EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

MINISTRA

PRESIDENTE

DO

MEMORIAL
Ação de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
442, com Pedido de Medida Cautelar.
Interessado: Conselho Federal de Serviço Social/CFESS AMICUS CURIAE

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - CFESS, autarquia
federal, dotado de natureza jurídica de direito público, regulamentado pela Lei
8662/93 de 07 de junho de 1993, representado por sua Presidente JOSIANE ,
(doc. anexo), vem a presença de V. Exa., por sua advogada e procuradora, que esta
subscreve (doc. anexo), para requerer intervenção desta entidade, na ação em
referência, em que figura com autor O PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE/PSOL, na qualidade de AMICUS CURIAE, o que faz nos termos
do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, e para os fins que passa a expor:

I- INTERVENÇÃO DO CFESS qualidade de AMICUS CURIAE
Está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os motivos que
sustentam uma intervenção na modalidade ora pretendida. O amicus curiae é
figura que, pelas suas origens históricas e de direito comparado, pode ser entendido
como um especial terceiro interessado que, por iniciativa própria ou por
determinação judicial, intervém em processo pendente, com vistas a tornar o
debate judicial plural e democrático, acerca das mais diversas questões jurídicas,
portanto, legitimando e pluralizando as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, em
especial, como no caso vertente, quando o tema em pauta diz respeito à “DEFESA
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”, considerando a incompatibilidade de
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uma lei ordinária com o texto constitucional, discussão essa de absoluta e
inquestionável relevância para os avanços da legislação infraconstitucional e para a
sociedade.
O papel e a possibilidade desta intervenção é servir como fonte de conhecimento
em assuntos relevantes, cruciais, inéditos, difíceis ou controversos, pois permite a
ampliação da discussão antes da decisão judicial. A função histórica do amicus
curiae, agora representada pelo CFESS, é chamar a atenção para fatos ou
circunstâncias que devem ser notados.
É seguro, neste sentido, o entendimento deste Col. Tribunal, como aponta a
decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 2.548/PR:
“Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes grupos em
processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre
uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito.
Em consonância com esse modelo ora proposto, Peter Häberle defende a
necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais
sejam ampliados, especialmente no que se refere às audiências públicas e às
‘intervenções de eventuais interessados’, assegurando-se novas formas de
participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em
sentido amplo da Constituição (...). Ao ter acesso a essa pluralidade de
visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal Federal passa a
contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações
político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir
a ser apresentados pelos ‘amigos da Corte’. Essa inovação institucional,
além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas
possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua
tarefa precípua de guarda da Constituição. (...) Entendo, portanto, que a
admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido
diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental
para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias
constitucionais em um Estado Democrático de Direito.”. (destaques são da
transcrição).

É importante destacar que o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
preenche os requisitos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem
exigindo como forma de legitimar sua intervenção na qualidade de amicus curiae.

2

Assim, não só porque a matéria aqui versada é inegavelmente relevante, mas
também porque se trata de entidade de âmbito nacional de alto grau de
representatividade — e estes requisitos têm fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n.
9.868/1999 —, sua intervenção tal qual pretendida é medida que, no caso concreto,
se impõe.
II- RELEVÂNCIA DA MATÉRIA
A matéria discutida na presente Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental/ ADPF nº 442 é claramente relevante. Trata-se do questionamento,
apresentado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) que ingressou com a
ação se contrapondo a criminalização do aborto, por absoluta convicção jurídica
de que a criminalização do aborto, com base no Código Penal da década de 1940,
não se sustenta diante da Constituição Federal de 1988.
Nossa Carta Magna assegura como direitos fundamentais: a dignidade e a
cidadania de todas as pessoas. E esses preceitos são violentamente atacados pelo
Estado, quando criminaliza as mulheres que abortam, negando a autonomia para
tomar nossas próprias decisões. Não há como garantir a dignidade e cidadania,
quando mulheres são empurradas a uma situação de clandestinidade, correndo o
risco de serem encarceradas e se submetendo a procedimentos arriscados em
clínicas clandestinas por conta da ilegalidade do aborto.
Reiterando os argumentos desta ADPF, na prática, a ilegalidade acaba gerando
situações de extremo risco para as mulheres pobres, negras, indígenas e
nordestinas, que são as mais prejudicadas com esta situação de clandestinidade,
pois não possuem os recursos financeiros necessários para fazer um procedimento
seguro e muitas delas morrem em decorrência de abortos ilegais. É sobre esta
realidade concreta que o Supremo Tribunal deve se debruçar ao revisar os artigos
124 e 126 do Código Penal, pela perspectiva da Constituição. É a partir desta
dramática realidade que sua decisão pode afetar e mudar radicalmente a vida de
tantas mulheres.
A procedência desta ação implicará na legalização do aborto até as 12 (doze)
primeiras semanas de gravidez e deixará de ser crime no Brasil,
independentemente do motivo que leve a mulher a realizar o procedimento. Ela
poderá escolher, neste período, decidir sobre a maternidade. Deve ser assegurado à

