EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, RELATORA DA ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 442
“O tribunal (constitucional) decide sobre a admissibilidade de
uma intervenção jurídico-penal lançando mão do princípio da
proporcionalidade ao qual pertence a chamada proibição de
excessos como uma de suas manifestações. Poder-se-ia dizer
que uma norma penal que não protege um bem jurídico é
ineficaz, pois é uma intervenção excessiva na liberdade dos
cidadãos.” (Claus Roxin in A proteção de bens jurídicos como
função do Direito Penal)1

A Rede de Desenvolvimento Humano – REDEH, associação civil sem fins lucrativos, sem
filiação política ou orientação religiosa específica, inscrita no CNPJ sob o nº
39.064.233/0001-93, com sede na Rua Álvaro Alvim, nº 21, Centro da cidade do Rio de
Janeiro, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por suas advogadas
(procuração em anexo – Doc.01), requerer sua admissão nos autos do processo em
referência na qualidade de
AMICUS CURIAE
com fundamento na Lei n. 9.882/1999, art. 6o, § 1o e 2o, na Lei n. 9.868/1999, art. 7o, §
2º, no Novo Código de Processo Civil, art. 138 e no Regimento Interno deste Egrégio
Supremo Tribunal Federal, art. 169 e seguintes, conforme apresentado a seguir.
O instituto de amicus curiae, reconhecido na legislação nacional de ações
constitucionais pelas Leis n. 9.868/1999 e 9.882/1999, permite a intervenção de

Roxin, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal; org. e trad. André Luis Callegari, Nereu
José Giacomolli – 2ª edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. Pg.27.
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terceiros em casos de controle abstrato de constitucionalidade, de modo a assistir ao
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de apresentação de informações relevantes
para o caso, democratizando, assim, debates constitucionais. Conforme a
jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte, os critérios para admissão de intervenção
de terceiros como amicus curiae são a relevância da matéria em análise e a
representatividade dos postulantes.
Eloísa Machado de Almeida2 defende que:
“Ao dispor os Ministros do Supremo Tribunal Federal de razões e argumentos
distintos, provenientes de entidades representativas, isto é, que estejam, de
alguma forma, próximas às questões suscitadas nas ações, confere-se,
inegavelmente, a possibilidade de um conhecimento mais amplo e completo
sobre o tema a ser julgado, revelando implicações que talvez não estejam
acessíveis, em um primeiro momento, aos Ministros.
Esta pode ser a melhor faceta dos amici curiae, isto é, mostrar aos Ministros
uma visão não jurídica, mais concreta do problema a ser julgado e decidido”.
E é neste sentido que a REDEH, uma organização da sociedade civil, vem
apresentar, a esta Eminente Ministra Relatora, o seu pedido de amicus curiae.

I.

2

Relevância da Matéria:

ALMEIDA, Eloísa M. de A. Capítulo 2 da dissertação de mestrado em ciências sociais: “Sociedade civil e democracia:

a participação da sociedade civil como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal”. São Paulo: PUC, 2006. Pg. 5.
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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, que
tipifica o aborto como conduta penal, 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”.
Como se denota, o objeto da presente ADPF afeta, de forma direta, o efetivo
exercício de direitos fundamentais por parte de todas as mulheres brasileiras,
possuindo, ainda, relevante impacto sobre políticas públicas relacionadas à saúde e ao
planejamento familiar.
Em adição ao quanto já exposto na petição inicial da presente ADPF, é de se
ressaltar a relevância da matéria ora submetida à análise desse E. Supremo Tribunal,
quanto, de modo específico, aos reflexos valiosos na vida de mulheres adolescentes.
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I.1. Mães adolescentes:
A gravidez precoce acontece em todas as regiões do Brasil. Constata-se, a partir
de levantamento realizado junto ao DATASUS, que, entre os anos de 1994 a 2015,
nasceram 13.282.867 bebês cujas mães possuíam entre 15 e 19 anos.3
Dentre as adolescentes que decidem por concluir a gravidez, observa-se que o
determinante cultural que delineia esta realidade consiste na posição que a mulher
ainda ocupa na sociedade patriarcal, de desigualdade e vulnerabilidade frente ao
homem, bem como em razão da identificação naturalizada historicamente entre o feminino e
a maternidade.

A família, enquanto instituição social, carrega consigo ideais arcaicos de divisão
das tarefas domésticas pelo gênero de cada componente. Tradicionalmente, compete à
mulher a gestão das funções domésticas e o cuidado dos filhos, enquanto, ao homem, o
trabalho externo e sustento financeiro de todos.

3

Igualmente, a gravidez entre meninas de 10 a 14 anos acontece em todas as regiões do Brasil, com destaque para

aquelas que vivem nas áreas mais pobres. De um lado, levantamento feito junto ao DATASUS, revela uma tendência
geral de queda da natalidade entre as mulheres adolescentes (15 a 19 anos) e adultas (acima de 20 anos)3 – número
de nascidos vivos a cada mil mulheres de 15 a 49 anos caiu de 58,9 bebês em 2005 para 53,6 em 2015.
De outro, aponta uma estabilidade na taxa para as meninas de 10 a 14 anos: 3,2 bebês nascidos vivos por mil
meninas a cada ano, de 2005 a 2015. Os números mais altos se encontram na região Norte. No Amazonas, o número
de nascidos vivos de mães com idade de 10 a 14 anos cresceu 40% desde 2005. Chegou-se ao número absoluto de
1.432 em 2015.
O levantamento foi feito pela demógrafa Suzana Cavenaghi a pedido da BBC Brasil, para a matéria de Mariana
Schreiber: “Sinto saudade de ser criança: em uma década, gravidez de meninas de 10 a 14 anos não diminui no
Brasil”. http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40969456#orb-banner
A socióloga Heleieth Saffiotti afirmou que meninas são mulheres pequenas. Nesta qualidade, além de serem vítimas
de violência pelo fato de serem mulheres, em menores de 14 anos considera-se a violência como presumida. Assim
dispõe o Código Penal: “Estupro de vulnerável Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.“
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Em razão disso, a maternidade é valorizada, em detrimento do desenvolvimento
profissional da mulher, dinâmica esta que se agrava pelos determinantes sociais de
marginalização, tais como raça, cor e condição financeira.
Em apurada pesquisa4, foram colhidos dados sobre adolescentes de três capitais
brasileiras, levantando-se que a incidência de gravidez entre as mulheres jovens que
tinham o primeiro grau incompleto de escolaridade (59,6%) era 13 vezes o número
observado entre aquelas com nível superior de instrução (4,6%). Ainda, se averiguou
considerável prevalência de gravidezes entre adolescentes negras, pardas e indígenas,
se comparadas às brancas. Denota-se, assim, um perfil de adolescentes que se mostra
mais suscetível à injusta e desigual aplicação da lei penal, objeto da presente ADPF.
I.2. Judiciário e justiça:
Do mesmo modo que se verifica um perfil preponderante de adolescentes
grávidas, constata-se que este mesmo perfil se mostra preeminente nos processos
judiciais relacionados ao aborto. Vejamos.
A responsabilidade pela contracepção ou pela reprodução é culturalmente
delegada, de forma exclusiva, às mulheres. Do mesmo modo, são elas as únicas
punidas, quando recorrem à interrupção de uma gravidez indesejada.

