso LXVII do art. 5º da Constituição brasileira de 1988,
especificamente, da expressão ‘depositário infiel’, e, por consequência, de toda a
legislação infraconstitucional que nele possui fundamento direto ou indireto. (...) Portanto,
diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacio- nais que cuidam da proteção
dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento
jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão
de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional
com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da
Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão
civil do depositário infiel (...) deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante
desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (...).
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a
legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua
eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos “Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para aplicação da
parte final do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário
infiel.” .”
(RE 466343, Voto do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgamento em 3.12.2008, DJe de 5.6.2009)

Diante dessa interpretação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal,
as leis ordinárias se submetem e são paralisadas pelos Tratados Internacionais, ao se
confrontarem com suas disposições.
Em relação aos artigos 124, 126 e até 128 do Código Penal, que autoriza o
aborto nos crimes de estupro (art. 213-CP), caso alguma inconstitucionalidade tivesse
de ser declarada, seria no sentido de proibir o aborto, visto que tirar a vida de um ser
humano, desde a concepção, conflita com a Convenção Americana dos Direitos
Humanos.
Concluindo, os dispositivos do Código Penal brasileiro deveriam ser
submetidos à Convenção Americana de Direitos Humanos, paralisando-se aqueles
conflitantes com as normas do Pacto de San Jose da Costa Rica.
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Capítulo X
X.- Convenção Americana dos Direitos Humanos
X.1 Garantia do Pacto de San Jose da Costa Rica
Após a promulgação da Carta Magna nacional, o Estado Brasileiro
homologou a assinatura do compromisso com a CONVENÇÃO AMERICANA DOS
DIREITOS HUMANOS, mais conhecido por Pacto de São José da Costa Rica,
formalizado pelos Estados participantes em 22.11.1969.
A aprovação do Congresso Nacional para cumprimento do Pacto de São
José da Costa Rica, portanto lei brasileira, obedeceu ao formato de emenda
constitucional, na Câmara e no Senado, em dois turnos, por dois quintos de seus
membros.
A Convenção entrou em vigor no Brasil em 25.09.1992 e foi ratificada sua
assinatura através do Decreto do Governo Federal nº 678, de 06.11.1992.
O Brasil se comprometeu a cumprir, inteiramente, os objetivos e
determinações do Tratado, anotadas no Decreto do Governo Brasileiro, a saber: n°
678, de 06.11.1992:38
Decreto do Governo Brasileiro n° 678, de 06.11.1992:38, art. 1º:
Art. 1° A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, apensa por cópia ao
presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.

O Decreto nº 678, de 06.11.1992, traz anexado a ele a CONVENÇÃO
AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, que deve ser, obrigatória e inteiramente,
cumprida pelo Estado Brasileiro.
As convenções internacionais assinadas por Estados são legislações
equivalentes a emendas constitucionais, portanto, compromissos e obrigações
superiores à legislação ordinária vigente em cada um deles, revogando ou
paralisando a aplicação destas.
Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece o momento do
surgimento da vida da pessoa humana, no seu artigo 4º:
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PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA
ARTIGO 4º - Direito à vida
Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela
lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida
arbitrariamente.39 (grifo nosso)

A discussão sobre o início da vida foi dissipada com a assinatura da
Convenção. A proteção à vida deve acontecer desde o momento da concepção.
A concepção acontece no momento da fertilização do óvulo da mulher
pelo espermatozoide do homem. Nesse momento, a pessoa humana gerada terá
todas as características do nascituro, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto
e do idoso que irá falecer um dia.
O desenvolvimento do ser humano acontecerá no útero e na vida
exterior, sempre com as mesmas características originais. Não haverá um ser humano
com características diferentes depois de uma semana, doze semanas, vinte ou
oitenta anos.
Será sempre o mesmo ser humano, gerado no encontro do
espermatozoide com o óvulo, com as características genéticas daquele momento. O
ser humano originado na fecundação do óvulo continuará evoluindo, até a velhice e
morte.
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Capítulo XI
XI - Direito à vida na Constituição Federal
XI.1 - DNA – Pessoa humana desde a fecundação
A vida é o principal e fundamental direito da pessoa humana, inalienável
e indisponível.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 124.306RJ, envolvendo membros de uma clínica de aborto no Rio de Janeiro, entendeu que
o feto somente se transforma em ser humano após três meses ou a décima segunda
semana de gestação. Até aí, o ser em formação seria uma coisa qualquer, amorfa.
O nascimento da pessoa humana decorre da relação sexual entre homem
e mulher, que provoca a fecundação do óvulo da mulher pelo espermatozoide do
homem. Desde aquele instante, a pessoa terá o mesmo DNA, para o resto da vida, em
evolução constante, dependendo da alimentação e outros fatores exteriores. Os
cientistas afirmam que o DNA é a molécula da vida. No site
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/ Seresvivos/Ciencias/biogenoma.php>., temos o seguinte:
DNA
Essa, ensinam os cientistas, é a molécula da
vida. A sigla DNA vem de Ácido
Desoxirribonucléico. É no DNA que toda a
informação genética de um organismo é
armazenada e transmitida para seus
descendentes. Essa carga genética está
contida no núcleo e todas as células de um
organismo. Em todos os seres vivos, o DNA é
formado por uma fita dupla composta por 4
letras - A, T, C e G. Essas letras representam
compostos orgânicos: o A é a adenina, o T é
a timina, o C é a citosina e o G é a
Guanina. Se fosse possível esticar esta fita,
teríamos 2 metros de DNA. As diferentes
combinações destas letras - que chegam a
mais de 3 bilhões em cada célula - fazem a
variabilidade dos seres vivos.
Cromossomos
Sequências de DNA formam os cromossomos.
Cada organismo tem um número diferente de
cromossomos.O ser humano, por exemplo,
tem 46 (recebemos 23 da mãe e outros 23 do
pai).

Durante nova meses a pessoa humana vai se desenvolvendo dentro do
útero. Sai do útero e se transforma em bebê. Aprende a comer, a andar, a falar e vira
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criança. Cresce, passa pela puberdade, juventude e vira adulto. Depois, fica idoso e
segue a caminho do termo final da vida, a morte. Sem eutanásia.
A ciência médica estuda a possibilidade de alterar as in- formações
genéticas com o objetivo de corrigir possíveis inci- dências de doenças hereditárias e
prolongar a vida.
A vida é direito fundamental e inalienável. A Constitução assegura o
direito à vida. Também assegura o direito à saúde e, quando faz isso, também está
assegurando o direito à vida, para que esta possa ser vivida da melhor maneira.
A Constituição Federal garante a saúde e a vida em di- versos dispositivos.
Já no seu artigo 1º, inciso III, diz que o Estado tem como princípio fundamental a
dignidade da pes- soa humana:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo- crático de Direito
e tem como fundamentos:
(...)
III – a dignidade da pessoa humana;
A Constituição Federal também garante, no seu artigo 4º, inciso II, a
prevalência dos direitos humanos sobre os de- mais direitos:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege--se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
(...)
II – prevalência dos direitos humanos;

O artigo 5º da Carta Magna Nacional segue com as ga- rantias individuais,
em especial a inviolabilidade do direito à vida:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis- tinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). (g.n)

A dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos e a
inviolabilidade do direito à vida somente subsistem se for garantido primeiro o
direito à vida. Sem a vida, não haverá nada!
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Capítulo XII
XII.- Direitos do Nascituro desde a concepção
XII.1 Código Civil e Jurisprudência
O Código Civil brasileiro também garante ao nascituro, desde o momento
da concepção, todos os direitos.
Código Civil Brasileiro
Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

A interpretação de que ele teria o direito a bens materiais e não o direito
à vida seria paradoxal, incompreensível.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em ação sobre seguro DPVAT, A SABER:
REsp 1.415.727-SC,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão
Julgado em 4/9/2014.
Quarta Turma DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO DPVAT EM
DECORRÊNCIA DE MORTE DE NASCITURO
A beneficiária legal de seguro DPVAT que teve a sua gestação interrompida em razão de
acidente de trânsito tem direito ao recebimento da indenização prevista no art. 3º, I, da Lei
6.194/1974, devida no caso de morte. O art. 2º do CC, ao afirmar que a “personalidade civil
da pessoa começa com o nascimento”, logicamente abraça uma premissa insofismável: a
de que “personalidade civil” e “pessoa” não caminham umbilicalmente juntas. Isso porque,
pela construção legal, é apenas em um dado momento da existência da pessoa que se tem
por iniciada sua personalidade jurídica, qual seja, o nascimento. Conclui-se, dessa maneira,
que, antes disso, embora não se possa falar em personalidade jurídica – segundo o rigor da
literalidade do preceito legal –, é possível, sim, falar-se em pessoa. Caso contrário, não se
vislumbraria qualquer sentido lógico na fórmula “a personalidade civil da pessoa começa”,
se ambas – pessoa e personalidade civil – tivessem como começo o mesmo
acontecimento. Com efeito, quando a lei pretendeu estabelecer a “existência da pessoa”, o
fez expressamente. É o caso do art. 6º do CC, o qual afirma que a “existência da pessoa
natural termina com a morte”, e do art. 45, caput, da mesma lei, segundo o qual “Começa a
existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo
no respectivo registro”. Essa circunstância torna eloquente o silêncio da lei quanto à
“existência da pessoa natural”. Se, por um lado, não há uma afirmação expressa sobre
quando ela se inicia, por outro lado, não se pode considerá-la iniciada tão somente com o
nascimento com vida. Ademais, do direito penal é que a condição de pessoa viva do
nascituro – embora não nascida – é afirmada sem a menor cerimônia. É que o crime de
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aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a “crimes contra a
pessoa” e especificamente no capítulo “dos crimes contra a vida”. Assim, o ordenamento
jurídico como um todo (e não apenas o CC) alinhou-se mais à teoria concepcionista – para a
qual a personalidade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só
possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento, haja vista que o nascituro é pessoa
e, portanto, sujeito de direitos – para a construção da situação jurídica do nascituro,
conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Além disso,
apesar de existir concepção mais restritiva sobre os direitos do nascituro, amparada pelas
teorias natalista e da personalidade condicional, atualmente há de se reconhecer a
titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais
importante, uma vez que, garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos
condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de
nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais. Portanto, o aborto
causado pelo acidente de trânsito subsume-se ao comando normativo do
art. 3º da Lei 6.194/1974, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do
nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. REsp 1.415.727-SC, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 4/9/2014. No caso analisado no Acórdão do Superior Tribunal
de Justiça, a pessoa humana existe desde a concepção e “o reconhecimento da titularidade
de direitos ao nascer só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o
direito à vida, que é o direito pressuposto a todos os demais.”

XII.2 – Academia Nacional de Medicina da Argentina
A Academia Nacional de Medicina, da Argentina, publicou uma
declaração, em 30 de setembro de 2010, contra a possibilidade de autorização do
aborto, com o texto abaixo:¹
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DA ARGENTINA
La ética y el juramento médico defienden al niño por nacer y toda vida
Frente a algunas manifestaciones recientes a favor de legalizar el aborto que se han
difundido en los medios, la Academia Nacional de Medicina quiere recordar principios
básicos de la ciencia y la práctica médicas que obligan y vinculan a todos los profesionales
del país.
La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su
hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos,
nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. Si
el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar las
mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la
vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones. Por ello, La Academia
Nacional de Medicina considera:
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Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia
comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de
derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y
los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país.
Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano.
Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana
como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de
Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un
día se comprometieron bajo juramento.
Que el derecho a la “objeción de conciencia” implica no ser obligado a realizar acciones que
contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo (Art.14, 19 y concordantes de la
Constitución Nacional).
Aprobada por el Plenario Académico realizado el 30 de septiembre de 2010.
(ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. La ética y el juramento médico defienden al niño por nacer y toda.
Disponível em: <vidahttp://www.acamedbai.org.ar/declaraciones/02.php>.)

