EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL RICARDO LEWANDOWSKI

ADPF 737
Número Único: 0102196-61.2020.1.00.0000

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA VIDA E DA
FAMÍLIA, entidade associativa, de natureza não governamental, constituída no
âmbito da Câmara dos Deputados e integrada por Deputados Federais, com sede
na Câmara dos Deputados, vem respeitosamente, à essa Suprema Corte, por
intermédio de seus advogados, com fundamento nos artigos 2o, inciso VIII c/c artigo
7o, §2o, da Lei n.o 9.868/1999 e artigo 138 do Código de Processo Civil, requerer
sua admissão no feito na condição de AMICUS CURIAE, e apresentar sua

MANIFESTACAO o que faz consubstanciado nos fatos, fundamentos e pedidos
adiante aduzidos.
I. DO OBJETO DA ADPF 737
Cuida-se

de

arguição

de

descumprimento de preceito

fundamental proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Comunista do
Brasil – PCdoB, Partido Socialista Brasileiro – PSB, Partido Socialismo e Liberdade
– PSOL, Partido Democrático Trabalhista – PDT, com fundamento no disposto no
artigo 102, § 1º da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei nº 9.882/99,
indicando como preceitos violados os princípios fundamentais da dignidade da
pessoa humana (CF/88, artigo 1º, inciso III), bem como o direito fundamental à
proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante (CF/88, artigo art. 5º,
caput e inciso III), à saúde (CF/88 art. 6º, caput) e aos princípios da separação dos

poderes (art. 2º, caput), da legalidade (CF/88, artigo 5º, inciso II) e do devido
processo legislativo (art. 5º, LIV) e, por fim, à garantia fundamental à intimidade e à
privacidade (CF/88, artigo 5º, inciso X), requerendo, para tanto, seja a ADPF
convolada em ADI, em caso de inadmissibilidade.
II. DA LEGITIMIDADE DA REQUERENTE PARA INGRESSO COMO AMICUS
CURIAE NA ADPF 737
O Estatuto que rege as atividades da requerente dispõe, em
seu artigo 2º, o seguinte:
"Art. 2º - São finalidades da Frente Parlamentar em defesa da Vida e
da Família:
1. Acompanhar e fiscalizar os programas e as políticas públicas
governamentais destinados a proteção e garantia dos direitos à vida,
da família, da criança e do adolescente manifestando-se quanto aos
aspectos mais importantes de sua aplicabilidade e execução.
(...)
7. Atuar, como amicus curiae, em ações relacionadas à temática da
defesa da vida e da família, junto ao Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao instituto do amicus curiae, assim dispõe o Código
de Processo Civil:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social
da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar
ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou
entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo
de 15 (quinze) dias de sua intimação. (Grifo nosso)

Dispõe também o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal:
Art. 323 (...)
§ 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de
ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da
repercussão geral.

Assim, restam claras tanto a possibilidade de admissão de
amici curiae na presente Ação Declaratória de Preceito Fundamental, quanto a
legitimidade da requerente, por se tratar de entidade associativa especializada no
assunto, que, por envolver o tema do aborto, envolve o tema da defesa da vida.
Por fim, clarividente a especial relevância da matéria discutida
no âmbito da presente ação, que causou grande comoção nacional, e que trata de

