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RELATOR

RICARDO

LEWANDOWSKI DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 737
(Numeração única 01021966120201000000)

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES
DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FEBRASGO, associação civil sem fins
lucrativos, com foro na Avenida Brigadeiro Luís Antônio nº 3421, conjunto nº 903,
Jardim Paulista, São Paulo, SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº
34.102.657/0001-81, neste ato representada por seu presidente Dr. Agnaldo
Lopes da Silva Filho (doc.01/04), nos autos da ADPF em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença desta Colenda Suprema Corte, com fulcro dos
artigos 7°, § 2° da Lei 9.868/99, e 131, § 3° do Regimento Interno do STF c/c na
Lei n. 9.882 de 1999, art. 6°, parágrafos 1° e 2°, bem como na Lei n. 9.868 de
1999, art. 7° , § 2º, requerer o ingresso como AMICUS CURIAE, pelas razões
de fato e de direito, a seguir delineadas:
1. A admissibilidade do presente pedido de ingresso,
como amicus curiae, na ADPF, respalda-se na análise conjunta das Lei n°
9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de
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descumprimento de preceito fundamental, e n° 9.868/99, que trata do processo
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal.
2. O artigo 138 do Código de Processo Civil, por sua
vez, corroborando o disposto no artigo 7º, § 2º da Lei 9.868/1999, faculta, ao
Relator da ação, a admissão de amicus curiae, desde que atendidos,
alternativamente, qualquer dos seguintes requisitos: (i) relevância da matéria em
discussão; (ii) especificidade do tema objeto da demanda judicial; (iii)
transcendência do litígio resultante de sua repercussão social.
3. Tratando-se órgão ou entidade especializada
deverá também possuir representatividade adequada, apoiando-se em “razões
que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a
proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio submetido
ao exame do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses em que se instaurar
controvérsia de índole constitucional.” (STF, RCL 28197/MG, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 21.11.17)
4. A instituição requerente deve ser capaz, portanto,
de oferecer informações importantes ao completo entendimento da controvérsia
constitucional. (STF, RE 595.964, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe 16.02.2011 e
STF, ADI 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005.)
5. Quanto à arguição de descumprimento de preceito
fundamental, o art. 6º, §2º da Lei n° 9.882/1999 autoriza, também, a critério da
relatora, a sustentação oral e juntada de memoriais, por parte do amicus curiae.
6.

No caso da ADPF n° 737, está presente o

requisito objetivo, para o ingresso de amicus curiae, qual seja, a relevância da
matéria, consubstanciada na inconstitucionalidade, por violação de preceitos
constitucionais fundamentais, da Portaria n° 2822/2020, que estabeleceu novo
“Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos
casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”.
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7. A relevância da matéria, em debate, na ADPF 737,
é evidente: trata de implementação de política pública essencial à preservação
da saúde das mulheres vítimas de violência sexual. O direito à saúde, de status
constitucional, tem recebido ampla guarida na jurisprudência deste E. STF, seja
na admissão individual, seja na sua dimensão institucional coletiva.
8. Sob esta perspectiva é que se deve questionar:
qual a pertinência da Portaria n° 2822/2020, que torna mais burocrática e menos
acessível, à população feminina, o Serviço Público de Saúde, para as hipóteses
de aborto legal, em caso de violência contra a mulher?
9. Em 2019, a FIOCRUZ, fundação integrante do
Ministério da Saúde, também publicou um estudo sobre as “Principais Questões
do Aborto Legal”, enfatizando que “ Os procedimentos da saúde são para
diminuir danos, trazer aspectos benéficos na assistência, tratar e dar acesso ao
procedimento do aborto legal e não deve ser confundido com os procedimentos
reservados

à

investigação

policial

ou

judicial.”

