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1. Apresentação

o período em que presidi a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, inúmeras foram as deliberações sobre proposições que têm especial relevância para
a população e o nosso país. Gostaria, no entanto, de fazer uma
menção especial à apreciação do Projeto de Lei nº 1.135/1991, da
qual tive a honra e a responsabilidade de ser o relator.
Esse projeto tinha como objetivo descriminalizar a prática do
aborto e já tramitava na Câmara dos Deputados há 17 anos. Sob
a nossa Presidência, decidimos assumir a relatoria, enfrentar a
questão e votar a matéria. Com vistas a instruir a decisão dos
Deputados e consolidar nossa posição como Relator, apresentei
requerimento para que a Comissão realizasse duas audiências
públicas, para que representantes da sociedade civil pudessem
expor a esta Casa e à Nação, as suas posições contrárias e a favor
da proposta.
Para compor a mesa das audiências, tivemos a preocupação
da imparcialidade, convidando – da forma mais equânime e democrática possível – representantes dos mais diversos segmentos
interessados nesta matéria, sejam eles em prol do direito de escolha das mulheres ou em favor do direito à vida do nascituro.
Participaram das discussões, ainda, o Ministério da Saúde, pastores de Igrejas Evangélicas e a Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB).
Após a realização das audiências e com o firme propósito de
votar a proposição, oferecemos parecer pela sua inconstitucionalidade, por considerá-la incompatível ao direito fundamental
à vida protegido pela Constituição de 1988. Depois de intensos
debates, os ilustres integrantes deste Colegiado decidiram, por
ampla maioria, acatar nossa posição e rejeitar o Projeto também
em seu mérito.
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Esta separata registra, junto aos anais da Câmara dos Deputados, a íntegra dos pronunciamentos dos participantes dessas
audiências e os debates de alto nível travados com os ilustres
Deputados desta Comissão. A troca de informações foi esclarecedora, ajudando a firmar convicções para que pudéssemos
votar a questão de forma consciente e permitindo que a Câmara dos Deputados oferecesse à sociedade a devida resposta para
um tema que causa profundas reflexões e aflições, sobretudo às
mulheres brasileiras.

Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania

Foto: Laycer Tomáz

Audiência Pública na CCJC sobre o Projeto de Lei no 1.135,
de 1991, que descrimina a prática do aborto
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Foto: Laycer Tomáz

2º dia de Audiência Pública sobre o Projeto de Lei que
descrimina a prática do aborto
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2. Projetos de Lei

2.1. PL no 1.135/1991 (Do Sr. Eduardo
Jorge e da Srª Sandra Starling)
Suprime o Art. 124 do Código Penal Brasileiro; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
inconstitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.135/1991 e do
de nº 176/1995, apensado, (relator: DEP. EDUARDO CUNHA)
SUMÁRIO
I – Projetos iniciais (PL no 1.135/1991 e PL no 176/1995)
II – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
Parecer do relator
–

Parecer da Comissão

–

Votos em separado (Dep. José Genoíno; Dep. Regis
de Oliveira; Dep. Pastor Pedro Ribeiro; Dep. João
Campos)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica suprimido o art. 124 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo atualizar o Código
Penal, adaptando-o aos novos valores e necessidades do mundo
atual, particularmente no sentido do reconhecimento dos direitos da mulher enquanto pessoa humana.
O artigo que se suprime penaliza duramente a gestante que
provoca aborto ou consente que outro o realize. Esta é uma disposição legal ultrapassada e desumana.
O Código Penal data de 1940 e, nestes últimos cinqüenta
anos, nossa sociedade passou por profundas transformações, notadamente no que se refere ao papel da mulher. Sua participação
tem-se caracterizado, entre outros aspectos, pela crescente sobrecarga de trabalho, associando suas funções domésticas às do trabalho assalariado, quase em condições desfavoráveis em relação
aos demais trabalhadores.
São essas mulheres, em sua maioria de classe social baixa,
obrigadas a submeter-se a prática do aborto, que vão compor a
triste estatística de cerca de 4.000.000 (quatro milhões) de casos
em todo o Brasil. Essa prática realizada sem as condições técnicas
necessárias tem provocado um alto índice de mortalidade, contribuindo fortemente para levar o País a uma taxa de mortalidade materna várias vezes superior às dos países da Europa.
Portanto, a Lei não pode pretender punir baseando-se apenas
na compreensão isolada e individual do ato e desconsiderando
toda a realidade social a que está submetida a mulher brasileira.
Ademais, é absolutamente desnecessário e desumano querer aplicar penalidade a uma pessoa que já foi forçada a submeter-se a tamanha agressão. A gestante, quando provoca
aborto em si mesma ou permite que outro o faça, está toman-
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do uma providência estrema que a violenta física, mental e,
com freqüência, moralmente.
Pelo exposto e no sentido de reparar mais uma entre as injustiças contra a mulher, conclamamos os ilustres pares a aprovar
este projeto de lei.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1991. – Deputado Eduardo
Jorge – Deputada Sandra Starling