4

Estudo realizado para estimar a prevalência de gravidez na adolescência em Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre,

três capitais brasileiras, analisando o perfil da gestante. AQUINO, E. e outros/as. Adolescência e reprodução no
Brasil. A heterogeneidade dos perfis sociais. Caderno de Saúde Pública, 19 (Sup. 2): S377-S388. Rio de Janeiro, 2003.
(Doc. 02)
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Em pesquisa5 realizada no estado do Rio de Janeiro para avaliar a criminalização
da prática do aborto, foram localizadas 351 ocorrências policiais, registradas no período
de 2007 a 2011, com 334 criminalizadas, além de 17 intervenções em clínicas médicas.
Do total das aludidas ocorrências, 137 não apresentavam a informação de idade. 27,5%
do total válido - correspondendo, em números absolutos, a 54 mulheres - tinham entre
12 e 17 anos. Destas, 72% recorreu ao aborto auto-provocado.
Além das dificuldades de ordem biológica e psicológica, observou-se a
hipossuficiência das investigadas. A maioria era composta por negras ou pardas e vivia
no interior ou em bairros periféricos da capital, onde são ainda mais raros os recursos
disponíveis para uma tomada de decisão sobre suas vidas reprodutivas.
No mesmo estudo, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
foram levantados os processos relacionados a condutas que se amoldariam ao tipo
penal do aborto, no período de 2007 a agosto de 2013. Foram localizados 262 casos,
sendo 34 de adolescentes do sexo feminino acusadas de provocar aborto em si mesmas
ou consentir que outrem lhes provocassem.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prática do aborto por
menores de 18 anos configura ato infracional e, não, crime propriamente dito6, o que
acarreta a possibilidade de implicações jurídicas, que, para as adolescentes, são
consideradas quase tão graves quanto a pena de detenção prevista no Código Penal.
Podem ser aplicadas as medidas socioeducativas de advertência e de prestação de

5Relatório

Final – Criminalização das jovens pela prática de aborto: Análise do Sistema de Segurança Pública e do

Sistema de Justiça do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião – ISER, IPAS Brasil, 2012 (Doc.
03).
6

De acordo com o artigo 103, da Lei n.º 8.069/1990, “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou

contravenção penal.”.
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serviços à comunidade, mas, também, as medidas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação em estabelecimento educacional.7
Mesmo não sendo concebidas como pena ou castigo, tais medidas não deixam
de representar, para a adolescente, sanção e coerção, que, sem dúvida, agravam as
circunstâncias do aborto. Na análise concreta de casos, embora seja constatada a
aplicação de medidas socioeducativas menos graves8, é de se ressaltar que as
diferentes fases do procedimento a que são submetidas as adolescentes configuram
uma punição, por si só.

7

Art. 112, da Lei nº 8.069/1990: “Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao

adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à
comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em estabelecimento
educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.”. É fato notório que os estabelecimentos
educacionais, onde são internados os adolescentes designados infratores, se encontram em condições tão precárias
quanto os presídios nacionais.
Segundo o relatório do CNMP, no quesito salubridade, cerca de 70% das unidades de internação situadas no CentroOeste e Norte foram dadas como insalubres, assim consideradas aquelas sem higiene e conservação, sem iluminação
e ventilação adequadas em todos os ambientes da unidade. Houve uma pequena melhora em relação a 2013 nas
unidades do Nordeste, cujos índices de insalubridade das unidades foram reduzidos de 57,7% para 47,9%, mas ainda
assim continuam altos, pois quase a metade das unidades são insalubres. Também na região Sul a situação está ruim,
pois 46,7% das unidades foram reprovadas no quesito salubridade. A melhor situação está no Sudeste, com o maior
percentual de unidades julgadas adequadas no aspecto salubridade, 77,8%. Conselho Nacional do Ministério Público.
Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011 : um olhar mais atento às unidades de internação e
semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília : CNMP, 2015, p. 43.
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Um_Olhar_mais_Atento_09.06_WEB.pdf
Conforme amplamente divulgado pela mídia, as unidades brasileiras para jovens infratores chocam órgãos
internacionais com tortura e superlotação. Em junho de 2017, nove adolescentes morreram em motins em unidades
na Paraíba e em Pernambuco. Em ambos os casos, foram feitos alertas dos problemas por meio de relatórios. No Lar
do Garoto, onde sete jovens morreram queimados documento já apontava superlotação e falta de água no local.
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/20/tortura-e-superlotacao-brasil-reproduz-presidiosem-unidades-para-jovens-e-vira-reu-internacional.htm )
8

Dos 34 casos: 6 foram arquivados, 6 extintos, 14 receberam sentença de remissão, 4 medidas socioeducativas de

advertência e 2 medidas protetivas.
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Conforme o relatório: “é preciso admitir também que o próprio processo é um
gravame para a adolescente, que tem a sua intimidade, seu corpo e sua vida sexual
colocados à baila para o julgamento de todos os envolvidos e do judiciário. Se não há
dura pena, há punição de uma forma ou de outra” (ISER/IPAS, 2012, p. 47).
Veja-se que a chegada de oficiais de justiça em suas residências pode causar
constrangimento em relação à vizinhança/comunidade. O afastamento da escola, e,
acima de tudo, o exame de corpo delito, o inquérito policial e toda a exposição
processual, trazem à adolescente uma situação vexatória ou mesmo agravam o
processo traumático que circunda os casos de aborto. Estes são alguns dos
constrangimentos e sanções, diretas ou indiretas, às quais as adolescentes estão
expostas.9
Na pesquisa supracitada, foi realizada a análise detalhada de dez processos de
aborto relativos a adolescentes entre 14 e 17 anos.10 Em cada um deles, é visível o
drama das adolescentes, que sofrem com a tentativa de imposição de controle pelos

9

Dentre os possíveis gravames causados às adolescentes entre 14 e 17 anos que praticaram aborto, pode-se aduzir

que a exposição e o estigma causados por um processo criminal pode dificultar a obtenção de emprego. Ademais,
ainda que alocadas em trabalhos precários e mal remunerados, podem ser demitidas devido às faltas recorrentes
para comparecimento aos atos processuais. Trata-se, aqui, de uma problemática ainda mais ampla, porque numa
situação ideal e de respeito ao ECA, as meninas deveriam estar estudando e, não, em busca de emprego. Contudo,
verifica-se que a realidade das famílias brasileiras, especialmente aquelas em dificuldade financeira, leva
adolescentes a buscar, no mercado de trabalho, ainda que informal, complementação da renda familiar. Em função
da arcaica visão do papel feminino na sociedade, muitas das adolescentes acabam exercendo funções de domésticas,
cuidadoras etc.
De acordo com os resultados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua, elaborada pelo IGBE em
2016, 8,5% das adolescentes entre 14 e 17 anos se enquadram em situação de trabalho infantil.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101388.pdf
10