A ACADEMIA DE MEDICINA ARGENTINA, sob o ponto de vista científico,
considera que “a criança por nascer, científica e biologicamente, é um ser humano
cuja existência começa no momento de sua concepção.”
Sob o ponto de vista jurídico, “é um sujeito de direitos como reconhecido
pela Constituição Nacional, os tratados internacionais anexos e os códigos nacionais e
provinciais de nosso país”.
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Capítulo XIII
XIII.-Habeas Corpus transformado em Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental
XIII.- Decisão que fugiu ao pedido na lide
A 1ª Turma do STF, composta pelos ministros Marco Aurélio,
presidente, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, em nosso entendimento,
transformou um habeas corpus incabível numa ADPF. No recurso, o impetrante reclamava da impossibilidade de sua permanência na prisão por ter trabalho e residência
fixos e ter bons antecedentes e do rigorismo na aplicação do art. 312 do Código de
Processo Penal, conforme anotado nos itens 1 e 2 da ementa:
1. O habeas corpus não é cabível na hipótese.
2. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que não estão presentes os requisitos
necessários para a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido, sustentam que: (i) os pacientes são primários, com bons
antecedentes e têm trabalho e residência fixa no distrito da culpa; (ii) a custódia cautelar é
des- proporcional, já que eventual condenação poderá ser cumprida em regime aberto; e
(iii) não houve qualquer tentativa de fuga dos pacientes durante o flagrante.

Se o Habeas Corpus não é cabível, ele deveria ter sido extinto de plano.
Se o pedido se refere a um tema, no caso a impro- priedade da permanência na
prisão pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal, o julgado deveria
se restringir ao pedido formulado pelos acusados.
Além de ser incabível, “por inadequação da via proces- sual”, como
declarado pela 1ª Turma do próprio tribunal, o Habeas Corpus foi transformado
numa ADPF, conforme texto do voto:
Nos termos da jurisprudência majoritária desta Primeira Turma (HC 109.956, Rel. Min.
Marco Aurélio; HC 128.256, Rel. Min. Rosa Weber), nessa hipótese, o processo deve ser
extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual. Nada obstante isso,
em razão da excepcional relevância e delicadeza da matéria, passo a examinar a
possibilidade de concessão da ordem de ofício.

De agora em diante, abre-se um caminho novo para ser aplicado nos
processos. Mesmo sendo incabível a via eleita, mesmo inexistindo os pedidos na
petição dos autores ou réus nos processos, os julgadores estarão obrigados a
examinar a “relevância e delicadeza da matéria” e decidir coisa diversa dos pedidos
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das partes e até transformar qualquer processo numa ADPF – art. 102, I, “a” da CF –
e declarar a inconstitucionalidade de norma ou lei federal, estadual ou municipal.

XIII.2. – Proibição da mulher de dispor de seu próprio corpo - Lei
Federal n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1.997
Além de todas as ponderações contrárias à descriminalização do aborto ,
na esfera penal ainda existem outras.
A Lei Federal n. 9.434, de 04.02.1997, com suas modificações posteriores,
proíbe a mulher gestante de dispor de partes de seu próprio corpo, v.g.:
Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e
partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou
parentes consangüíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em
qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula
óssea.(Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto
quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e
o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto.

A única exceção é se a doação for de tecido para ser utilizado em
transplante de medula óssea, porém se o “ato não oferecer risco para a sua saúde
ou para a saúde do feto.”
A decisão no habeas corpus extrapolou os pedidos e as leis.
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Capítulo XIV
XIV - Incompetência legislativa do STF
Podemos afirmar, constitucionalmente, que: cabe somente ao Poder
Legislativo aprovar e modificar as leis; que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, inc. II, CF) e que o STF não tem
competência legislativa.
O Supremo Tribunal Federal tem por função precípua julgar os casos
apresentados para enquadrá-los no texto da Constituição. Não para inventar
normas. Há algum tempo os operadores do Direito vêm reclamando sobre o
denominado “ativismo judicial” do STF.
A Constituição Federal, no seu artigo 102 e inciso I, es- tabelece a
competência do Supremo Tribunal Federal:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe: I – processar e julgar (...)”. Segue um extenso rol de competências para
processar e julgar.

Julgar os casos apresentados. Na Constituição Federal até existe a
competência do STF para propor a Lei Complementar da Magistratura, no artigo 93.
Mesmo nesse caso, não é uma competência legislativa, mas apenas propositiva. A
aprovação da proposta da LCM dependerá do Congresso Nacional. Não há nenhuma
abertura ao STF para interpretações modificativas do texto constitucional.
A Constituição assegura, no parágrafo único, do artigo 1º, que
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.”

Como escrito na Constituição, a função do STF é “processar e julgar”. O
ministros do Supremo Tribunal Federal estão legislando, mas não foram eleitos pelo
povo para fazer isso.
Com isso estão usurpando as competências legislativas dos deputados
federais, eleitos pelo povo para serem seus representantes na Câmara Federal. Os
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senadores representam os Estados federados, mas, também, o povo do seu Estado de
origem.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, além de usurparem a
atividade do Legislativo, estão violando a vontade do povo, majoritariamente contra
a autorização indis- criminada para a realização de abortos.
O ilustre constitucionalista Prof. Dr. Ives Gandra da Silva escreveu várias
vezes a respeito do “ativismo judicial”, que entendemos melhor denominado de
“ativismo legislativo”, nos dois artigos seguintes.
A ADPF 54 e o ativismo judicial do STF
Prof. Dr. Ives Gandra Martins
Publicado na Gazeta do povo em 19.04.2012
Tenho me preocupado, ultimamente – nada obstante o res- peito que tenho pelos
ministros da Suprema Corte –, com certo ativismo judicial que leva a permitir que um
tribunal eleito por uma só pessoa substitua o Congresso Nacional, eleito por 130 milhões
de brasileiros, sob a alegação de que, além de Poder Judiciário, é também Poder Legislativo
sempre que considerar que o Legislativo deixou de cumprir as suas funções.
Uma democracia em que a tripartição de poderes não se faça nítida, deixando de caber ao
Legislativo legislar, ao Executi- vo executar e ao Judiciário julgar, corre o risco de se tornar
ditadura se o Judiciário, dilacerando a Constituição, se atri- buir o poder de invadir as
funções de outro. E, no caso do Brasil, nitidamente o constituinte não deu ao Judiciário tal
função, pois nas “ações diretas de inconstitucionalidade por omissão” impõe ao Judiciário,
apesar de declarar a inércia constitucional do Congresso, notificar o Legislativo para tomar as providências necessárias.
Veja-se o caso da ADPF 54, em que o tribunal maior do país criou uma terceira hipótese de
impunidade ao aborto – o aborto eugênico, não constante do Código Penal (art. 128), que
só cuida do aborto terapêutico ou aborto sentimental (estupro). Reza o parágrafo 2.º do
artigo 103 da Consti- tuição Federal que “declarada a inconstitucionalidade por omissão
de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão adminis- trativo, para fazê-lo em trinta dias” (grifos
nossos).
Como se vê, nem por omissão inconstitucional do Congres- so poderia a
Suprema Corte legislar positivamente, devendo neste caso comunicar ao Congresso
Nacional que sua omis- são seria inconstitucional; não aplicar nenhuma sanção, se o
Congresso não produzisse a norma; não definir qualquer prazo para que o faça; e não
produzir a norma não produzi- da pelo Parlamento.
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Ora, se nem nas omissões inconstitucionais do Parlamento pode a Suprema
Corte legislar, com muito maior razão não poderia legislar em hipótese em que o Congresso
não legisla, porque todas as dezenas de projetos de leis que cuidam do aborto não
conseguiram passar pelas comissões parlamenta- res encarregadas, após audiências
públicas; a grande maio- ria do povo brasileiro é contrária à legalização do homicídio
uterino; não pertence à cultura do povo brasileiro provocar a morte de alguém pelo fato de
não haver tratamento curativo para uma determinada doença.
Ora, se a Constituição Federal fala em independência e har- monia entre os poderes da
República (artigo 2.º), não poderia autorizar a Suprema Corte a revestir-se de funções
legislati- vas para produzir normas – em assunto no qual o Congresso Nacional, apesar dos
inúmeros projetos de lei, entende, em respeito à maioria dos eleitores, que não deve
produzi-las– autorizando o aborto por anencefalia dos nascituros. Ape- sar de faltar
competência normativa à Suprema Corte para a criação de uma terceira hipótese de
aborto, data maxima venia, foi por ele criada, com ressalva aos brilhantes votos dos
ministros Ricardo Lewandowsky e Cesar Peluso.
O Congresso Nacional tem o poder de anular esta invasão de sua competência em legislar,
por força do inciso XI do artigo 49, segundo o qual “é da competência exclusiva do Congresso Nacional (...) zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Pode- res” (grifos meus), algo que poderá ainda fazer, dependendo
da vontade política dos congressistas ou da pressão popular sobre o Parlamento.
O Supremo Tribunal Federal e o Aborto
Prof. Dr. Ives Gandra Martins
Publicado na Carta Forense em 03.01.2017
A Suprema Corte decidiu que o aborto até o terceiro mês não é crime, pois ainda não há um
ser humano. Não haveria, pois, vida humana, antes de o feto estar inteiramente formado, razão pela qual qualquer mulher pode matar o filho gerado em seu ventre.
Apesar de a Constituição anterior apenas proteger “a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida” e não o “próprio direito à vida”, como o faz, com clareza, a Constituição
atual no artigo 5º, houve por bem, a Máxima Corte, entender que o Código Penal de 1940
(artigo 128) seria inconstitucional na sua restrição às outras formas de aborto que não o
tera- pêutico e o sentimental.
O Supremo não pode legislar, nem mesmo nas ações de inconstitucionalidade por omissão
do Congresso (artigo 103 § 2º), artigo este desprezado pelos bons juristas daquela Corte.
O que mais preocupa na decisão, embora só de uma Turma, é que o artigo 2º do Código
Civil, segundo o qual “todos os direitos do nascituro são assegurados desde a concepção”,
passa a ter um acréscimo “menos um, o direito à vida”!!!
Por outro lado, o Pacto de São José declara, em seu artigo 4º, que a vida é assegurada
desde a concepção, sendo, pois, conflitante a tomada de posição da referida Turma com o
Tratado do qual o Brasil é signatário.
No momento, há inúmeros Projetos de Leis em andamento no Congresso Nacional sobre
aborto, em que nas Audiências Públicas – participei de algumas – a maioria da população
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tem-se revelado contra a morte de nascituros provocada por quem deles deveria cuidar.
Ora, o que a população, por seus representantes legítimos por ela eleitos, ainda não
decidiu, a Suprema Corte, cujos integrantes são eleitos não pelo povo, mas por um homem
só, vem agora decidir.
Minha admiração pelos onze Ministros é imensa, inúmeras vezes já expressa em artigos,
conferências e livros, o que tor- na mais desconfortável contestar suas posições, até por
que tenho livros escritos com muitos deles, sobre tê-los como confrades em algumas
Academias.
Apesar da admiração e respeito, entendo que macularam a Lei Suprema, ao declararem
que uma das grandes conquistas do Século XXI é a da mulher assassinar seus filhos,
enquanto ainda dela inteiramente dependentes, pois nos seus ventres.
Certa vez, o consagrado Professor Jerome Lejeune, que de- tectou aspectos relevantes da
Síndrome de Down, membro da Academia Francesa de Letras, foi entrevistado por televisão inglesa, e lhe perguntaram por que fazia oposição ao aborto até três meses, adotado
na Inglaterra.
Sua resposta foi singela: “Se o nascituro não é um ser huma- no até os três meses, só pode
ser um ser animal. Ora, se para os ingleses a Rainha da Inglaterra foi um animal durante três
meses na sua forma embrionária, para, depois, tornar-se um ser
humano, isto é um problema deles, não meu, que sempre fui um ser humano, desde a
concepção”.
Valeria a pena os Senhores Ministros da Suprema Corte refletirem sobre as sábias palavras
do saudoso Professor Jerome Lejeune.

