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
consentirem, praticarem ou auxiliarem nas condutas criminais neles previstas,
que pode iludir essa E. Corte e redundar na LIBERAÇÃO do HOMICÍDIO
INTRAUTERINO e DO ESTUPRO, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, expor e requerer o que segue:
I – DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO ESTUPRO E DO HOMICÍDIO
INTRAUTERINO PELO STF
Na petição nº 21.821/2019, ato 483, o peticionário mostrou que em
toda legislação brasileira somente existe a gravidez indesejada no caso do ato
sexual forçado ou fraudado, realizado sem o consentimento da mulher.
Para o caso da gravidez indesejada, que caracteriza o crime de
estupro, já existe o remédio legal.
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Existem variados tipos de prevenção à gravidez praticada no ato
secual consentido: Método Billings, DIU, pílula anticoncepcional e outros. O
caso dos autos trata exatamente do ato sexual consentido, quando praticado
sem o emprego dos métodos preventivos existentes e surge a gravidez
inesperada. Nesse caso, os dois envolvidos, homem e mulher e as famílias,
devem ser responsabilizados pela manutenção da criança em gestação. Além
das obrigações do Estado, existe até a pensão avoenga para manter a criança
viva.
A gravidez inesperada, decorrente de ato sexual consentido, é o
último empecilho para o sexo livre. Nem mesmo a pílula do dia seguinte, que
já é abortiva, 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.

II – DA INVERSÃO DA LÓGICA DOS DIREITOS HUMANOS – OPÇÃO
PELA MORTE
O PSOL e as ONGs que buscam a descriminalização do aborto
pretendem que essa Excelsa Corte troque a vida pela morte.
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 de má índole, paraenses ou não, garimpeiros ou não,
obrigarão as meninas ou mulheres a terem relações sexuais com eles e as
obrigarão a fazer o aborto:
Vejamos o relato do Estado do Pará, na petição nº 66.690, ato 179,
págs 3 e 4. :
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http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
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Na lógica do IDVF, o caminho é 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. E, por consequência, reduzir a
violência sexual, psicológica ou de outro tipo contra a mulher.
O pedido formulado pelo Estado do Pará, e por todos os demais
integrantes da ala pró-aborto, 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
praticar a violência contra as mulheres e estuprar à vontade.
Para as infelizes meninas ou mulheres, com a descriminalização do
aborto, os homens poderão submetê-las a uma servidão muito maior. Poderão
obrigar as mulheres a satisfazerem seus desejos sexuais e, no caso de gravidez,
ordenar que a vítima do estupro se dirija ao SUS para eliminar a criança.
Ah! Mas eles serão, no futuro, 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.
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, com certeza, agravará a
situação das mulheres. Aparentemente com a intenção de ajudar aquelas que
objetivam a liberdade sexual total, a decisão poderá se 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 num círculo vicioso de sucessivos
estupros e homicídios intrauterinos.
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III – DA INEXISTÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
LEGISLAR PELA CÂMARA FEDERAL – OPÇÃO PELA VIDA – DO POVO POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS
Uma das razões para o ajuizamento da ADPF seria o
descumprimento pelo Poder Legislativo, cujos deputados são representantes do
povo, na forma do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, de sua
obrigação de legislar a favor do homicício intrauterino.
O IDVF colacionou, na petição nº 41.070, toda a legislação aprovada
pelo Congresso Nacional, sempre voltada para a defesa da vida. Para defender a
vida, há a necessidade de reduzir a violência, seja contra as mulheres ou
homens.
Um país que mata os seus filhos nos úteros das mulheres é um país
fadado à violência e ao fracasso, pois aprova a violência contra seus cidadãos
antes mesmo de eles enxergarem a luz do Sol.
O Poder Legislativo jamais podeá aprovar lei destinada à prática de
homicídio, seja ele intra ou extrauterino.
Há várias leis mostranto que o caminho trilhado pelo legislativo é o
da proteção à vida.
LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015.
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de
homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes
hediondos.

Um grande exemplo do empenho do Legislativo contra a violência e a
favor da vida, está na Lei nº13.811, de 12.03.2019, que modificou o artigo 1.520
do Código Civil.
Dizia o artigo 1.520:
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Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem
ainda não alcançou a idade núbil (art. 1517), para evitar imposição ou
cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.