Cumpre informar que, na elaboração do Relatório, foram utilizados nomes fictícios, bem como foram omitidos

endereços e informações que pudessem identificar as envolvidas. Dos 10 procedimentos: 3 foram arquivados; em 3 o
Ministério Público ofereceu remissão; 1 foi extinto por ausência de pressupostos processuais; em 1, foi dada a
medida socioeducativa de advertência; em 2, não havia sido proferida sentença.
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adultos em seu entorno, a partir de um ideal normativo de sexualidade ao qual se quer
adequá-las.
Importa notar que o atual cenário promove uma flagrante desigualdade de
tratamento entre homens e mulheres, eis que, em nenhum momento, se constata a
responsabilização dos homens com quem as adolescentes se relacionavam. Exemplo
maior desta desigualdade se depreende do quarto caso analisado no relatório em
comento, em que o namorado da gestante não é indiciado, apesar de confessar o
pagamento ao médico para que este procedesse com o abortamento.11
Outro dado que evidencia a relevancia da matéria em discussão na presente
ADPF, consiste na recorrente incidencia de gravidezes resultantes de violencia sexual
em face das adolescentes. Este dado é bastante importante, eis que, não obstante
exista, na atual legislação penal, permissivo legal para o abortamento em caso de
estupro, na realidade prática, essas meninas acabam sujeitas a eventual processamento
pela conduta do aborto.
A 12ª edição do Dossiê Mulher12, com levantamento de dados de violência
contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, relata que, em 2016, houve 4.013
denúncias de violência sexual, o que corresponde a uma vítima a cada 2 horas. Sabe-se
que o número de denúncias não confere à realidade toda a sua abrangência. As vítimas,
na sua grande maioria mulheres, em função dos diversos fatores que inibem a procura
de apoio e justiça pela violência sofrida, nem sempre registram a ocorrência.

11

Outrossim, depreende-se que podem existir casos em que a judicialização acaba por transformar as vítimas de

violência sexual em autoras, o que seria, sem dúvida, evitado com a descriminalização do aborto no país.
12

PINTO, Andrea S. e outras (org.) Dossiê Mulher 2017. Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, 2016 (Doc.

04).
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Observa-se que 9,6% dos estupros, correspondente a 385 casos, têm como
vítimas adolescentes entre 15 e 17 anos,13 e, em parte dos casos, o agressor é alguém
conhecido, o que, em si, já configura um inibidor para o registro das agressões.
Dessa forma, há de se supor que, dentre as meninas que foram violentadas,
sejam as menores de 14 anos, na modalidade de estupro de vulnerável, ou as
adolescentes entre 14 e 17 anos, na modalidade de estupro, existam algumas que
tenham sido ao menos processadas pela prática do aborto, ainda que todas tivessem
direito a atenções profiláticas ou a um aborto legal.14
Isso porque a notícia da prática do aborto pode chegar ao órgão investigatório
pelas mais diferentes vias, como denúncia de pessoa anônima ou mesmo de pessoas
próximas, que o fazem com as mais diversas intenções. Na já aludida pesquisa que
culminou no Relatório Final do ISER (Doc.03), inclusive, é analisado um caso em que a
própria mãe da investigada noticiou o aborto por suspeitar que a filha se prostituísse.
Desde muito cedo, as adolescentes estão expostas a um processo de vitimização
que vai acompanhá-las pela vida afora: (i) vítimas das pessoas mais próximas, em quem
confiam, (ii) revitimizadas pela violência do Estado, se considerados o não acesso a

13

Segundo o Dossiê Mulher 2017, 55,5% dos estupros, correspondente a 2.226 casos, têm menores de 14 anos como

vítimas.
14

“A realização do abortamento não se condiciona à decisão judicial que sentencie e decida se ocorreu estupro ou

violência sexual. A lei penal brasileira também não exige alvará ou autorização judicial para a realização do
abortamento em casos de gravidez decorrente de violência sexual. O mesmo cabe para o Boletim de Ocorrência
Policial e para o laudo do Exame de Corpo de Delito e Conjunção Carnal, do Instituo Médico Legal. Embora esses
documentos possam ser desejáveis em algumas circunstâncias, a realização do abortamento não está condicionada a
apresentação dos mesmos. Não há sustentação legal para que os serviços de saúde neguem o procedimento caso a
mulher não possa apresentá-los”. Norma Técnica do Ministério da Saúde sobre Prevenção e Tratamento dos Agravos
resultantes de Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, pp. 71.
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf)
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direitos garantidos e (iii) submetidas ao procedimento de ato infracional como
instrumentos de controle do Estado sobre o corpo e a vida dessas meninas.
O que se denota é que o Estado deixa de se utilizar de intervenções não
violadoras de garantias fundamentais, tais como implementação de educação sexual
nas escolas e de políticas de planejamento reprodutivo direcionadas às meninas e
adolescentes, optando por se utilizar da ultima ratio, a criminalização da prática do
aborto.
A Campanha #niñasnomadres, da qual a REDEH é uma das organizações
signatárias, apresenta um cenário desolador para a América Latina e Caribe15:
-Mais de um milhão de meninas e adolescentes na região sofrem violência sexual ou
outros atos sexuais forçados;
- A falta de acesso à saúde sexual e reprodutiva piora as repercussões da alta
prevalência da violência sexual. As meninas devem enfrentar um ciclo perpétuo de
violência e discriminação, vulneráveis a gravidezes não desejadas, abortos inseguros e
um risco maior de contrair infecções de transmissão sexual e HIV;
- Obrigar as meninas a seguir adiante com uma gravidez fruto de uma violação sexual16
pode acarretar problemas físicos e emocionais. Por exemplo, a gravidez na adolescência
é um dos principais fatores que contribuem para a mortalidade materna e infantil.