direitos tão caros, como o direito à vida e o direito à assistência da vítima de
estupro. Deste modo, a requerente, que representa 219 (duzentos e dezenove)
parlamentares, acredita ter elevada capacidade de contribuir com tão relevante
debate, apresentando informações e argumentos de grande valia à causa.
Pelas razões acima apresentadas, requer seu ingresso no
feito, na qualidade de AMICUS CURIAE, com deferimento de ofício, na forma
preconizada pelo artigo 7o, §2o, da Lei n. 9.868/1999, pelo artigo 138, caput, do
Código Processo Civil, e pelo art. 323, § 2º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, bem como a fixação dos poderes de juntar documentos,
autorizando prazo para a apresentação de razões complementares e novos
elementos que guardem pertinência com o objeto da referida ação e, por fim, que
lhe seja concedida a faculdade de sustentar oralmente na ocasião do julgamento do
mérito.
III. DAS PRELIMINARES
III.1 PRELIMINAR DE REJEIÇÃO
Como cediço, a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental exige a demonstração de um efetivo descumprimento da norma bem
como haja uma controvérsia judicial relevante na aplicação do citado preceito
alegadamente violado, conforme preceitua o artigo 3º, da Lei 9.882/99, inciso V.
No caso, é notória a constitucionalidade da Portaria e a questão
posta, quando muito, trataria da LEGALIDADE, visto que o alegado vício da Portaria
é uma adequação à Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, que tornou pública
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos
crimes sexuais contra vulnerável.
Ausentes, pois, tais requisitos elencados no artigo 3º da Lei
9.882/99, inc. V, deveria ter sido indeferida a petição liminarmente, conforme
determina seu artigo 4º.
III.2 DO DESVIO DE FINALIDADE
Os Partidos Políticos subscritores desta ADPF asseveram que
o contexto de edição da Portaria nº 2.282/20 do MS estaria inserido no lastimável

fato da menina de dez anos de idade de São Matheus/ES, que tomou conta das
mídias sociais. Afirmam que “em face de situação concreta, o Ministério da Saúde
publica Portaria de caráter geral, em desvio de finalidade”.
Tal assertiva, entretanto, não corresponde à realidade.
Como se pode notar no sétimo parágrafo do referido ato
administrativo, o último “considerando” ali contido revela que a alteração realizada
foi decorrência de provocação feita pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO que,
através do Ofício nº 3475125/2020-DPU MG/05OFR MG (em anexo), solicitava a
revogação da Norma Técnica “Prevenção e tratamento de agravos resultantes da
violência sexual contra mulher e adolescentes” e da Portaria nº 1508 GM/MS.
Este ofício da Defensoria Pública da União é datado de 03 de
Junho de 2020, data muito anterior ao caso da menina de São Matheus/ES.
IV. DO MÉRITO
IV.1 DA SAÚDE E DOS DIREITOS REPRODUTIVOS
A petição inicial aduz que o principal direito em discussão nos
presentes autos é a saúde.
Aqui – aliás, em toda a inicial – observa-se claramente que
seus autores olvidam-se que a saúde em nenhum momento está sendo violada pela
portaria. O atendimento à gestante vítima de estupro não é negado.
O que a Portaria REGULAMENTA é apenas a questão de se
conferir uma maior proteção legal à mulher vítima de violência, pois adequa-se a
norma da Portaria à obrigação LEGAL contida na Lei nº 13.718, de 24 de setembro
de 2018, que tornou pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes
contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável.
A petição inicial da ADPF é apenas repetição dos velhos
argumentos de que a Mulher tem seus direitos reprodutivos assegurados e que,
dentre eles, está o de abortar.
Não há maior contrassenso.