3

mulher decidir se quer ou não ter filhos, em que momento e com quem fazê-lo. A
decisão por limitar o prazo ao período de 12 (doze) semanas leva em conta a
proporcionalidade e a experiência de legislações internacionais de
descriminalização no mundo, como, por exemplo, da Espanha, França, Uruguai,
Alemanha e Cidade do México, e os estudos a respeito do tema, que demonstram a
segurança do procedimento, com baixíssimo risco de complicações que exijam
atenção hospitalar quando realizado nesse limite.
Os marcos legais internacionais de interrupção da gestação por prazos são
coerentes, tanto com experiências das mulheres quanto com recomendações
médicas. Mesmo em países onde o aborto legal é possível em até mais de 20
semanas de gestação, a maioria dos procedimentos ocorre muito antes: nos Estados
Unidos, em 2013, 66% dos procedimentos foram realizados em até 8 semanas de
gestação e 91% ocorreram em até 13 semanas; no Reino Unido, em 2014, 80% dos
procedimentos ocorreram em até 10 semanas e 92% em até 13 semanas. A
interrupção da gestação no primeiro trimestre é segura, com menos de 0,05% de
risco de complicações. A Organização Mundial de Saúde inclusive recomenda que,
até 9 semanas de gestação, o aborto medicamentoso seja realizado em ambiente de
conveniência às mulheres, como a residência, após orientação médica adequada e
acesso a medicamentos, de forma a garantir maior privacidade e bem-estar.
O Supremo Tribunal Federal deve ser um espaço legítimo e democrático para o
debate jurídico do tema, eis que a democracia institucional não se faz somente no
Parlamento, mas sim na atuação dos três poderes em harmonia com a Constituição.
O papel do STF de atuação da garantia de direitos de minorias permite que temas
tabus possam ser julgados para se garantir direitos humanos e não violá-los, por
conta de influências morais, religiosas ou mesmo preconceituosas.
Temos assistido, nos últimos anos, o Congresso Nacional interditando qualquer
debate a respeito de uma série de temas que dialogam com a realidade concreta da
vida das pessoas. Pressões de ordem religiosa e moral permitem que este tipo de
assunto só tramite no Legislativo sob um viés de retrocesso e repressão, em
dissonância com o que acontece nas democracias mais avançadas.
Diante deste cenário o Supremo, enquanto Tribunal Constitucional do país deve se
pronunciar na garantia de direitos que estão assegurados na Carta Magna, mas que
na prática são negados diariamente, colocando na ilegalidade especialmente as
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mais vulneráveis, diante do papel seletivo de controle social da pobreza
tradicionalmente exercido pelo sistema penal.