15

Esses dados/informações fazem parte de documento apresentado por diversas organizações da sociedade civil à

Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, no mês de outubro de 2017, no contexto da Campanha
#niñasnomadres. (Doc. 05)
16

Ressalte-se, na forma como exposta acima, que a existência de permissivo legal para realização de aborto nos

casos de violência sexual, possuem sua aplicação muito enfraquecida, se considerada a realidade das adolescentes
brasileiras. Por outro lado, sem dúvida alguma, a tipificação penal do aborto, de conhecimento de toda a população
brasileira, gera estigma a esta conduta, mesmo se praticada em hipótese declarada lícita pelo legislador pátrio.
Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 / Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93 / Utilidade Pública Federal nº 14.931/96-12
Utilidade Pública Estadual nº E-06/11.894-98 / Utilidade Pública Municipal nº 00753114
Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 02/095/255
Conselho Nacional de Assistência Social nº 28990.01631/94-38
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/2007-49

Entre as adolescentes de 15 a 19 anos, as complicações durante a gravidez e o parto
são a segunda causa de morte;
- Ainda mais alarmantes são os casos das meninas menores de 15 anos, já que
têm o dobro do risco de morte materna e probabilidades mais altas de sofrer outras
complicações relacionadas, que vão desde a pré-eclâmpsia até o parto prematuro. As
meninas menores de 15 anos não estão preparadas fisicamente para a gravidez ou
parto. Quanto ao impacto social e econômico, as gravidezes de meninas promovem o
abandono escolar, perpetuando ciclos de pobreza e de violência econômica e de
gênero.
São as intersecções de sexo/gênero, geração, raça e classe social que expõem
meninas e mulheres às violências e às restrições mais profundas aos direitos sexuais e
reprodutivos. Diante desta realidade, viemos apresentar este amicus curiae em defesa
da ADPF 442.
II.

Representatividade da Rede de Desenvolvimento Humano – REDEH:

Criada em 1990, a REDEH liderou o processo de participação de brasileiras na
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida
como Rio-92 ou Eco-92. Merece destaque o Planeta Fêmea, espaço que reuniu cerca de
30 mil mulheres de todo o mundo para a partilha de experiências, perspectivas e
análises.
A estratégia inaugural seguiu-se nos fóruns promovidos pela ONU na década de
90, em especial as Conferências Mundiais sobre População e Desenvolvimento (Cairo,
1994) e Sobre a Mulher (Beijing, 1995). As traduções de algumas das recomendações
políticas das Conferências da ONU orientaram o trabalho desenvolvido pela REDEH
através da instituição de programas de ação, a saber: desenvolvimento sustentável,
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educação não discriminatória, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, pesquisa e
documentação, juventude e cultura.
Conforme consta no seu estatuto (em anexo ao Doc.01), a REDEH tem como
missão a promoção do desenvolvimento humano que contemple a igualdade entre os
gêneros, raças e etnias, o desenvolvimento sustentável com fundamentos científicos e
tecnológicos, cultivando justiça social, a proteção e conservação do meio ambiente e
defesa da diversidade cultural. Entre as finalidades previstas para o cumprimento dessa
missão, que estão diretamente relacionadas a esse pedido, incluem-se:
- Assistência social e assessoria aos cidadãos e cidadãs na defesa de seus
direitos, na proteção às famílias, à maternidade e paternidade responsável, à
adolescência, às pessoas portadoras de deficiência física, atendendo aos diferentes
segmentos da população, sem qualquer discriminação de raça, etnia, gênero,
orientação sexual, idade, religião, bem como a pessoas portadoras de deficiências;
- O desenvolvimento de metodologias e materiais educativos que possam
subsidiar programas e cursos de formação, contribuindo para uma educação não
discriminatória, para o desenvolvimento sustentável em bases científicas e tecnológicas
e para uma cultura de paz e respeito à diversidade;
- Formular e propor, articuladamente ou em parceria com outras organizações
da sociedade civil, a proposição de políticas públicas que contemplem os direitos de
cidadania das mulheres, jovens, raças e etnias, em situação de desvantagem social,
assim como a proteção ao meio ambiente.
São várias as ações e projetos executados, ou em andamento, que se relacionam
a estas finalidades. Merecem destaque aquelas/es voltados para a promoção de uma
educação não discriminatória, em consonância com recomendações firmadas pelo
Governo Brasileiro em Conferências da ONU, em especial a Sobre a Mulher, a de
Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) e com as políticas nacionais de educação. As
contribuições têm sido para a inclusão de novos temas no cotidiano escolar. Entre elas:
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O programa de formação continuada de professores da rede de ensino
fundamental, desenvolvido de 1996 a 2004, para trabalhar gênero, raça e etnia, saúde e
meio ambiente, direitos humanos, orientação sexual, violência contra a mulher e
gravidez na adolescência.
O Programa atingiu cerca de 4.500 educadores em 36 municípios do Rio de
Janeiro, e foi realizado em parceria com a Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, e
as Secretarias Estadual e Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Programas como
esse pretendem colaborar para que se concretizem recomendações de Comitês das
Nações Unidas, quando estes afirmam que convém aos Estados parte:
“que garantam que as escolas proporcionem informação apropriada a cada
idade sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, assim como o respeito
às relações de gênero e à conduta sexual responsável, a prevenção ao HIV, a
nutrição e a proteção contra a violência e as práticas nocivas”, assim como
“estimulem aos homens e aos meninos na criação de um entorno propício que
apoie o empoderamento das mulheres e meninas”. (CEDAW, 2014 p.2317)
A REDEH compreende que o ambiente escolar pode ou precisa se configurar
como um entorno seguro para o desenvolvimento da autoestima de educandos/as,
para a eliminação dos estereótipos de gênero e para propiciar práticas de não
discriminação. As escolas têm também o papel de contribuir para formação e/ou
mudança de mentalidade que corresponda a princípios que sejam congruentes com os
Direitos Humanos.
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Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación

general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptados de manera conjunta.
CEDAW, NU. 14/11/2014. As Recomendações tratam de práticas menos conhecidas no momento em que se
redigiram as Convenções.
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No período de 2000 a 2002, como uma das organizações integrantes da Rede
Feminista de Saúde, participou da Secretaria Executiva Colegiada para a América Latina
e o Caribe da Campanha 28 de Setembro – Pela Descriminalização do Aborto. Produziu,
em parceria com o CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria, a cartilha
História da Maria do Céu na Terra, que a partir da história de vida da personagem
fictícia Maria do Céu, informa sobre o direito ao aborto no Brasil.
De 2005 a 2006 executou o projeto Não à Violência contra a Mulher – Fazendo
Escola, que atingiu 700 educadores em 12 municípios do Rio de Janeiro, em parceria
com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR.
Em 2011 deu início, numa outra parceria com a SPM/PR e com o Instituto AVON, à
Campanha Quem Ama Abraça, de abrangência nacional, que já atingiu mais de meio
milhão de pessoas.
A Campanha responde as convocatórias de instituições multilaterais de Direitos
Humanos que as estimulam como forma de provocar a reflexão e o debate público
sobre a necessidade de mudanças de normas sociais que subjazem e sustentam
práticas nocivas às relações humanas. Neste caso, há um destaque para a dimensão de
gênero e para o desequilíbrio de poder presentes nas discriminações e violências,
procurando conscientizar sobre atitudes fundadas em estereótipos e preconceitos.
A REDEH, junto com outras 07 organizações feministas e antirracistas do Brasil,
participa do projeto: “Escuta Qualificada: Direitos das Mulheres em Resposta à Tríplice
Epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya”, apoiado pela ONU Mulheres. A pesquisa
busca entender a real situação de vulnerabilidade em que vivem mulheres em idade
reprodutiva e que tenham tido ao menos uma dessas arboviroses. Com isso pretendese contribuir para que possuam maior conhecimento sobre a epidemia, sobre seus
direitos, tais como à autonomia econômica, social, reprodutiva, à saúde física, mental e
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emocional e, assim, oferecer subsídios para fortalecer a sua participação na tomada de
decisões.
Integra, com várias organizações da sociedade civil que atuam no âmbito dos
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a “Sala de Situação, Ação e Articulação
sobre Direitos das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos em tempos de Zika18”,
criada por ONU Mulheres, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA), como resposta à crise sanitária do vírus zika.
A estratégia, que teve início em março de 2016, consolidou-se como um canal aberto
entre as organizações feministas e de mulheres para a análise de pesquisas e
informações sobre saúde e para ações de parceria entre a sociedade civil e as Nações
Unidas.
A organização integrou o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres - CNDM,
representando a Articulação de Mulheres Brasileiras - AMB, por dois mandatos de 2003
a 2007, período em que compôs as Comissões Organizadoras das I e II Conferências
Nacionais de Políticas para as Mulheres. Integrou também a Comissão Tripartite,
instituída pelo Governo Federal em 2005, com o objetivo de revisar a legislação punitiva
ao aborto no país, como apregoavam os resultados das Conferências de Cairo – 94 e
Beijing – 95.
A REDEH desenvolve também um programa de pesquisa, catalogação e
disseminação de material teórico e pedagógico sobre gênero, raça, etnia, direitos

18

O grupo de instituições avançou na definição de propostas concretas ao poder público como, por exemplo,

preparar os serviços que compõem a rede Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
para acolher e assistir as mulheres, assim como reforçar e garantir seus direitos; disponibilizar o teste sorológico lGM
para detecção do vírus zika; incluir o combate ao racismo em todas as estratégias e ações de promoção de direitos
das mulheres no contexto do vírus.
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humanos, desenvolvimento sustentável e participação das mulheres na construção da
História do Brasil, com desdobramento nas áreas de eventos, audiovisual e editorial.
Merecem destaque alguns dos materiais que resultaram do programa, como o
vídeo Mulher 500 anos atrás dos panos (1998), o Dicionário Mulheres do Brasil (2000), o
Projeto Memória: Nísia Floresta, uma mulher à frente do seu tempo (2006), a produção
da obra inédita Mulheres Negras no Brasil que recebeu o prêmio Jabuti (2007), a
produção dos materiais para o Projeto Memória Lélia González (2011, de autoria da
Fundação Banco do Brasil), entre outros.
III.

Razões.

Busca-se com a presente amicus curiae trazer a esse Egrégio Supremo Tribunal
Federal informações e dados concretos que auxiliem a demonstrar o flagrante excesso
que a tipificação penal do aborto, da maneira como está definida na legislação penal
pátria, representa.
A partir das informações coletadas, constata-se que o Estado, não obstante
possua meios alternativos eficazes para zelar pelo bem jurídico que se busca proteger
(a vida do feto), opta por lançar mão do direito penal, ultima ratio. Esta opção, para
além de não efetivar a proteção que se busca, gera contínuas violações aos direitos
fundamentais das mulheres, acarretando em severa desproporcionalidade na proteção
de valores constitucionais.
Conforme passa-se a expor, há medidas estatais, ainda incipientes, que tratam,
com a devida seriedade, a vida do feto e a natalidade, em alinho à proteção dos direitos
fundamentais das mulheres.
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III.1. Ausência de educação sexual nas escolas. A sua importância para a
prevenção e atuais entraves para sua implementação:
Na década de 80, quando foi criado o Programa de Atenção Integral de Saúde da
Mulher - PAISM -, marco inicial dos direitos de cidadania das mulheres no campo da
saúde, que propugnava a separação entre sexualidade e procriação e a autonomia dos
indivíduos envolvidos no processo reprodutivo -, destacava-se a ênfase nas práticas
educativas como fundamentais para o planejamento da reprodução e vivência plena da
sexualidade.
Nos anos 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs justificavam a
importância de serem incluídas a sexualidade e a reprodução como temas transversais,
apresentando diretrizes para o trabalho de Orientação Sexual nas escolas.
Compreendia-se que “o currículo está centralmente envolvido naquilo que somos,
naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos” (SILVA, 1999, p.2719).
Em outras palavras, o currículo escolar deveria contribuir para a nossa
constituição enquanto sujeitos. Havia também a preocupação em prevenir o abuso
sexual, a gravidez indesejada e a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis
entre jovens. E, nessa perspectiva, a REDEH buscou trabalhar com a formação de
educadores/as.
Em 2008, em parceria com o CLAM/UERJ, a REDEH realizou formação e
produção do material Gravidez na adolescência e sexualidade – uma conversa franca
com educadores e educadoras. Esta ação deu consequência aos resultados da pesquisa
GRAVAD, na qual afirmamos:
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SILVA, Tomaz T. O currículo como fetiche. BH: Autêntica, 1999.
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“O que defendemos é a importância do espaço escolar, instituição da
sociedade

propagadora de valores e conhecimentos, configurar-se e

fortalecer-se como

canal de reflexão sobre as responsabilidades que

envolvem a sexualidade e por consequência, métodos contraceptivos, gravidez,
aborto, AIDS e prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).
Afinal, a escola é um lugar privilegiado para os primeiros encontros,
primeiros namoros, primeiros amores. Olhar com intolerância para esse fato
real é perder a grande oportunidade de participar da formação dos jovens a
partir de uma nova perspectiva” (2008, p.4).
Na segunda década do século XXI, nos deparamos, no entanto, com barreiras
para que esses incipientes processos de democratização e promoção da igualdade
dentro do sistema de educação começassem a sofrer reveses significativos.
Em um informe que o Secretário Geral das Nações Unidas transmitiu à
Assembleia Geral em julho de 201720, registrou-se que os fundamentalistas e
extremistas21, em todo o mundo, têm atacado a educação de diferentes maneiras. Uma
delas caracteriza-se no empenho em eliminar a educação sexual dos programas de
estudo, além da tentativa de impor a segregação de gênero nas escolas ou, ainda, levar
à exclusão completa das mulheres e das meninas (NU, 2017, p. 21):
20

O Informe foi preparado pela Relatora Especial sobre Direitos Culturais, Karinna Bennonne, apresentado em

conformidade com o disposto na Resolução 28/09 do Conselho de Direitos Humanos.
21