(https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoessobre-aborto-legal/ , consulta realizada em 21.09.2020).
10. A Portaria nº 1.508 GM/MS, que disciplinava
procedimentos de justificação e autorização da interrupção legal da gravidez no
SUS e fora parcialmente revogada pelo ato, em comento, estabelecia
detalhadamente os passos para os profissionais de saúde.
11. Todo o procedimento realizava-se com a equipe
multiprofissional e se limitava ao ambiente hospitalar, mantendo-se no prontuário
da paciente os formulários preenchidos, segundo os ditames legais.
12. As alterações introduzidas pela Portaria n°
2822/2020, sobretudo as disposições do artigo 1°, alteram significativamente
esse cenário, na medida em que tornam obrigatória a notificação da autoridade
policial, pelo médico ou equipe hospitalar, caso haja indício ou confirmação de
violência sexual contra a paciente.
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13. Trata-se de violação ao direito à vida e à
intimidade da paciente, no âmbito constitucional, bem como grave violação ao
Código de Ética Médica, que estabelece o dever do sigilo profissional, enquanto
direito do paciente.
14. Além disso, o parágrafo único do dispositivo
supracitado da Portaria n° 2822/2020 atribui, aos profissionais da área da saúde,
a obrigação de preservar as possíveis evidências materiais do crime de estupro
a serem entregues imediatamente à autoridade policial, tais como fragmentos de
embrião ou feto.
15. A vítima do estupro tem o direito, por lei, de
interromper a gestação, mediante acesso ao sistema público de saúde,
independente da opção de denunciar ou não a prática da delituosa, sendo certo
que a nova exigência de notificação compulsória retira da mulher a decisão de
adentrar ou não à seara criminal.
16. Na mesma linha, o artigo 8° determina que “a
equipe médica deverá informar acerca da possibilidade de visualização do feto
ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante deseje, e essa deverá
proferir expressamente sua concordância, de forma documentada”.
16. Tais disposições não atendem à razoabilidade
que a administração pública deve estar imbuída, nos termos do artigo 37 da CF,
tampouco justificam-se à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,
também previsto pela Constituição Federal, no âmbito do atendimento de saúde
pública às mulheres vítimas de violência.
17. Não existe motivação técnica, seja médica ou
jurídica, para que a paciente seja informada acerca da possibilidade de
visualização do feto ou embrião, pela equipe médica, ao buscar o serviço de
saúde para a interrupção da gestação, decorrente de violência sexual.
18. São evidentes as relevantes consequências que
a decisão sobre a ADPF n° 737 teria no exercício do direito constitucional das
mulheres à saúde, à dignidade, à igualdade e à vedação de tratamento cruel,
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degradante ou desumano, restando justificada a relevância da matéria ventilada,
nos termos do artigo 138 do CPC.
19. A partir desse contexto, a Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) compreende que a
relevância da matéria está fortemente relacionada à atuação dos profissionais
que atuam nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, por ser a medicina profissão
ordenada pelo mandamento constitucional de proteção à saúde do ser humano.
20. Para atender à saúde das mulheres, sem
qualquer tipo de discriminação, entendemos como fundamental o aprimoramento
de conhecimentos, de modo ético, sobre procedimentos referentes à
reprodução.
21. Por ser esta uma das principais missões confiadas
à FEBRASGO, temas relacionados ao procedimento de aborto são de extrema
relevância a profissionais da medicina, em especial ginecologistas e obstetras.
22. Diante da relevância da matéria, os debates
constitucionais balizadores da decisão devem incluir, perante a Suprema Corte,
a participação qualificada de organizações da sociedade civil e conselhos
profissionais que possam oferecer elementos sobre a realidade relacionada ao
caso, contribuindo para a reflexão sobre as perguntas pelo justo na ação em
questão.
23. Em relação à representatividade e legitimidade
material da requerente FEBRASGO, correspondente ao requisito subjetivo do
pedido de ingresso de amicus curiae, deve-se ressaltar que a FEBRASGO é uma
instituição sem fins lucrativos que congrega, em todo o território nacional, as
Associações Estaduais e do Distrito Federal e atua, desde 1959, no estudo, na
divulgação e na defesa pessoal dos interesses profissionais nas áreas de
Ginecologia e Obstetrícia.
24.