III- REPRESENTATIVIDADE DO CFESS
O Conselho Federal de Serviço Social é uma autarquia federal, regulamentado pela
Lei 8662 de 07 de junho de 1993, dotado de personalidade jurídica de direito
público e forma federativa, tendo como função precípua orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão do assistente social em todo território nacional e,
conseqüentemente, garantir a qualidade dos serviços prestados ao usuário dos
serviços sociais.
Possui, assim, atribuição de natureza pública eis que sua função só pode ser
exercida pelos órgãos de fiscalização do exercício profissional, criados por lei na
forma de autarquia, na perspectiva da defesa da sociedade.
De outra sorte, é investido da necessária parcela de “poder-dever”, no sentido de
exercitá-lo em benefício das prerrogativas da profissão, em defesa dos
interesses da comunidade e dos usuários dos Serviços Sociais.

O Conselho Federal de Serviço Social/CFESS é uma entidade de âmbito
nacional, possuindo função de órgão normativo de grau superior, função essa que
é exercida em relação a todos os Conselhos Regionais de Serviço Social,
atualmente em número de 25 (vinte e cinco ), instalados regularmente em Estados
e Distrito Federal do território nacional, conforme disposições do artigo 8º da Lei
8662 de 07 de junho de 1993, que estabelecem “in verbis” :
“Art. 8º - Compete ao Conselho Federal de Serviço Social/CFESS,
na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício
das seguintes atribuições:
I-

II-

Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o
exercício
da
profissão
de
assistente
social,
em
conjunto com o CRESS;
Assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário;
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IIIIVVVIVII-

Aprovar os Regimentos Internos dos CRESS no fórum
máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS;
Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional;
Julgar em ultima instância os recursos contra as
sanções impostas pelo CRESS;
Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais
habilitados;
Prestar assessoria técnico- consultiva aos organismos
públicos e privados, em matéria de Serviço Social;