Primeiro: a Portaria não impede o aborto e, segundo: não há

que se falar em “direitos reprodutivos” quando se fala em morte do

descendente. Reproduzir-se é multiplicar-se. A morte de um filho, por óbvio,
não é “Direito Reprodutivo”.
O que resta claro ao ler as 60 páginas da petição inicial é que
estes Partidos subscritores não estão preocupados com a Mulher, mas sim,
com a obsessão em Abortar.
A Portaria nº 2.282/20 do MS está protegendo a mulher vítima
de abusos sexuais e estes partidos querem facilitar, a todo custo, o aborto.
É de conhecimento público que a grande maioria dos estupros
de vulneráveis acontece dentro de nossos lares, praticado por pessoas que tem um
certo poder sobre suas vítimas e esta violência RECORRENTE foi o motivo pelo
qual se tornou incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a
liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável.
Querer flexibilizar esta compulsoriedade em comunicar o crime
às autoridades competentes é um VERDADEIRO RETROCESSO na efetivação de
políticas públicas na defesa da Mulher.
Veja-se que a inicial fala em “imposição de barreiras” ao
procedimento de aborto, quando, na verdade, a Portaria exige apenas a
comunicação do delito à autoridade competente. A comunicação é POSTERIOR ao
ato médico. Não há impedimento algum à realização do procedimento.
O interesse público de haver a devida persecução penal
destes criminosos que violam o corpo de suas vítimas é o objetivo último da norma
prevista na Lei 13.718/18 e, por conseguinte, resultado da adequação regulamentar
da Portaria.
IV.2 DA PRETENSA CONFUSÃO ENTRE HOSPITAIS E DELEGACIAS
Seguem os subscritores afirmando que seria “relevante
distinguir hospitais de delegacias, na medida em que a confusão destas instituições
gera danos, diante da lógica discrepância entre suas funções e objetivos”.

Aduz-se que os hospitais não podem fazer a comunicação dos
fatos criminosos que tiverem conhecimento, pois estariam exercendo funções
típicas de um controle afeto ao poder de polícia.
Preferimos pensar que tal assertiva advém da falta de
conhecimento da realidade do que julgar que há má-fé dos peticionantes.
Com efeito, nunca se ouviu falar de um hospital que tenha
negado atendimento a uma pessoa que tenha sido, por exemplo, alvejada por tiros.
Ao adentrar no hospital, esta é devidamente acolhida, cuidada e tratada, mas o
crime que foi praticado contra ela (tentativa de homicídio, p. ex.) será objeto de
persecução penal e isso não foi “obstáculo” ao seu atendimento naquela demanda
de saúde.
A comunicação compulsória determinada pela lei (não pela
portaria) é posterior ao atendimento médico. É o interesse público em realizar a
persecução criminal dos delitos, mormente os de ação penal pública incondicionada,
que determina este procedimento.
Da mesma forma que sempre ocorreu com os delitos contra a
vida, os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável
também passaram a ser protegidos pelo Legislador como crimes de ação penal
pública incondicionada e sua comunicação à autoridade policial é decorrência do
art. 66 da Lei de Contravenções Penais.
Tais mudanças foram um grande avanço nos direitos das
mulheres, eis que tornam muito mais fácil a perseguição penal dos crimes de
estupro.
Como se vê, o Legislador visa a proteção da mulher vítima
destes terríveis delitos, e combater a impunidade dos estupradores; os
peticionantes, a seu turno, querem o aborto, pura e simplesmente (ainda que às
custas de deixar os estupradores impunes).
IV.3 DA PRETENSA OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES, AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E À LEGALIDADE

Os autores da inicial se referem, aqui, à uma alegada violação
a tais princípios pois “o dispositivo em comento torna obrigatória a notificação à
autoridade policial por parte da equipe médica”.
Ausente aqui, mais uma vez, o mínimo de razoabilidade.
Como é de conhecimento notório, a portaria apenas exerce um
poder regulamentar sobre uma norma que é cogente, a Lei 13.718/18.
Portaria não cria obrigações. Apenas regulamenta aquelas
criadas pela Lei.
IV.4 DA PRETENSA VIOLAÇÃO DO SEGREDO PROFISSIONAL
Quanto a este tópico, os Partidos alegam que haveria ofensa
ao artigo 154, do Código Penal e outros dispositivos do Código de Ética Médica e de
Enfermagem.
Olvidam-se, entretanto, que referidas normas contém sempre a
previsão de que a comunicação do fato com justa causa é autorizada pela Lei e não
há maior justa causa do que buscar punir os violadores dessas meninas e mulheres
vítimas de violência sexual.
IV.5 DO DIREITO À INFORMAÇÃO DOS RISCOS DA REALIZAÇÃO DA
INTERVENÇÃO

