EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA ROSA WEBER, RELATORA DA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL nº 442

“All human beings are members of one frame
Since all, at first, from the same essence came
When time afflicts a limb with pain
The other limbs cannot at rest remain
If thou feel not for other´s misery
A human being is no name for thee.”1
Sa’adi ( c.1184 – 1292)

O Grupo Curumim Gestação e Parto (Grupo Curumim), entidade civil sem fins
lucrativos ou econômicos fundada em 11 de agosto de 1989, inscrita no CNPJ sob o nº
24.565.954/0001-00, com sede à Rua Professora Maria da Paz Brandão Alves, 63 –
Casa Forte, Recife/PE, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por sua
advogada que esta subscreve (procuração em anexo), requerer sua admissão nos
autos do processo em referência, ADPF nº 442, na qualidade de

AMICUS CURIAE
com fundamento na Lei nº 9.882/1999, art. 6o, § 1o e § 2o, e na Lei nº 9.868/1999, art.
7o, § 2º, conforme apresentado a seguir.

1

“Todos os seres humanos são membros de um só corpo / Desde sempre, desde o início, advém de uma mesma
essência / Quando um membro sofre dor / Os outros membros não podem assossegar-se / Se não sois sensível à
miséria alheia / Ser humano não é nome para vós.” Saadi Shirazi. Tradução livre do poema persa que se encontra no
topo de tapeçaria no hall principal da sede da Organização das Nações Unidas (ONU), de Nova York. Inspiração,
fundamento filosófico e poético deste Amicus Curiae.
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De acordo com tais dispositivos, admite-se que terceiros, a partir de
conhecimento específico, intervenham em casos de controle abstrato de
constitucionalidade, a fim de oferecer mais elementos ao juízo ponderador do
Supremo Tribunal Federal (STF) democratizando, assim, os debates constitucionais.
Segundo a lei, e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os critérios para
admissão de intervenção de terceiros como amicus curiae são: a representatividade
dos postulantes e a relevância da matéria em análise.

1. DA ADMISSIBILIDADE

1.1.

Da representatividade do Grupo Curumim

O Grupo Curumim é uma organização feminista e antirracista que atua em
defesa dos Direitos Humanos das mulheres, em todas as fases de suas vidas. Trabalha
principalmente na área da saúde integral e dos direitos sexuais e reprodutivos, em
defesa da justiça social e da democracia. Criado em agosto de 1989, sua missão é
desenvolvida a partir de programas, que tratam da qualidade e humanização da
atenção integral à saúde da mulher. A organização é uma referência quanto à
humanização e assistência obstétrica,2 já capacitou mais de três mil profissionais no
Brasil para o atendimento e encaminhamento de mulheres vítimas de violência,
inclusive nos casos de atendimento ao aborto previsto por lei; no programa Cunhatã
promove ações educativas continuadas com jovens de 13 a 25 anos, sendo 80% do
sexo feminino, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, para o exercício da
cidadania e da saúde integral; no trabalho com parteiras, no qual busca a inclusão do
parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais no conjunto das políticas de
assistência integral à saúde das mulheres, área em que a organização também se
2

Entre as atividades realizadas: 1) Oferta de métodos contraceptivos reversíveis na rede municipal de saúde do

Recife/PE (Apoio do FNUAP, 1997); 2)Perfil e práticas de parteiras tradicionais das áreas rurais do sertão de
Pernambuco (Apoio Agência Pão Para o Mundo/Alemanha, 1998); 3)Disponibilidade da Contracepção de
Emergência nos serviços de saúde da cidade do Recife (Apoio da Prefeitura do Recife e Pacific Institute Women’s
Health/EUA, 2003); 4) Utilizando os Direitos Humanos para a Saúde Materna e Neonatal: Um instrumento para
fortalecimento de leis, políticas e normas de cuidado. Coordenação de Pesquisa no Brasil (Organização Mundial de
Saúde - OMS/ Suíça e Ministério da Saúde do Brasil, 2006).
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constitui como uma referência nacional, 3 envolvendo mais de duas mil parteiras
tradicionais, indígenas, quilombolas; 4 a organização dá especial atenção às atividades
de comunicação, visando à democratização de informações, a partir da publicação de
materiais informativos e educativos e da inserção na agenda pública de temas
relacionados à justiça social, igualdade de gênero e raça e qualidade da saúde e de vida
para as mulheres.

Em consonância com a finalidade XXII do seu estatuto, que prevê “produzir e
divulgar conhecimento científico, através de estudos e pesquisas”, entre os anos de
2008 e 2010, contando com a parceria de universidades e organizações de mulheres, o
Grupo Curumim coordenou a elaboração de uma série de dossiês5 sobre o impacto da
criminalização do aborto na saúde das mulheres e na qualidade da assistência prestada
pelos serviços de saúde. Estudos que puderam subsidiar ações de advocacy e
mobilizações em defesa da saúde e dos direitos das mulheres no Congresso Nacional e
junto à população brasileira.