Desta forma, compete ao requerente normatizar o exercício profissional em
todo território nacional e, sobretudo, funcionar como instância recursal em
relação a todas as decisões e penalidades aplicadas pelos Conselhos
Regionais de Serviço Social - CRESS.
Diga-se, ainda, que a profissão do assistente social é regulamentada, atualmente,
pela lei 8662 de 07 de junho de 1993, onde são previstas as atribuições e
competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social,
conforme disposições do artigo 8º e 10 da referida lei.
Dentre as atribuições previstas aos Conselhos de Serviço Social cabe a estes
defender a profissão em todo o território nacional, conforme prevê o artigo 7º,
possuindo legitimidade para agir contra violação as prerrogativas, à dignidade e ao
prestígio da profissão. Via de conseqüência, o CFESS tem legitimidade para
representar os interesses gerais da profissão e, conseqüentemente, o cumprimento
da lei 8662/93.
Diante de tais evidências o pleito da presente ADPF está em absoluta consonância
com os princípios e normas do Serviço Social, o que impõem ao Conselho
Federal de Serviço Social a adesão, por todos os meios legais e legítimos, a essa
iniciativa do PSOL, na defesa dos direitos humanos.
IV. DO PEDIDO
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O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) apresentou no Supremo Tribunal
Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, na
qual alega que os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto
provocado pela gestante ou realizado com sua autorização, violam os princípios e
direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal.
A medida busca garantir: 1. às mulheres, o direito de interromper a gestação, 2.
aos profissionais de saúde, de realizar o procedimento, 3. suspensão das prisões
em flagrantes, inquéritos policiais e andamento de processos ou efeitos de decisões
judiciais decorrentes da aplicação dos dois dispositivos em casos de interrupção da
gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 (doze) primeiras semanas
de gravidez.
O principal argumento do partido autor é a estimativa de que, desde o ajuizamento
da ADPF, mais de 330 mil mulheres brasileiras já fizeram aborto, baseada em
dados da Pesquisa Nacional do Aborto, financiada pelo Ministério da Saúde e
premiado pela Organização Mundial de Saúde. “A vida e a saúde dessas centenas
de milhares de mulheres foram colocadas em risco pela criminalização de sua
decisão reprodutiva”, sustenta o PSOL. “Para além dos riscos à vida e à saúde das
mulheres, a persistência da criminalização do aborto submete-as à ameaça de
persecução criminal seletiva e arbitrária, orientada não por suposta prática de ato
ilícito, mas sim pela desigualdade racial e econômica”.
Ressalta que é evidente a incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal
com o texto constitucional por afronta aos princípios fundamentais da dignidade da
pessoa humana, da cidadania e da não discriminação, bem como aos direitos
fundamentais à inviolabilidade da vida, à liberdade, à integridade física e
psicológica, à igualdade de gênero, à proibição de tortura ou ao tratamento
desumano ou degradante, à saúde e ao planejamento familiar (Constituição
Federal, art. 1°, incisos I e II; art. 3°, inciso IV; art. 5°, caput e incisos I, III; art. 6°,
caput; art. 196; art. 226, § 7º). Os precedentes estabelecidos por esta Suprema
Corte na ADI 3.510, na ADPF 54 e no HC 124.306 afirmam a impossibilidade de
imputar estatuto de pessoa constitucional, ao embrião ou feto. Ao embrião ou feto
é reconhecido o valor intrínseco de pertencimento à espécie humana, por isso, a
proteção infraconstitucional gradual na gestação. No entanto, essa proteção não
pode ser desproporcional: tem que ter como limites o respeito à dignidade da
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pessoa humana, à cidadania, à promoção de não discriminação e aos direitos
fundamentais das mulheres.
Os jornais atualizam a cada dia a urgência do perigo de dano imposto às mulheres
pela criminalização do aborto. Há dez anos, o “caso das 10 mil” assombrou
mulheres em todo o país: em 2007, uma clínica de planejamento familiar foi
fechada em Campo Grande (MS) sob a suspeita de realizar abortos ilegais. A
operação policial violou a privacidade e o direito ao sigilo médico de quase 10 mil
mulheres que haviam sido pacientes da clínica ao longo dos anos; confiscou,
acessou e tornou públicos os prontuários médicos. Cerca de 1.500 mulheres foram
indiciadas e a muitas foram impostas penas alternativas; quatro profissionais de
saúde foram levadas a julgamento pelo tribunal do júri e condenadas a penas que
variaram entre 1 a 3 anos. Uma mulher de 26 anos, moradora de uma das cidades
mais pobres da região metropolitana de Curitiba, buscou atendimento médico no
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, após induzir um aborto de forma
insegura. Chegou como emergência médica, mas, após receber alta, foi levada do
hospital ao cárcere da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde
permaneceu por três dias, até conseguir pagar a fiança. A suspeita é de que tenha
sido denunciada por um enfermeiro, que desrespeitou seu direito a atendimento
humanizado.
Os artigos 124 e 126 do Código Penal impõem uma coerção punitiva desprovida de
objetivo constitucional legítimo – conforme jurisprudência consolidada por essa
Suprema Corte quanto à inexistência de estatuto de pessoa constitucional para
embrião ou feto – e que ainda tem graves efeitos de violação de princípios
fundamentais da República e direitos fundamentais das mulheres.
A cada minuto o procedimento de interrupção, potencialmente, ocorre em
condições insalubres e sob ameaça de persecução criminal, agravadas ainda pela
desigualdade racial, econômica e regional. Se é evidente que a persecução criminal
por aborto é altamente seletiva e arbitrária, ela é real e frequentemente decorre da
violação de sigilo médico por profissionais de saúde ao atender mulheres que estão
enfrentando as consequências, impostas pela criminalização. Mulheres jovens,
negras e indígenas, pobres e pouco escolarizadas são algemadas em macas, saem
do hospital direto para delegacias, possuem sua intimidade de saúde devassada por
investigações policiais e midiáticas e enfrentam a possibilidade de serem levadas a
júri popular, conforme se observa em decisões judiciais de tribunais de todo o país.