Repetindo o Prof. Dr. Ives Gandra Martins, “O Supremo não pode legislar,
nem mesmo nas ações de inconstitucionalidade por omissão do Congresso (artigo
103 § 2º), artigo este desprezado pelos bons juristas daquela Corte.”
Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que falta uma lei para suprir
determinada lacuna legislativa, que não é o caso desta ADPF, deverá encaminhar o
caso para a Câmara e o Senado Federais aprovarem lei sobre a matéria.
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Capítulo XV
XV.- Interpretação conforme a Constituição
A interpretação conforme exige algumas condições para ser aceitas. Na
decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal consta o seguinte:
3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios
arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu
âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.
A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como
o princípio da proporcionalidade.

É entendimento pacífico entre os constitucionalistas brasileiros que a
“interpretação conforme” somente será admitida quando o dispositivo legal em
comento oferecer diferentes possibilidades de interpretação, em relação ao texto
constitucional. Não é o caso.
Os vocábulos utilizados pelo legislador nos artigos 124 a 126 do Código
Penal não oferecem diferentes possibilidades de interpretação:
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
Pena – detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 125 – Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena – reclusão, de três a dez anos.
Art. 126 – Provocar aborto com o consentimento da gestante:
Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de
quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante
fraude, grave ameaça ou violência.

Os artigos 124 a 126 do CP são muito claros. As palavras e frases têm os
significados bastante explícitos e sem duplo sentido ou possibilidade de modificação
ou interpretação. Logo, não existe a possibilidade da “interpretação conforme”.
Mesmo que se quisesse interpretar subjetivamente, em função da
defesa dos “direitos humanos”, que está servindo para ensejar um sem-número
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de situações inusitadas, teríamos de sopesar a duplicidade de direitos: o da mulher e
o do bebê em formação.
A mulher tem o direito de eliminar o bebê?
O bebê não tem o direito à vida?
Nos casos de concorrência entre as vidas da mulher e do bebê, já existe a
previsão legal no artigo 128, inciso I, do Código Penal..
Também não se consegue entender o que se pretende dizer com o
princípio da proporcionalidade neste caso.
Qual a proporção que se quer medir: a gravidez bem acompanhada
pelo médico e saudáve com a eliminação da vida do bebê???
Ou se quer dizer que o crime cometido contra a criança, com todas as
qualificadoras do artigo 121 do Código Penal é menor que a falta de
responsabilidade do casal, que provocou a gravidez em relação consentida???
Ou, ainda, o que é pior, dizer que uma gravidez bem assistida e saudável
é pior que que matar um ser humano???
Finalmente, para interpretar esses artigos do Código Penal, o Supremo
Tribunal Federal, em nossa opinião, deveria se manifestar sobre a vigência, ou não,
da Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de San Jose da Costa Rica,
que garante o direito à vida desde a concepção e sobre o artigo 196, 197 e 198 da
Constituição Federal, para que o Estado proporcione excelente pré-natal para a mulher, em
todo o território nacional.

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP 07072-210 – Fone: (11) 4307-8555

Página 60 de 99

Capítulo XVI
XVI.- Direito à maternidade
XVI.1 –Garantia de vida no ventre - CF
A legislação caminha na direção da proteção à vida. A garantia de
exames desde o momento da concepção, a garantia de maternidade sadia e bem
acompanha- da são parte da garantia do direito à vida, do filho e da mãe.
A Constituição Federal, no seu artigo 6º, dentre os direi- tos sociais, mais
uma vez destaca o direito à vida, representa- do pela saúde:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desampa- rados, na forma desta Constituição.

Os artigos 196, 197 e 198 da Carta Magna garan- tem o direito à
saúde, obrigação do Estado, que implica na manutenção da vida, com
atendimento integral, desde a concepção:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Es- tado, garantido mediante políticas
sociais e econô- micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita direta- mente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde inte- gram uma rede regionalizada e
hierarquizada e cons- tituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada es- fera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.

O artigo 203 e seu inciso I, da CF, definem os estágios da vida humana:
maternidade, infância, adolescência e velhice:
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;(g.n.)

O que é a maternidade prevista nos artigos 6º e 203 da Constituição
Federal?
A maternidade é, exatamente, a existência de um novo ser humano
em gestação, gerado a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide.
Logo, o ser humano em gestação está protegido pela Constituição Federal
e, se gerado, deverá ser mantido.

XVI.2 - Código do Consumidor
A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Código do
Consumido também estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser
humano, que deve ser preservada a autonomia das pessoas na defesa da integridade
física e mo- ral, que deve existir igualdade na assistência à saúde:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

A tentativa de modificar o entendimento, indiscutível, sobre o
surgimento da vida no momento da fertilização do óvulo, levará à necessidade de
alteração de vários textos legais e direitos decorrentes da gravidez.
Não cabe na imaginação popular que o legislador constitucional teria
escrito que a mulher tem “proteção à maternidade após doze semanas”.
No caso de se imaginar que a pessoa humana somente existiria a partir
de doze semanas, como ficaria a Constituição? Mudar-se-ia o inciso primeiro, para
acrescentar esse tempo:
– a proteção à família, à maternidade após doze semanas, à infância, à
adolescência e à velhice.
A proposta de abortamento é insustentável tanto no campo científico
quanto no jurídico.
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Capítulo XVII
XVII.- Garantias constitucionais e trabalhistas à maternidade
XVII.1 – Garantia constitucional à gestante
A Constituição Federal prevê a licença à gestante, para garantir o
nascimento e o início de vida saudável para o bebê, em companhia da mãe:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e
vinte dias;

XVII.2 – Garantia trabalhista à maternidade
A Consolidação das Leis do Trabalho é mais específica na abordagem da
gravidez, não deixando margem a dúvidas:
CLT - Art. 391 – Não constitui justo motivo para a res- cisão do contrato de trabalho da
mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.
Parágrafo único – Não serão permitidas, em regu- lamentos de qualquer natureza
contratos coletivos ou individuais de
trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de
gravidez.
Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à
empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013)

Na legislação trabalhista, a proteção à maternidade se dá a partir do
conhecimento do “estado de gravidez”, que se caracteriza pela primeira prova de
gravidez, feita até por dispositivos vendidos em farmácia. Portanto, desde a
fertilização do óvulo pelo espermatozoide a garantia trabalhista brota na relação
laboral.
São raros os casos em que a gravidez provoca distúrbios no organismo da
gestante desde o início. Nesses casos, a gestante tem o direito de se afastar do trabalho,
sem nenhum prejuízo, desde o primeiro instante da gravidez.
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XVII.3 – Demissão sem justa causa até a 12ª semana
O artigo 477 da CLT permite a demissão do trabalhador, sem justa causa:
"Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação
das relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma indenização, paga na
base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa".
A possibilidade de eliminação do bebê até a décima segunda semana leva
a várias indagações sobre o contrato laboral.
Dedução lógica: com a possibilidade de eliminação do bebê, na lógica jurídica,
ele deixa de existir até a décima segunda semana de gestação.
Pergunta: Haverá alteração na redação dos artigos 391 e 391-A da CLT, para
acrescentar que a garantia acontecerá somente a partir de doze semanas, pois
até aí a mulher pode decidir pelo aborto?
Pergunta: A empregada precisará se afastar da empregadora até que decida
se vai eliminar a criança?
Pergunta: A empresa considerará o início da gestação somente após esse
tempo fatídico de doze semanas?
Pergunta: A empresa poderá demitir, sem justa causa, até a décima segunda
semana, considerando que pela lógica jurídica ele não existirá até essa data?
Pergunta: O contrato laboral ficará suspenso até que a mulher decida se vai
eliminar seu bebê?
Pergunta: No caso de necessitar de afastamento antes das doze semanas, sem
definir se vai eliminar a criança ou não, como ficarão os vínculos entre a
empresa, o INSS e a gestante?
Pergunta: Se a gestante se afastar logo no início da gestação, ela devolverá os
valores recebidos referentes ao período, se não optar pela eliminação do bebê?
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Pergunta: Se ela se afastar e optar pela eliminação do bebê, qual será a
contagem de tempo para ela retornar ao trabalho ?
Caso a tese da facilitação para a eliminação de bebês venha a ser
adotada, haverá necessidade de uma gama enorme de alterações legislativas para o
esclarecimento da relação trabalhista em caso de gravidez.

XVII.3 - Proteção à maternidade na adoção
Para garantir as vidas das pessoas, a adoção de criança foi equiparada à
gravidez, na esfera trabalhista. A Lei nº 10.421, de 15.04.2002, alterou dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, para incluir a proteção à vida às crianças adotadas,
com a concessão de licença maternidade para a pessoa humana adotante:
Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança será concedida licença-maternidade nos termos do art.392, observado o disposto
no seu § 5o.

A vida continua a ser o mais importante de todos os direitos da pessoa
humana. A mudança da forma natural de surgimento da vida, por decisão jurídica
destinada a permitir a liberação do aborto, em qualquer tempo, precisa ser examinada com muito cuidado, pois há reflexos de todos os tipos, inclusive na legislação
trabalhista.
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Capítulo XVIII
XVIII.- Gravidez esperada, inesperada ou indesejada
Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, falecido em 2012, Bispo Diocesano da
cidade de Guarulhos, escorado na sua larga ex- periência de dezenas de anos
confessando mulheres de todas as idades, classificava as relações sexuais e gravidezes
em três categorias: esperada ou buscada, inesperada e indesejada.
Até poderíamos dizer que essa divisão não é uma novi- dade, se
compararmos com as frases “amor é cristão” e “sexo é pagão”, da bela canção de Rita
Lee. No cotidiano, infeliz- mente, há a terceira classe, do sexo forçado ou violento,
que caracteriza sexo não consentido do crime de estupro.

XVIII.1 – Gravidez esperada
A gravidez esperada ou buscada é aquela em que os ca- sais, homens e
mulheres envolvidos no relacionamento amo- roso ou matrimonial, querem
ardentemente o nascimento de um filho. De tão querida, às vezes a concepção é
buscada por meios científicos para a sua efetivação. Até cirurgias intraute- rinas para
salvar o bebê são enfrentadas por esses casais em nossos dias.