2.2. PL no 176/1995 (Do Sr. José Genoíno)
Dispõe sobre a opção de interrupção da gravidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre a opção de ter ou não ter filho, incluindo
o direito de interrupção da gravidez até 90 (noventa) dias.
Art. 2º Para a realização do aborto bastará a reivindicação da gestante.
Art. 3º A rede hospitalar pública, pertencente aos governos Federal, Estaduais e/ou Municipais, ou
ainda com eles conveniada, fica obrigada, obedecendo aos termos da lei, a realizar a prática do
aborto naqueles associados que assim o exigem.
Art. 4º Essa cirurgia, para efeitos de pagamento, obedecerá aos termos do contrato firmado entre a
instituição hospitalar e os governos Federal, Estaduais e/ou Municipais, no caso de convênios;
ou entre os governos e o associado nos casos
em que a instituição pertença à União, aos estados e Municípios.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO
Nenhuma pessoa de bom senso é favorável ao aborto como
método anticoncepcional. Porém, existirá uma sociedade ideal
onde a prática do aborto se torne desnecessária. Isto porque é
improvável que a gravidez indesejada deixe de existir. Reconhecemos o caráter polêmico que envolve o tema, pois nele estão
implicados concepções e valores morais. Mas é inquestionável
também que a reivindicação da descriminalização do aborto se
dá sob a égide da afirmação de um direito das mulheres. Além
disso, a descriminalização do aborto envolve hoje um problema
de saúde pública.
A rigor, o direito da interrupção da gravidez até 90 (noventa)
dias já deveria estar inscrito na Constituição brasileira promulgada em outubro de 88. A legislação brasileira permite, restritivamente, a interrupção da gravidez em dois casos: quando não
há outro meio de salvar a vida da mulher e quando a gravidez é
decorrente de estupro. Os impedimentos legais para a prática do
aborto produzem como conseqüência uma espantosa tragédia
diária: a morte e graves lesões físicas em inúmeras mulheres que
têm de praticar o aborto clandestinamente.
Os dados dessa tragédia estão crua e friamente expressos nas
estimativas, certamente tímidas, da Organização Mundial da
Saúde. De acordo com eles, anualmente são feitos 4 (quatro)
milhões de abortos clandestinamente no país, o que significa
mais de 10 (dez) mil por dia, mais de 7 por minuto. Desse total,
cerca de 400 (quatrocentas) mil mulheres morrem em função
das complicações ocasionadas pelas péssimas condições em que
os abortos são realizados, o que coloca o abortamento como a
quarta causa de morte para as mulheres no Brasil. Entre as que
sobrevivem, por volta de 20 (vinte) por cento ficam estéreis.
E não poderia deixar de ser diferente, em face da proibição e
dos altos custos das clínicas clandestinas. Está mais do que comprovado que a criminalização do aborto não elimina a sua prática, apenas a clandestiniza. A prática do abortamento sempre
existiu e atualmente uma mulher que se depara com uma gravidez indesejada recorrerá a qualquer meio para interrompê-la,
podendo inclusive fazer tentativas desesperadas que, por se rea-
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lizarem sem condições médicas adequadas, deixam graves seqüelas e muitas vezes lhe custam a vida. De fato, entre os métodos
utilizados para provocar o aborto estão os seguintes: agulhas de
tricô, cristais de permanganato que provocam lesões graves na
mucosa vaginal, chá de cupim, banhos de soda cáustica, beberagem feita à base de arruda com conhaque, chá de mamona com
folha de café, pinga com coração de banana.
Evidentemente, essa dramática realidade vivida por milhões
de mulheres é particularmente forte para aquelas das classes mais
pobres, imersas em condições sociais violentas e miseráveis. Porém, as conseqüências dolorosas e brutais da situação que cerca
a prática do aborto no Brasil se abatem indistintamente sobre
todas as mulheres que recorrem a essa medida, que têm de enfrentar a incompreensão da família e da sociedade, a solidão e
o sentimento de culpa imposto, o medo da polícia e da morte e
toda a sorte de preconceitos contra.
Frente a isso, certamente os penalizadores do aborto se apressariam em dizer que “as mulheres fazem o aborto porque querem”, “por capricho ou egoísmo”. Nada mais absurdo sobretudo
quando parte de pessoas que não raramente são, a um só tempo,
contra o aborto e contra os métodos que podem prevenir a contracepção. Com essa postura, o que parecem desejar “não é que
não existam abortos senão que sejam clandestinos e perigosos”.
Na verdade, qualquer pessoa sensata irá admitir que o abortamento é o último recurso para a interrupção de uma gravidez
indesejada; até chegar-se a ele há uma longa estrada de indagações e temores a percorrer.
É interessante observar como a proibição do aborto sempre é
acompanhada por toda uma ideologia patriarcal que busca humilhar e desmerecer a mulher enquanto indivíduo participante
da sociedade. Além disto, toda a ênfase da vida sexual cai sobre a
reprodução que, literalmente, obscurece as outras dimensões da
sexualidade feminina. A necessidade do erotismo, da paixão, da
sexualidade amorosa, do prazer, etc, simplesmente não é levada
em conta. E tudo isso está submetido à idéia de que é preciso
reproduzir. Esta parece ser a única fonte de uma real felicidade e
realização para as mulheres.
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Mas é preciso abordar uma outra dimensão do problema. Os
penalizadores do aborto especulam com o conceito de vida para
criar uma verdadeira comoção na opinião pública. Deixando de
lado a especulação na qual ordinariamente se ancora o famoso
argumento do direito à vida, visto que, à vida real e presente da
mulher se sobrepõe a possibilidade abstrata da vida futura do feto,
é importante assinalar que de qualquer ponto de vista (filosófico,
médico, histórico) a determinação do momento em que efetivamente se inicia a vida humana é extremamente controvertida.
Vejamos o que dizem os cientistas. O professor francês François Jacob, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, falando sobre
o aborto disse o seguinte: “Entre o ovo e o recém-nascido que
dele pode surgir não há um momento privilegiado nem etapas
decisivas conferindo de repente a dignidade de pessoa humana.
Há uma evolução progressiva, uma série de saltos, de reações
e sínteses, através das quais se forma pouco a pouco o filhote
do homem. A pessoa humana não surge no momento preciso.
Quem então teria condições para decidir se uma gravidez pode
ou não ser interrompida? Certamente, não o biólogo e muito
menos o bispo e o juiz. Eu não vejo outras pessoas além dos pais
com direito a essa decisão”. O professor Jacques Monod, também francês e Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, por sua
vez declarou: “Para mim o aborto não é infanticídio (...) Confundem-se há maior tempo uma certa mística e os dados biológicos”
(citado no livro “O que é aborto”, elaborado por Carmem Lúcia
de Melo Barroso e Maria Carneiro da Cunha).
É igualmente controvertida e diversa a conduta que as diferentes sociedades assumiram frente ao aborto. Os gregos eram
partidários de que se facilitasse a execução do aborto quando
a mulher assim o desejasse. Aristóteles acreditava que o feto só
recebia animação e vida algum tempo depois da concepção. Inclusive, em certas circunstâncias, aconselhava o aborto antes da
animação do feto. E de fato, no livro quarto, capítulo 19 do “A
Política”, ele afirma o seguinte: “... é preciso provocar o aborto
antes que o feto receba animação e vida”. Nos primeiros tempos
de Roma o aborto era tolerado e não havia punição para a sua
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prática. A filosofia cristã de bastante tempo para cá vai entender
o feto como um ser com vida.
São Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, também
pensava que o momento da animação do feto coincidia com a
concepção. Esta opinião era endossada pela Doutrina da Concepção Passiva da Igreja Católica. Por um largo período a Igreja
adotou a “Teoria de São Tomás”, tanto para reconhecer a vida
através do batismo – só era permitido o batismo depois que os
nascidos prematuramente comprovassem alguns traços humanos – como para o aborto, que era permitido desde que não se
ultrapassasse determinados prazos. Atualmente, uma grande
quantidade de países permite o aborto por simples solicitação
da mulher.
Estes exemplos demonstram a inconsistência dos que pretendem fazer com que o aborto seja encarado de forma geral
como errado, dos que procuram dar por resolvida uma questão
altamente complexa. Não se pode, pois, com base em princípios
arbitrários, derivados de suposições infundadas, justificar limitações aos direitos das mulheres de disporem de seu próprio corpo, especialmente, levando-se em consideração que o resultado
dessas limitações é a realidade do abortamento clandestino com
todas as suas graves implicações.
A interrupção da gravidez é um direito da mulher. Esta
Casa tem o dever de simplesmente reconhecê-lo. As pessoas
que, por motivo de ordem moral são contrárias ao aborto,
não precisam utilizar tal direito. É justamente por ser um direito que a legalização do aborto não pode ser submetida a
plebiscito, pois a sociedade não pode julgar e impedir a utilização de um direito individual.
Este projeto que ora apresento visa, portanto, estabelecer um
direito inalienável das mulheres, que é o de disporem do seu
próprio corpo. Mas ele é também um projeto em defesa da vida
concreta, e do bem-estar das mulheres que não conseguirem evitar a gravidez indesejada através de outros meios. Esta Casa e
a sociedade brasileira podem continuar de olhos fechados para
esse problema. Enquanto isso, nos porões dos preconceitos e das
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clínicas clandestinas, milhares de mulheres continuarão sendo
humilhadas, feridas e mesmo mortas.

Sala das Sessões, 14 de março de 1995.

Deputado JOSÉ GENOÍNO NETO
PT-SP
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3. Parecer do Relator,
Deputado Eduardo Cunha

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI Nº 1.135 DE 1991
(APENSADO: PL Nº 176 DE 1995)
Suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro.

Autores: Senhor EDUARDO JORGE e Senhora SANDRA STARLING
Relator: Deputado EDUARDO CUNHA

I – RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei que visa suprimir o artigo 124 do
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Brasileiro (CPB) –, que define o crime de aborto provocado pela
gestante ou com seu consentimento.
Em trâmite na Câmara dos Deputados a proposta recebeu despacho inicial, sendo encaminhada às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição Justiça e Cidadania (art. 54 RICD
e mérito). A tramitação é ordinária e a proposição está sujeita à
apreciação do Plenário.
Alegam os seus autores que o referido artigo do CPB está defasado frente aos valores e às necessidades da sociedade moderna,
notadamente no tocante ao reconhecimento dos direitos da mulher como pessoa humana.
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Nesse contexto ressaltam que atualmente a mulher exerce
um papel muito mais importante na sociedade, haja vista que
sua atuação, antes limitada às funções domésticas, agora inclui
crescente sobrecarga de trabalho profissional, quase sempre em
condições desfavoráveis em relação ao homem.
Essa mulher, segundo os autores, se enquadra nas classes sociais mais baixas, daí que as dificuldades da vida acabam por obrigá-la a praticar aborto, sem as mínimas condições técnicas e de
higiene, contribuindo para o alarmante índice de mortalidade.
Assim, seria injusto e desumano condenar a mulher que se
viu compelida a praticar tamanha agressão — com graves conseqüências físicas e mentais —, desconsiderando todo o contexto
social que motivou o aborto e levando em conta, tão-somente,
uma compreensão isolada e individual do ato.
O Projeto de Lei nº 176, de 1995 foi apensado à proposição
principal. O pleito estabelece que é livre a opção de ter ou não
filho, incluindo o direito de interrupção da gravidez até noventa
dias. Propõe que a rede hospitalar pública fica obrigada a realizar
a prática de aborto naqueles associados que assim o exigem.
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião realizada em 07 de maio, de 2008, opinou pela rejeição do Projeto de
Lei nº 1.135/91 e do PL nº 176/95, apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado Jorge Tadeu Mudalen. Os Deputados
Cida Diogo, Dr. Pinotti, Dr. Talmir, Elimar Máximo Damasceno,
Mário Heringer, Osmânio Pereira e Pastor Manoel Ferreira apresentaram voto em separado.
Em 12 de abril, de 2008 a Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania recebeu o projeto, com a proposição
PL-176/1995 apensada.
É o relatório.
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Compete à esta COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA analisar projetos, emendas e substitutivos, submetidos à Câmara e suas Comissões, sob a óptica da
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a teor do art. 32, IV, alínea a,
do Regimento Interno.
Os Projetos de Lei nºs 1.135/91 e 176/95 atendem aos pressupostos constitucionais formais relativos à competência privativa da União em legislar sobre Direito Penal, às atribuições do
Congresso Nacional e à legitimação da iniciativa parlamentar,
nos termos dos artigos 22, inciso I, 48 e 61 da Constituição Federal, respectivamente.
Passemos à análise de mérito.
De imediato, é interessante trazer à tona algumas considerações sobre esse tema que sempre ensejou – e com toda razão
– profundas reflexões na sociedade, a começar pelo conceito do
aborto, seguido de um breve intróito sobre sua história, na verve
de Orlando Soares, verbis:1