No Brasil o Movimento Escola sem Partido é um exemplo deste extremismo. O Movimento disponibiliza um

modelo de projeto de lei que tem sido apresentado em vários legislativos municipais e estaduais e na Câmara
Federal por iniciativa do Senador Magno Malta (PR-ES). Pretende-se com isso restringir e criminalizar professores em
todos os níveis, alegando que eles estariam promovendo doutrinação política e ideológica, usurpando o direito dos
pais sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. É também uma forma de coibir o debate sobre gênero e
sexualidade nas escolas. A r. decisão proferida pelo E. Ministro Luiz Roberto Barroso para o caso de Alagoas,
atestando que Escola sem Partido é contrária à Lei de Diretrizes Básicas da Educação, não evitou que projetos sigam
sendo aprovados em outras localidades. Atuam também para tirar qualquer menção a gênero do Plano Nacional de
Educação, possuindo uma visão completamente deturpada sobre o conceito.
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“As iniciativas positivas que são levadas a cabo por pessoas e governos para
fomentar a proteção dos direitos humanos das mulheres nas escolas e nos
planos de estudo se veêm a todo o momento frustradas por ações
fundamentalistas concertadas. (...) A promoção e a defesa de uma educação
não sexista em conformidade com as normas internacionais e da não
discriminação e da plena igualdade das mulheres e das meninas na educação
são algumas das medidas mais importantes que se podem adotar governos
para derrotar ao fundamentalismo e ao extremismo” (NU, 2017, p. 22).
No que diz respeito às recomendações presentes no documento, destacamos:
“Respeitem e garantam o direito à educação para todos, sem discriminação,
de conformidade com as normas internacionais, o que implica um sistema de
ensino público de caráter laico e com um plano de estudos não sexista que
promova uma cultura de igualdade de gênero e empoderamento da mulher; Se
assegurem de que as escolas, os planos de estudos e os livros de texto não
promovam uma ideologia fundamentalista ou extremista, a discriminação nem
a violência contra as mulheres” (NU, 2017, p. 25).
No mesmo sentido, exaltamos as medidas de prevenção indicadas pela
Recomendação nº 35 do Comitê CEDAW :
“A integração de conteúdos sobre a igualdade de gênero nos planos de estudos a
todos os níveis de ensino, tanto públicos como privados, desde a primeira infância,
e nos programas de educação com um enfoque baseado nos direitos humanos. O
conteúdo deveria centrar-se nos papéis estereotipados atribuídos a cada gênero
e promover os valores da igualdade de gênero e a não discriminação, em
particular a masculinidade não violenta e garantir uma educação sexual integral,
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para meninos e meninas, apropriada em função da idade, com base empírica e
cientificamente exata”.22
III.2. A dificuldade de planejar a reprodução. Métodos contraceptivos para
evitar23:
É entre as mulheres mais jovens, meninas e adolescentes, que as gravidezes sem
planejamento acontecem com maior frequência. Em ambos os casos, isto ocorre em
função do caráter acidental e do acesso limitado à informação e à contracepção. Entre
as primeiras, as gravidezes costumam resultar de violência sexual, mesmo porque o
sexo com menores de 14 anos sempre é considerado estupro de vulnerável.
Entre as segundas, além da violência sexual, incidem outros motivos, dentre
eles: (i) o desconhecimento sobre o próprio corpo e/ou a ausência do reconhecimento

22

Recomendación general num. 35 sobre la violência por razón de género contra la mujer, por la que se atualiza la

recomendación general num 19. CEDAW/NU, 26.07.2017.
23

As informações sobre contracepção e aborto na juventude foram levantadas a partir de algumas análises do

estudo GRAVAD: inquérito de base populacional a partir de entrevistas domiciliares com jovens de 18 a 24 anos
(4.634 entrevistas, sendo 2.447 mulheres e 2.187 homens) sobre gravidez na adolescência em Salvador, Rio de
Janeiro e Porto Alegre. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto de Medicina Social - IMS/UERJ, Instituto de Saúde
Coletiva - ISC/UFBA, Núcleo de Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde - NUPACS/UFRGS e pelo Institut
National D´Études Démographiques da França. A saber:
-AQUINO, E. e outros/as. Adolescência e reprodução no Brasil. A heterogeneidade dos perfis sociais. Caderno de
Saúde Pública, 19 (Sup. 2): S377-S388. Rio de Janeiro, 2003;
-GRAVAD – principais resultados acerca da abordagem predominante sobre gravidez na adolescência. Publicado em
01/07/2008. http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?infoid=4361&sid=1
-HEILBORN, Mª L. e outras. Assistência em contracepção e planejamento reprodutivo na perspectiva de usuárias de
três unidades do SUS no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Caderno de Saúde Pública, 25 (Sup. 2): S269-S278. Rio de
Janeiro, 2009;
-MENEZES. Greice Mª de S. Tese de Doutorado: Aborto e Juventude: um estudo em três capitais brasileiras. Salvador:
ISC/UFBA, 2006.
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da sexualidade, vivida como ilegítima; (ii) insuficiência de locais para atendimento, com
profissionais aptos às demandas desta faixa etária e com confidencialidade garantida;
(iii) o acesso aos métodos é limitado e descontínuo; (iv) os efeitos colaterais geralmente
provocam a suspensão do método; (v) as prescrições de métodos contraceptivos para
jovens deixam de considerar as singularidades das relações nesta fase das suas vidas;
(vi) a contracepção é secundarizada quando se está com um parceiro no qual se confia;
(vii) necessidade de correr riscos; (viii) pouca possibilidade de uso da contracepção de
emergência, que sofre restrição por parte de instâncias religiosas. Esses são fatores que
estão geralmente presentes na literatura sobre o tema.
Dentre as 801 entrevistadas pela GRAVAD que declararam ter engravidado
alguma vez, a ampla maioria pode ser qualificada como gravidez não prevista. Apenas
16,8% afirmaram que tentavam engravidar quando ocorreu a gravidez. Contudo, foi
também majoritário o grupo que relatou que, mesmo não querendo engravidar, não
estava usando método contraceptivo. Apenas 37,3% usavam alguma proteção.
O Brasil é um país onde são muitos os obstáculos para o acesso ao planejamento
reprodutivo. E, como se sabe, conhecer os métodos não significa necessariamente
conhecer os aspectos que são fundamentais para a concepção e a contracepção.
A literatura aponta para a vulnerabilidade de mulheres jovens à gravidez, que,
em sua maioria, são imprevistas. De forma geral, como exposto no tópico referente à
relevância da matéria, tais gravidezes ocorrem nas regiões menos favorecidas e
naquelas populações sujeitas a maior exclusão social, geralmente, acentuando esta
situação. As gravidezes costumam acontecer, ainda, entre jovens sem companheiros e
com baixa escolaridade.
Entre as entrevistadas pela Pesquisa GRAVAD que deram à luz antes dos 20
anos, 42,1% já se encontravam fora da escola, 25% parou de estudar temporariamente
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e 17,3% parou definitivamente. As jovens com baixa escolaridade são aquelas que mais
precocemente deixam as suas famílias de origem para a família de procriação.
Isto significa que, para estas jovens, a transição para a idade adulta acontece
mais cedo e em condições mais precárias, que podem ser traduzidas por uma maior
demanda de responsabilidades domésticas, muitas vezes aliada à inserção precoce ao
mundo do trabalho e abandono definitivo da escola.
A REDEH não está afirmando, com isso, que a gestação nestes casos é sempre
negativa ou um problema. Para muitas jovens, num contexto de valorização da
maternidade, a gravidez pode significar reconhecimento e responsabilidades
domésticas na sua própria casa, numa família na qual ela terá centralidade.
Como uma organização feminista, a REDEH defende, no entanto, que a
maternidade possa ser uma escolha complementar a outros projetos de realizações
pessoais, e não apenas um caminho estabelecido diante da ausência de escolhas e da
pouca informação e orientação.
Isso, em geral, se torna mais viável para jovens de determinadas classes sociais,
com maior escolaridade, que, em geral, postergam a iniciação sexual e, quando se
veem diante de uma gravidez não planejada e indesejada conseguem recorrer à sua
interrupção como maior suporte e menor exposição a riscos.
A REDEH atua no sentido de que todas as pessoas possam ter as mesmas
possibilidades de escolhas e de construção de projetos para suas vidas, sem que devam
estar, permanentemente, subjugadas às contingências que sexo/gênero, geração,
classe social e raça lhes impõem.
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A REDEH compartilha da mesma tese corroborada pela pesquisa GRAVAD, de
que:
“a sexualidade dos jovens, assim como a dos adultos, constitui um processo de
aprendizagem. Como tal, a sexualidade juvenil não é desregrada, ao contrário,
está informada pelo processo de socialização e pelo acesso (ou pela falta de
acesso) à educação, ao diálogo e aos cuidados que a sociedade oferece aos
jovens. Isso significa admitir que os indivíduos são socializados para a entrada
na vida sexual por meio da cultura, que orienta roteiros e comportamentos
considerados aceitáveis para cada grupo social”(CLAM, 200824).
O Ministério da Saúde do Brasil criou, em dezembro de 1989, o Programa de
Saúde do Adolescente – PROSAD, com o objetivo de promoção da saúde integral para
jovens de 10 a 19 anos. O Programa tem entre suas áreas prioritárias a sexualidade e a
saúde reprodutiva, além de prever ações educativas, a exemplo de grupos de discussão
e informação sobre métodos contraceptivos (MS, 2017, p. 152)25, com a devida
distribuição, respeitando a necessidade de cada jovem.
Os dados de pesquisas como GRAVAD demonstram que as limitações para a
implementação do PROSAD foram determinantes para a adoção de medidas de cunho
punitivo, como a criminalização do aborto, o que é, por si só, um contrassenso.
Vejamos:
“A percepção de que a gravidez e maternidade na adolescência traziam
repercussões psicossociais essencial e predominantemente negativas para as