8

Os elementos apresentados configuram a probabilidade do direito e o perigo do
dano. que autorizam a tutela de urgência, com base no art. 5º, caput, §3º da Lei no
9.882/99. Pede seja concedida medida liminar para suspender prisões em flagrante,
inquéritos policiais e andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais que
pretendam aplicar ou tenham aplicado os artigos 124 e 126 do Código Penal ora
questionados a casos de interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas
primeiras 12 semanas de gravidez. E que se reconheça o direito constitucional das
mulheres de interromper a gestação, e dos profissionais de saúde de realizar o
procedimento.
A confirmação da medida liminar e, no mérito, a procedência da presente Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental para que, com eficácia geral e efeito
vinculante, esta 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.
V. INTERESSE E LEGITIMIDADE DO CFESS PARA FIGURAR COMO
AMICUS CURIAE
A ação do PSOL, pelo qual o CFESS tem absoluta concordância, está em
consonância com os princípios, inscritos no Código de Ética do/a Assistente
Social, regulamentado pela Resolução CFESS nº 273/1993, com o movimento
feminista e a defesa das mulheres. Objetiva que este E. Tribunal diga que a
criminalização do aborto está descumprindo os preceitos constitucionais de
garantia da dignidade e da cidadania das mulheres.
O CFESS, enquanto entidade de âmbito nacional, representativa do Serviço Social,
comprometido com as lutas emancipatórias da sociedade e das mulheres, se une ao
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PSOL para com competência jurídica e ousadia política corroborar o pedido
exordial.
Reiterando os acertados argumentos e pedido da presente ação, o CFESS, também,
compreende que ter um/a filho/a é um evento central na vida das mulheres;
portanto, as condições de que dispõem para decidir se, como ou quando fazê-lo
concretizam os princípios fundamentais dos direitos humanos e da cidadania, na
medida em que conformam a capacidade delas de se autodeterminar, de forma a
realizar o projeto de vida.
Sob a criminalização do aborto, as condições são injustas: submetem as mulheres a
riscos evitáveis de adoecimento e morte, bem como a tratamentos humilhantes e
degradantes em momentos de intensa vulnerabilidade, o que viola o direito delas à
vida, à integridade física e psicológica, à saúde e à não submissão a práticas de
tortura ou tratamentos desumanos; impedem-nas de gozar a vida conforme sua
própria concepção, o que infringe o direito à liberdade e à autonomia; discriminam
decisões reprodutivas, afrontando a previsão constitucional de igualdade entre
homens e mulheres; reproduzem a desigualdade de renda, cor e região que torna
algumas vidas mais precarizadas que outras, o que frustra o princípio fundamental
da República, de promoção do bem de todas as pessoas sem qualquer forma de
discriminação; impõem-lhes extremo sofrimento quando buscam tomar decisões
responsáveis sobre o futuro, o que desrespeita o direito ao planejamento familiar.
Ainda que se imagine ser um objetivo constitucionalmente legítimo a proteção ao
valor intrínseco do humano no embrião ou feto, a máxima da proporcionalidade
demostra que a criminalização do aborto não é medida adequada nem necessária
para alcançar tal finalidade, já que não coíbe a prática nem promove meios eficazes
de prevenção da gravidez não planejada e, consequentemente, do aborto, que
exigem educação sexual integral, acesso a métodos contraceptivos adequados,
combate à violência sexual e fortalecimento da igualdade de gênero. A única
eficácia garantida pela criminalização do aborto diz respeito à promoção de graves
violações de direitos fundamentais das mulheres, o que consolida a demonstração
de sua desproporcionalidade. A criminalização do aborto não protege o direito à
vida, apenas subjuga mulheres.
Deve-se reconhecer que a solução jurídica encontrada pela maioria dos países
desenvolvidos e por um crescente número de países em desenvolvimento, uns