O artigo, que era facilitador da violência contra a mulher
menor de idade, foi midificado pelo Legislativo. O autor do estupro podia
ameaçar e forçar a vítima a se casar com ele, para evitar o cumprimento de
pena. Depois do casamento, abandovava a mulher, sem ficar responsável por
nada. O legislativo corrigiu esse absurdo, com a modificação do texto:
Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não
atingida a maioridade civil.
Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não
atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste
Código. (Redação dada pela Lei nº 13.811, de 2019)

No novo texto do artigo 1520, foi eliminada a possibilidade de não
cumprimento da pena pelo crime de estupro. O criminoso pagará pelo crime
cometido, independentemente de se casar ou não com a vítima.
O Legislativo também tomou várias outras providências para reduzir
ou coibir a violência contra a mulher, o que se pode ver nas seguintes leis:
LEI Nº 13.771, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Alteração do §7º do artigo 121, do Código Penal, para incluir qualificadoras nos crimes
praticados II -contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou
portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou
mental; III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;
LEI Nº 13.772, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência
doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cene de nudez
ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado.
LEI Nº 13.819, DE 26 DE ABRIL DE 2019
Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
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LEI Nº 13.827, DE 13 DE MAIO DE 2019
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar, nas
hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial ou
policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e para
determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça.
LEI Nº 13.830, DE 13 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a prática da equoterapia, destinada a abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com
deficiência.
LEI Nº 13.836, DE 04 DE JUNHO DE 2019
Que torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da
mulher vítima de agressão doméstica ou familiar.

Pode-se afirmar, categoricamente, que o Poder Legislativo
cumprinda sua obrigação de legislar contra a violência e a favor da vida.