Compõem

as

finalidades

estatutárias

da

organização o patrocínio, a promoção, o apoio e o zelo pelo aperfeiçoamento
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técnico, científico e pelos aspectos profissionais e éticos da profissão de
ginecologia e obstetrícia.
25. Para o cumprimento destas e outras finalidades,
a FEBRASGO possui a competência institucional de representar as Associações
Federais junto às autoridades federais e internacionais. O estatuto social da
FEBRASGO

está

disponível

em:

https://www.febrasgo.org.br/pt/institucional/documentos-legais/estatuto-social ,
consulta em 21.09.20.
26. Ainda, como parte de suas atividades, a
FEBRASGO promove Congressos Nacionais, Regionais e Internacionais sobre
temas relacionados a ginecologia e obstetrícia, e é responsável pela
incorporação do ensino de Ginecologia e Obstetrícia desde a Residência médica
até a obtenção do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO).
(Informações que podem ser conferidas no Regimento da FEBRASGO:
https://www.febrasgo.org.br/pt/institucional/documentos-legais/regimentointerno, consulta em 21.09.20)
27. Por meio de sua Coordenação de Educação
Continuada, a FEBRASGO estabelece e atualiza normas e critérios técnicocientíficos e éticos necessários para qualificar ginecologistas e obstetras em
áreas especializadas. Supervisiona, ainda, a elaboração ou revisão de Manuais
de Orientação das diversas áreas de conhecimento de ginecologia e obstetrícia.
(Cf. FEBRASGO. Manual de orientação, Assistência ao Abortamento, Parto e
Puerpério. (2009) e FEBRASGO. Tratado de Obstetrícia da FEBRASGO. Rio de
Janeiro, Revinter, 2000. 9913p)
28. A FEBRASGO possui histórico de atuação em
parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, com a Organização PanAmericana
da Saúde (OPAS) e com a Unicef para, por exemplo, produzir manuais de
atenção a emergências maternas, redução de morte materna, assistência prénatal e assistência ao abortamento. (Cf. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Urgências e Emergências Maternas: Guia para diagnóstico e conduta em
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situações de risco de morte materna. Brasília, Ministério da Saúde/FEBRASGO,
2000. 118p. e BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Parto, aborto e puerpério:
Assistência Humanizada à Mulher. Brasília/DF, 2001. 199 p.).
29. Temas relacionados à saúde reprodutiva das
mulheres, incluindo o aborto realizado por procedimentos modernos de cuidado,
possuem total pertinência com o saber especializado de médicos ginecologistas
e obstetras, cuja formação é fortemente influenciada pela própria FEBRASGO.
30. Nesse sentido, a participação da instituição
postulante visa informar o STF sobre o caráter técnico da atuação profissional
em ginecologia e obstetrícia no que tange ao procedimento de aborto e à relação
desses conhecimentos com os preceitos fundamentais objetos da ADPF n° 737:
da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da não discriminação, da
inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da proibição de tortura ou
tratamento desumano ou degradante, da saúde e do planejamento familiar de
mulheres, adolescentes e meninas (Constituição Federal, art. 1º, incisos I e II;
art. 3º, inciso IV; art. 5º, caput e incisos I, III; art. 6º, caput; art. 196; art. 226, §
7º).
31. Restam, portanto, comprovadas a legitimidade e
o interesse da FEBRASGO, tanto por meio de suas finalidades institucionais e
estatutárias, quanto pelo relevante trabalho de proteção da saúde reprodutiva
das mulheres por meio da atuação profissional qualificada de médicos,
especialmente no que tange à especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.
32. Por fim, observa a requerente que o pedido de
ingresso, como amicus curiae, coaduna-se com a jurisprudência dominante
desta Colenda Corte, no tocante à tempestividade, na medida em os autos da
ADPF n° 737 ainda não foram inclusos em pauta, pelo Min. Relator (ADI 4.071AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI
4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010;
ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de
30/10/2014.).
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32. Diante do exposto, requer-se a admissibilidade de
ingresso da requerente, na qualidade de amicus curiae, com poderes para : (i)
manifestar-se nos autos e apresentar razões de amicus curiae; (ii) realizar
sustentação oral, inclusive em plenário virtual; (iii) interpor recursos cabíveis.
33. Outrossim, requer-se que seja intimada de todos
os atos do processo, por meio de sua advogada, Dra. Flávia Leme Torino,
inscrita na OAB/SP nº 218.998.
34. Uma vez admitido seu ingresso na lide como
amicus curiae, requer que a presente Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental seja julgada integralmente procedente.

Termos em que,
E.R.D.

São Paulo, 22 de setembro de 2020.

DRA. FLÁVIA LEME TORINO
OAB/SP nº 218.998