24

GRAVAD – principais resultados acerca da abordagem predominante sobre gravidez na adolescência. Publicado em

01/07/2008. http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?infoid=4361&sid=1
25

Proteger e cuidar da saúde do adolescente na Atenção Básica. Brasília: MS, 2017.
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adolescentes contribuiu para justificar intervenções estritamente preventivas e,
por vezes, punitivas, que dificultam a adoção de estratégias de promoção de
saúde junto a essa população”.26
Reconhece-se, ainda, que a participação dos jovens foi elemento crucial de que
careceu o PROSAD para que obtivesse êxito. O estabelecimento de punições agrava a
visão estigmatizada da condição juvenil e cria tabus em torno de assuntos como a
gravidez precoce, obstando que essas jovens sejam ouvidas e, assim, participem de
atividades de promoção da saúde e no processo de avaliação dos programas públicos.27
Em convergência à dificuldade de implementação de programas e de políticas
públicas, tem-se, conforme levantado na pesquisa GRAVAD sobre gravidez precoce, a
constatação de pouca referência, pelas adolescentes, quanto ao uso de contraceptivos.
Com isso, claro, muitas gravidezes não planejadas.
De acordo com o aludido estudo, entre as jovens que engravidaram, foi
predominante a aceitação da gravidez. Contudo, em um terço dos casos, o aborto foi
cogitado ou tentado.
III.3. Viver e planejar o futuro. Aborto legal e seguro para não morrer:
Em uma análise global do período de 2010 a 2014, observou-se que, a cada ano,
aproximadamente 55,7 milhões de mulheres fazem aborto em todo o mundo. Destas,
25,1 milhões se submetem a procedimentos inseguros para interromper a gravidez, das

26

Psicologia em Estudo, Maringá, v. 19, n. 2, p. 211-221, abr./jun. 2014. O Adolescente no contexto da saúde pública

brasileira: Reflexões sobre o PROSAD. http://dx.doi.org/10.1590/1413-737221567004
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Kerbauy, 2005, Lopez & Moreira, 2013, e Bursztyn & Ribeiro, 2005, in Psicologia em Estudo, Maringá, v. 19, n. 2, p.

211-221, abr./jun. 2014.
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quais 97% moram em países que restringem ou proíbem a prática. Somente na América
Latina, foram realizados 4,9 milhões dos abortos inseguros anualmente.28
Em um segundo estudo, foi analisada a incidência de aborto no período entre
1990 e 2014 nas esferas global, regional e sub-regional, oportunidade em que se
constatou que os países com leis que proíbem o aborto não conseguiram frear a prática
e contam com taxas acima das constatadas em nações em que o aborto é legalizado – a
taxa é de 37 para cada mil mulheres, contra 34 nos locais em que é liberado.
Os países onde são menores as taxas de aborto são aqueles onde não existem
restrições legais para a sua realização,29 justamente por serem onde os investimentos
em informação sobre sexualidade e reprodução conjugam-se com o acesso facilitado a
contraceptivos eficazes. O que não é o caso do Brasil.
A criminalização, além de pouco efetiva, acaba por impedir que a interrupção da
gravidez seja tratada como questão de saúde pública, especialmente em se tratando da
gestação precoce que, como já dito, se pode gerar riscos de ordem biológica e
psicológica para adolescentes, certos serão os limites colocados para os seus projetos
de futuro.
Em países como o Uruguai, em que a prática do aborto foi autorizada em 2013,
de forma atrelada a políticas públicas de planejamento familiar e acesso à saúde,
vieram rápidos os resultados positivos. Segundo relatório divulgado pelo Ministério da
Saúde uruguaio, após um ano da mudança legislativa, nenhum óbito foi registrado em

28

Dados constantes do estudo publicado na 390ª edição da revista médica The Lancet (p. 2372-2381), realizado pela