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autorizam a interrupção da gestação por decisão da mulher até 12 semanas de
gestação, outros o prazo varia entre 13 e 18 semanas, outros o limite gestacional
para aborto varia internamente, e em geral segue o marco temporal mínimo de 12
semanas. No voto que liderou a decisão majoritária da Primeira Turma deste
Supremo Tribunal Federal no HC 124.306, o Ministro Luís Roberto Barroso
destacou que “praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo
trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime”.
A defesa ao direito ao aborto não se contrapõe ao direito a vida e o aborto, em si,
deve ser evitado. Contudo, o Estado não tem o diureito de incriminar uma mulher
que decide interromper uma gravidez que ela não pode suportar.
A atuação do CFESS vai muito além das exigências normativas, eis que tem se
inserido em lutas de defesa de direito de todos os trabalhadores, com vistas a
“Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a
sociedade, com vistas a garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes
trabalhadoras.”, em conformidade, inclusive, com os princípios fundamentais
previstos pelo Código de Ética do Assistente Social, instituído pela Resolução
CFESS nº 273/93 de 13 de março de 1993.
O Código de Ética, acima citado, indica princípios fundamentais a serem
apreendidos pelos profissionais assistentes sociais, e, destacam-se como princípios
fundamentais: o reconhecimento da liberdade, a defesa aos direitos humanos,
ampliação e consolidação da cidadania, a democracia, favorecimento da
equidade e justiça social, a eliminação de todos os tipos de preconceitos, a
garantia do pluralismo, a opção por um projeto profissional que vise à
construção de outra forma de sociedade. Como também a articulação com
movimentos sociais, compromisso com a qualidade de serviços e a negação da
discriminação (de classes sociais, gênero, etnia, religião, nacionalidade,
orientação sexual, idade e condição física e mental) (CFESS, 2011). A liberdade
é destacada como valor ético central, a democracia como valor político central e a
emancipação como valor central de caráter humano-genérico. (BARROCO:2012)
apontam que tais valores se articulam entre si e com os outros, e, estão conectados
enquanto totalidade, sendo possível assim a viabilidade dos demais valores. O
_____________________________
BARROCO, Maria Lucia; TERRA, Sylvia Helena. O código de ética do/a assistente social comentado. São Paulo:
Cortez, 2012. BARROCO, Maria Lucia. Ética e Serviço
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valor da liberdade é visto como fonte para conquista de outros valores como a
emancipação, a autonomia e o pleno desenvolvimento dos indivíduos sociais. É por
isso que uma categoria social como a liberdade, que concretamente corresponde à
existência de alternativas, à possibilidade de escolhas, à existência de condições
sociais para a vivência e a ampliação das capacidades, a liberação dos
impedimentos à manifestação das forças humanas, etc, passa a ser valorizada, a ser
representada como valor ético e político por meio da práxis humana. (BARROCO:
2012, p. 56).
A pauta do aborto, assim, tem sido discutida no âmbito do conjunto
CFESS/CRESS, em razão do exercício profissional do assistente social, que
cotidianamente atende mulheres na situação aqui discutida, bem como na defesa
do Código de Ética do Assistente Social, regulamentado pela Resolução CFESS nº
273 de 13 de março de 1993.
A questão do aborto não deixou de receber, dada a sua relevância, importância e
atualidade, espaço próprio para ampla e democrática discussão nos Encontros
Nacionais CFESS/CRESS, fórum de deliberação máximo da profissão do
assistente social, conforme previsto expressamente pelo artigo 9º da lei 8662 de
07 de junho de 1993, que estabelece:
“Art. 9º . O fórum máximo de deliberação da profissão para fins desta
lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais,
que inclusive fixarão o limite de sua competência e sua forma de
convocação.”

