Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal – Brasília – DF

Proc. ADPF 442
Exma. Relatora: Ministra Rosa Weber

O IDVF – INSTITUTO DE DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA,
admitido amicus curiae na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
formulada pelo PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, com pedido de
supressão das penas previstas nos artigos 124 e 126 do Código Penal, para os
que consentiram, praticaram ou auxiliaram nas condutas criminais neles
previstas, que pode redundar na LIBERAÇÃO do HOMICÍDIO INTRAUTERINO e
DO ESTUPRO, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e
requerer o que segue:

I – DO HOMICÍDIO INTRAUTERINO POVO BRASILEIRO CONTRA
Apesar da insistência de alguns juízes e tribunais na liberação
do homicídio uterino, no dizer do eminentíssimo jurista internacional, Prof. Dr.
Ives Gandra da Silva Martins 1 , o homicídio intrauterino no dizer do
peticionante, é cediço que os brasileiros são totalmente contra a liberação do
homicídio descriminalização do aborto.
1

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI5706,31047-O+Supremo+e+o+homicidio+uterino
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68% (sessenta e oito por cento) da população brasileira é
contra o aborto, conforme o website Forum, baseado em pesquisa do IBOPE,
datada do final de 2017:

2

A pesquisa nacional do IBOPE, de novembro de 2017, não deixa
dúvidas sobre o posicionamento do povo brasileiro, absolutamente contra a
descriminalização do aborto.

II – DO HOMICÍDIO INTRAUTERINO - POVO PAULISTA CONTRA
O povo paulista também é contra a descriminalização do
aborto. A manifestação apresentada nos autos, em nome o governo de São
Paulo nesta ADPF não representa a vontade do povo do Estado.
Antes da decisão proferida no Habeas Corpus 124.306 e do
ajuizamento desta ADPF, o IDVF Instituto de Defesa da Vida e da Família e o
Movimento Legislação e Vida, presidido pelo Prof. Hermes Rodrigues Nery, com
a cooperação do Padre Berardo Graz, formaram o Movimento Cidadania, por
entenderem que as deliberações sobre a matéria é de competência legislativa.
Por e para isso, estavam coletando assinaturas para alteração
do artigo 277 e inserção dos artigos 217-A e 218-A, na Constituição Estadual,
que levariam as expressões “ao nascituro” e “desde a fecundação até a morte
natural”, para proteger a vida humana, conforme abaixo:

2

https://www.revistaforum.com.br/68-dos-brasileiros-sao-contra-legalizar-o-aborto-diz-ibope/
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Para a alteração legislativa na Constituição Estadual, haveria a
necessidade de cerca de 300.000 assinaturas, mais ou menos. A coleta de
assinaturas atingiu cerca de 156.000. Diante de movimentação em torno do STF,
a coleta de assinaturas foi descontinuada em face de não ser possível nenhum
resultado em nível estadual.