O Grupo Curumim atua articulado a diversos segmentos da sociedade, em
espaços de controle social de políticas públicas nas três esferas do Sistema Único de
Saúde (SUS), em especial na promoção da saúde materna. São eles:

Comissão

Nacional de Estudos da Mortalidade Materna, o Comitê de Estudos da Mortalidade
Materna de Pernambuco e o Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna de
3

Reconhecimento público pelo trabalho com parteiras: Prêmio ARCONSULT/Ano 1995 - Consultoria de Incentivo à
Ação da Cidadania: Parteiras Tradicionais do Sertão de Pernambuco: A Magia da Sobrevivência. Prêmio Hélio
Beltrão/Ano 2002 - 7º Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal – Ministério do Planejamento e Escola
Nacional de Administração Pública – ENAP. Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais – Parceria entre
Grupo Curumim e Área Técnica de Saúde da Mulher/Ministério da Saúde. Medalha D. Hélder Câmara de Cultura
pela Paz/2012 – Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS): Parteiras tradicionais:
Reconhecimento e Inclusão no SUS. 5º Prêmio Objetivos do Milênio – Brasil/2013 - O Prêmio foi proposto pelo
Governo Federal Brasileiro e conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
de um conjunto de empresas e associações do setor privado. O Projeto "Inclusão e Reconhecimento das Parteiras
Tradicionais ao Sistema Único de Saúde" foi selecionado dentre 1.090 práticas inscritas. O Prêmio foi criado com a
finalidade de incentivar ações, programas e projetos que contribuam efetivamente para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Além de: Prêmio RACINE/Ano 2002 - Reconhecimento às Ações
que Transformam as Condições da Saúde no Brasil: Humanizando o Atendimento à Mulher e à Criança. Medalha
Mulheres de Tejucupapo/Ano 2007: Promoção dos Direitos da Mulher – Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco: Institucional.
4
Conforme uma das finalidades presentes no estatuto, que prevê “contribuir para a melhoria da atenção ao parto
domiciliar e sua articulação ao sistema de saúde pública” (XIX).
5
Além dos dossiês por estado, resultou no documento: Advocacy para o Acesso ao Aborto Legal e Seguro:
Semelhanças no Impacto da Ilegalidade na Saúde das Mulheres e nos Serviços de Saúde em Pernambuco, Paraíba,
Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Ana Paula de A.L. Viana, Gilberta S. Soares, Maria Beatriz Galli. Recife:
Grupo Curumim, 2010. http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/pdfs/advocacy.pdf
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Recife. Este tipo de atuação é consoante à finalidade XV do seu estatuto (em anexo),
que prevê “colaborar com ações que visem à redução da morbidade e mortalidade das
mulheres durante a gravidez, parto, puerpério e abortamento”.

Durante 28 anos de existência, a organização vem acumulando conhecimento e
tem atuado no sentido de promover uma maior humanização dos serviços às mulheres
nas suas necessidades de atenção em saúde reprodutiva. A defesa dos direitos sexuais
e reprodutivos tem sido seu compromisso central.

1.2.

Da relevância da matéria
A ADPF nº 442, com pedido de medida cautelar apresentada a esta Suprema

Corte pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, defende que a atual legislação
punitiva ao aborto viola preceitos da Constituição Federal como os princípios
fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação,
bem como os direitos fundamentais à inviolabilidade da vida, à liberdade, à igualdade,
à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, à saúde e ao
planejamento familiar. Neste sentido, solicita que a Suprema Corte:

“declare a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do Código Penal,
para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação
induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, por serem
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e a cidadania das
mulheres e a promoção da não discriminação como princípios
fundamentais da República, e por violarem direitos fundamentais das
mulheres à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à
igualdade de gênero, à proibição de tortura ou tratamento desumano
ou degradante, à saúde e ao planejamento familiar, de modo a
garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a
gestação, de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de
qualquer forma de

permissão específica do Estado, bem como

garantir aos profissionais de saúde

o

direito

de

realizar

o

procedimento”.
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É evidente a relevância da matéria, considerando o disposto na solicitação da
ADPF nº 442 e seu inegável impacto à realização dos direitos humanos das mulheres,
amplamente garantidos na Constituição Federal de 1988 e nos tratados e convenções
do sistema internacional de proteção aos direitos humanos da ONU, em especial na
Convenção CEDAW da ONU.

2. DO MÉRITO.

2.1.

O aborto como um problema de saúde pública

Inicialmente, antes de focar o tema em termos nacionais, vale apresentar
brevíssimo panorama internacional pois contribui para melhor apreensão da gravidade
do problema.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 6 de 2012, o aborto é
um problema de saúde pública7, muito especialmente nos países em desenvolvimento.
Além de tão significativas, as informações abaixo revelam a

insensibilidade

e

a

desconsideração das respectivas autoridades nacionais responsáveis por tal
“descalabro” em relação à vida e à saúde das mulheres.


98% dos abortamentos inseguros ocorrem em países em desenvolvimento



Dois de cada cinco abortamentos são praticados em condições inseguras



13% - 25% das mortes maternas decorrem do abortamento inseguro



47 mil mortes de mulheres a cada ano: uma morte a cada 11 minutos



Cinco milhões de mulheres a cada ano com sequelas reprodutivas
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Organización Mundial de la Salud. Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2ª ed.
Genebra: OMS; 2012
7