Vale esclarecer que o Encontro Nacional CFESS/CRESS é realizado anualmente,
com a representação dos Conselhos Regionais e Federais de Serviço Social, bem
como com a representação dos assistentes sociais de base, escolhidos,
democraticamente em Assembléias convocadas regularmente pelos Conselhos
Regionais, atualmente em número de 26 (vinte e seis), nos termos do artigo 11 e
seguintes do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, regulamentado pela Resolução
CFESS n° 469/2005 de 13 de maio de 2010.
Em 11 de setembro de 2010, no decorrer da realização do 39º Encontro Nacional
CFESS/CRESS, realizado em Santa Catarina/Florianópolis o grupo temático do
eixo de Ética e Direitos Humanos debateu propostas para defesa da
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descriminalização e legalização do aborto, definindo que o Conjunto iria realizar
ações políticas para cumprimento da nova regulamentação. A pauta sobre o aborto
foi reiterada nos Encontros subsequentes:
Aprovada no 45º Encontro Nacional, ocorrido em Cuiabá em setembro de
2016. Deliberação 3 , do Eixo Ética e Direitos Humanos
3. Difundir a Norma Técnica do MS e outras iniciativas sobre o aborto legal e
seguro como um direito reprodutivo, constitutivo dos direitos humanos.
Aprovada no 46º Encontro Nacional, ocorrido em Brasília em setembro de
2017 . Deliberação 13, do Eixo Ética e Direitos Humanos para execução
no trênio 2017/2020.
13. Difundir a Norma Técnica sobre a Atenção Humanizada ao Abortamento e a
Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da
Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes do MS e a decisão do STF
sobre o aborto legal e seguro, além de outras iniciativas sobre o aborto legal,
seguro e gratuito entendido como um direito reprodutivo, constitutivo dos
direitos humanos.
Documento: Ações Estratégias Continuadas do Conjunto CFESS-CRESS:
Acompanhamento das ações legislativas.
Posicionamento favorável aos PLs que defendem a legalização e a
descriminalização do aborto;
Documento: Bandeira de Lutas, Eixo: Em defesa da Ética e Direitos
Humanos
Deliberação 4. Posicionamento favorável à legalização do aborto, considerado
como questão de saúde pública e como direito sexual e reprodutivo das
mulheres.
Ademais, o CFESS na qualidade de entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público defende os interesses da sociedade e dos usuários dos serviços
sociais. A confirmação da inconstitucionalidade dos artigos do Código Penal, em
questão, contribuirá para garantir a dignidade das mulheres submetidas a situações
descritas na ação e para que os serviços realizados pelos valorosos assistentes
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sociais sejam prestados com absoluta qualidade e competência, em conformidade
com seu Código de Ética
A ação dos Conselhos profissionais, conseqüentemente, tem uma dimensão para
além do aspecto normativo e fiscalizador, voltando-se para o movimento real da
sociedade na perspectiva de defesa dos direitos humanos.
No sentido de garantir o pluralismo do debate, acerca da matéria ora discutida,
requerer-se a apreciação e consideração desse D. Tribunal, dos argumentos,
fundamentos, documentos, manifestos, registros do movimento real e histórico dos
trabalhadores do Serviço Social e, mais, tudo que se possa extrair, para além das
palavras, de forma possibilitar uma detida e profunda reflexão que possa
contribuir para entender que a lei é inconstitucional, na perspectiva da ampliação
de direitos, portanto, em absoluta consonância com Constituição Federal.
Por força do quanto se vem expor, não há como deixar de reconhecer que o
requerente CFESS, possui interesse institucional para pleitear sua intervenção na
qualidade de amicus curiae nesta ADPF, com o objetivo de aprofundar o debate da
importante questão sobre a qual versa a presente ação e o faz apresentando os
argumentos e as considerações que lhe parecem bastantes para sustentar a
incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal Brasileiro.