ação parlamentar

II – VOTO DO RELATOR

Aborto é a interrupção da prenhez, antes que o feto
seja viável, ou seja, que possa viver fora do útero materno, possibilidade essa que ocorre aos sete meses
da gestação.
Quer dizer, a duração normal da gestação é de nove
meses (duzentos e setenta dias), e, excepcionalmente, duzentos e setenta e sete dias. Assim, quando nasce uma criança de sete ou oito meses, não se diz que
houve aborto, mas parto prematuro.
Nessa ordem de idéias, o aborto pode ser espontâneo
(em conseqüência de estados patológicos da gestação
ou do feto, impeditivos de prosseguimento da gestação), ou provocado (legal ou criminoso).

1 Orlando Soares, “Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil”.
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A morte do feto é requisito indispensável para a configuração do aborto. Provocado aborto e nascido feto
vivo, não terá havido aborto, mas aceleração de parto,
que caracteriza lesão corporal de natureza grave (arts.
124 a 128, e 129, § 1º, IV, do Código Penal).
Historicamente, verificou-se a prática do aborto desde a Antigüidade, nem sempre constituindo objeto de
incriminação, ficando, de regra, impune, quando não
acarretasse dano à saúde ou a morte da gestante.
Todavia, Hipócrates (C.460-c. 355 a.C), cognominado
Pai da Medicina, declarou em seu célebre juramento:
(...) a nenhuma mulher darei substância abortiva.
Acontece que Platão (C. 427-c. 347 a.C) preconizava
o aborto, em relação a toda mulher que concebesse
depois de 40 anos; por sua vez, o mais famoso discípulo desse filósofo, ou seja, Aristóteles (384-322 a.C),
aconselhava o aborto (desde que o feto ainda não tivesse adquirido alma), para manter o equilíbrio entre a população e os meios de subsistência; como se
vê, sob esse aspecto, ambos revelaram precursores da
teoria de Malthus (1766-1834), sobre a problemática
populacional, como lembramos alhures (O Fantástico
e o Real, os, 53 e segs) (g/n)
É de se ver que a preocupação com o binômio “população e
subsistência” se fazia presente desde os primórdios da história.
Por essa ótica é que países muito populosos, como, por exemplo, a África do Sul, China, Coréia do Norte e Vietnã, permitem
o aborto como estratégia de controle demográfico.
O mesmo pode se inferir das justificativas destes projetos, na
medida em que a patente preocupação dos seus autores com a
mulher carente que engravida está intimamente ligada ao chamado “aborto econômico”, sobre o qual vale transcrever as lições de Rogério Greco, verbis:2
2 Rogério Greco, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”.
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Muito comum no Brasil, principalmente na modalidade do auto-aborto, é o chamado aborto econômico. A gestante que se encontra grávida por mais uma
vez, dada sua falta de conhecimento na utilização de
meios contraceptivos, ou mesmo diante de sua impossibilidade de adquiri-los, não podendo arcar com
a manutenção de mais um filho em decorrência de
sua condição de miserabilidade, resolve interromper
a gravidez, eliminando o produto da concepção, causando a sua morte.
Não encontramos, nesses casos, qualquer causa de
justificação ou mesmo de exculpação que tenha por
finalidade afastar a ilicitude ou a culpabilidade daquela que atuou impelida por essa motivação econômica.
Aníbal Bruno, com peculiar brilhantismo, diz: “a justificação da morte do feto pela consideração das vicissitudes financeiras da mulher contém em si muito
individualismo e egoísmo, sinal da progressiva materialização das forças que orientam a cultura moderna, corresponde ainda a um pensamento de desvalorização da vida do feto em face do Direito Penal e
da proteção que este lhe concede, desvalorização que
contrasta com a idéia de que a vida humana é bem
jurídico fundamental, origem e suporte dos demais
bens individuais e sociais.
Caso a agente, que vive numa situação completa
de exclusão social, abandonada pelo Estado, que
não lhe fornece meios suficientes para que possa trabalhar e cuidar dos seus filhos, engravide,
mesmo com todas as dificuldades que lhe sejam
impostas, deverá, ainda sim, levar adiante a gravidez. A sua opção não está em causar a morte do
feto, ou seja, de uma vida em desenvolvimento,
em razão de não poder mantê-lo após o seu nascimento. A sua opção, nesse caso, infelizmente, será
entregá-lo para fins de adoção, que é um minus
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em relação à conduta extrema de causar a morte
de um ser, mesmo que ainda em formação. (g/n)
Por outra ótica, não se pode ocultar o sofrimento suportado
pela mãe que provoca um aborto, como bem salienta Wanda
Franz, verbis:3
(...) A verdade é que quando uma mulher aceita submeter-se a um aborto, ela concorda em assistir à execução de seu próprio filho. Esta amarga realidade que
ela tem que encarar opõe-se vivamente àquilo que a
sociedade espera que as mulheres sejam: pacientes,
amorosas e maternais. Isso também vai contra a realidade biológica da mulher, que é plasmada precisamente para cuidar e nutrir o seu filho ainda não nascido. Assumir o papel de “assassina”, particularmente
do seu próprio filho, sobre o qual ela própria reconhece a responsabilidade de proteger, é extremamente
doloroso e difícil. O aborto é tão contrário à ordem
natural das coisas, que automaticamente induz uma
sensação de culpa. A mulher, entretanto, deve admitir
a sua culpa para poder conviver com ela. (g/n)
Passemos à análise da constitucionalidade material e juridicidade.
Assim, após essas breves considerações sobre o aborto, avanço
sobre a análise dessa tormentosa matéria à luz do que preceitua
a Constituição do Brasil.
Compete a esta Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
o controle preventivo da constitucionalidade dos projetos de lei,
a fim de impedir que regras contrárias à Lei Maior ingressem
no ordenamento jurídico, ainda que baseadas em consideráveis
justificativas que pretendem indicar mudança de relevo na tábua
dos valores sociais.
Trata-se do controle vertical, segundo o qual a validade da
norma inferior depende diretamente de sua compatibilidade

3 Wanda Franz, Doutora em Recursos Familiares pela Universiadade de West Virginia, trabalho publicado no site www.aborto.com.
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O fato de os direitos fundamentais estarem previstos na Constituição torna-os parâmetros de organização e de limitações dos poderes constituídos. A
constitucionalização dos direitos fundamentais impede que sejam considerados meras autolimitações
dos poderes constituídos – dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário-, passíveis de serem alteradas ou suprimidas ao talantes destes. Nenhum desses Poderes se confunde com o poder que consagra
o direito fundamental, que lhe é superior. Os atos
dos poderes constituídos devem conformidade
aos direitos fundamentais e se expõem à invalidade se os desprezarem.

ação parlamentar

com a CF. Por isso os Poderes Públicos sofrem limitações no tocante à edição de leis, notadamente quando versarem sobre os
Direitos e as Garantias Fundamentais. Nesse contexto o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com sua habitual proficiência, destaca, verbis:4