World Health Organization (WHO). Unsafe Abortion, 1998. Conceitos fundamentais: Abortamento: é a
interrupção da gravidez antes que o produto da concepção tenha alcançado a viabilidade. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) considera abortamento a expulsão ou extração fetal antes de 20/22 semanas de idade gestacional
ou peso fetal menor que 500 gramas. Por aborto entende o produto do abortamento. Pode ser classificado como
espontâneo ou induzido, conforme a intenção, e precoce ou tardio, quanto à cronologia. Seguro ou inseguro,
quanto técnica e condições utilizadas. Abortamento inseguro: Procedimento para interromper uma gravidez não
desejada realizado por pessoas que não tenham as habilidades necessárias ou em ambientes que não cumpram
com os mínimos requisitos médicos, ou ambas as condições.
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O quadro abaixo, ao apresentar sete (7) permissivos legais para a realização do
abortamento, no mundo, nos permite constar de que o Brasil, em seu Código Penal de
1940, admite apenas os permissivos primeiro (1º) e quarto (4º): por motivo de salvar a
vida da mulher e por motivo de violência sexual. E, por decisão do STF, admite o
permissivo por motivo de anencefalia fetal, que representa parcialmente o permissivo
quinto (5º), por motivo de anomalia fetal.
São relevantes e merece toda atenção os outros quatro (4) permissivos legais
presentes de forma bem diferenciada, comparando-se o estado de desenvolvimento
dos vários países considerados.
Permissivos legais para a realização do abortamento
Legislação de países por desenvolvimento social e econômico e por tipo de condição
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World Health Organization (WHO). Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems, 2003

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o aborto está entre as primeiras
causas de mortes maternas no país devido a hemorragias e infecções. Em documento
orientador8 aos debates da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, 2017,
evidenciam-se os dados disponíveis sobre morte materna por aborto no país:

“O perfil de causas prioritárias de mortalidade materna praticamente
não

mudou na última década: hipertensão, infecção puerperal,

8

Documento Orientador/2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Desafios para a Integralidade com
Equidade. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 2017. O processo de realização da Conferencia foi lançada em
março de 2017 e a etapa nacional aconteceu entre os dias 17 a 20 de agosto. Foi aprovada em plenária uma
proposta de descriminalização do aborto no país.

6

aborto e hemorragia continuam

como

principais

causas.

As

mulheres negras são as principais vítimas. De acordo com dados
notificados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do total
de 1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e
34% de brancas (MS/SVS). A mortalidade materna ganha contornos
ainda mais graves quando percebe-se que cerca de 90% dos óbitos
poderiam ser evitados, muitos deles por ações dos serviços de saúde.
O número mínimo de consultas de pré-natal preconizado pelo
Ministério da Saúde é de 6 (seis). A proporção de mulheres que
declararam realizar seis ou mais consultas de pré-natal foi maior na
população branca (85,8%), seguida da amarela (80,7%), parda
(71,8%), preta (71,2%) e indígena (39,7%) em 2012” (CNS, 2017, p.
21)

Complementamos com informações do Ministério da Saúde, disponibilizadas
para a mesma Conferência:9

“A principal causa de morte materna entre os povos indígenas, de
acordo com o SIASI, é por situações relacionadas à eclampsia (29,5%
dos óbitos maternos indígenas registrados entre 2010 a agosto de
2016) seguido das hemorragias (28,2% dos óbitos maternos no
mesmo período). As causas relacionadas a abortamento representam
11,8% do total de óbitos maternos no período”(MS, 2017, p. 41).

É de conhecimento público que dados referentes a hemorragias muitas vezes
invisibilizam situações de abortamento das quais decorrem. No Brasil a subinformação sobre aborto em nosso Sistema de Informação de Saúde – SIA/SUS
dificulta o conhecimento sobre o fenômeno. Se superássemos estas lacunas, ainda
assim seria difícil dimensionar de forma exata a recorrência à interrupção das

9

2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher. PNAISM: Documento de Apoio às Conferências de Saúde das
Mulheres. Municipais, Regionais e Estaduais. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
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gravidezes, porque a clandestinidade estende uma cortina sobre a realidade. É mais
difícil enfrentar um problema quando não podemos observá-lo adequadamente.10

Pesquisas apontam para a existência de uma relação direta entre restrições
legais ao aborto e o alto número de mortes maternas e sequelas em consequência ao
aborto inseguro, pois a proibição faz com que o procedimento seja realizado em
condições inadequadas. Na África do Sul, após o aborto ser legalizado em 1996, as
taxas de morte materna foram reduzidas em 91% em apenas 5 anos. Em Portugal o
aborto foi despenalizado em abril de 2007. Um balanço feito a partir de dados do
Serviço Nacional de Saúde revelou que de 2008 a 2012 morreu apenas uma mulher,
sendo a partir de 2012 nenhuma veio a óbito. Ademais vale ressaltar que, antes de
2007, as mortes estimadas decorrentes do procedimento representavam a 3ª maior
causa de morte das mulheres no país.

Abortos inseguros são mais frequentes nos países da América Latina e África.
Por exemplo, em El Salvador, aonde desde 1998 a prática é ilegal em qualquer
situação, até mesmo mulheres com aborto espontâneo são encarceradas. De 2005 a
2008 foram registradas 19.290 interrupções de gravidezes. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, em 2011, 11% das meninas e mulheres que se submeteram a um
aborto ilegal naquele país morreram. Há consenso de que a criminalidade apenas
aumenta a mortalidade e a morbidade das mulheres, com sequelas normalmente
relacionadas à dor pélvica e à infertilidade, sem reduzir a incidência do aborto
induzido.
Vale ressaltar, que no Brasil, caso seja aprovado algum dos projetos de lei 11
apresentados por parlamentares fundamentalistas ao Congresso Nacional, poderemos
regredir à situação análoga a El Salvador, visto que mesmo os casos já previstos em lei
sofrerão restrições.
10

A Pesquisa Nacional sobre Aborto – PNA tem produzido informações relevantes sobre quem são as mulheres que
abortam a partir de autodeclaração das mulheres, com o uso da técnica de urna. Mas, os números de abortos são
apenas estimativas calculadas a partir de dados como mortalidade materna e internação por aborto incompleto,
isto é, números projetados que não nos oferecem a sua real dimensão.
11
PL 478/2007, PEC 164/2012, PL 5069/2013, PEC 29/2015, PEC 181, que entre outros, se aprovados podem
eliminar os casos que hoje já são reconhecidos pela legislação brasileira.
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Por outro lado, as experiências registradas nos países onde o aborto foi
legalizado revelam, na maioria das vezes, que a existência de políticas públicas de
planejamento reprodutivo e de serviços de aborto legal, junto à garantia de educação
sexual e informação, tem sido fator de promoção de significativa redução das taxas de
abortamento.