XVIII.2 – Gravidez inesperada
A gravidez inesperada acontece quando o casal está num
relacionamento sexual, m u i t a s vezes amoroso, outras sem nenhuma afetividade,
mas consciente da possibilidade da gravidez., por longo tempo. De repente, surge a
gravidez! Nesse caso o relacionamento sexual foi consentido, durante todo o tempo.
Não é uma gravidez indesejada, mas inesperada. O relacionamento pode
estremecer e o casal buscar o aborto, para “resolver o problema”.
Não há a presença do crime de estupro nesse caso, logo não há a
possibilidade de utilização da lei penal para obter a eliminação da vida humana em
formação dentro do útero.
Já escrevemos acima que as pessoas precisam ser responsabilizadas por
seus atos. Qualquer motorista sabe que não pode dirigir embriagado. No caso de se
portar contrário à norma legal de trânsito, dirigindo bêbado, ele poderá provocar um
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acidente, inclusive com mortes, e deverá ser penalizado. Ele assume o risco de
provocar uma colisão e uma morte.
Analogamente, os casais que praticam sexo sem compromisso,
assumem o risco de, em algum momento, acontecer uma gravidez inesperada. Não
podem matar o bebê, fruto daquela prazerosa relação sexual, um ser humano com
todos os direitos.
O homem e a mulher, envolvidos na concepção, devem procurar o SUS,
para o pré-natal e, quando do nascimento do bebê, caso não queiram permanecer
com ele, podem doá-lo a outros casais que buscam um filho por não ter condições de
concebê-lo.
A responsabilidade pela vida do bebê ultrapassa a do casal que o gerou.
O Código Civil, no artigo 1696, pre- vê a responsabilização da família e dos
ascendentes no provisionamento de alimentos. A maioria das pessoas não sabe
que pode ajuizar ação de alimentos contra os avós e ou- tros parentes, a saber:
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é re- cíproco entre pais e filhos, e extensivo a
todos os as- cendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de
outros.

Portanto, se o homem ou a mulher estiverem fugindo às suas
responsabilidades, a busca da manutenção do bebê pode ser feita através de ação
judicial contra os avós da criança.
No âmbito penal, existe o crime de abandono, que de- veria ser aplicado
em todos os casos de tentativa de evitar a responsabilidade. Está no artigo 244 do
Código Penal:
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsis- tência do cônjuge, ou de filho menor de
18 (dezoito) anos ou inapto
para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes
proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia
judicialmen- te acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de
socorrer descendente ou ascendente, grave- mente enfermo: (Redação dada pela Lei nº
10.741, de 2003)
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário
mínimo vigente no País. (Redação dada pela Lei nº 5.478, de 1968)
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Parágrafo único – Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de
qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o
pagamento de pensão alimentícia judicial- mente acordada, fixada ou majorada. (Incluído
pela Lei nº 5.478, de 1968)

Finalmente, a Constituição Federal, no seu artigo 227, estabelece que é
dever da família, da sociedade e do Estado garantir o direito à vida:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Es- tado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionaliza- ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colo- cá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

A conclusão é obvia: os casais, a família e os ascenden- tes dos
envolvidos na gravidez devem ser responsabilizados, através da aplicação das leis
vigentes para a preservação da vida do bebê, desde a sua concepção.
Não se pode eliminar a vida do bebê. As clínicas escon- didas para a
realização de abortos são matadouros de seres humanos e estão proibidas de existir.
E assim devem continuar proibidas.

XVIII.3 – Gravidez indesejada – relação sexual forçada
A gravidez indesejada é aquela obtida com o uso de formas violentas,
ameaças, coações ou outros meios que de- monstram a falta de consentimento da
mulher ou a impedem de resistir à realização do ato sexual.
O Ministro Luís Roberto Barroso, que teve seu voto confirmado pelos
Ministros Rosa Weber e Edson Fachin, argumentou que o Estado não pode obrigar a
mulher a ter uma gestação indesejada.
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da Penha,
esclarece o que é violência sexual:

Art. 7º. São formas de violência contra a mulher, entre outras:
(...)
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III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relação sexual não desejada (...).

A gravidez ou gestação indesejada somente pode ser decorrente do
crime de estupro (art. 213-CP). Nesse caso, o inciso II, do artigo 128-CP autoriza o
aborto.
A fundamentação do voto do Ministro Luís Roberto Barroso não se aplica
ao caso apontado no Habeas Corpus por ele julgado, pois não existiu o crime de
estupro contra as mulheres que estavam na clínica.
Portanto, não existiu gravidez indesejada, o crime persiste.
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Capítulo XIX
XIX - Estupro – Aborto – Pena de Morte
Em 1970, no conhecido caso “Roe x Wade”, a autora Norma L.
MacCorvey (“Jane Roe”), alegando que sua gra- videz era decorrente de estupro,
ajuizou ação para obter o aborto. Henry “Wade” era o representante do Estado do
Te- xas e responsável pela defesa do Estado.
Segundo consta, “Jane Roe” deu à luz uma filha que foi encaminhada
para adoção. Mais recentemente, houve a informação de que ela, Norma L.
MacCorvey, alegou que foi enganada e o caso foi uma farsa.
Em 1973, a Suprema Corte Americana julgou o caso e decidiu pela
liberação do aborto no caso do estupro. Essa de- cisão alavancou a discussão sobre o
tema, o direito da mulher de realizar o aborto quando assim o desejar.
No Brasil, recentemente, instalou-se a Comissão Par- lamentar de
Inquérito da Pedofilia, destinada ao exame dos crimes e agravamento das penas
para, se não eliminar, ao me- nos reduzir a impunidade. Nessa CPI foram examinados
os crimes de estupro.
Em vários casos de estupro, há a fecundação do óvulo da mulher. Nessas
situações, o Código Penal, no artigo 128, prevê a possibilidade de abortamento:
Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: II – se a gravidez resulta de estupro
e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu
representante legal.

O crime é cometido e é necessária a punição do infrator. Para que haja a
possibilidade de abortamento, é necessário o registro do crime para dar a
possibilidade ao Ministério Público de ajuizar a ação penal contra o criminoso.
O registro do crime, atualmente, só é possível através da lavratura do
BO – Boletim de Ocorrência – seguido da abertura do Inquérito Policial pela
autoridade, para punir o criminoso.
Objetivamente falando, o aborto, se comparado ao homicídio, poderia
ser considerado o mais ignominioso de todos os crimes destinados à eliminação da
vida humana.
Não seria classificado como um homicídio simples, que tem pena de 6 a
20 anos de reclusão (art. 121, CP). Nesse caso, poderiam incidir várias qualificadoras:
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os meios empregados são insidiosos ou cruéis, incluindo envenenamento, tortura
ou asfixia (art. 121, §2º, III, CP); o ofendido sempre é absolutamente indefeso (art.
121, §2º, IV, CP); é praticado contra um descendente (art. 61, II, e, CP), contra uma
criança (art. 61, II, h, CP), e muitas vezes por um médico que tem o dever de defender
a vida (art. 61, II, g, CP).
Até o motivo fútil (Art. 61, II, “a”) há que ser considerado, pois matar por não ter
meios de criar um filho não é jus- tificativa. Atualmente, o Estado fornece leite,
bolsa-família, remédios, auxílio maternidade, há os alimentos gravídicos e outros
benefícios. E, como dizemos noutro capítulo, há a possibilidade de responsabilizar o
pai e os avós.
O filme O grito silencioso - https://padrepauloricardo.org/blog/assista-ao-filme-o-grito-silencioso -, que
teria sido gravado pelo Dr. Bernard Nathanson, considerado o “rei do aborto” com
mais de 5.000 bebês eliminados, mostra a agonia e o sofri- mento do bebê fugindo
da cânula que o sugará. Depois disso, o Dr. Bernard Nathanson tornou-se defensor da
vida.
Encerrando este capítulo, nos perguntamos: as pessoas que são favoráveis à
liberação do aborto não estão estimulando a violência e a criminalidade?
Entendemos que sim, pois os militantes dessa causa estão instigando outras
pessoas a eliminarem seus filhos, que estão no útero, de forma sanguinária e
violenta.
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Capítulo XX
XX.- Proibição Constitucional da aplicação da pena de morte no
criminoso ou em terceiro
A persecução penal se inicia com a abertura do inqué- rito policial, na
forma do artigo 4º do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 4º. A polícia judiciária será exercida pelas auto- ridades policiais no território de suas
respectivas cir- cunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

A proibição da aplicação da pena de morte é cláusula pétrea da Carta
Magna nacional, prevista no artigo 5º, inciso XLV e XLVII, letra “a”:
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do conde- nado, podendo a obrigação de reparar o
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executa- das, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVII – não haverá penas:
de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos ter- mos do art. 84, XIX;

A interpretação do dispositivo constitucional determina que não haverá
nenhum tipo de pena de morte, seja qual for o estágio da vida da pessoa humana.
Se for autorizado e realizado um abortamento sem o registro da
ocorrência e a abertura do inquérito policial, para possibilitar a identificação e o
apenamento do infrator, tere- mos o seguinte quadro:
O criminoso poderá ficar impune (não foi denuncia- do e não será
alcançado pela pena referente ao crime cometido);
O ser humano gerado, indefeso e inocente, no caso de realização do
aborto, será vítima da omissão do Estado, em responsabilizar os envolvidos e em cumprir a
sua obrigação constitucional.
E, de quebra, o Estado ainda estará violando a Constituição Federal a
autorizando a aplicação da pena de morte num inocente e indefeso ser humano em
gestação.
Especialmente nos casos com vítimas menores ou ado- lescentes, ainda
que o agente seja membro da família, a vítima, seus familiares, o Estado e a
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sociedade não podem ocultar um de crime de tal magnitude, nem se pode permitir
a impunidade.
Diante desse quadro, não há a mínima possibilidade de ser autorizado
um aborto, sem o registro do Boletim de Ocorrência seguido da imediata abertura
do inquérito poli- cial para identificar e punir o autor do delito.
As estatísticas registradas no Anuário de Segurança Pública apontam
50.438 casos de estupro em 2014 e 45.460 em 2015, e 7.846 tentativas de estupro
em 2014 e 6.988 em 2015.
Dentro desses números deve ser considerada a edição da Lei nº
2015/2009 que, além da conjunção carnal, incluiu os “atos libidinosos” e os
“atentados violentos ao pudor” na tipificação do crime de estupro.
Os atos libidinosos são aqueles praticados com o objetivo de satisfação do
desejo sexual do agente, sem que aconteça a conjunção carnal. Um beijo obtido à
força, por exemplo, pode ser considerado estupro por ser um ato libidinoso. E o
atentado violento ao pudor é “constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da
conjunção carnal”.
A mulher vítima do crime de estupro fica com as sequelas, em qualquer
das duas situações: se concordar com a rea- lização do aborto, tirando a vida do ser
humano que está no seu útero, carregará, para sempre, em seu coração e em sua
mente, a dúvida e a culpa pelo ato, ficando psicologicamente afetada no restante de
sua vida; se aceitar o nascimento da criança, haverá a dúvida sobre a manutenção
dela consigo ou fazer a doação para terceiros.
Há crimes de estupro em que as provas estão escancaradas. Nesses, é
necessário um trabalho investigatório bem acurado, para não se permitir que o
criminoso escape sem punição. Há, também, os casos de gravidez inesperada e,
nesses casos, não há crime. O homem e a mulher devem assumir a
responsabilidade de criar a criança gerada de seu relacionamento sexual consentido
ou de doá-la a um casal interessado na adoção.