está

O Poder Legislativo, apenas e tão somente, não pode legislar a favor
da prática de crimes. O Legislativo não pode aprovar o homicídio intrauterino,
para matar os futuros brasileirinhos e brasileirinhas que ainda por nascer.
IV – DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA DA VIDA HUMANA – DESDE A
CONCEPÇÃO
A vida é o mais importante de todos os direitos da pessoa humana. O Pacto de
San Jose da Costa Rica (PSJ), a Constituição Federal (CF), o Código Civil (CC), o Código Penal
(CP) e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) protegem a vida, a saúde, a maternidade e
impedem a liberação do aborto.
O Pacto de San José da Costa Rica, que o Brasil adotou como legislação
acobertada pela Constituição Federal, estabelece a preservação da vida, desde o momento
da concepção, no seu artigo 4º:
“Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser
protegido pela lei, e, em geral, desde o momento da concepção.
A Suprema Corte, no entender do IDFV, deveria acompanhar a direção
caminhada pelo Legislação em defesa da vida.
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Deveria atentar para o fato de que seus ministros não foram eleitos, na forma
do art.1º, §único da CF. Observar, também, que dignidade da pessoa humana (art.1º,
III,CF), a prevalência dos direitos humanos (art.4º,II,CF), não estão na prática do homicídio
intrauterino, que a inviolabilidade do direito à vida (art.5º, caput, CF) e os direitos do bebê
a nascer são garantidos desde a concepção (art.2º,CC).
A proteção à maternidade e à saúde (arts. 6º, 196, 197, 198, 203, I, todos da
CF) impedem a “interrupção da gravidez”, melhor dizendo, o homicídio intrauterino.
A saúde do bebê, da grávida, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, em
qualquer estágio da vida é direito fundamental a ser protegido. Nenhuma mulher acredita
na afirmação de ser o bebê parte de seu corpo.
O bebê é ser autônomo. É bastante simples provar isso: se a mulher engravidar
e o bebê nascer, ela poderá engravidar outras vezes; se a mulher retirar o seu útero, este
sim parte de seu corpo, não poderá engravidar nunca mais.
E, “Em medicina, existe uma analogia entre gravidez e tumor maligno, porque
o feto não é igual à mãe. Na verdade, se retirarmos um fragmento de pele de um bebê
recém-nascido e o enxertarmos na mãe, ela rejeitará a pele do filho” (blog Dráuzio Varela,
“Abortos Espontâneos”).
A pena de morte é proibida para criminosos e inocentes (art.5º, XLVII, a, CF). O
estupro é o mais repugnante dos crimes. O aborto, se comparado ao homicídio
(art.121,CP), poderia ser considerado o mais ignominioso dos crimes destinados à matar a
vida humana, tendo sua pena acrescida de todas as qualificadoras.
Os meios empregados para sua realização são: insidiosos ou cruéis, incluindo o
envenenamento, tortura ou asfixia (art.121,§2º,III,CP); o bebê é absolutamente indefeso
(art.121,§2º,IV,CP); o crime é contra descendente (art.61,II, e, CP); é contra uma criança
(art.61,II,h,CP); feito por um médico que tem o dever de defender a vida (art.61,II,g,CP) e
por motivo fútil (art.61,II,a,CP)
Não ter meios de criar, atrapalhar a carreira profissional ou outro motivo
qualquer, não são justificativas para a prática do homicídio intrauterino. Não justificam a
eliminação de uma vida humana.
Os bebês, inocentes e indefesos, não podem ser eliminados pela falta de
responsabilidade dos casais que praticam sexo sem compromisso. Eles, suas famílias, a
sociedade e o Estado devem ser responsabilizados pela vida do bebê gerado.
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Há previsões legais para isso: art. 1696-CC, com a obrigação alimentar dos
ascendentes; art.244-CP penaliza o abandono material e o art.227-CF, responsabiliza a
família, a sociedade e o Estado pela garantia do direito à vida do bebê por nascer.
A CLT, nos arts. 7º, XVIII, 391 e 391-A, garante o emprego da gestante, desde a
confirmação do estado de gravidez, e a licença-maternidade. Há questões relevantes nesse
aspecto trabalhista: no caso de liberação do aborto, o contrato de trabalho será suspenso,
a grávida se afastará do trabalho e a empresa ficará esperando sua decisão?
O objetivo do PSOL, na ADPF 442, é busca da eliminação do bebê para a
gravidez inesperada. A gravidez decorrente de ato sexual consentido.
A gravidez indesejada, decorrente de ato sexual forçado, realizado sem o
consentimento da mulher, já tem previsão legal, pois caracteriza o estupro.
A Lei Maria da Penha, nº 11.340, de 7.8.2006, diz: “Art. 7º. São formas de
violência contra a mulher, entre outras: III – a violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não
desejada...”. Conclui-se que somente as relações sexuais que caracterizam o estupro
(art.213,CP) podem ser consideradas indesejadas.
As gravidezes decorrentes das relações sexuais consentidas não podem
provocar a morte do bebê gerado. A afirmação de ser o aborto questão da saúde pública,
que atingiria grávidas pobres e negras, é discriminatória e distorcida para enganar o povo.
A saúde pública no Brasil é caótica e falta saúde pública para todo o povo.
Segundo a OMS, em 115 países, as causas de mortes maternas estão assim distribuídas:
27% de hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto); 14% de hipertensão
na gestação; 11% de infecções; 9% de parto obstruído e outras causas diretas; 8% de
complicações de aborto e 3% de coágulos sanguíneos (embolias). Acrescenta que, em 2013,
9.300 mulheres morreram em toda a América Latina e Caribe, sendo 744 (8%) por
complicações no parto. O aborto não é a primeira causa de morte, não morrem milhares de
mulheres e não são realizados milhões de abortos clandestinos por ano no Brasil.
O alegado direito individual da mulher não se sobrepõe ao direito coletivo da
Nação brasileira. O STF esclareceu, no caso da vaquejada, que o “conflito entre os
interesses individual e coletivo se resolve a favor deste último.” O direito coletivo se
sobrepõe ao individual da grávida, pois a Nação precisa do crescimento demográfico
equilibrado para sustentar o futuro do povo.
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V – DOS PEDIDOS DO IDVF - DETERMINAÇÃO PELO STF PARA A
UNIÃO E OS ESTADOS CUMPRIREM AS LEIS VIGENTES - GARANTIA
DOS DIREITOS DAS MULHERES E NASCITUROS
Desde a primeira manifestaçãonos autos, petição nº 41.070, ato 102,
pags. 98 e 99, o IDVF vem alertando os eminentíssimos Ministros do STF que,
em vez de liberar o homicídio intrauterino, poderiam determinar o
cumprimento das leis vigentes para garantir os direitos das mulheres e dos
brasileiros:

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5144865
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No entender do peticionário, o caminho é a exigência do
cumprimento das leis vigentes e não a eliminação do efeito do atos sexuais
consentidos, o homicídio intrauterino da criança em gestação.
VI – DO BOTO COR DE ROSA E O EXEMPLO DO CUMPRIMENTO
DAS LEIS PELO ESTADO
Além da da petição nº 21.821/2019, ato 483, denunciando a
inversão da lógica jurídica – matar a vítima inocente, gerada em ato sexual
consentido – em vez de responsabilizar o casal, a família e o Estado devem ser
obrigados a manter a vida do bebê em gestação. O artigo “O boto cor de rosa e
a institucionalização do estupro no STF”, assinado pelo procurador do IDVF,
signatário desta, esclarece bem a questão posta na ADPF 442, a seguir:
O boto cor de rosa e a institucionalização do estupro no STF
A maioria dos brasileiros já tem conhecimento da existência da ADPF
– 442 - Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442-, ajuizada
pelo Partido Solidariedade e Liberdade, mais conhecido por PSOL, em
tramitação no STF-Supremo Tribunal Federal, destinada a autorizar o homicídio
intrauterino, eufemisticamente chamado de interrupção voluntária da gravidez
ou descriminalização do aborto. O nascimento da vida humana tem o mesmo
ciclo dos demais nascimentos da natureza. Semente plantada, ovo ou óvulos
fecundados. Na data da fecundação inicia-se a vida de uma planta, de um
animal ou de um ser humano. A partir da fecundação, podemos matar a vida
humana nas fases: inicial, dentro do útero ou intrauterina, de bebê, de criança,
pré-adolescência, adolescência, adulta ou velhice. Sempre estaremos matando
um ser humano, ou no dizer do artigo 121 do Código Penal, matar alguém.
Na ADPF 442, há muitas entidades e pessoas querendo liberar o
homicídio intrauterino, para eliminar os bebês em gestação originados de
relações sexuais consentidas. Nessas relações, o homem e mulher a praticam
com gozo e alegria, mas, em diversas oportunidades, surge a gravidez
inesperada. Não é indesejada porque, se o fosse, o ato sexual seria forçado ou
contrário à vontade da mulher, que caracteriza o tipo penal do estupro. No caso
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do estupro, a lei permite a eliminação do bebê, pela forma ordenada no artigo
128, inciso II, do Código Penal. Embora a lei não permita a aplicação de pena,
não deixa de ser um homicídio intrauterino.
Os crimes contra a vida estão capitulados nos artigos 121 e
seguintes do Código Penal. Nos artigos 124 e 126, estão previstos os homicídios
intrauterinos: cometer em si mesma ou permitir que outro o pratique. Os crimes
sexuais estão elencados no Capítulo dos Crimes contra a Liberdade Sexual, onde
lemos: Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso; Art. 215.Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre
manifestação de vontade da vítima. A gravidez somente será possível com a
conjunção carnal, obtida pelo agente através de violência, ameaça, fraude ou
outro meio que impeça a livre manifestação da vontade da vítima.
Dito isso, vamos às alegações que, em vez de proteger a menina ou
a mulher dos agentes criminosos, em nossa opinião, as coloca diretamente sob
a ganância sexual deles, por tempo indeterminado e com a possibilidade da
institucionalização do estupro. Dentre tantas premissas e razões infundadas e
improvadas presentes na ADPF 442,o Estado do Pará apresenta a ocorrência
criminal e a espantosa solução:
“No cenário da Ilha do Marajó (onde situam-se sete dentre os vinte
municípios com menor IDH do Brasil), no Baixo Amazonas (região de Santarém),
nos garimpos da região dos Carajás e de Itaituba, nos grandes
empreendimentos de altamira, nas fazendas de soja e gado do Sul do Pará e na
região metropolitana e central de Belém a violência contra a mulher não possui
sequer estatísticas confiáveis, mas são amplamente conhecidas e aceitas pela
cultura local. O corpo da mulher não lhe pertence, servindo apenas para
satisfazer a lascívia dos genitores e demais parentes, para os garimpeiros e
trabalhadores rurais, para os fazendeiros e para os peões.
A conhecida lenda amazônica do boto cor de rosa que se transforma
num belo e elegante jovem nas noites de lua cheia e que conquista e engravida
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as mulheres, abandonando-as posteriormente, é somente a forma pitoresca que
os moradores dessa região se utilizam para validar a lógica do estupro paterno
que resulta em gravidez.
Em sua maioria, essas mulheres brancas, negras, pardas, ribeirinhas,
quilombolas, indígenas e/ou pobres são mantidas dentro dessa cultura que seu
corpo não lhe pertence, sofrendo as consequências de ser mulher em um mundo
ainda rusticamente masculino, convivendo com diversas gravidezes
indesejáveis, impossibilitadas de exercerem a opção do abortamento.”
As aberrações jurídicas existentes nas propostas do PSOL, dos
Estados de São Paulo, Pará e das entidades e pessoas a favor da liberação do
homicídio intrauterino são, em nosso entender, incomensuráveis. Analisemos o
texto do Pará destinado a justificar a descriminalização do aborto ou da
interrupção voluntária da gravidez: 1) o baixo IDH, ou seja, o Estado não cumpre
sua obrigação de propiciar conhecimento ao povo; 2) em todo o Estado,
inclusive no centro da capital Belém, a violência contra a mulher é conhecida,
embora sem estatísticas, mostrando que o Estado não cumpre sua obrigação de
proteger as vítimas e punir os criminosos; 3) O corpo da mulher não lhe
pertence, servindo apenas para satisfazer a lascívia dos genitores e demais
parentes, para os garimpeiros e trabalhadores rurais, para os fazendeiros e para
os peões, ou seja, o Estado tem conhecimento de todas as violências e de todos
os crimes, mas nada faz para punir os criminosos e 4) a lenda do boto cor de
rosa é utilizada para validar a lógica do estupro paterno, ou seja, o crime tem
autor conhecido que não é punido. O texto termina dizendo que as mulheres do
Estado do Pará, diante dos estupros, rotineiros e de conhecimento público,
precisam despenalizar os crimes cometidos e aplicar a pena de morte aos
nascituros.
Além dos artigos do Código Penal, acima mencionados, a Lei Maria
da Penha 11.340, de 7.8.2006, preceitua: Art. 3o Serão asseguradas às mulheres
as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte,
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
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convivência familiar e comunitária. § 1o O poder público desenvolverá políticas
que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações
domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
E a Constituição Federal, prescreve: Art. 6º São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
As leis vigentes que protegem as mulheres contra a violência não
são aplicadas. Os direitos constitucionais não são garantidos.
O Estado do Pará e todos o s demais defensores do homicídio
intrauterino deveriam refletir nas consequências dessa insana proposta. No
caso das mulheres do Pará e de todo o Brasil, temos a convicção de que a
descriminalização do aborto ou interrupção voluntária da gravidez resultarão na
institucionalização do estupro. Os estupros ocorrerão em massa contra as
mulheres, diante da possibilidade de serem forçadas a se dirigir ao SUS e a
cometer sucessivos homicídios intrauterinos.
Em nosso entender, a legislação vigente precisa ser cumprida, as
mulheres precisam ser protegidas, os criminosos devem ser penalizados e as
vidas dos inocentes bebês condenados à morte, futuros brasileirinhos e
brasileirinhas, devem ser preservadas.
http://www.puggina.org/artigo/outrosAutores/o-boto-cor-de-rosa-e-a-institucionalizacao-do/14600