O Grupo Curumim acredita que quando a maternidade for reconhecida e
vivenciada como um direito

e não uma imposição

e como tal forem desenvolvidas

as políticas de atenção integral à saúde das mulheres, com abrangência para todas as
questões relacionadas à vida sexual e reprodutiva, morte e morbidade maternas
obterão uma maior probabilidade de serem evitadas. O aborto criminalizado no país
tem sido um fator de impedimento ao livre exercício da maternidade, mas não só, são
vários os fatores relacionados a esta restrição e à qualidade da assistência que
impactam significativamente na saúde e na vida das mulheres, o que torna a
proposição da ADPF nº 442 de evidente pertinência.

2.2. A omissão do Estado na informação e prestação de serviços na área da
saúde reprodutiva

A Organização Mundial de Saúde – OMS afirma que as três mais importantes
formas de melhorar os resultados das gravidezes são: 1) proporcionar bons cuidados
pré-natais; 2) encontrar maneiras adequadas de prevenir e tratar situações de gravidez
indesejada, e 3) melhorar a forma como a sociedade cuida das mulheres grávidas.
Reconhece também que eliminar fontes de exclusão social é tão importante quanto
oferecer cuidados pré-natais. O que ajuda a explicar o fato de que as mulheres pobres,
negras e indígenas sejam as mais impactadas pela mortalidade materna, conforme
comprovam os recentes dados apresentados à 2ª Conferência Nacional de Saúde das
Mulheres (2ª CNSM, 2017).
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Em 2014, a pesquisa Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e
Nascimento12 mostrava que em 2011/2012 apenas 44,6% das mulheres puérperas
desejaram engravidar. Outras 25,5% queriam esperar mais tempo e 29,9% não
queriam engravidar. Do total, 69,4% ficaram satisfeitas com a gravidez enquanto
21,0% apenas mais ou menos satisfeitas e 9,6% insatisfeitas. Quando questionadas
sobre a tentativa de interromper a gravidez, 97,7% das puérperas responderam
negativamente, sendo que 2,3% (cerca de 50 mil mulheres) disseram que sim. Os
dados revelam a dificuldade do acesso das mulheres à informação e aos serviços de
saúde de planejamento reprodutivo como prováveis causas de elevado número de
gravidezes indesejadas. O mesmo estudo concluiu que a cobertura da assistência prénatal é praticamente universal no país, ainda que sofra restrições nas regiões norte e
nordeste. Problemas como o de que 73,1% das grávidas tiveram apenas o número
mínimo de consultas previstas e de que as mulheres jovens são aquelas que iniciam
mais tardiamente a busca da assistência pré-natal, porque também demoram mais
para chegar ao diagnóstico da gravidez, estão entre os que confirmam que as barreiras
e os desafios na qualidade da assistência são persistentes. Há que se destacar ainda a
não utilização das consultas como uma oportunidade de orientação para prevenir a
gravidez recorrente e não planejada, o que pode resultar na prática de abortos
inseguros com risco de morte para as mulheres.

Nem no processo da gravidez e parto, nem nos casos de abortamento, o
planejamento reprodutivo está instituído como rotina nos serviços. É comum o fato de
que usuárias dos serviços de saúde voltem do pós-parto para casa sem qualquer
indicativo de método contraceptivo e/ou sem estarem referenciadas para uma
unidade de atenção básica de modo a realizar a prevenção a uma gravidez não
planejada. Este procedimento é imprescindível para a prevenção de abortos repetidos.
Essa lacuna se configura como uma omissão do Estado, sobretudo no contexto de
responsabilização e criminalização das mulheres que recorrem ao aborto.

12

Coordenada por Maria do Carmo Leal. Estas informações estão no artigo: Assistência Pré-natal no Brasil. Elaine F.

Viellas

e

outros.

Cadernos

de

Saúde

Pública,

vol.

30,

Supl.1,

Rio

de

Janeiro,

2014.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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2.3. A criminalização do aborto como institucionalização da violência
reprodutiva e seu impacto na saúde e na vida das mulheres

É notória a discriminação das mulheres em situação de abortamento, que – em
geral – são as últimas a serem atendidas nos plantões e estão expostas a juízos
estigmatizantes e “punições” aplicadas pelos profissionais de saúde. A mortalidade,
em consequência do abortamento, chama atenção pelo fato de que poderia ser 100%
evitada com a implantação de políticas de planejamento reprodutivo eficazes e com a
legalização do aborto. A persistência dessas situações, que caracterizam violência
institucional contra as mulheres, está relacionada diretamente com a ilegalidade do
aborto e interfere no não atendimento e/ou na qualidade da atenção, mesmo nos
casos que já estão legalizados no país.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que em 2015 foram
registrados 45.460 estupros, o que representa uma média de cinco estupros por hora
no país.13 Estudo nacional14 levantou que apenas 37 serviços especializados
confirmaram realizar o aborto nos casos permitidos legalmente, o que inclui a
violência sexual. São sete os estados que não possuem serviços estruturados. Além do
mais, os dados mostram que há uma distância significativa entre a provisão legal e a
realidade do atendimento na vida das mulheres. Parte significativa da população
ignora, inclusive, a existência do direito e da possibilidade de recorrer a estes serviços,
que deveriam agir preventivamente aplicando a contracepção de emergência, antes
mesmo que acontecesse uma gravidez indesejada, fruto de violência.