Rua Piauí, 347 – Vila Rosália – Guarulhos – SP – CEP 07072-210 – Fone: (11) 4307-8555

Página 73 de 99

Capítulo XXI
XXI.- Direitos Individuais e Coletivos
XXI.1- Expansão demográfica nacional sustentável
O Ministro Luís Roberto Barroso se utilizou de várias premissas para
chegar às suas conclusões, as quais são enfrentadas e derrubadas neste capítulo.
Disse ele, no item 4, que:
(...) a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas
existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e
no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e à igualdade da mulher, já que homens não
engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade
da mulher nessa matéria.

E acrescentou os últimos argumentos, no item 6 da ementa que o
impedimento ao aborto é uma “medida de duvidosa adequação para proteger o
bem jurídico”:
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos que se
cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico
que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo
seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e
menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de
contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições
adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais
(problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios.

Data vênia, não se trata de “bem jurídico”. Trata-se de uma vida humana,
um brasileiro a nascer e continuar a cidadania brasileira.

XXI.2 - Prevalência do direito coletivo sobre o individual
No julgamento do caso da “vaquejada”, o Ministro Marco Aurélio trouxe
à baila o conflito entre o direito individual e o coletivo, dizendo que prevalece este
último:
No julgamento do Mandado de Segurança nº 25.284, de minha relatoria, relativo à
criação da “Reserva Extrativista Verde para Sempre”, depois de afirmar que “todos têm
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida,” o qual impõe “ao poder público e à coletividade o
dever de de- fendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, apontei
que, considerado o disposto no artigo 225, “conflito entre os interesses individual e
coletivo resolve-se a favor deste último”. O compor- tamento decisório do Supremo diante
da necessida- de de ponderar o direito ao meio ambiente com os direitos individuais de
naturezas diversas tem sido o de dar preferência ao interesse coletivo.

O texto do voto esclarece que o poder público e a coleti- vidade têm o
dever de defender o direito coletivo e de preservar o meio ambiente para as
gerações atual e futura.
A futura população brasileira tem direito somente ao meio ambiente? Ou
também tem o direito de continuar con- vivendo com humanos?
Parece que, juridicamente, a preservação do direito de nascer do ser
humano é mais importante que o meio ambien- te, pois a vida humana tem mais valor
que uma árvore ou um animal de “vaquejada”.
Continuou o insigne Ministro Marco Aurélio:
O artigo 225 da Carta Federal consagra a proteção da fauna e da flora como modo de
assegurar o direi- to ao meio ambiente sadio e equilibrado. Cuida-se de direito
fundamental de terceira geração, funda- do no valor solidariedade, de caráter coletivo
ou difuso, dotado “de altíssimo teor de humanismo e universalidade” (BONAVIDES,
Paulo. Curso de Di- reito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 523).
Como direito de todos, a manutenção do ecossistema também a esses incumbe, em benefício das gerações do presente e do futuro. O indivíduo é considerado titular do direito
e, ao mesmo tempo, destinatário dos deveres de proteção, daí por que encerra
verdadeiro “direito-dever” fundamental (CRUZ, Branca Martins da. Importância da
Cons- titucionalização do Direito ao Ambiente. In: BO- NAVIDES, Paulo, et all (Orgs.).
Estudos de Direito Constitucional em Homenagem a Cesar Asfor Ro- cha. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 202).
Quanto a se fazer presente essa via de mão dupla, não existe nem pode existir controvérsia.
O dever geral de favorecer o meio ambiente é indisputável. A problemática reside em saber o
nível de sacrifício que os indivíduos e a própria coletividade podem e de- vem suportar para
tornar efetivo o direito. Ante essa circunstância, não raro fica configurado
o confronto com outros direitos fundamentais, tanto individuais, como o da livre iniciativa,
quanto igualmente difu- sos, como o concernente às manifestações culturais
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enquanto expressão da pluralidade, de que trata o aludido artigo 215 do Diploma Maior.
Cumpre ao Supremo, tendo em conta princípios constitucionais, harmonizar esses conflitos
inevitáveis.

O texto do V. Acórdão diz que “cuida-se de direito fundamental de
terceira geração, fundado no valor solidarieda- de, de caráter coletivo ou difuso,
dotado ‘de altíssimo teor de humanismo e universalidade’” que deve ser adotado
“em benefício das gerações do presente e do futuro. O indivíduo é considerado
titular do direito e, ao mesmo tempo, destinatário dos deveres de proteção, daí por
que encerra verdadeiro‘direito-dever’ fundamental”.
Portanto, o aborto contraria o “altíssimo teor de humanismo e
universalidade” e o do nascimento da criança é toda a coletividade nacional, toda a
Nação brasileira, que precisa garantir os seus presente e futuro.

XXI.3 - Custos econômicos – eliminação da cidadania brasileira
A Nação Brasileira já está em alerta em relação à estabilidade e futuro de
nosso povo. A redução dos nascimentos está levando ao risco da diminuição da
população.
Quem estuda o “tempo” desse relógio é o IBGE. A pesquisa saiu nesta
terça-feira (30). Em 2015, éramos 204,5 milhões de brasileiros. Pois bem, agora
somos pouco mais de 206 milhões, crescimento de 0,8%.
E a tendência é que esse crescimento seja cada vez menor. Esse relógio
que cronometra “quantos somos” tem data certa para começar a rodar para trás: vai
ser daqui a 28 anos.
A tabela parece uma contagem regressiva: 1,4% de cresci- mento (2001),
0,97% (2011), 0,9% (2013), 0,83% (2015) e, agora, 0,8% (2016). A estimativa do IBGE
é que em 2044 o Brasil tenha, na linguagem técnica, crescimento negativo: – 0,03%.
Ou seja, vamos encolher.
Um quarto dos municípios pesquisados (5.570) já registra redução da
população. O mais populoso, segundo a pesquisa – nenhum segredo –, São Paulo:
12.038.175 habitantes. (http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/08/pesquisa-aponta-queda-nocrescimento-populacional-no-brasil.html
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Neste ponto, entra o argumento do Ministro Luís Roberto Barroso sobre
a impossibilidade de gravidez do homem: “e à igualdade da mulher, já que homens
não engravidam”.
A Nação brasileira precisa do crescimento demográfico sustentável de
sua população, sob pena de um colapso populacional futuro com a falta de
nascimentos.
A única possibilidade conhecida de continuidade da es- pécie humana é
com o desenvolvimento da pessoa dentro do útero da mulher, mesmo com a
fecundação do óvulo in vitro. A gestação deve ser no útero da mulher, seja ela a mãe
biológica ou “barriga alugada”.
A autorização para o aborto indiscriminado poderá re- duzir, muito
rapidamente, o ritmo de nascimentos de bebês brasileiros. Com isso, o desequilíbrio
entre nascimentos e falecimentos poderá se adiantar, acontecer antes de 2044.
Se, no entendimento do próprio STF, o interesse coletivo deve prevalecer
sobre o individual, o interesse de uma Nação inteira deve prevalecer sobre o
individual de uma mulher brasileira.
A decisão dos ministros do STF, de liberar indiscriminadamente o
aborto, está frontalmente contra o interesse coletivo da Nação brasileira.
Continuando o exame das afirmações do ministro, disse ele:
(i): ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende
tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o número de
abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro.

Interpretando, ele quer dizer que o número de abortos clandestinos –
que estão baseados em dados empíricos, estimativos e hipotéticos – continua o
mesmo independentemen- te da lei penal. Essa tese significa a negação total da lei,
ao se dizer que a lei não tem qualquer valor, pois independentemente de sua
existência, os crimes continuam a ser praticados em igual intensidade.
Essa afirmação é absurda sob o ponto de vista jurídico. Significa dizer,
por exemplo, que a Lei Seca – proibição de dirigir embriagado –, se não existisse,
não faria nenhuma falta.
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E, também, sob o ponto de vista matemático e médico, pos, conforme
visto acima que o problema brasileiro não é o aborto, mas a falta de atendimento
médico-hospitalar no sistema de saúde pública nacional.
Escreveu o ministro no item:
(ii): é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos
lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de contraceptivos
e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições adversas.

Nesse ponto o ministro tem alguma razão.
O Estado deve proporcionar um sistema de saúde que possibilite o
atendimento médico imediato, os procedimentos hospitalares imediatos e, no caso
da mulher grávida, o atendimento pré--natal especializado, em todo o país e não
somente em algu- mas localidades. Um atendimento que não deixe a mulher com
o bebê morto em seu útero por oito dias, por exemplo.
O Estado, representado pelo Judiciário, não pode autorizar nem
determinar a matança de seus futuros filhos.

XXI.4 - Custos sociais financeiros
Por último, no item (iii), afirma o ministro que:
(iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de
saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios.

A controvérsia sobre o aborto pode ser encaminhada, também, para o
direito coletivo de sustentabilidade humana da Nação, com a análise dos “custos
sociais”.
Nesses “custos sociais”, o ministro fala em problemas de saúde pública e
mortes.
Os problemas de saúde pública no Brasil são inquestionáveis, sob o
ponto de vista da total falta de atendimento médico-hospitalar, conforme
amplamente demonstrado nos capítulos anteriores.
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No município de São Paulo, por exemplo, havia 500 mil pessoas
esperando por exames médicos, a maioria com mais de seis meses de espera. A OMS
diz que o atendimento médico deve ser melhorado, para reduzir as mortes.
Utilizando as mesmas premissas e linha de raciocínio do Ministro Luís
Roberto Barroso, passamos, agora, à análise dos “custos sociais” sob o aspecto
econômico, existentes entre os abortos/curetagens e os nascimentos de bebês no
Brasil, para se chegar a uma conclusão sobre a melhor solução.
Na reportagem da Folha de São Paulo, “SUS atende 100 vezes mais casos
pós-aborto do que faz interrupções legais”, do “Aos Fatos”, 10/03/2016 – 06h00,
consta o seguinte:
“A falta de dados que revelem, com detalhes, quantas pacientes são atendidas pelo
SUS em decorrência de abortos clandestinos coloca pouco mais de 181 mil mulheres
num grupo que passou por curetagem, seja ela pós-aborto espontâneo, ilegal ou por
complica- ções pós-parto. O número é de 2015. Outras 10.623 mil passaram por um
procedimento conhecido como AMIU, que é o esvaziamento do útero por aspiração
manual intrauterina. De todas essas, 59 morreram. O custo, somando ambos os
procedimentos, foi de R$ 40,4 milhões.
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2016/03/10/sus-atende-100-vezes-mais-casos-pos-aborto-do-que-faz-interrupcoes-legais.htm>

Embora não haja dados verdadeiros, afirma-se que, em2015, 181 mil
mulheres fizeram curetagens, ao custo total de R$40,4 milhões de reais.
O custo dos nascimentos é infinitamente maior. O IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística informa que, em 2015, nasceram 2.945.344
bebês.