III – DA JUNTADA DE 156.000 ASSINATURAS
O povo paulista, como dito acima, é contra o homicício
intrauterino e, com o objetivo de proteger a vida humana dos seus filhos,
desencadeou um processo popular para, através do legislativo legislativo
estadual, emendar a constituição. A finalidade da coleta de assinaturas estava
sendo feita exatamente para isso.
Com a decisão proferida no habeas corpus já mencionado, a
matéria foi transferida do legislativo para o judicial, agora a cargo do Supremo
Tribunal Federal.
Por esse motivo, as assinaturas que se destinavam à ALESP
estão sendo encaminhadas para a ADPF 442, a fim de que os Excelentíssimos
Ministros e Ministras tenham conhecimento de sua existência e de que o povo
do Estado de São Paulo é contra a liberação do homicídio intrauterino.
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IV – DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO ESTUPRO
O peticionário já explicitou em suas manifestações, que
somente existe a gravidez indesejada no caso do ato sexual forçado ou
fraudado, sem a concordância da mulher.
Para o caso da gravidez indesejada, já existe o remédio legal.
O caso apresentado nos autos trata do ato sexual consentido.
Nesse caso, os dois envolvidos, homem e mulher e as famílias (existe até a
pensão avoenga, além das obrigações do Estado) , a gravidez é inesperada.
A gravidez inesperada é o último empecilho para o sexo livre.
Nem mesmo a pílula do dia seguinte, que já é abortiva, não satisfaz as
necessidades sexuais das pessoas. Precisam que a Suprema Corte lhes autorize
a praticar o homicídio intrauterino.
Nessa corrida absurda, a Suprema Corte pode ser levada a
autorizar a generalização do estupro.
A representação do Estado do Pará dá uma ideia do objetivo
completamente equivocado da interpretação da legislação vigente sobre o
estupro.
Pior é que, conforme seu relato, caso essa E. Corte
descriminalize o aborto, as meninas e mulheres serão submetidas a situações
muito piores. Os homens paraenses de má índole, garimpeiros ou não,
obrigarão as meninas ou mulheres a terem relações sexuais com eles e as
obrigarão a fazer o aborto:
Vejamos o relato:
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Na lógica da peticionária e por Justiça, o caminho seria a
tomada de providências criminais pelo Estado contra TODOS os criminosos,
sejam pais, parentes ou frequentadores da casa (Lei Maria da Penha) para
eliminar ou reduzir a quantidade de crimes e prender os criminosos.
O pedido formulado não é para aplicar as penalidades legais
contra os criminosos. É exatamente o contrário: que essa E. Suprema Corte
elimine a punibilidade dos agressores, para que eles tenham liberdade total
para estuprar à vontade.
E, para as infelizes meninas ou mulheres, com a
descriminalização do aborto, os homens poderão submetê-las a uma servidão
muito maior, obrigadas a satisfazer os desejos deles, que exigir a prática do
ato sexual e a posterior ida da vítima ao SUS para retirar a criança em
gestação.
Ah! Mas eles serão submetidos à Lei Maria da Penha! Porque
não são agora? Por quê o Estado se omite e permite a continuidade dos
estupros? Não se aplica a lei agora e não se aplicará depois.
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Cotejando-se o relato da representação do Pará, as meninas e
mulheres ficarão à mercê dos instintos sexuais dos homens e se tornarão
vítimas perenes, com frequentes e sucessivos abortos.
A permissão de homicídios intrauterinos poderá agravar a
situação das mulheres. Aparentemente com a intenção de ajudar aquelas que
objetivam a liberdade sexual total, a decisão poderá tornar num expediente
interminável de estupros e homicídios intrauterinos.
A vida do ser humano não pode ser trocada por um ato sexual.
A vida da mulher não pode ser transformada em sucessivos estupros e
homicídios intrauterinos.

IV – DA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
O peticionário requereu, quando de sua admissão, o direito de
fazer sustentação oral, por representante que será indicado quando do
julgamento do feito:

Portanto, no caso de realização de audiências, o peticionário
indicará o seu representante para fazer a sustentação oral perante essa E.
Corte.
V - DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, o IDVF vem, respeitosamente, à presença
de Vossas Excelências:
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V.1 – juntar as cerca de 156.000 (cento e cinquenta e seis mil)
assinaturas do povo do Estado de São Paulo contra a liberação do homicídio
intrauterino;
V.2 – determinar as providências necessárias ao Governo
Federal e ao Governo do Pará para que as mulheres deixem de ser estupradas
e que os “botos cor de rosa” sejam presos e condenados por seus crimes e a
todos os demais Governos que tomem as medidas cabíveis para proteger as
mulheres;
V.4 – requerer a extinção a ADPF 442, pelas razões acima
expostas,
V.5 – e, em caso de prosseguimento, reiterar o pedido de
sustentação oral nas audiências que se realizarem no futuro.
P. deferimento.
Guarulhos, 14 de abril de 2019.

de forma digital
JOAO CARLOS Assinado
por JOAO CARLOS BIAGINI
Dados: 2019.04.17
BIAGINI
12:22:48 -03'00'

João Carlos Biagini – OAB/SP 74.868
Regina Maria Bosio Biagini – OAB/SP 65.996
Roberto Victalino de Brito Filho OAB/SP 195.254
Daniela Daiane de Jesus Alberto OAB/SP 369.689
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