No documento preparatório à 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres,
já citado, há o reconhecimento de que um dos desafios das políticas de saúde é
“ampliar e efetivar o atendimento das pessoas em situação de violência sexual e
interrupção legal da gravidez de acordo com as normas preconizadas”. Sabe-se que um
dos objetivos a serem alcançados com a instalação destes serviços foi justamente
13

Anuário de Segurança Pública de 2016. A informação está na página 15 do documento “2ª Conferência Nacional
de Saúde da Mulher”.
14
Alberto P. Madeiro e Debora Diniz. Serviços de Aborto Legal no Brasil – um Estudo Nacional. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.2, pp.563-572. ISSN 1413-8123.
http://dx.doi.org/10.1590/141381232015212.10352015 .
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ampliar o número de profissionais sensibilizados e capacitados para o atendimento às
vítimas de violência sexual, às mulheres com risco de morte ou àquelas com gravidezes
de fetos inviáveis. Muitas delas, no entanto, passam por situações de revitimização a
partir da violência de gênero e do racismo institucionalizados.

Presumia-se, como consequência direta, que a existência dos serviços de
atendimento às vítimas de violência sexual e do aborto legal contribuísse também para
a humanização do atendimento às mulheres com abortos incompletos, que chegam
aos serviços de saúde correndo risco de morte. No entanto, a permanência da situação
de ilegalidade dificulta o atendimento de todos os casos de aborto – sejam ou não
permitidos pelo direito – expondo as usuárias a constrangimentos e sofrimentos. O
Dossiê coordenado pelo Grupo Curumim, acima citado, recolheu depoimentos de
mulheres que procuraram os hospitais em situação de abortamento revelando grande
frequência de atendimento desumano, longas esperas em jejum e em processo de
sangramento, além de curetagens feitas sem anestesia, atitudes de recriminação e
culpabilização. Informações que são confirmadas por outros estudos, tal como a
pesquisa GravSusNE, que teve entre seus objetivos avaliar a qualidade da atenção
prestada às mulheres admitidas por complicações do aborto em hospitais públicos do
Sistema Único de Saúde (SUS), em Recife, Salvador e São Luís.15

A desumanização do atendimento está diretamente relacionada à situação de
criminalização do aborto no país e às suas consequências, dentre ela o estigma social
que cerca essas mulheres. Além disso, o empenho de grupos fundamentalistas em
estimular a punição – moral e jurídica – àquelas que tentam ou efetivam a interrupção
da gravidez tem feito aumentar os casos de prisão de mulheres nas comunidades e,
até mesmo, dentro dos hospitais, quando estas deveriam, ao contrário, receber
acolhimento respeitoso e humanizado em momento de especial vulnerabilidade. Às
denúncias por parte dos profissionais de saúde somam-se outras formas de castigo,
15

Aquino, Estela M. L., Menezes, Greice, Velho Barreto-de-Araújo, Thália, Alves, Maria Teresa, Valongueiro Alves,
Sandra, Chagas de Almeida, Maria da Conceição, Schiavo, Eleonora, Praciano Lima, Luci, Santos de Menezes, Carlos
Augusto, Barbosa Marinho, Lilian Fátima, Campos Coimbra, Liberata, Campbell, Oona, Qualidade da atenção ao
aborto no Sistema Único de Saúde do Nordeste brasileiro: o que dizem as mulheres? Ciência & Saúde Coletiva [en
linea] 2012, 17 (Julio-Sin mes) : [Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63023392015> ISSN 1413-8123
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tais como ofensas morais, atitudes preconceituosas e violentas e maus-tratos.
“Paradoxalmente” essas pessoas representam os mesmos setores que atuam no
sentido de limitar a inclusão da educação sexual nas escolas e o uso de métodos
contraceptivos, o que se contrapõe ao desejo de mulheres e casais que almejam poder
planejar o tamanho das suas famílias 16.
Estudo sobre aborto e estigma social17 aponta que “nos processos
estigmatizantes os indivíduos são marcados por desgraças, vergonha e até mesmo
repugnância, e o estigma estraga ou mancha suas identidades sociais, com o
consequente efeito de excluí-las e desacreditá-las (ADESSE e outras, 2016)”. No caso
do aborto, o “caráter desnaturado da recusa à maternidade” estaria, dentro de uma
determinada perspectiva analítica, na sua origem. Uma das conclusões é de que
“Pensando o estigma como construção histórica, as mudanças nas leis podem ser um
impulsionador de transformações do ponto de vista cultural (e vice-versa),
contribuindo para que o estigma também se modifique”.

A criminalização do aborto no Brasil, mesmo não sendo absoluta (pois há
permissivos legais) limita, inclusive, a possibilidade de o tema ser tratado de forma
devida na formação de profissionais de saúde. Como exemplo, a questão da recusa de
atendimento por parte de vários profissionais de saúde alegando objeção de
consciência nos casos de aborto legal. Mesmo respeitando-se a individual objeção de
consciência por parte de profissionais dessa área, há consenso humanista
internacional de que esta escusa não pode obstruir a devida prestação de serviços de
saúde pela instituição.