No âmbito do Poder Legislativo, não somente a atividade legiferante deve guardar coerência com o
sistema de direitos fundamentais, como a vinculação aos direitos fundamentais pode assumir conteúdo positivo, tornando imperiosa a edição de normas
que dêem regulamentação aos direitos fundamentais
dependentes de concretização normativa.
A vinculação do legislador aos direitos fundamentais
significa, também, que, mesmo quando a Constituição entrega ao legislador a tarefa de restringir certos
direitos (p.ex. o de livre exercício de profissão), há
de se respeitar o núcleo essencial do direito, não
se legitimando a criação de condições desarrazadas ou que tornem impraticável o direito previsto
pelo constituinte. Nesse sentido, o STF já declarou a
inconstitucionalidade de limitação, por desarrazoada,
de um período de quarenta e dois anos, a que certa lei
4 Gilmar Mendes, “Curso de Direito Constitucional”.
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submetia os juízes aposentados, antes de passarem a
exercer a advocacia. (g/n)
Quis dizer com isso, em síntese, que as normas tendentes
a abolir os Direitos e as Garantias Fundamentais insertas na
Constituição devem ficar a salvo da ação erosiva do legislador. E no caso concreto, as duas proposições que visam retirar
do ordenamento jurídico o crime de aborto, colidem frontalmente com o disposto no artigo 5º da CF, verbis:
Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (g/n)
É importante ressaltar que o direito à vida integra o rol dos
chamados Direitos Humanos Fundamentais de Primeira Geração que, segundo Pedro Lenza, dizem respeito às liberdades
públicas e aos direitos políticos, ou seja, direitos civis e políticos a
traduzirem o valor da liberdade.5 Noutro dizer, são as liberdades
públicas negativas, que limitam o poder do Estado, impedindoo de interferir na esfera individual.
Anote-se que o direito à vida constitui o valor supremo da CF,
pois dele decorrem todos os demais direitos. Nesse sentido merece destaque o escólio de Alexandre de Moraes, verbis:6
O direito à vida é o mais fundamental de todos os
direitos, pois o seu asseguramento impõe-se, já que
constitui em pré-requisito à existência e exercício
de todos os demais direitos. A Constituição Federal
assegura, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e
a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência.

5 Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”.
6 Alexandre de Moraes, “Direitos Humanos Fundamentais”.
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Os direitos individuais e coletivos protegidos no
art. 5º são aqueles previstos no “caput”, quais sejam,
o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O restante do mencionado artigo constitui mera explicitação desses direitos.
O direito à vida é o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e
inevitável. É considerado o direito fundamental
mais importante, condição para o exercício dos
demais direitos. Observe que, sem vida, não há de
se falar em liberdade, propriedade, segurança etc.
Como dizia Impallomeni, todos os direitos partem
do direito de viver, pelo que, numa ordem lógica, o
primeiro dos bens é o bem da vida.

ação parlamentar

Idêntica opinião esposa Fernando Capez, verbis:7

É sabido que existe uma dicotomia na seara da Biologia sobre qual seria o “marco zero da vida”, ou seja, se o início ocorre
com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide ou com a nidação, que é a fixação do embrião no útero.
A Constituição do Brasil, por seu turno, não estabelece
textualmente quando começa a vida humana. Não obstante,
a interpretação sistêmica do ordenamento pátrio me traz a
certeza de que a proteção constitucional deve ser “lato sensu” para alcançar o ser concebido que ainda não nasceu.
No ponto vale ter presente, mais uma vez, as precisas lições
de Alexandre de Moraes e de Fernando Capez, respectivamente, verbis:
O início dessa preciosa garantia individual deverá ser
dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão-somente,
dar-lhe o enquadramento legal e, do ponto de vista
biológico, não há dúvida de que a vida se inicia com
a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, resultando um ovo ou zigoto. Assim o demonstram os

7 Fernando Capez, Ricardo Cunha Chimenti, Marisa Ferreira dos Santos e Márcio Fernando
Elias Rosa, “Curso de Direito Constitucional”.
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argumentos colhidos na Biologia. A vida viável começa, porém, com a nidação, quando se inicia a
gravidez. Conforme adverte o biólogo Botella Lluziá
no prólogo do livro “Derecho a la vida e institución
familiar”, de Gabriel Del Estal, Madrid, Eapsa, 1979,
em lição lapidar, o embrião ou feto representa um
ser individualizado, com uma carga genética própria,
que não se confunde nem com a do pai, nem com
a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do embrião ou do feto está englobada pela vida da mãe.(A.
Moraes) (g/n)
O constituinte de 1988 não esclareceu se garante o
direito à vida desde a concepção ou somente após
o nascimento com vida. Não tendo optado por nenhuma das duas hipóteses, significa que a questão
pode ser tratada pela legislação infraconstitucional.
Foi o que ocorreu quando o art. 4º do CC/1916
(art. 2º do novo CC) assegurou, desde a concepção, os direitos do nascituro. Reconheceuse, portanto, a existência de vida intra-uterina.
(F. Capez) (g/n)
A propósito, sobre o disposto no artigo 2º do Código Civil/2002, é relevante transcrever o excerto doutrinário do Ministro Cezar Peluso, verbis:8
Nascituro é o ser concebido, mas não nascido, que
ainda se acha nas entranhas maternas. Há controvérsia doutrinária acerca da condição jurídica do nascituro, todavia, nos termos da lei, é sustentável que a
personalidade já se inicia com a concepção, pois, sem
tal atributo, inviável supor a existência de direitos
subjetivos; contudo, não se trata de um atributo definitivo para o nascituro, que se irá consolidar ou resolver conforme ocorra ou não o nascimento com vida.

8 Cezar Peluso, Código Civil Comentado.
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De interesse médico-legal, também, é o momento a
partir do qual se deve considerar a existência do nascituro, sustentando Silmara J. A. Chinelato e Almeida
a relevância da nidação do ovo no útero, até porque
só daí por diante é possível garantir “em tese”, a sobrevida do desenvolvimento e sobrevida do ovo, que
se transformará em embrião e feto, além de ser importante para o diagnóstico da gravidez (Tutela Civil do
Nascituro. SP, Saraiva, 2000, p. 161) (g/n)
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A face, entretanto, dessa capacidade é que o nascituro tem direito a curador (art. 1.779), pode ser reconhecido (art. 1.609, parágrafo único) e receber doações (art. 502).

Abre-se aqui um importante parêntese para esclarecer que
essa convicção sobre o direito à vida do ser concebido que ainda não nasceu não colide com a recente decisão histórica do
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o uso de células-tronco.
Naquela assentada, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510-0/DF e considerou constitucional o
artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), que permite o uso de células-tronco de embriões humanos produzidos por fertilização em vitro e não utilizados, para fins de pesquisa e terapia,
desde que sejam inviáveis ou congelados por mais de 3 anos, e com o
consentimento dos genitores.
Destaca-se que o STF, em momento algum, adentrou no mérito do aborto, como se verifica da simples leitura do excerto do
voto do relator do processo, o Ministro Carlos Britto, a seguir
transcrito, verbis:
Afirme-se, pois, e de uma vez por todas, que a Lei de
Biossegurança não veicula autorização para extirpar
do corpo feminino esse ou aquele embrião. Eliminar
ou desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho
do endométrio, ou nele já fixado. Não é isso. O que
autoriza a lei é um procedimento externa-corporis:
pinçar de embrião ou embriões humanos, obtidos
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artificialmente e acondicionados “in vitro”, células
que, presumivelmente dotadas de potência máxima
para se diferenciar em outras células e até produzir
cópias idênticas a si mesmas (fenômeno da “autoreplicação”), poderiam experimentar com o tempo o
risco de uma mutação redutora dessa capacidade ímpar. Com o que transitariam do não-aproveitamento reprodutivo para a sua relativa descaracterização
como tecido potipotente e daí para o descarte puro e
simples como dejeto clínico ou hospitalar.
Cabível, ainda, a transcrição do magistério da renomada Dr.ª
Mayana Zatz, professora de genética da Universidade de São
Paulo, que foi citada no voto daquele julgador, verbis:
Pesquisar células embrionárias obtidas de embriões congelados não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto, temos
uma vida no útero que só será interrompida por
intervenção humana, enquanto que, no embrião
congelado, não há vida se não houver intervenção humana. É preciso haver intervenção humana
para a formação do embrião, porque aquele casal
não conseguiu ter um embrião por fertilização natural e também para inserir no útero. E esses embriões
nunca serão inseridos no útero. É muito importante
que se entenda a diferença. (g/n)
Portanto, o traço distintivo é bem nítido, haja vista que a
decisão do STF versou sobre a utilização de embriões inviáveis
ou destinados ao descarte, enquanto, as proposições em exame, dizem respeito aos embriões viáveis.
Assim, feita essa distinção, retorno à análise da constitucionalidade dos projetos para ressaltar que, além da CF, os acordos internacionais sobre Direitos Humanos assinados pelo Brasil
também afirmam ser a vida inviolável, destacando-se entre eles
o Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento
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Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em
geral, desde o momento da concepção. Ninguém
pode ser privado da vida arbitrariamente. (g/n)

ação parlamentar

jurídico pátrio por meio do Decreto nº 678/1992, que estabelece
no seu artigo 4º, verbis:

Vale ressaltar que outros países também protegem expressamente o direito à vida do ser concebido que ainda não nasceu.
Cite-se, por exemplo, o que preceitua o artigo 19 da Constituição Política da República do Chile — ”La ley protege la vida del
que está por nascer.
E mais, consta do artigo 7º da Lei nº 8.069/90 (ECA), que a
criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
Portanto, o feto tem o direito de não ser morto, não sendo
por acaso que existe no ordenamento jurídico o crime de aborto
praticado pela gestante ou com seu consentimento, passível de
detenção de 1 a 3 anos.
Apesar disso, convém enfatizar que não foram fechadas portas à dignidade, à liberdade e à autonomia da vontade da mulher, na medida em que coexistem na Lei Penal duas hipóteses
de exclusão de ilicitude que a protegem, como bem explicitado
pelo eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento
do HC nº 56.572-SP/STJ, verbis:
... verifica-se que as duas causas especiais de exclusão de ilicitude previstas na legislação de regência
(CP, art. 128, incs. I e II) envolvem dois bens contrapostos e igualmente tutelados em nosso ordenamento jurídico.
A primeira hipótese cuida do aborto necessário
(CP, art. 128, inc. I) por ser o único meio de salvar
a vida da gestante. Nesse caso, em que dois bens
juridicamente tutelados estão no mesmo plano e
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em conflito, que são as vidas da mãe e a do feto, o
legislador fez indiscutível opção pela preservação
daquela antecedente, permitindo o perecimento
da vida do nascituro, mesmo que sem o consentimento da gestante, enquadrando a situação como
espécie de estado de necessidade, reafirmando a
máxima de que nenhum direito é absoluto, nem
mesmo o direito a vida.
A segunda hipótese trata do aborto sentimental (CP,
art. 128, inc. II), em que a gravidez é resultante de estupro. Aqui, a exclusão da antijuridicidade revela que a
motivação do legislador não se relacionou com o maior
e mais relevante bem juridicamente tutelado, que é a
vida, mas com a preservação da honra subjetiva da parturiente ou até mesmo de sua sanidade psicológica mediante o sacrifício de uma vida em gestação.
Logo, o aborto não constitui direito subjetivo da mulher, pois
a sua prática somente está autorizada se as circunstâncias da gravidez
se subsumirem às aludidas hipóteses que excluem a ilicitude.
Assim não fosse o Brasil estaria caminhando, a passos largos,
para o aniquilamento do postulado da Dignidade Humana, não
obstante tratar-se de princípio fundamental previsto no artigo
1º, inciso III, da CF. Apenas para argumentar, o mesmo ocorre
no Direito Alemão, onde essa proteção integra os princípios fundamentais da ordem constitucional (tragende Konstitutionsprinzipien), que balizam todas as demais disposições constitucionais
(LF, arts. 1º, I, e 79, III).
E sendo assim, precisa é a lição de Celso Antônio Bandeira de
Mello, in verbis:9
Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou
9 Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”.
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inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra
todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e
corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, ao ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm a alui-se toda a
estrutura nelas reforçada. (g/n)
Dentro dessa postura é que o nosso arcabouço jurídico convergiu à proteção aos direitos humanos. Assim é que o § 3º do
artigo 5º da CF, acrescentado pela EC nº 45/2004, elevou os
tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos ao status de emenda constitucional, desde que aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros.
Para ilustrar, além do Pacto de São José da Costa Rica, de 22.11.1969,
o Brasil já assinou, ao longo da sua história, vários tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, dentre os quais se destacam: Preceitos da Carta das Nações Unidas, 26.6.1945; Convenção
contra o Genocídio, 9.12.1948; Convenção Relativa ao Estatuto dos
Refugiados, 28.7.1951; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 16.12.1966; Convenção contra a Tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, de 10.12.1984; e Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20.11.1995.
Além disso, o § 5º do artigo 109 da CF, também acrescentado pela
EC nº 45/2004, autoriza o Procurador-Geral da República, na hipótese de grave violação dos direitos humanos, com a finalidade de
assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes dos tratados
internacionais dos quais o Brasil seja parte, a suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
De outra parte, revela-se injurídica a edição de lei ordinária
tendente a abolir direitos fundamentais, haja vista a clara disposição do inciso IV do § 4º do artigo 60 da CF, in verbis:
Art. 60 A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
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(...)
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
(...)
IV – os direitos e garantias individuais.
Aliás, a respeito da intangibilidade das garantias constitucionais, já apregoava Rui Barbosa, verbis:10
Garantias constitucionais se chamam, primeiramente, as defesas postas pela Constituição aos direitos do
indivíduo. Consistem elas no sistema de proteção
organizado pelos autores da nossa Lei Fundamental em segurança da pessoa humana, da vida humana, da liberdade humana. Nele se contemplam
a igualdade legal, a consciência, a palavra, o ensino,
a associação, o domicílio, a propriedade. Tudo o que
a essa região toca, se inscreve sob o domínio das garantias constitucionais, no sentido mais ordinário da
palavra. (g/n)
Por fim, é importante realçar que embora as estatísticas mundiais apontem o crescimento alarmante de mortes de mulheres
que se submetem à prática clandestina do aborto, parecem relegar ao último plano a mortandade generalizada dos fetos,
que, ao contrário das mães, que ainda podem sobreviver,
sempre morrem.
Como sabiamente anota Rogério Greco, não se percebe a
dor sofrida pelo óvulo, pelo embrião ou mesmo pelo feto.
Como não presenciamos, não enxergamos, não ouvimos
o seu sofrimento, aceitamos a morte dele com tranqüilidade.
Ora, se a vida intra-uterina existe — e isso é incontroverso —,
não se pode degradar o indivíduo concebido à simples condição

10 Rui Barbosa, “Tribunal Parlamentar – República, III.”
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de peça descartável ao alvedrio da mãe, daí a proteção constitucional àquele que vive, mas não pode se defender.
A Constituição do Brasil, repise-se, é a lei fundamental do
país, razão pela qual a sua supremacia e os direitos e garantias
dela decorrentes devem ser protegidos. Como corolário, não se
pode admitir normas que transgridam o direito à vida para salvaguardar bens jurídicos de equivalência inferior como, por exemplo, a liberdade e a autonomia da vontade da mulher, que foram
citados por aqueles favoráveis ao aborto.
Convenhamos que qualquer alteração na matéria sob exame, tendente a abolir o direito à vida do ser concebido que
ainda não nasceu, somente poderia ser alcançada mediante
processo constituinte originário destinado à elaboração de
nova Constituição. Ora, se as emendas constitucionais nesse sentido são inadmissíveis, muito mais as leis ordinárias,
donde surge a patente injuridicidade dos projetos em análise.
Em conclusão, de tudo se extrai, os projetos não se ajustam
à Constituição do Brasil, na medida em que a descriminalização
do aborto, para além das hipóteses de excludente de ilicitude
constantes da Lei Penal, é contrária à precípua finalidade da Lei
Maior de proteger a vida. Vivemos num estado democrático de
direito e, por isso, devemos respeitar a hierarquia dos valores
constitucionais, adaptando-se o sistema para uma convivência
pacífica e coerente.
Quanto à técnica legislativa não há reparos a serem feitos na
proposição principal e na apensada.
Diante do exposto, voto pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991
e da proposição apensada, o PL nº 176, de 1995 e no mérito pela
rejeição do PL nº 1.135, de 1991 e do PL nº 176, de 1995.

Sala da Comissão, em 19 de junho de 2008.

Deputado EDUARDO CUNHA
Relator
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4. Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI Nº 1.135, DE 1991
III – PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos
Deputados Eduardo Valverde, José Eduardo Cardozo, José Genoíno e Regis de Oliveira, pela inconstitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº 1.135/1991 e do de nº 176/1995, apensado, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Eduardo Cunha. Os Deputados
João Campos, José Genoíno, Pastor Pedro Ribeiro e Regis de Oliveira apresentaram votos em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Regis de Oliveira – Vice-Presidente no exercício da Presidência, Eduardo Cunha – Presidente, Maurício Quintella Lessa
e João Campos – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, Ayrton Xerez, Benedito de Lira,
Bonifácio de Andrada, Bruno Rodrigues, Cândido Vaccarezza,
Cezar Schirmer, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota,
José Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José
Mentor, Joseph Bandeira, Leonardo Picciani, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça Prado,
Moreira Mendes, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha,
Paes Landim, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Brito, Silvinho
Peccioli, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson
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Covatti, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira,
Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos Pannunzio, Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Willian, Eduardo Lopes, Eduardo Valverde, Hugo Leal e
Severiano Alves.