O Governo Federal, atento aos enormes problemas existentes
no Brasil, através do MDH – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, foi em busca dos meios necessários para socorrer os habitantes da
Ilha do Marajá, em vez de apoiar o homicídio intrauterino.
Recentemente, o MDH – Ministério da Mulher, Família e dos
Direitos Humanos iniciou um trabalho para reduzir a criminalidade contra a
mulher e resgatar os direitos de todas as pessoas que vivem na Ilha do Marajó.
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A Ministra Damares Alves publicou o início da implantação do
projeto para resgatar a cidadania dos moradores locais:

https://www.facebook.com/dradamaresalves/videos/375317683174432/

Dias atrás, essa E. Corte, para preservar vidas, embora as causas
das mortes dos transexuais não tenham sido examinadas a fundo, decidiu que a
homofobia é crime equiparado ao rascismo.
O IDVF entende que essa E. Corte, também no caso da ADPF
442, pode caminhar na mesma direção do Legislativo, em defesa da vida dos
filhos do Brasil, sejam eles no período de gestação ou na idade avançada.
Estejam eles em qualquer região do País.
VII – DAS CONCLUSÕES
Diante do exposto,
o IDVF entende que, como está
acontecendo na Ilha do Marajó, essa E. Corte poderia determinar aos governos,
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municipais, estaduais, federal e distrital o cumprimento das leis existentes
contra a violência e em defesa da vida.
Pelas razões acima, respeitosamente, vem à presença de Vossas
Excelências encaminhar os pedidos para que:
VII.1 – sejam determinadas as providências necessárias, aos
Governos Federal e do Pará, para que as mulheres deixem de sofrer violência
de qualquer tipo, deixem de ser estupradas e que os “botos cor de rosa” sejam
presos e condenados por seus crimes;
VII.2 - sejam determinadas as providências necessárias, para
todos os Governos dos demais Estados Membros, dos Municípios e do Distrito
Federal para que tomem as medidas cabíveis para proteger os brasileiros e
brasileiras contra a violência e promovam a defesa da vida, em todos os seus
estágios.
No entender do IDFV, defender a pessoa humana da violência e
preservar sua vida, desde a fecundação até a morte natural, é fazer Justiça.
Guarulhos, 14 de abril de 2019.
Regina Maria Bosio Biagini – OAB/SP 65.996
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João Carlos Biagini – OAB/SP 74.868 JOAO
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