16 . Vide Plataforma de Beijing (1995), e Recomendação Geral nº 24 do Comitê Cedaw da ONU (1999) – Sobre o
artigo 12 da Convenção CEDAW - A mulher e a saúde: “A obrigação de respeitar os direitos exige que os Estados
Parte se abstenha de colocar travas às medidas adotadas pela mulher para conseguir seus objetivos em matéria de
saúde... O acesso da mulher a uma adequada atenção médica esbarra também com outros obstáculos, com as leis
que penalizam certas intervenções médicas que afetam exclusivamente a mulher e castigam a mulher que se
submetem a tais intervenções” (tradução livre).
17
O conceito de estigma está associado à conotação negativa e depreciativa enquanto processo social que reduz o
acesso à saúde por parte de indivíduos ou grupos. Aborto e estigma: uma análise da produção científica sobre a
temática. Leila Adesse e outras. Cienc. Saúde Coletiva. Vol. 21, nº 12, Rio de Janeiro, dezembro de 2016. Foram
analisadas 65 publicações, correspondentes ao período de 2011-2014.
http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320152112.07282015
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O Código de Ética Médica brasileiro reitera esse entendimento, no Capítulo I
sobre Princípios Fundamentais e no Capítulo II sobre Direitos dos Médicos.18

“O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua
consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou
quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente”
Código de Ética, Capítulo I - VII
“Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei,
sejam contrários aos ditames de sua consciência”
Código de Ética, Capítulo II - IX

Resta a indagação: Por que insistir na criminalização? Qual o sentido de
uma lei que não é obedecida e não possui qualquer eficácia? Há algum resultado
positivo decorrente da criminalização do aborto?

Apesar de crime, o aborto continua sendo uma prática sistemática. Se
referida norma proibitiva não impede que o aborto ocorra, então não possui eficácia
mas apenas uma “eficácia distorcida”, perversa: não impede que aconteça, mas
impede que aconteça de maneira segura, gerando efeitos extremamente danosos à
saúde das mulheres e, por vezes, resultando mesmo em morte.

Ademais, em termos morais, o que pode justificar uma maternidade
forçada? A maternidade forçada, aquela em que se impede que a mulher grávida
interrompa gravidez não desejada, não possui a mesma natureza da maternidade em
que a mulher decide, de forma plenamente autônoma e responsável, se, quando e por
que deseja ter uma filha ou um filho.

18

Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica, 2009.
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Parece ser evidente que o objetivo subjacente da lei que criminaliza o
aborto é controlar a sexualidade e a capacidade reprodutiva da mulher por meio do
direito, baseado em valores socioculturais patriarcais, reforçando estereótipos e
discriminações que dificultam ou mesmo impedem as mulheres de alcançar o pleno
gozo dos direitos, oportunidades sociais e lugares de poder, em pé de igualdade com
os homens. É por essa razão que a criminalização do aborto constitui uma das mais
graves formas de violência contra as mulheres. Representa uma verdadeira invasão a
seus “corpos/territórios”, pelo Estado.

Estereótipos de gênero e valores patriarcais, profundamente
enraizados na sociedade, compõem a referida cultura de violência contra a mulher.
Penalizar o aborto é prática que resulta dessa cultura.

2.4. O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW/ONU) e a descriminalização do aborto

Nos últimos séculos, ocorreram avanços históricos civilizatórios
inegáveis no que diz respeito ao reconhecimento político e jurídico da igualdade de
todos os seres humanos em dignidade e direitos. Porém, o processo de especificação
dos sujeitos de direitos, considerados em sua concretude biológica, política e social, é
processo relativamente bem mais recente e, conforme Norberto Bobbio, situado a
partir de meados do século passado, coincidindo com a criação da Organização das
Nações Unidas (ONU) em 1945, e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos
Humanos em 1948. No entanto, os grandes princípios humanísticos dessa Declaração
só se transformaram em normas jurídicas vinculantes em 1966, ao serem aprovados o
Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais. Posteriormente, outros princípios gerais e abstratos foram, paulatinamente,
transformando-se em normas que buscam captar as peculiaridades das mais diversas
situações, condições e particularidades das pessoas - de carne e osso, corpo e espírito
- em sua vida cotidiana.

É nesse processo que, em 1979, foi promulgada a Convenção sobre a
15

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Convenção
CEDAW), da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual a especificidade da
realidade biológica, social, política e jurídica das mulheres foram consideradas. A
Convenção CEDAW é nossa Carta Internacional de Direitos Humanos.

A Convenção prevê que o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra
as Mulheres (Comitê CEDAW) monitore sua implementação pelos 188 países que a
firmaram e ratificaram. O Comitê busca atualizar e contextualizar a Convenção
mediante interpretações que integram os avanços principiológicos e jurídicos do
sistema internacional de proteção dos direitos humanos, bem como das grandes
Conferências Internacionais da ONU. Para tanto, elabora Recomendações Gerais e
Observações Finais, estas últimas direcionadas a cada país após análise de seus
relatórios periódicos.

Segundo o Comitê CEDAW, com base nos relatórios que recebe, o alto índice
de mortes maternas advém, em boa medida, de abortos ilegais e inseguros. E, assim,
recomenda atenção especial aos aspectos de prevenção, a partir de abordagens nas
áreas da informação, educação, saúde e direito. Inclusive recomenda, expressamente,
a revisão de legislação punitiva na medida em que a criminalização do aborto constitui
uma violação dos direitos da mulher à igualdade, à saúde, à vida, conforme os artigos
2º e 12 da Convenção.