VI. TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE INTERVENÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem decidido, acertadamente, que a
intervenção do amicus curiae não se vincula ao prazo que os réus da ação direta de
inconstitucionalidade têm para apresentar suas informações, conforme decidido
na ADI n. 2.238/DF, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 27.8.2001, DJ 31.8.2001, p. 68, e na
ADI 1.104-9/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2003, DJ 29.10.2003, p. 33.
O Ministro Cezar Peluso, relator da ADI 3474/BA, revendo posicionamento
anterior, admitiu o ingresso do amicus curiae mesmo depois de escoado o prazo
das informações. Isto porque, considerou o Douto Ministro:
“... já não me parece deva ser esse o resultado da interpretação sistemática e
teleológica da modalidade interventiva de que se cuida. A admissão legal
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da figura do amicus curiae, tradicional no sistema da common
law, constitui evidente manifestação do impacto que o
julgamento
de
ação
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade produz sobre a ordem jurídico-social. Com
prevê-la, abre-se um canal valioso para a participação de
membros do corpo social interessados no processo de tomada de
decisão da Corte, em reforço da legitimidade e do caráter plural
e democrático da atividade exercida pelo julgador.” (ADI

3.474/BA, rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.10.2005, DJ 19.10.2005, p. 32, sem
os destaques).
Existem situações, da admissão do amicus curiae quando o feito já está pautado
para julgamento (ADI 2.548, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.10.2005), e mesmo
quando o julgamento já teve início, para fins de sustentação oral, após a leitura do
relatório (ADI 2.777-QO, rel. Min. Cezar Peluso e ADI 2.675-QO/PE, rel. Min.
Carlos Velloso).
Diante de tais entendimentos, não há como deixar de concluir que a presente
manifestação é oportuna e devida e contribuirá, sem dúvida, para a satisfação do
atendimento da prestação jurisdicional e, como tal, deve ser admitida e apreciada
pelos nobres Julgadores.

VII. CONSIDERAÇÕES E REQUERIMENTO FINAL
Existe, portanto, afronta as normas constitucionais, ficando claro que os artigos
124 e 126 do Código Penal se afiguram inconstitucionais. Diante de todo o
exposto, o CFESS pretende o enriquecimento do debate sobre a matéria discutida
nesta ADPF 442, de forma a contribuir no controle da constitucionalidade, seguro
e eficaz. A discussão sobre a questão do aborto, enseja o exercício próprio de
cidadania na busca da segurança jurídica, da preservação dos princípios
democráticos, previstos pela Constituição Federal, visto que, parafraseando a
exposição de motivos do Código de Ética do Assistente Social, “a democracia (...)
como valor ético político centra, é o único padrão de organização político-social
capaz de assegurar a explicitação de valores essenciais da liberdade e da
equidade.”
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Por estas razões, a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
deve ser julgada procedente, para ser reconhecida a incompatibilidade dos artigos
124 e 126 do Código Penal Brasileiro aos princípios fundamentais da Constituição
Federal, nos termos do requerimento constante da peça exordial.
Na hipótese de ser determinada a realização de provas ao longo do procedimento,
protesta o CFESS pela possibilidade de seu amplo acompanhamento e
apresentação de documentos e/ou outras manifestações que se façam necessárias e
pertinentes, inclusive, realização de sustentação oral na sessão de julgamento, o
que faz com fundamento no art. 131, § 2o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, requerendo a intimação do subscritor da presente para tal
finalidade.

SYLVIA HELENA TERRA
OAB/SP 43.443
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PROCURAÇÃO

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), com sede ao SCS, Quadra 2,
Bloco C, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318, Brasília, Distrito Federal, inscrito
no CNPJ sob o n° 33.874.330/0001-65, neste ato representado por sua Presidente
Josiane Soares Santos, brasileira, solteira, assistente social, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 3.004.014-0 SSP/SE e do CPF nº 695.848.695-15, por este
instrumento particular de procuração nomeia e constitui sua bastante procuradora a
Drª. Sylvia Helena Terra, advogada regularmente inscrita na OAB sob o n°
43.443, com escritório na Capital de São Paulo, à Rua Coronel Ferreira Leal, n°
270, Butantã, telefone (11) 3731-5740, a qual confere poderes para o foro em
geral, podendo representá-lo em Juízo, Instância, Tribunal, Repartições Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, Entidades Autárquicas, podendo propor, contra
quem de direito, as ações competentes e defendê-lo, conferindo-lhe ainda outorga
de poderes especiais e específicos para representar o outorgante em demandas
judiciais ou extrajudiciais, promovendo todos os atos em sua defesa, postulando
pelos seus interesses jurídicos.
Brasília, 3 de abril de 2018.

Josiane Soares Santos
Presidente do CFESS
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