Organização Mundial de Saúde. http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)31794-4.pdf
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Dados constantes do estudo publicado na 388ª edição da revista médica The Lancet (p. 258-267), realizado pela

Organização Mundial de Saúde. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30380-4
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razão da realização de aborto. E, todavia, cresceu em 30% a taxa de desistência das
mulheres que desejavam interromper a gravidez.30
Já no Brasil, de acordo com as informações oficiais obtidas junto ao DATASUS,
entre 1996 e 2015, 1699 mulheres de todas as idades morreram declaradamente em
razão de aborto, espontâneo ou induzido,31 o que pode indicar a ausência de
preparação técnica dos profissionais de saúde para a realização do procedimento, ou,
até mesmo, de práticas nos serviços de saúde que se mostram punitivas, em função das
restrições legais e/ou estigma que permeiam sua realização, diante da condição penal.
III.4. Direito internacional na tutela dos direitos humanos:
A criminalização do aborto no país pode ser traduzida pela maternidade
obrigatória e pelo reforço a práticas clandestinas, que aproximam mulheres e meninas
de riscos à saúde física e mental. Assim, contraria e limita o livre exercício dos direitos
sexuais e reprodutivos, o que impõe diversas ordens de restrições aos direitos
humanos.
O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres – CEDAW já
havia apontado, em sua Recomendação Geral nº 19 de 1992, que os Estados-Partes
devem assegurar “que se tomem medidas para impedir a coação com respeito à
fecundidade e à reprodução, e para que as mulheres não se vejam obrigadas a buscar
procedimentos médicos arriscados, como abortos ilegais, por falta de serviços
apropriados em matéria de controle de natalidade”.32
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https://www.terra.com.br/noticias/mundo/america-latina/uruguai-apos-legalizacao-desistencia-de-abortos-sobe-

30,2e4163764976c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
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Óbitos maternos por Ano do Óbito segundo Capítulo CID-10 - Período: 1996-2012. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema

de Informações sobre Mortalidade – SIM. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/mat10uf.def
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Em manifestação recente, através da Recomendação Geral nº 33,33 o CEDAW
reitera normativas internacionais e recomendações anteriores, defendendo o acesso de
mulheres e meninas à justiça, sem discriminação, como fundamental para a garantia
dos Direitos Humanos.
Entre os obstáculos e restrições do direito penal que criam impedimentos a esse
acesso, o Comitê observa que:
“As leis penais são particularmente importantes para garantir que as mulheres
possam exercer seus direitos humanos, incluindo seu direito de acesso à justiça,
com base na igualdade. Os Estados partes estão obrigados, em virtude dos
artigos 2 e 15 da Convenção, a assegurar que as mulheres tenham acesso a
proteção e remédios oferecidos através do direito penal, e que elas não sejam
expostas à discriminação no contexto desses mecanismos, seja como vítimas ou
autoras de atos criminosos. 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” (pp. 19/21 – grifo nosso).
III.5. Conclusão:

33

Recomendação Geral nº 33 Sobre o Acesso das Mulheres à Justiça. Comitê sobre a Eliminação da Discriminação

contra as Mulheres- CEDAW. Genebra, 03/09/2015. Tradução: Valéria Pandjiarjian. (Doc. 06)
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A partir dos dados expostos, constata-se que:
(i)

A criminalização do aborto potencializa a desigualdade existente entre
homens e mulheres;

(ii)

A criminalização do aborto traz consequências nocivas não só à vida de
mulheres, mas, também, de adolescentes, que, na sua maioria, são de
núcleos socioeconômicos mais vulneráveis;

(iii)

A criminalização do aborto confere forte estigma à pratica desta
conduta, o que acarreta situações de injustiça, mesmo quando a
interrupção da gravidez ocorre em hipótese permitida pela atual
legislação penal;

(iv)

Existem programas de planejamento familiar e de educação sexual que
são mal implementados, ou mesmo, encontram, hoje em dia, forte
reação contrária à sua aplicação;

(v)

Tais programas são, sem dúvida alguma, mecanismos de atuação do
Estado mais proporcionais, que visam zelar, em simultâneo, pela
natalidade e pela proteção dos direitos fundamentais das mulheres,
evitando a necessidade de interrupção da gravidez não desejada;

(vi)

A criminalização do aborto não é capaz de afastar a realização desta
conduta. Ao contrário, apenas estimula praticas clandestinas, que
colocam em risco a saúde física e mental de mulheres e adolescentes,
principalmente as de camadas menos favorecidas.

Desse modo, a descriminalização e a legalização do aborto contribuem, a médio
e longo prazo, para amenizar o preconceito e a discriminação sobre as pessoas que
optam por ele em determinado momento de suas vidas.
Contribuem, ainda, a médio prazo, para reverter restrições ao livre debate sobre
educação sexual nas escolas, para o reconhecimento do direito ao planejamento
reprodutivo, para promover a ampliação da distribuição de métodos contraceptivos,
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para uma maior qualificação dos serviços de saúde. Pode contribuir para inibir a
violência contra meninas e mulheres, já que influenciará práticas mais responsáveis e
compartilhadas.
Pode, enfim, contribuir para dirimir coerções indevidas, tornar menos dolorosas
e mais seguras as decisões relacionadas ao planejamento reprodutivo em todas as fases
da vida.
A REDEH compreende que o melhor caminho para o livre exercício dos direitos
sexuais e dos direitos reprodutivos será traçado através do acesso à prevenção e ao
planejamento reprodutivo de forma ampla e democrática.
Entende ser um equívoco negar o fato de que um número significativo de
pessoas, diante de determinadas contingências em suas vidas, pode decidir pela
interrupção de uma gravidez não planejada e indesejada, além de que, o que já está
comprovado, a punição não é um método adequado para inibir que decisões como essa
sejam tomadas. Por todo o acima exposto, é que se defende a aprovação da ADPF 442.
Pedidos:
Por todo o exposto, a REDEH requer, respeitosamente, sejam deferidos os
seguintes pedidos:
a)

que 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 suas

advogadas e representantes legais, Julia Thomaz Sandroni e Arianne Câmara Nery,
inscritas na OAB/RJ sob os n. 144.384 e 169.951;
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 presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental seja julgada
integralmente procedente.
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2018.
Julia Thomaz Sandroni

Arianne Câmara Nery

OAB/RJ nº 144.384

OAB/RJ nº 169.951

Anexos:
Doc. 01 – Instrumento de mandato com anexo (Atos constitutivos e estatuto da REDEH)
Doc. 02 – Estudo Adolescência e reprodução no Brasil.
Doc. 03 – Relatório sobre criminalização do aborto elaborado pelo ISER/IPAS.
Doc. 04 – Dossiê Mulher 2017 elaborado pelo ISP-RJ.
Doc. 05 – Declaração conjunta da Campanha #ninasnomadres apresentada à CIDH.
Doc. 06 – Recomendação Geral nº 33 da CEDAW.
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