O

Comitê

CEDAW

possui

uma

posição

bastante

clara

quanto

à

descriminalização do aborto: nas 12 (doze) primeira semanas de gravidez; nos casos de
risco à vida e à saúde da mulher; nos casos de violência sexual e de anomalia fetal
grave e irreversível.
Em documento recente, a Recomendação Geral nº 3319 reitera normativas
internacionais e reafirma o acesso de mulheres e meninas à justiça, sem discriminação,
como fundamental para a garantia dos direitos humanos. Reafirma também que falhas
19

ONU. Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Recomendação Geral nº 33 sobre o acesso
das mulheres à justiça (CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015). Tradução: Valéria Pandjiarjian.
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ou omissões do Estado constituem violações dos direitos humanos. Entre os
obstáculos e restrições do direito penal que criam impedimentos a esse acesso, o
Comitê observa, no parágrafo 47 da Recomendação Geral nº 33, que:

Alguns códigos ou leis penais e/ou códigos de processo penal
discriminam

as

mulheres:

a)

ao

criminalizar

formas

de

comportamento que não são criminalizadas ou punidas tão
duramente caso sejam realizadas por homens, b) ao criminalizar
comportamentos que somente podem ser realizados por mulheres,
como o aborto, c) ao falhar em criminalizar ou em agir com a devida
diligência para prevenir e prover reparação a crimes que afetam
desproporcionalmente ou apenas as mulheres, e d) ao encarcerar
mulheres por pequenos delitos e/ou pela incapacidade de
pagamento de fiança para tais crimes. (par. 47, sem grifo no original)

Neste sentido, o Comitê CEDAW recomenda que os Estados partes:

(...) Revoguem a criminalização discriminatória, e revisem e
monitorem todos os procedimentos penais a fim de assegurar que
não

discriminem

direta

ou

indiretamente

as

mulheres;

descriminalizem formas de comportamento que não sejam
criminalizadas ou punidas tão duramente se realizadas por homens;
descriminalizem

comportamentos que somente podem ser

realizados por mulheres, como o aborto; (...). (par. 51 l, sem grifo no
original)

Vale estar presente nesse Amicus Curiae a definição e caracterizações da
violência de gênero por parte do Comitê CEDAW, da ONU, pois permitirá
compreender nosso argumento de que a criminalização do aborto representa uma
forma de discriminação e violência de gênero contra a mulher que provoca dor,
sofrimento e, mesmo, a morte.
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Conforme sua mais recente Recomendação Geral nº 3520 sobre violência de
gênero contra as mulheres: “A opinio juris e a prática dos Estados sugerem que a
proibição da violência de gênero contra as mulheres evoluiu para um princípio do
direito internacional consuetudinário.”21

Segundo o Comitê, essa violência se manifesta por meio de um “contínuo de
formas múltiplas, inter-relacionadas e recorrentes, em uma variedade de
configurações, do particular ao público...”.22

Ainda, o Comitê reconhece que as mulheres experimentam formas de
discriminação diferentes e interseccionais, que geram um impacto negativo agravante
e reconhece que a violência de gênero pode afetar algumas mulheres em diferentes
graus, ou de maneiras diferentes, sendo então necessárias respostas legais e políticas
adequadas.23

Nesta mesma RG 35, o Comitê CEDAW estabelece que seja necessária uma
abordagem sensível ao gênero para entender o nível de dor e sofrimento
experimentados pelas mulheres (par. 17), e que:

Violações da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tais
como

esterilizações

forçadas,

aborto

forçado,

gravidez

forçada,

criminalização do aborto, negação ou atraso do aborto seguro e de
cuidados pós-aborto, continuação forçada de gravidez, abuso e maus
tratos de mulheres e meninas que procuram informações, produtos e
serviços relacionados à saúde sexual e reprodutiva, são formas de
violência de gênero que, dependendo das circunstâncias, podem ser
equiparadas à tortura ou ao tratamento cruel, desumano ou degradante.

(par. 18)

20

ONU. Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Recomendação Geral nº 35 sobre a
violência de gênero contra as mulheres, atualizando a Recomendação Geral nº 19 (CEDAW/C/GC/35, 26 de julho de
2017). Tradução: Gabriela Perissinotto.
21
Ver parágrafo 2 da Recomendação Geral nº 35.
22
Ver parágrafo 6 da Recomendação Geral nº 35.
23
Ver parágrafo 12 da Recomendação Geral nº 35.
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Importa ressaltar que, em março de 2012, após considerar o VII Relatório
Periódico do Brasil, o Comitê CEDAW, em suas Observações Finais, instou o Estado
Brasileiro a “agilizar a revisão da legislação que criminaliza o aborto, a fim de eliminar
as disposições punitivas impostas às mulheres, como já recomendado pelo Comitê (..)”

Pelo exposto as recomendações gerais do Comitê CEDAW da ONU e em
especial as RG 33 e RG 35, no que diz respeito ao aborto, são explícitas ao considerá-lo
uma discriminação e uma violência de gênero que provoca dor e sofrimento às
mulheres. Estas recomendações também são explícitas em relação à descriminalização
do aborto.

O Grupo Curumim, assim como diversas outras organizações que no país
trabalham com mulheres, compreende que a criminalização do aborto tem contribuído
somente para reafirmar o estigma, o preconceito e a violência institucional, impelindo
as mulheres à clandestinidade e a condições adversas que representam riscos à saúde,
através de sequelas físicas e psicológicas, inclusive à morte. Restringe-se com isso a
elas o lugar de sujeitos eticamente responsáveis pela reprodução da vida.