Sala da Comissão, em 9 de julho de 2008.
Deputado REGIS DE OLIVEIRA
Presidente em exercício
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5. Votos em Separado

5.1. Voto em Separado do Deputado
José Genoíno
I – RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei que tem como objetivo suprimir,
ou melhor, revogar o artigo 124 do Decreto-lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 — Código Penal Brasileiro (CPB) —, que
define o crime de aborto provocado pela gestante ou com seu
consentimento, prevendo pena de detenção de um a três anos.
A proposição principal foi apensado o Projeto de Lei nº 176,
de 1995, do Deputado José Genoino, que “dispõe sobre a opção da
interrupção da gravidez”, ou seja, deixa para a mulher ou a família
opção de ter ou não filho, incluindo o direito de interrupção da
gravidez até noventa dias. Obriga também que o Estado, através
da sua rede pública de saúde, ofereça o serviço.
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião realizada em 07 de maio, de 2008, opinou pela rejeição do Projeto
de Lei nº 1.135/91 e do PL nº 176/95, apensado, nos termos do
parecer do relator, Deputado Jorge Tadeu Mudalen. A Deputada
Cida Diogo e os Deputados Dr. Pinotti, Dr. Talmir, Elimar Máximo Damasceno, Mário Heringer, Osmânio Pereira e Pastor Manoel Ferreira apresentaram voto em separado.
Em 12 de abril, de 2008, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania recebeu o projeto, com a proposição PL-176/1995 apensada.
É o relatório.
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A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania convocou
audiências públicas para os dias 02 e 03 de julho de 2008, visando o aprofundamento do debate sobre o Projeto de Lei 1.135/91,
que a descriminaliza o aborto no país, assim como, o PL nº
176/95, do Deputado José Genoíno, que além “revogar” a criminalização da interrupção da gravidez, estabelece que o Estado
deve prestar assistência médica as mulheres que necessitem realizar o procedimento no prazo máximo de noventa dias, contados da data do início da gestação. Contudo, como foi observado
por palestrantes presentes nesta Comissão de CCJC, nos dia 02 e
03, referidos, mesmo antes da realização das audiências públicas,
que se pensava poderiam contribuir para subsidiar a decisão dos
eminentes membros da Comissão, o relator e também Presidente da CCJC, Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) apresentou
seu parecer sobre o Projeto.
A antecipação do parecer não analisou as opiniões contrárias
ou divergentes manifestadas nas audiências públicas, contrariando a vocação do Parlamento, que é de promover o debate,
entre os diversos grupos e opiniões que compõe a esfera pública
na sociedade dita “moderna, protegendo e integrando, sobretudo, o interesse ou interesses das minorias, sejam elas políticas,
econômicas, étnicas ou sociais. Mesmo que o tema não fosse
polêmico e envolvesse aspectos científicos, religiosos, éticos e
sociais. Mesmo que a decisão dessa Comissão e posteriormente,
do Plenário desta Casa, não representasse a possibilidade de a
sociedade, o Estado e o Governo brasileiro, salvarem milhares
de vidas de mulheres, na sua maioria jovens, pobres e negras.
Mesmo que a democracia não fosse, sobretudo, o respeito as opções da minoria, não é possível concordar com o açodamento no
encaminhamento das Proposições que tratam da interrupção voluntária da gravidez, ou melhor, da descriminalização da prática,
tipificada como “Aborto” no Código Penal Brasileiro.
Nesse sentido, fazemos nossas, as palavras das “JORNADAS”: “Em um Estado democrático não é relevante o argumento legal calcado nas tendências morais da maioria da
população, uma vez que a democracia não é uma exclusiva
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representação de interesses, mas se caracteriza por uma representação política. Isso implica no estrito cumprimento dos
preceitos constitucionais e no compromisso de evitar, tanto
a ditadura.
1. A começar, vale anotar a tentativa enviesada de apontar
aqueles que defende a descriminalização da interrupção “voluntária” da gravidez , como preocupados apenas com aspectos
econômicos. Não é verdade. Há muito o Brasil deixou de ter problemas demográficos. Salvos alguns extratos localizados da população (a indígena, por exemplo), as taxas de natalidades, de
norte a sul do País, já estão abaixo da taxa de reposição. Ou seja,
dentre em breve, seremos obrigados a, estimular, quem sabe, o
aumento do número de filhos por família, cujos nascimentos
estão na casa de 1.8, por casal. Em síntese, ninguém em sã consciência, poderia defender tal justificativa para a interrupção da
gravidez. Diferente de reconhecer, que a falta de recursos financeiros da mulher, na maioria das vezes, abandonada pelo Homem, quando não maltratada, pelo outrora “parceiro”, é mais
um fator, dentre os inúmeros, que podem levar a mulher a optar
por interromper a gravidez.
A interrupção voluntária da gravidez é prática secular no Brasil (e na Europa medieval). Por ter sido tipificado como crime
desde 1830, sempre foi tratado como tabu. Apesar disso, milhões
de mulheres, no momento em que concluem pela impossibilidade de levar a termo uma gravidez indesejada, optam pelo abortamento, como último e possível recurso.
Segundo o Mapa da Legislação sobre o Aborto, elaborado pelo
Center for Reproductive Rights (Centro de Direitos Reprodutivos), com sede em New York, após pesquisar a legislação de 196
(cento e noventa e seis) países, a interrupção da gravidez é permitida, sem nenhuma restrição, em 56 (cinqüenta e seis países),
que representam 39, 3% da população mundial. Ou seja, entre
legais e ilegais, as estatísticas anuais apontam a ocorrência de
setenta e cinco milhões de gestações não desejadas. Conforme a
Comissão Tripartite, são realizados de trinta e cinco a cinqüenta
milhões de abortamento inseguros (noventa e cinco por cento
deles realizados em países em desenvolvimento). Informam a
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morte de setenta a oitenta mil mulheres e a ocorrência de graves
complicações reprodutivas em muitos outros milhares. Um mulher morre a cada três minutos em decorrência do abortamento
inseguro, causa de treze por cento das mortes maternas em todo
o mundo.
No Brasil, conforme estudo divulgado pela Comissão Tripartite, já mencionada, para a Revisão da Legislação Punitiva sobre
a Interrupção Voluntária da Gravidez, integrada pelo Governo
Federal, Sociedade Civil e Congresso Nacional e coordenada pela
Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), a Organização Mundial de Saúde
estima que mais de trinta por cento das gravidezes no País terminam em abortamento, de modo que, anualmente, ocorrem
aproximadamente um milhão e quatrocentos abortamentos
inseguros – clandestino ou espontâneo – o que representa 3.7
ocorrências para cada cem mulheres de quinze a quarenta e nove
anos. As mulheres de baixa renda e negras são as maiores vítimas
dessa tragédia sádica. Ainda segundo o estudo, supra:
As complicações imediatas mais freqüentes são a
perfuração do útero, a hemorragia e a infecção, que
podem levar a graus distintos de morbidade e mortalidade. Essas complicações fazem com que o abortamento se constitua a quarta causa de morte materna
no País, a primeira causa dessas mortes em Salvador,
desde de 1990 e a terceira causa em São Paulo. A gravidade da situação do abortamento reflete-se num
alto custo para o sistema único de saúde. Em 2004,
cerca de duzentas e quarenta mil internações foram
motivadas por curetagens pós-aborto, correspondentes aos casos de complicações decorrentes de abortamentos inseguros, ao custo de trinta e cinco milhões
de reais. Tais curetagens são o segundo procedimento obstétrico mais praticado, superados apenas pelos
partos normais, e representam a quinta causa mais
freqüente de internação.
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Condenado pela Igreja Católica nos dias de hoje, a prática de “aborto” já foi permitida pela própria Igreja. Até o século XIX, considerava-se que a alma só passava a existir no feto
masculino após quarenta dias da concepção, e no feminino, e
aqui eu o chamo atenção para o machismo histórico, patriarcal
e reacionário da Igreja, depois de oitenta dias. Tolerava-se o
“aborto” até “entrada da alma”.
Diferente do que tentam demonstrar certos “Pastores”, durante todos esses séculos, nunca houve, no Brasil, nenhum tipo
de campanha ou ação Estatal que estimulasse a interrupção voluntária da gravidez. Ao contrário, se campanhas existem, com
fins nefastos e genocidas para nações inteiras, como lembra Sam
Harris, em seu livro, “Carta a uma nação cristã”, são as campanhas perpetradas por missionários na África subsaariana – onde
quase 4 milhões de pessoas morrem de HIV/aids a cada ano, que
é pecado usar camisinha. Para Harris, em localidade onde não
há nenhuma outra informação acerca do assunto, esse tipo de
crença é genocida.
Feitos esses breves comentarias, passemos analisar os argumentos trazidos pelo apressado Relator, para se opor a tramitação das Proposições, alegando, inclusive, em seu voto a inconstitucionalidade das mesmas. Em nossas análises, pedimos vênia
para dar voz as muitos argumentos, com quais concordamos em
gênero e número, trazidos a essa comissão por diversas entidades, grupos e pesquisadores sobre tema, que deveriam ser mais
ouvidos por esta Casa.
1. A proteção da vida, sob a égide dos princípios constitucionais
Não há dúvidas, como aqui foi levantado diversas vezes por
juristas e autoridades, que é equivocada a afirmativa do ilustre
relator de que “O Constituinte de 1988 não esclareceu se garante o direito à vida humana desde a concepção ou somente
após o nascimento com vida. Como bem lembrado, consta registrado no Diário da Assembléia Nacional Constituinte, a proposta do Senador Meira Filho para que a redação do atual artigo
5º estabelecesse a proteção da vida desde a concepção. Essa proposta foi submetida à apreciação dos Constituintes, analisada,
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votada e rejeitada, valendo destacar a posição do Senador José