MÉDICA

E

PROPOSITURA

DA

POSSIBILIDADE

DE

REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA
Neste ponto, a petição aduz que fornecer informações do risco
que a gestante está correndo pela intervenção médica violaria o direito ao acesso
ao serviço de abortamento e que a simples propositura da possibilidade de
realização de ultrassonografia seria uma violência contra a mulher.
Mais uma vez, torna-se imperioso revelar o óbvio para refutar
tantas falácias.
Todo e qualquer procedimento cirúrgico envolve um risco.
Isso não é necessário demonstrar, mas é dever do médico em
expor isto às suas pacientes, pois o dever de informação é uma garantia do próprio

paciente, que tem sempre a palavra final quanto aos procedimentos eletivos que
está buscando realizar. O aborto em caso de estupro – queiram os peticionantes ou
não – é um procedimento eletivo. São pouquíssimos os casos em que há o risco de
vida para a mãe.
Da mesma forma, propor a realização de ultrassonografia é um
benefício à Paciente, e não o contrário, como querem fazer crer os subscritores
desta ADPF.
Na verdade, o interesse real dos peticionantes é apenas um:
forçar a realização do aborto na prática sempre que possível. Vejamos como os
peticionantes se referem ao exame de ultrassom:
Isso porque, além de representar mais uma etapa de um processo de
intervenção, tornando-o mais complexo [o exame de ultrassom],
representa uma barreira que, no emprego de artifícios
tecnológicos de forte impacto psicológico, fragiliza-a em sua
convicção. (Grifo nosso)

Percebe-se a malícia dos peticionantes, ao tratar o direito que
a mulher tem de saber exatamente o que está ocorrendo no procedimento de aborto
como um "artifício tecnológico de forte impacto psicológico". Este trecho ressalta
que, o único verdadeiro interesse dos peticionantes é garantir que o máximo
de mulheres abortem.
Ora, ao contrário do que pessoas e entidades que militam pelo
"direito ao aborto" (entre aspas pois é um absurdo se falar em direito a tirar a vida
de outrem), o feto não é um "amontoado de células" (expressão vil usada por
militantes do aborto). É um ser humano. É exatamente isso que o ultrassom mostra
à mulher. Os peticionantes sabem que poucas mulheres teriam coragem de
prosseguir com o procedimento abortivo caso vissem que o que há em seus ventres
é outro ser humano, e não um "amontoado de células", e tremem diante da ideia de
essas mães desistam de abortar seus filhos.
Ocorre que garantir às mulheres o direito de ver o exame
ultrassonográfico é absolutamente essencial. É sabido que muitas mulheres se
arrependem amargamente dos abortos cometidos, e garantir às mulheres o direito
de ver o exame de ultrassom é uma medida que evitará muitos desses abortos
arrependidos, e muita dor futura por parte destas mesmas mulheres.

Assim, resta patente que os peticionantes não querem

defender as mulheres, mas, sim, o aborto.
V. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:
a) a admissão da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA
DA VIDA E DA FAMÍLIA no processo como AMICUS
CURIAE, associação sem fins lucrativos, cuja atividade
desenvolvida,

como

demonstrado,

guarda

íntima

pertinência com a matéria discutida nesta ADPF e pode
contribuir, efetivamente, para o debate do tema;
b) com sua admissão, seja-lhe franqueado o exercício das
faculdades inerentes a essa função, entre as quais a
apresentação de informações, manifestações, memoriais
e a sustentação oral dos argumentos em Plenário;
c) seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial;
d) que a intimação dos atos do processo se dê no nome
dos

advogados

JOÃO MATHEUS GOULART DE

ABREU CATTA PRETA, inscrito nos quadros da
OAB/DF sob o nº 53.097, e ROGÉRIO BUENO ELIAS,
inscrito nos quadros da OAB/PR sob o nº 38.927, sob
pena de nulidade.
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