É inegável que o debate produzido na sociedade brasileira a partir da instalação
do primeiro serviço de aborto legal no país, na cidade de São Paulo em 1989,
contribuiu para uma mudança de paradigma, tanto no sentido de alçar o debate à
arena pública, ampliar o número de pessoas que hoje compreendem os casos não
criminalizados como um direito a ser perseguido e defendido, como colaborou para a
existência de pequenos núcleos de humanização do acolhimento às mulheres e
meninas nos serviços de saúde. Infelizmente são apenas ilhas, disformes e móveis, que
poderiam vir a se transformar em um continente de boas práticas.

3. Conclusão

Devido ao seu valor axiológico, inicio esta conclusão com três fragmentos que
traduzem pressupostos de toda nossa argumentação.
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"Em seu livro O poder da vida, o ex-presidente francês Valéry Giscard
D'Estaing relata: Eu sou católico - dizendo a João Paulo II - mas também sou
presidente de uma República cujo Estado é laico [...] Compreendo
perfeitamente O ponto de vista da Igreja Católica e, como cristão, o
compartilho. Julgo legítimo que a Igreja peça aos que praticam sua fé o
respeito a certas proibições, mas não corresponde à lei civil impô-las com
sanções penais ao conjunto do corpo social. "

“Um processo civilizatório e humanista pressupõe um livre diálogo
de ideias onde necessariamente se confrontam interesses e valores
múltiplos. Habermas aponta regras para este debate. Uma lógica
democrática exige o uso público da razão, com reciprocidade e respeito
mútuo entre os debatedores e contedores. Um debate democrático exige
seriedade.”24

E, apenas, a parte final do belo poema, epígrafe desse Amicus Curiae.

“... If thou feel not for other´s misery
A human being is no name for thee.25”

Do exposto pode-se afirmar:
1- O aborto no Brasil é um grande problema de saúde pública e os estudos e
dados apresentados revelam as sequelas na saúde de mulheres e meninas,
devido a abortamentos inseguros, inclusive mortes evitáveis.
2- A criminalização do aborto no país – com permissivos insuficientes – revela a
insensibilidade e violência de gênero em relação às mulheres por parte de
atores estatais e, inclusive, não estatais.
3- Trata-se de uma questão de cidadania e direitos humanos reprodutivos que
atinge muito especialmente e de forma perversa as mulheres e meninas das
camadas vulneráveis da sociedade: pobres, negras e indígenas.

24

Silvia Pimentel, Protocolo Facultativo à Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(CEDAW/ONU) - mais um passo rumo à igualdade de direitos, texto apresentado em Audiência Pública no Senado
Federal, em 21/05/02, em Mesa que contou com parceiros relevantes tais como: Secretária Nacional dos Direitos da
Mulher, representante do Ministério das Relações Exteriores, duas lideranças feministas e a presença de
representantes da CNBB e da Pastoral da Saúde. Texto publicado em “100 Discursos Históricos Brasileiros”, pp. 492500, organizado por Carlos Figueiredo, Editora Leitura, Belo Horizonte, 2003, 2ª ed.
25

Se não sois sensível à miséria alheia / Ser humano não é nome para vós.”
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4- Num mundo imaginário e idealizado talvez nenhuma mulher ou menina tivesse
que a ele recorrer;
5- Mas, no “chão deste mundo”, no “aqui e agora” das desigualdades econômicas
e sociais brasileiras...
6- Cabe ao Estado e a todas as pessoas que sentem a miséria e o sofrimento
alheios,

no

caso

miséria

e

sofrimento das mulheres, agir para ampliar e melhorar a qualidade da
prestação de serviços públicos de saúde visando garantir condições adequadas
de fornecimento de serviços de pré-natal, parto e pós-parto a todas as
mulheres que desejam ser mães, bem como oferecer as mesmas condições
adequadas de saúde a todas que – por motivos que só cabem a elas decidir,
optarem pela interrupção da gravidez.
7- Cabe ao Estado Brasileiro agilizar a revisão da legislação que criminaliza o
aborto, a fim de eliminar as disposições punitivas impostas às mulheres.
8- A maternidade é bela quando desejada.
A maternidade forçada é uma perversidade à mulher e à criança.
9- Um debate democrático e respeitoso sobre o aborto exige seriedade e,
também, sutileza intelectual, delicadeza de espírito, altruísmo e generosidade.

4. Pedidos

Diante do acima exposto, o Grupo Curumim requer que sejam deferidos os
seguintes pedidos:
a) que a organização seja admitida na qualidade de amicus curiae nos autos da
ADPF 442;
b) que seja intimada de todos os atos do processo por meio de sua advogada e
representante legal, Dra. Silvia Pimentel, inscrita na OAB-SP 58034;
c) que seja deferida a realização de sustentação oral na sessão de julgamento;
d) subsidiariamente, que seja esta manifestação admitida como memorial.
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No mérito, uma vez admitido seu ingresso na lide como Amicus Curiae, requer
que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442 seja julgada
integralmente procedente, pelas razões acima e anexas expostas.

Nestes termos, pede deferimento.

Silvia Pimentel
OAB-SP nº 58034

SILVIA
CARLOS
DA SILVA
PIMENTEL

Assinado de forma
digital por SILVIA
CARLOS DA SILVA
PIMENTEL
Dados: 2017.12.06
22:35:07 -02'00'

São Paulo, 2017.

Lista de Documentos Anexados:
Estatuto do Grupo Curumim Gestação e Parto.
Procuração para a Advogada.
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