Registros de Nascimentos
Em 2015 foram registrados 2 945 344 nascimentos ocorridos durante 2015 contra 2 904
964 em 2014, um aumento de 1,4% (Tabela 1). A maior contribui- ção para os nascimentos
do País é proveniente da Região Sudeste, com 1 177 165 registros, embora essa região
tenha apresentado a menor variação po- sitiva em relação aos nascimentos de 2014,
0,9%. Ao contrário das demais regiões, a Região Norte apresentou uma variação negativa
de -0,3%. O cres- cimento dos nascimentos
ocorridos e registrados em 2015, nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul foi de 1,2%,
2,3% e 2,4%, respectivamente. <http://biblioteca.ibge.gov. br/visualizacao/periodicos/135/rc_2015_v42.pdf>
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Não vimos, até agora, nenhuma publicação com os cálculos dos custos
sociais ou financeiros dos nascimentos brasileiros. Vamos a eles:

XXI.5 - R$14.137.651.200,00 – custo de nascimentos
2.945.344 nascimentos, na esfera trabalhista, autorizam o mesmo
número de licenças-maternidade de, no mínimo, 120 dias para cada mulher.
Multiplicando os dois números, nascimentos e dias de licença, temos 353.441.280 de
dias não trabalhados pelos nascimentos do ano de 2015.
Considerando-se que todas as mulheres fossem trabalhadoras registradas
e que receberam o salário mínimo de R$880,00 por mês, se dividido por 22 dias de
trabalho mês, temos o valor diário de R$40,00 de salário por dia. Multiplicando-se
o salário dia de R$40,00 pelos 353.441.280 dias de afastamento por licença
maternidade, temos o custo anual de R$14.137.651.200,00 (quatorze bilhões, cento e
trinta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos reais). Esses
valores não incluem os custos do pré-natal, do parto, das internações das mães e dos
bebês e todo o serviço de aten- dimento médico futuro.
Se formos raciocinar em termos de “custos sociais”, pelo ângulo
f i n a n c e i r o , chegaríamos à conclusão que o melhor seria impedir todos os
nascimento de novos brasileiros.

XXI.6 - R$23.040.000.000,00 – custos dos presos
No caso dos prisioneiros , aconteceria o mesmo. Noticia-se que temos
cerca de 800.000 – também é uma estimativa, pois as autoridades brasileiras estão
tentando contar as pessoas sob custódia – presos no Brasil.
Os governos informam que o custo médio por indivíduo preso é de
R$2.400,00 por mês, ou R$28.800,00/ano. Multiplicando 800.000 por R$28.800,00
temos R$23.040.000.000,00 (vinte e três bilhões e quarenta milhões de reais) por
ano. Um número bastante alto, quase o dobro do valor investido com os
nascimentos! Nesse caso, seguindo o raciocínio referente aos “custos sociais”,
também deveríamos eliminar todos os presos? É claro que a resposta é não!
Se as premissas não se sustentam, as conclusões também seguem o
mesmo caminho: matar as pessoas no útero, na infância, na juventude, na
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maturidade, na velhice, na prisão ou na UTI não são soluções humanas, éticas, morais,
econômicas ou de qualquer outro ângulo que se queira examinar.
O aborto é um problema de FALTA de saúde pública. Precisamos resolver
os problemas, melhorar a saúde pública, e não de matar pessoas, estejam elas na
fase da gestação, em coma no hospital ou na prisão!
Enquanto o legislador procura, cada vez mais, proteger a vida, a
maternidade, a saúde, os deficientes e os idosos, o STF caminha para recomendar a
morte, no nascedouro da vida. Enquanto a Medicina Fetal caminha para o salvamento das vidas, realizando cirurgias e outros procedimentos no bebê dentro o útero, o
STF caminha para liberação da morte.
A Exma. Presidente do STF, Ministra Cármen Lúcia, em sua posse na
presidência do Supremo Tribunal Federal, disse que o protocolo exigia que ela se
dirigisse, primeiramente, à mais alta autoridade presente. E acrescentou que a mais
alta autoridade presente era o cidadão brasileiro.
Determinada a mais alta autoridade do Brasil – o povo, de quem emana
todo o direito –, espera-se que os ministros do Supremo Tribunal Federal revejam
suas posições: reflitam e deixem de legislar e de criar novas interpretações jurídicas
edeixem de contrariar a vontade do povo, que é majoritariamente contra a liberação
do aborto e que, somente ele tem o poder de decidir essa questão nacional.
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Capítulo XXII
XXII – Equívocos no site da Câmara Federal
XXII.1 - Números Câmara Federal: nascimentos, curetagens e abortos
Como vimos acima, o Dr. Mário Burlacchini faz as seguintes estimativas
em relação aos abortos:
Desde o momento em que a mulher percebe que está grávida, ou seja, em que tem um
atraso menstrual e o teste de gravidez dá positivo, a taxa de abortamento fica em torno de
15%. No entanto, se considerarmos período anterior ao teste positivo, porque demora
algumas semanas para isso acontecer, esses números podem chegar a 30% ou 40%.

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – registrou
2.933.186 nascimentos de bebês em 2014:
Segundo estimativa do IBGE para 2014, nascerão até o último dia deste
ano 2.933.186 brasileiros, ao mesmo tempo em que outros 1.227.792 vão morrer até
31 de dezembro. Isso é pura estatística. A diferença entre os dois números é de
1.705.394. Esse é o nosso crescimento vegetativo.
Acrescentando mais 30% de abortos espontâneos sobre os 2.933.186
nascimentos, teríamos aproximadamente 879.955 abortos espontâneos acontecidos
por ano, computando-se os acontecidos antes do conhecimento da gravidez e os
depois do diagnóstico dela.
Hipoteticamente, considerando-se o percentual de 15%, para os abortos
espontâneos acontecidos após o conhecimento das gravidezes, teríamos (15% de
879.955) 134.993.
Os números de curetagens registrados giram em torno de 180.000 por
ano, ou seja, em torno de 20,5% dos abortos espontâneos (20,5% de
879.955=180.390). A diferença é de 5,5%, ou 45.457 por ano, muito distante dos
números usa- dos na defesa da liberação do aborto.
Não se pode admitir a afirmação de que existam “200 mil abortos
clandestinos por ano”. Essa informação é total- mente contestável, conforme os
números acima. As probabilidades indicam que esses abortos foram espontâneos,
por inúmeras causas, e necessitaram de atendimento médico.
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Por outro lado, não se pode afirmar o número médio de 10.000 mortes
maternas por ano, somente no Brasil. A Organização Mundial da Saúde – OMS
registrou 9.300 mortes maternas para toda a América Latina e Caribe, no ano de
2013. As causas são várias. As mortes maternas decorrentes de abortos são a 5ª da
17ª e penúltima causa de mortalidade materna.
Os números do Ministério da Saúde, em 20 anos – 1996 até 2015 –
registram 34.226 mortes, a média de 1.711 por ano:

O site da Câmara Federal tem este texto, publicado em 25.11.2014, com
as seguintes informações não comprovadas, ou melhor, baseadas em dados
empíricos:
25/11/2014 21h30
Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil
Estima-se que 7,4 milhões de brasileiras já fizeram pelo menos um aborto.
No Brasil, cerca de 800 mil mulheres praticam abortos todos os anos. Dessas, 200 mil
recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos malfeitos. Para a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a situação pode ser ainda mais alarmante: o número de abortos
pode ultrapassar um milhão de mulheres.
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O aborto é o quinto maior causador de mortes ma ternas no Brasil. Segundo um estudo
publicado em 2013, uma a cada cinco mulheres com mais de 40 anos já fizeram, pelo
menos, um aborto na vida. Hoje existem 37 milhões de mulheres nessa faixa etária, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, estima-se
que
7,4
milhões
de
brasileiras
já
fizeram
pelo
menos
um
aborto.<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/478093ABORTO- E-UM-DOS-PRINCIPAIS-CAUSADORES-DE-MORTES-MATERNAS-NO- BRASIL.html>.

Analisemos o conteúdo da publicação da Câmara Federal, inclusive com
base no mencionado estudo “Aborto e Saúde Pública no Brasil: 20 Anos”, referente
ao período de 1987 até 2007.

XXII.2 – Empirismo dos dados
O estudo foi conduzido pela Dra. DÉBORA DINIZ, conhecida defensora da
descriminalização do aborto, da Universidade de Brasília, e está baseado em dados
empíricos, estimativos e hipotéticos:
A metassíntese apresentada neste relatório resultou de um exame em
profundidade de 398 fontes, o que corresponde ao universo das fontes
com pesquisas empíricas sobre aborto, aqui denominadas “estudos com
evidência.
A vasta maioria dos estudos empíricos foi realiza- da na Região Sudeste
(75%), havendo uma concentração no estado de São Paulo (58% do total).
Os pesquisadores responsáveis por esses estudos estão sediados em
universidades públicas (88% do total).
Dado semelhante é encontrado na platafor ma de grupos de pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
que não indica nenhum grupo com a palavra-chave “aborto” em
universidades confessionais no país. As organizações não-governamentais
são responsáveis por 9% do total de pesquisas com evidência durante o
período analisado.
Um estudo recente sobre a magnitude do aborto no Brasil estimou que
1.054.242 abortos foram induzidos em 2005. A fonte de dados para esse
cálculo foram as internações por abortamento registradas no Serviço de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. Ao número total de
internações foi aplicado um multiplicador baseado na hipótese de que
20% das mulheres que induzem aborto foram hospitalizadas.
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O estudo perde sua reduzida credibilidade quando se percebe que foi
orientado por ideologia e para atingir a Igreja Católica, não se limitando ao estudo
dos dados “empíricos ou hipotéticos” sobre o tema aborto:
E para essa redefinição política há algumas tendências que se mantêm
nos estudos à beira do leito com mulheres que abortaram e buscaram o
serviço públi co de saúde: a maioria é jovem, pobre e católica e já possui
filhos.
Se não houvesse o objetivo de atingir a Igreja, não seria incluído o
vocábulo CATÓLICA, pois ele está totalmente fora do contexto. O
texto,
discriminatório contra as mulheres brasileiras, ficaria completo sem a menção à
Igreja: “a maioria é jovem, pobre e já possui filhos”.
O número de 800.000 mulheres “ praticando o aborto clandestino por
ano” está fincado em dados empíricos, estimativos e hipotéticos.
A entrevista do Dr. Mário Burlacchini esclarece que cerca de 30% das
gravidezes não vão adiante. Os abortos acontecem espontaneamente e, na maioria
deles, a mulher sequer percebeu que estava grávida. Somente cerca de 15% dos
abortos espontâneos acontecem depois do diagnóstico da gravidez.
O número de 200 mil mulheres recorrendo ao SUS para tratar de sequelas
de abortos malfeitos e clandestinos também está carregado de ideologia e dúvidas,
por ser um dado empírico, estimativo e hipotético.
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Nos últimos 20 anos, de 1996 a 2015, as mortes de mulheres
atingiram o número de 1.300.310. Os casos de gravidez, parto e puerpério são
numericamente insignificantes, correspondendo a 34.226 ou 2,63% do total,

conforme quadro estatístico acima.
Os dados do Ministério da Saúde, dos óbitos de mulheres por todas as causas,
do ano de 2015, também deixa clara a impossibilidade dos números utilizados pelos
adeptos da descriminalização do aborto:

Não há comprovação de que, da população atual de 37 milhões de
mulheres, 7,4 milhões de mulheres já cometeram o aborto. E pode-se considerar
absurdo esse número.
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Capítulo XVIII
XXIII.- CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o aborto
Os organismos de defesa da vida escreveram e publicaram o relatório
denominado “Contextualização da Defesa da Vida no Brasil”, no qual explicam a
origem da ideia do aborto e o objetivo de impedir o desenvolvimento normal da
população.
argumentos é, no entanto, quase inacreditável. Um dos dispositivos mais citados pelo
Comitê de Direitos Humanos que, supostamente, obrigaria os estados membros da ONU a
legalizarem o aborto é o artigo 6 do Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, o
qual afirma:
"Artigo 6°: Todo ser humano tem direito à vida. Este direito deve ser protegido pela lei.
Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida".
Na interpretação do Comitê, como o aborto clandestino coloca em risco a vida da mulher,
este artigo obrigaria os países membros da ONU a legalizarem o aborto. O esquema
estabelecido em Glen Cove foi simples: fazia-se necessário forçar a re-interpretação dos
direitos humanos fundamentais, de modo que estes incluíssem o direito ao aborto. Este
direito nunca foi incluído pelos Estados signatários dos documentos da ONU quando estes
foram ratificados. No entanto, a intenção dos que se reuniram em Glen Cove foi a de que
estes novos 'direitos', incluindo de forma implícita o aborto, deveriam substituir os direitos
fundamentais universalmente aceitos. Assim seria possível forçar estes países, por terem
assinado os tratados da ONU, a reconhecer e implementar os novos direitos e, portanto, a
modificar suas legislações nacionais. No caso em que se negassem a isto, tais países
poderiam ser denunciados como violadores dos Direitos Humanos de seus próprios
cidadãos.
3. A SITUAÇÃO DA AMÉRICA LATINA
A partir do final dos anos 80, com o fim dos regimes totalitários, a América Latina foi
visitada diversas vezes por equipes coordenadas por profissionais da IWHC (International
Women Health Coalition), alguns dos quais também haviam participado do longo processo
de elaboração do Relatório de 1990 da Fundação Ford sobre Saúde Reprodutiva. Estas
equipes chegaram à conclusão de que o lugar apropriado para desencadear o processo que
levaria à completa legalização do aborto na América Latina era o Brasil. Os motivos, além
da influência política geral do Brasil na América Latina, eram basicamente dois. O
primeiro era a facilidade constatada com que era possível criar e coordenar uma rede de
organizações feministas no Brasil, mais do que nos países hispano-americanos e muito mais
do que na África e na Ásia. A própria reunião preparatória para a tomada da Conferência
do Cairo em1994 por parte das organizações feministas realizou-se no Brasil, graças a um
esforço conjunto entre a IWHC americana e a CEPIA brasileira, quando estas organizações
conseguiram reunir, em 1993, no Rio de Janeiro, 21 O mulheres de 43 países. O
segundo motivo devia-se à facilidade que as leis brasileiras davam para que estas
organizações, uma vez criadas, pudessem monitorar e pressionar as políticas públicas do
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país, como mais tarde viria a ser exigido pela Conferência do Cairo. Conforme reconheceu
a Fundação MacArthur, no Brasil
"as disposições da Constituição de 1988, que estabeleceram o Sistema Único de Saúde,
incluíam, como elemento intrínseco, conselhos operando em todos os níveis, nacional,
estadual e municipaL Mais de cem mil pessoas participam de conselhos em todo o país.
As forças inovadoras da sociedade brasileira podem contar com uma estrutura de
mecanismos institucionais permanentes através dos quais a implementação das políticas
podem ser monitoradas em todos os níveis. À medida em que as mulheres sejam capazes
de exercer suas escolhas mais amplamente, um novo padrão de fecundidade irá se
tornar explícito".
Fundação MacArthur: Program a de População no Brasil, Lições Aprendidas http://www.pesquisasedocumentos.eom.br/macarthur.pdf

O documento esclarece que o Brasil foi escolhido como projeto piloto por
ter criado inúmeros conselhos ligados à saúde, que facilitavam a divulgação dos
ideais de direitos re- produtivos e aborto.
No documento Contextualização, que esteve publicado no site da
Regional Sul I da CNBB-São Paulo, em 2010 - http://www.acidigital.com/noticias/ tendencia-pro-vida-continua73-clinicas-de-aborto-foram-fechadas-em-2014-nos- estados-unidos-45020/-, elaborado pelas Comissões em
Defesa da Vida das Dioceses de Guarulhos e Taubaté, ligadas à Comissão em Defesa
da Vida do Regional Sul 1 da CNBB - http://www.veritatis.com.br/apelo-a-todos-os-brasileiros-e-brasileiras/} , com
registros de sua existência havia um bom número de entidades civis que seriam filiais
ou financiadas por empresas e organismos internacionais inte- ressados na
implantação definitiva do livre e indiscriminado aborto no Brasil: Casa da Cultura da
Mulher Negra; Católicas pelo Direito de Decidir; IPAS; CFEMEA; CUNHÃ; Edu- cação
Liberal Sexual; ECOS; GTPOS; SOS – Corpo, Gênero e Cidadania e THEMIS.
O cipoal de dados empíricos, estimativos ou hipotéti- cos não pode
continuar prevalecendo. Os números e os resultados podem ser escritos e lançados
sem nenhum critério, para assustar as pessoas. Imagine-se dizer para o povo que há,
anualmente, 1.054.000 abortos forçados ou clandestinos.
Até o estudo “Aborto e Saúde Pública no Brasil: 20 Anos” reconhece a
impossibilidade de contar com dados seguros: “O maior desafio para o cálculo da
magnitude do aborto no Brasil é a dificuldade de acesso a dados fidedignos”.
A única certeza que se tem nesse capítulo e referente ao interesse e
estrangeiro pela morte dos futuros brasileiros.
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A ONG “Católicas pelo direito de decidir”, em 2009 e 2010, conforme balanço
publicado na época em seu site - agora não publicam mais - recebera, os seguintes
valores de organizações internacionais:
The Ford Foundation – cerca de R$440.000,00 , The Fund for Women –
cerca de R$150.000,00-, Católico f Choice – cerca de R$115.000,00.
Até o governo brasileiro fazia, não se sabe se ainda faz, doações para essa
entidade favorável ao aborto.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 23 de janeiro de
2017, expediu “ordem executiva” proibindo a continuidade do uso do dinheiro
público para financiar ONGs estrangeiras que apoiam o abortamento.

XXIII.1 - Trump proíbe financiamento público para abortos

EPA/RON SACHS FacebookTwitterGoogle PlusLusaPartilhar PUB

Disposição legal fora revogada pelos democratas desde 1984
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O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, restaurou a proibição de
financiamento público a grupos interna- cionais que realizam abortos ou dão
informação sobre essa opção.
Nos EUA noticia-se uma tendência a favor da defesa da vida. A matéria seguinte,
publicada pelo Prof. Felipe Aquino, registra o fechamento de 73 clínicas de aborto
em 2014.
Tendência pró-vida continua: 73 clínicas de aborto foram fechadas em 2014 nos
Estados Unidos

Imagem referencial. Foto: Domínio Público.

WASHINGTON DC, 06 Jan. 15 / 11:29 am (ACI/EWTN Noticias).

– O presidente da organização pró-vida norte-americana Operation Rescue
(Operação Resgate), Troy Newman, as- segurou que “continuamos
testemunhando a diminuição do cartel do aborto nos Estados Unidos”, ao
publicar um rela- tório que Revelou que 73 clínicas de abortos fecharam suas
portas em 2014.
O fechamento destas clínicas continua uma tendência pró--vida no país. Desde
1991, quando existiam 2.176 clínicas de aborto nos Estados Unidos, 75 por
cento fecharam.
DN. Trump proíbe financiamento público para abortos. <http://www. dn.pt/mundo/interior/trump-restaura-proibicao-de-financiamentopublico-para- abortos-5623724.html >.
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Newman assegurou que “a única coisa que está evitando o colapso total (das
clínicas de aborto) são mandatos judiciais que estão bloqueando que várias leis
estatais de proteção de segurança de abortos sejam aplicadas”.
“Uma vez que essas leis saiam dos tribunais, esperamos ver ainda mais centros
de aborto fechados”. destacou que estas são grandes notícias para as mulheres
e bebês, porque “quando as clínicas de aborto fecham, vidas são salvas”.
O relatório do Operation Rescue indicou que “em total, 73 centros de aborto
fecharam total ou parcialmente. O número total de clínicas de aborto nos
Estados Unidos é atualmente 739”.
“Desse total, 551 são centros de abortos cirúrgicos, enquanto que o restante
188 são centros de abortos só de medicamento”.
Para Newman, “não importa como se vejam os números, mostram que
estamos ganhando”.
“Ao tempo que a verdade sobre os abusos do aborto e outros perigos se torna
pública, e são seguidos por novas leis que aumentam as proteções para as
mulheres e seus bebês, pode- mos esperar apenas que continue a diminuição
do cartel do aborto até que se derrube por completo”, assinalou.
(http://www.acidigital.com/noticias/ tendencia-pro-vida-continua-73-clinicas-de-aborto-foram-fechadas-em-2014-nos- estadosunidos-45020/)

Uma decisão do STF a favor da liberação do aborto embaralhará a vida de
todo o povo brasileiro, em todas as esferas do Direito. As mulheres trabalhadoras
serão as mais afetadas, pois a insegurança das empresas em relação à gravi- dez
tornará mais difícil a contratação delas.
Os interesses internacionais e de grupos nacionais pela implantação do
aborto no Brasil somente poderão ser apura- dos com a abertura de uma CPI do
Aborto.
Nestes novos tempos de apuração das verdades no Brasil, é necessária a
busca das origens, dos interesses, da circulação do dinheiro, do número de abortos
clandestinos por ano, do número de abortos espontâneos, do número de óbitos de
mulheres em razão exclusiva do de aborto clandes- tino e onde eles ocorrem, enfim,
de todos os dados concretos, objetivos, seguros e confiáveis, para uma tomada de
decisão definitiva sobre esse tema.
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A procura pelo verbete “maternidade” no site da Câma- ra Federal nos
oferece 702 resultados, com todos os tipos de normas, destinadas à proteção do
bebê e da mulher, sendo: Decreto (337); Lei Ordinária (127); Decreto Sem Número
(94); Decreto-Lei (47); Decreto Legislativo (33); Resolução da Câmara dos Deputados
(16); Medida Provisória (14); Por- taria (7); Emenda Constitucional (6); Resolução do
Senado Federal (6); Constituição (4); Ato da Mesa (3); Ato da Presi- dência Sem
Número (3); Decreto do Conselho de Ministros (3); Lei Complementar (1) e Protocolo
Sem Número (1).
O verbete “aborto” aparece 4.732 vezes no site da Câ- mara Federal:
Plenário (1938); Rádio Câmara (887); Agên- cia Câmara (820); Passivo (362); Jornal
Câmara (308); TV Câmara (256); Legislação Federal (74); Comissões (58); Ou- tros
(26); A Câmara (12); Fique por Dentro (8); Estudos e Notas Técnicas (1); Legislação
Interna (1) e Notícias institu- cionais (1).
As mulheres precisam ser protegidas dos inescrupulosos. Não se pode
admitir a matança de milhares de mulheres como a existente no Brasil.
Não se pode admitir a morte de uma gestante sequer porque houve uma
hemorragia grave (especialmente duran- te e depois do parto): 27% que não foi
controlada, ou pela existência de uma hipertensão na gestação: 14%, ou ainda por
infecções: 11%, conforme aponta a OMS – Organização Mundial da Saúde. Ou ainda,
a falta de expertise ou de apare- lhamento para detectar um problema cardíaco que a
pusesse em risco na hora do parto ou outro tipo de patologia que indique risco de
morte da gestante.
O problema de saúde pública no Brasil, neste caso e em muitos outros
casos, é o atendimento de saúde precário, lasti- mável, visto diariamente nas
reportagens jornalísticas. E não de aborto!
O juramento de Hipócrates, feito pelo médico, por oca- sião da colação
de grau, diz que ele deve preservar a vida e, inclusive, não prescrever substância
abortiva. A prática do aborto vai totalmente contra os preceitos médicos:

“A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um
conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a
nenhuma mulher uma substância abortiva.”
<https://www.cremesp.org. br/?siteAcao=Historia&esc=3>
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A medicina deve ser utilizada para a preservação da vida. Como a
brilhantemente praticada pelo Dr. Mário Ber- lacchini e pela maioria dos médicos,
que se dedicam a salvar bebês, com a medicina fetal, e garantir-lhes uma vida
melhor, durante a gestação e quando do seu nascimento.
Da mesma forma, o Judiciário, representando um dos três poderes do
Estado - substituindo o povo, o verdadeiro detentor dos direitos para decidir sobre o
tema -, não deveria autorizar a eliminação de bebês que estão na fase da gestação,
futuros seres humanos iguais a nós.
A eminentíssima Presidente do Supremo Tribunal Federal, na sua posse,
cumprimentou a mais alta autoridade do país – “Sua Excelência, o Povo”.
A Constituição dá ao povo, através de seus representantes eleitos, a
competência para legislar: “Todo poder emana do povo, que o exerce através de
seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
Somente uma CPI do Aborto poderá esclarecer de vez essa discussão de
décadas. A Câmara Federal poderia insta- lar essa CPI, para apurar todas as facetas e
interesses, nacio- nais e internacionais, sobre a vida da pessoa humana, desde a
concepção, e regulamentar todas as questões envolvendo esse tema, de real
interesse da Nação, porque diz respeito à existência, manutenção e sustentabilidade
do povo, sejam das gerações presentes ou das futuras.
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Capítulo XXIV

Carta a um nascituro
10/03/2017

Se eu soubesse. Se eu soubesse que dói. Se eu soubesse que dói tanto.
Shutterstock

Filho,
Hoje você estaria completando 25 anos se eu o tivesse deixado nascer. O dia nasce, a
flor nasce, a estrela da manhã nasce, nascem o absurdo, o silêncio, a esperança, a
perplexidade — mas você não nasceu, e por minha culpa, minha máxima culpa.
Sua mãe, que hoje vive em terras distantes, bem que hesitou. Um médico que
conhecíamos tentou nos demover da ideia fatídica — agora eu vejo claramente que
era um anjo de Deus —, mas nos mantivemos irredutíveis. Eu até mesmo fiquei com
raiva desse amigo, por dizer não ao crime que eu estava prestes a cometer. Ah, como
que eu queria voltar no tempo e dizer: — Obrigado, doutor! Obrigado! Você vai ser o
padrinho desta criança.
Mas máquinas do tempo não existem, não pertencem à estrutura da realidade. A
única disponível, e altamente perigosa, é a nossa própria alma. Naquela época,
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entretanto, eu não acreditava na existência da alma. Estava louco, louco de egoísmo
e vaidade.
Você só estava esperando o dia da luz, meu filho; porém, vieram as trevas. Eu lhe
neguei a manhã, a tarde, a noite, a madrugada, a água, o calor, o frio, o livro, a
sinfonia, o poema, a amizade, o poente de Londrina, o cheiro da chuva caindo na
terra, a canção de ninar, o vinho e o pão. Eu lhe neguei o sorriso e o choro. Eu lhe
neguei olhos, mãos, coração. Eu lhe neguei o direito de gritar, no escuro, Mãe! Eu
lhe neguei o direito de nascer. Só não lhe neguei aquilo que não podia negar: a
paixão e a ressurreição. Isso você já teve.
Se eu soubesse. Se eu soubesse que dói. Se eu soubesse que dói tanto, filho. Eu fui o
seu Herodes.
Escrevo estas palavras com a distância de um quarto de século, mas parece que o
meu pecado (meu crime) foi cometido ontem. Seu adeus é onipresente, sua presença
é um adeus eterno em minha vida. Sim, a ferida foi curada pelas mãos do médico
misericordioso, mas a cicatriz é tão grande que ocupa toda a minha alma. Eu sou a
cicatriz do meu pecado. Repare: tudo que faço é um ato de reparação.
Um dia espero conhecê-lo, filho. Segundo S. Tomás de Aquino, renasceremos todos
com a idade de Cristo. Hoje você existe em algum lugar do universo, com 33 anos.
Tem um nome, um rosto e uma voz que desconheço.
Fico pensando em quem você seria: um médico, um engenheiro, um músico, um
matemático, um filósofo, um professor, um padre, um operário, um marceneiro?
Como você amaria o seu meio-irmão mais novo, nascido tantos anos depois! Agora
não importa, filho. A sua profissão, para sempre, será nascer.
No dia de nosso encontro, filho, depois de deixar a dor desta vida, eu tomarei suas
mãos e o abraçarei com força. E a minha primeira palavra você já sabe qual será:
— Perdão.
Filho, às vezes eu penso que você existe para me perdoar. Só assim poderei
contemplar a face de Deus. Por isso, todo dia para mim é o Dia do Nascituro. Todo
dia é o Dia.
Fale com o colunista: avenidaparana @ folhadelondrina.com.br
por Paulo Briguet
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Capítulo XXIV
XXIV.- Dos Requerimentos
Diante de todo o exposto, a peticionante requer se digne Vossas
Excelências, expressão da suprema sapiência em Ciências Jurídicas e outra gama
enorme de assuntos, dada a multiplicidade de temas enfrentados por essa E.
Corte Nacional, de:

XXIV.1 – NO CASO DE DECISÃO PELA DESCRIMINALIZAÇÃO ou
LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DA ELIMINAÇÃO DA VIDA DO BEBÊ:
XXIV.1.1 – declarar a inaplicabilidade da Convenção Americana dos
Direitos Humanos ou Pacto de San Jose da Costa Rica na legislação brasileira;
XXIV.1.2 – declarar a ineficácia ou inconstitucionalidade da Emenda
Constitucional nº 45, de 30.12.2004, que determinou os efeitos de Emenda
Constitucional aos Tratados Internacionais;
XXIV.1.3 – declarar a inconstitucionalidade ou ineficácia do texto do de
todo artigo 1º da Constituição Federal: “Todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”;
XXIV.1.4 – declarar a inconstitucionalidade ou ineficácia do artigo 103,
§2º., da Constituição Federal;
XXIV.1.4.1 – anotar, no V. Acórdão que autorizar a descriminalização do
aborto, que as seguintes normas legais ficam modificadas, com redações similares às
seguintes:
XXIV.1.4.1.1.- Art. 1º da Constituição Federal: incluir a expressão “e do
Supremo Tribunal Federal”: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, e do Supremo Tribunal Federal, nos
termos desta Constituição”;
XXIV.1.4.1.2.- Art. 5º da Constituição Nacional: incluir “após doze
semanas de gestação”: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a
inviolabilidade do direito à vida após doze semanas de gestação, ...”
XXIV.1.4.1.3.- Art. 6º da Constituição Brasileira: modificação do texto
para inclusão de “após doze semanas de gestação”- “São direitos sociais a proteção à
maternidade, a saúde, a alimentação, à assistência aos desamparados e a previdência
social, após doze semanas de gestação, e à infância, ao lazer, transporte, trabalho,
lazer e à segurança, na forma desta Constituição;
XXIV.1.4.1.4.- Art.7º, inciso XVIII, da CF: incluir “após doze semanas de
gestação”: “licença gestante, após doze semanas de gestação...”
XXIV.1.4.1.5 – Art.196 da Constituição Federal: incluir “após doze
semanas de gestação” - A saúde, após doze semanas de gestação, é direito de todos
e dever do Estado....”
XXIV.1.4.1.6.- Art. 197 da Constituição Federal: incluir após doze semanas
de gestação - “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, “após doze
semanas de gestação, ..”
XXIV.1.4.1.7.- Art. 198 da CF: incluir “após doze semanas de gestação” “As ações e serviços públicos, após doze semanas de gestação,
XXIV.1.4.1.8 – Art. 227 da CF: incluir “após doze semanas de gestação” –
É dever da família, da sociedade e do Estado, após doze semanas de gestação,
assegurar ....
XXIV.1.4.1.9.- Art. 2º do Código Civil: substituição da expressão “desde a
concepção” para “após doze semanas de gestação”: “A personalidade civil da pessoa
começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, após doze semanas de
gestação, os direitos do nascituro.”
XXIV.1.4.1.10 – Art. 391 da Consolidação das Leis do Trabalho: incluir “após doze
semanas de gestação” – “Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de
trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em
estado de gravidez, após doze semanas de gestação.”
XXIV.1.4.1.11 – Art. 391-A da Consolidação das Leis do Trabalho: incluir “após doze
meses de gestação” – A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do
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contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou
indenizado, garante à empregada gestante, após doze meses, a estabilidade ...”
XXIV.1.4.1.12 – Art. 5º, inciso XLV, da CF: incluir o seguinte texto: “exceto
se a vítima tiver menos de doze semanas de gestação” – “nenhuma pena passará da
pessoa do condenado, exceto se a vítima estiver na fase de gestação com menos de
doze semanas de vida...”
XXIV.1.4.1.13 – Art. § 7º, do Art. 9º, da Lei 9.434/1997: alterar o texto do
artigo para: “É permitido à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu
corpo vivo, ainda que isso venha provocar riscos à sua saúde e à saúde do feto.”
XXIV.1.5 – nos termos do artigo 93, da Constituição Federal:
XXIV.1.5.1 - fundamentar e justificar a decisão que liberar ou
descriminalizar o aborto com base nos dados oficiais brasileiros do Ministério da
Saúde, de mortes de mulheres por gravidez, parto, e puerpério, em especial a causa
mortes por complicações de aborto, a 5ª da 17ª de todas as causas;
XXIV.1.5.1 – fundamentar e justificar a decisão que liberar ou
descriminalizar o aborto com base nos dados oficiais brasileiros sobre os custos
financeiros oficiais das “curetagens” e compará-los com custos de nascimentos e dos
prisioneiros e as respectivas legislações vigentes, em todas as esferas;

XXIV.2 – NO CASO DE DECISÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
FORMULADO NESTA ADPF 442:
XXIV.2.1 - declarar que os artigos atacados nesta ADPF, 124 e 126 do
Código Penal, foram integralmente recepcionados pela Carta Magna de 1.988;
XXIV.2.2 – encaminhar à Câmara e ao Senado determinação, na forma do
artigo 103, §2º, para que tomem as providências legais sobre o tema;
XXIV.2.3 – e determinar a aplicação e o cumprimento pelo Estado da
legislação constitucional, civil, penal e trabalhista citadas nesta peça, para garantir a
vida da pessoa humana desde a concepção até a morte natural, em especial a vida
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das mulheres, que detém a dignidade e a bem aventurança de gerar a vida da
humanidade desde o princípio do mundo conhecido.
Por Justiça!
De Guarulhos para Brasília, 01 de agosto de 2017.
JOAO CARLOS
BIAGINI
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João Carlos Biagini - OAB 74.868/SP
Marcos Antonio Favaro - OAB 273.627/SP
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