Fogaça considerando que o texto constitucional não deveria recepcionar o princípio da proteção da vida desde a concepção:
“Esta matéria foi exaustivamente debatida nas diversas instâncias
anteriores e foi consenso repetido e assentado o de que este tema deveria ser tratado na legislação ordinária” (Diário da Assembléia Nacional Constituinte, p. 7.220).
Portanto, ao contrário do que afirma o Deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) em seu relatório, a Assembléia Nacional Constituinte optou livremente em não incorporar, como dispositivo
expresso, a proteção do direito à vida existe desde a concepção.
Isso ocorreu não de forma aleatória, mas após debates qualificados sobre as possíveis interpretações da norma constitucional.
Sobre essa temática, o caminho sinalizado pelo Constituinte
foi de garantir a “liberdade ou direitos reprodutivos”, na medida
em que o § 7º, do art. 226, da Constituição Federal assegura que
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo
ao Estado, fundado nos princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável – questão inclusive cobrada dos homens, quando se discute o aborto – propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva das instituições oficiais ou privadas.
Com efeito, o Constituinte concedeu plena liberdade ao Congresso Nacional para regulamentar a matéria através de lei ordinária, seja em um ou em outro sentido, sem que qualquer das
hipóteses conflite com a Constituição Federal, justamente porque o legislador constituinte delegou a apreciação do tema ao
legislador ordinário.
Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, os princípios constitucionais não podem ser verificados como antagônicos, mas sob o aspecto da complementariedade que lhes
fundamenta, havendo a prevalência de suas aplicações nos casos concretos.
O Estado brasileiro protege o feto enquanto um ser com potencialidade de nascimento como vida. Em outras palavras, protege os direitos que se realizarem com o fato do nascimento com
vida. Os direitos previstos no artigo 226 da Constituição Federal,
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artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente são exemplos de
direitos relacionados aos direitos reprodutivos das mulheres e
dos casais, ou seja, o titular do direito ou é a mulher ou o casal.
Não fosse assim, poderiam alegar-se, por exemplo, direitos para
o “fruto” de um estupro. Não é o caso.
2. Referências a leis ordinárias: Artigo 2º do Código Civil e Artigo 7º do ECA.
A fragilidade argumentativa do parecer apresentado pelo Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) fica evidenciada quando o mesmo, para fundamentar a pretensa inconstitucionalidade do projeto
1.135, recorre a dispositivos de leis ordinárias, como são o Código
Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sem que haja necessidade de examinar aqui o quanto é equivocada a leitura do relator relativamente aos efeitos jurídicos de
ambos os textos legais, é preciso destacar que justamente por
se tratarem de leis ordinárias, eventual conflito que houvesse
entre o projeto 1.135 e quaisquer desses textos, não configuraria inconstitucionalidade do projeto 1.135, pois se tratam de
textos infraconstitucionais. De fato, a argumentação empregada no parecer revela a confusão do Deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), sobre qual seja o objetivo da análise do projeto pela
Comissão de Constituição e Justiça. Confusão que pode ser desfeita, bastando que se examine o projeto à luz da Constituição
Federal e não leis ordinárias.
3. Supremo Tribunal Federal e o aborto.
O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão histórica,
rechaçou a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que propunha uma definição de início da vida como válida para o ordenamento jurídico. O STF, capitaneado pelo voto do Ministro
Carlos Ayres Britto, explicitamente rejeitou a tese da proteção
jurídica da vida desde a concepção, decidindo que ao feto se
confere apenas proteção infraconstitucional, como bem ilustra o
seguinte trecho do acórdão prolatado na ADI 3.510-0:
Não que a vedação do aborto signifique o reconhecimento legal de que em toda gravidez humana já
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esteja pressuposta a presença de pelo menos duas
pessoas: a da mulher grávida e a do ser em gestação.
Se a interpretação fosse essa, então as duas exceções
dos incisos I e II do art. 128 do Código Penal seriam
inconstitucionais. (...) O que traduz essa vedação do
aborto não é outra coisa senão o Direito Penal brasileiro a reconhecer que, apesar de nenhuma realidade
ou forma de vida pré-natal ser uma pessoa física ou
natural, ainda assim faz-se portadora de uma dignidade que importa reconhecer e proteger.
Reconhecer e proteger, aclare-se, nas condições e
limites da legislação ordinária mesma, devido ao
mutismo da Constituição quanto ao início da vida
humana. Mas um mutismo hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo
para a legislação ordinária ou usual, até porque,
segundo recorda Sérgio da Silva Mendes, houve
tentativa de se embutir na Lei Maior da República
a proteção do ser humano desde a sua concepção.
Com o que se tem a seguinte e ainda provisória definição jurídica: vida humana já revestida do atributo da
personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre
o nascimento com vida e a morte” (STF – ADI 3.510-0,
relator Ministro Carlos Ayres Britto).
Essa é a interpretação constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual refutou a “tese da proteção da
vida desde a concepção”. Infelizmente, o alcance jurídico da
decisão do STF não foi considerada pelo parecer do Deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). É dizer, ao reconhecer que a proteção ao feto tem natureza infraconstitucional, o STF assegura a
constitucionalidade de projeto de lei que proponha a descriminalização do aborto no Brasil, deixando a cargo do legislador
ordinário regulamentar a matéria.
Aliás, não devemos deixar passar, registre que nesse mesmo julgamento, o Ministro Celso de Mello, assim como afirma outros
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juristas, reconheceu que o vida, ainda que gozando de proteção
suprema pelo Constituinte de 1988, não é direito e valor absoluto
e inviolável em nosso ordenamento jurídico.
Como ressaltou a Deputada Cida Diogo –PT/RJ, em seu Parecer na Comissão de Seguridade Social e Família, ainda que não
haja e nem deva haver dúvidas quando a opção do legislador
constituinte pela adoção de um “modelo” de Estado de Direito
democrático, cujo fundamento ético/jurídico é a garantia dos
direitos e liberdade fundamentais, entre os quais se inclui a vida,
a dignidade humana e a liberdade, não é verdade que o texto
constitucional imponha, como princípio absoluto, a criminalização da prática de aborto e que a vida, em todos os casos, seja
um valor insuperável. Primeiro, porque o próprio constituinte
admitiu a pena de morte, nos casos de guerra declarada (letra ‘a’,
inciso XLVII, art. 5º, da CF). Segundo, porque o próprio Código
Penal brasileiro, assim como outros ordenamentos jurídicos alienígenas, admitem a interrupção da gravidez, nos casos de estupro e outras situações não especificadas. Ademais, o ordenamento jurídico admite que se mate alguém até mesmo em legítima
defesa da propriedade, cuja proteção também está assegurada na
Constituição Federal ao do direito à vida.
Com efeito, como lembra, a Professora Samantha Buglione,
ao proclamar o direito a vida como um direito fundamental ao
Estado cabe assegurá-lo em uma dupla acepção, a primeira relaciona-se ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida
digna. O início desse direito, entretanto, não pode se dar a partir
de uma definição arbitrária que ponha risco a dignidade e a liberdade da mulheres. Nesse sentido, alerta:
A criminalização da interrupção voluntária da gestação faz o Estado eleger uma determinada concepção
sobre vida humana que vai de encontro a outras concepções. Entretanto, ao não criminalizar a interrupção voluntária da gestação, o Estado não estará abrindo mão da proteção à vida, mas dando condições
reais para o exercício da liberdade, inclusive daqueles
que optam por manter a gestação. O argumento de
violação da vida humana só faz sentido a partir de
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A não criminalização da interrupção da gestação, como foi
dito, não significa abrir mão da proteção à vida, mas observar
que a via penal não é a mais adequada para essa proteção. Isso
não inviabiliza que o Estado pense estratégias para proteger a
vida do feto (BUGLIONE, 2007). O argumento aqui é que essas
estratégias, se impedirem o exercício da liberdade de crença e
pensamento, estão a violar a democracia.” (Parecer sobre a criminalização da interrupção voluntária da gestação).
Como afirmam Cléve e Freire, os direitos fundamentais,
enquanto direitos humanos positivados em uma determinada
Constituição, são polimórficos, dotados de conteúdo nucleares
prenhes de abertura e variação, apenas revelados no caso concreto e nas interações entre si ou quando relacionados com outros valores plasmados no texto constitucional. Segundo ainda
os autores acima mencionados, em determinadas situações os
direitos fundamentais entram em colisão entre si ou se chocam
com outros bens protegidos constitucionalmente, ocorrendo
a chamada “colisão de direitos fundamentais”, fenômeno que
emerge quando o exercício de um direitos fundamental por parte de um titular impede ou embaraça o exercício de outro direito
fundamental por parte de outro titular, sendo irrelevante a coincidência de direitos envolvidos.
Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais ou entre
direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos, a
saída é buscar uma solução que atinja o fins normativos pretendidos e aceitos por todos o envolvidos, a partir da ponderação
dos direitos fundamentais ou bens de natureza constitucional
que estão em jogo, conforme o peso a eles atribuído. Para tanto,
a doutrina e os tribunais têm recorridos aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, vale a lição de
Canotilho, citado por de Cléve e Freire:

ação parlamentar

um determinado paradigma e concepção sobre vida
humana. Ao legislador cabe garantir a liberdade e não
ser um representante de grupos específicos. O legislador não é eleito por e para grupos morais, mas para
garantir a democracia.
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(...) a exigência de adequação aponta para a necessidade de a medida restritiva ser apropriada para a prossecução dos fins invocados pela lei (conformidade com
os fins)”; “a exigência da necessidade pretende evitar a
adoção de medidas restritivas de direitos, liberdades e
garantias que, embora adequadas, não são necessárias
para se obterem os fins de proteção visados pela Constituição ou lei. Uma medida será então exigível ou necessária quando não for possível escolher outro meio
igualmente eficaz, mas menos ‘coactivo’, relativamente aos direitos restringidos”; e, finalmente, “o princípio
da proporcionalidade em sentido estrito (= princípio
da justa medida) significa que uma lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser inconstitucional,
quando adote carga coactivas de direitos, liberdades e
garantias desmedidas, desajustadas, excessivas ou desproporcionadas em relação aos resultados obtidos.”
(CLÉVE, Clèmerson Merlin, e FREIRE, Alexandre Reis
Siqueira. Algumas notas sobre colisão de direito fundamentais. IN: Estudos de direito constitucional em
homenagem José Afonso da Silva. Sérgio Sérvulo da
Cunha e Eros Roberto Grau (organizadores). São Paulo. Malheiros Editores Ltda. 2003, p. 231-243).
No caso aqui tratado, a criminalização de uma prática secular
na sociedade brasileira, tendo em conta o novo paradigma de Estado de Direito, adotada pela Constituição Federal de 1988, que
garantiu a igualdade de gênero, dignidade e proteção especial as
mulheres, afigura-se injusta, desequilibrada e desproporcional,
antes aos valores, fins e objetivos presentes no nosso projeto de
Estado democrático e laico, que garantir o respeito e o pleno
exercício da liberdade e da dignidade das mulheres.
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4. Referência ao Pacto da Costa Rica.
Nossa Constituição de 1988 está sintonizada com os textos
internacionais que são referência na proteção aos direitos humanos, em cuja redação também não se inclui a proteção integral
da vida desde a concepção. Tanto a Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem (1948) quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) não contemplam a proteção
integral da vida desde a concepção.
O artigo 1º da Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem, aprovada na Conferência realizada em Bogotá, em
1948, estabelece que “Todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e segurança de sua pessoa”. Essa redação suscitou grande polêmica sobre se o aborto violaria o direito à vida enunciado
o artigo 1º dessa Declaração.
Provocada a decidir se o direito ao aborto viola o direito à
vida assegurado nessa Declaração, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, por meio da Resolução 23/81, decidiu que o
direito ao aborto não viola a Declaração, posto que o texto não
explicita a proteção da vida desde a concepção.
Na fundamentação da Resolução 23/81, embora os Estados
Unidos não fossem signatários do Pacto de São José da Costa
Rica, a Comissão fez questão de também enfrentar a redação dessa Convenção (1969), cujo artigo 4º refere a proteção da vida “em
geral” desde a concepção, pois alguns juristas sustentavam que
esse dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica se constituía
em obstáculo à descriminalização do aborto. Esta foi uma ressalva, inclusive, explicitada pelo Ministro Celso de Mello durante o
julgamento da ADI de células-tronco no STF.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu que
essa interpretação é incorreta, pois a expressão “em geral” não
significa a intenção de modificar o conceito de direito à vida que
prevaleceu da Declaração aprovada em Bogotá (1948), salientando que as implicações jurídicas da cláusula “em geral, desde
o momento da concepção” são substancialmente diferentes da
cláusula mais curta “desde o momento da concepção”. O “em
geral” remete exatamente às leis nacionais, ou seja, novamente
reconhecendo ao legislador o papel de enfrentar essa matéria.
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A Resolução 23/81, por ser anterior à Constituição Federal de
1988, reforça a conclusão de que se o objetivo dos Constituintes
fosse proteger a vida desde a concepção, certamente não adotariam a atual redação, similar à empregada naquela Declaração,
a qual sabidamente não alcança a proteção da vida nos moldes
em que pretendido pelo Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Mas não é só por essa razão que o Pacto de São José da Costa Rica não obstaculiza a descriminalização do aborto no país.
Por ocasião da Conferência da Costa Rica, ficou consignado que
“Brasil e EUA interpretam o texto do artigo 4º, inciso I, no sentido de que deixa à discricionariedade dos Estados Parte o conteúdo da legislação à luz do seu próprio desenvolvimento social”
(Ata da Segunda Sessão Plenária, OEA Ser. K/XVI/1.2).
A posição consignada pelo Estado brasileiro não deixa margem à dúvida quanto à possibilidade de o legislador ordinário
regulamentar o tema do aborto. A ressalva consignada em 1969
tem exatamente essa função: assegurar que o Brasil possa avançar em termos de proteção aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Tanto assim que o Brasil é signatário da Conferência do
Cairo (1994), cujo artigo 8.25 assegura às mulheres a autonomia sobre sua fecundidade, passando o aborto a ser considerado
como um grave problema de saúde pública; e também da Conferência de Beijing (1995) na qual, através do parágrafo 106k, o
Estado brasileiro se compromete a revisar sua legislação punitiva
em relação ao aborto.
A Câmara dos Deputados, por seu turno, não está alheia aos
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.
Em 25/04/1996 o plenário da Câmara apreciou a proposta (do
Deputado Severino Cavalcante) de emendar a Constituição para
incluir “a proteção da vida desde a concepção”. O resultado da
votação foi uma expressiva conquista no que tange à proteção
dos Direitos Humanos: 16 abstenções, 33 votos favoráveis e 351
votos contrários à proposta.
Vê-se, portanto, que o Estado brasileiro está firme no propósito de honrar os compromissos assumidos perante a comunidade
internacional, objetivando retirar nosso país de uma vergonhosa

54
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

5. No relatório consta “revela-se injurídica a edição de lei ordinária tendente a abolir direitos
fundamentais”.
Argumenta o relator, Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
que o Projeto de Lei 1.135 estaria a abolir direitos fundamentais. Trata-se de mais um equívoco do relatório. Basta que se
leia atentamente o artigo 5º, da Constituição Federal, para verificar que é a demora na aprovação do projeto 1.135 que está
a causar incessante violação de direito fundamental assegurado
no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal.
Isso porque, o texto constitucional assegura a “inviolabilidade de consciência e de crença”, trazendo como conseqüência
que nenhuma convicção religiosa pode ser imposta à população
através de lei. Ademais, é do próprio interesse das associações
religiosas que a doutrina não seja imposta por lei. Nesse sentido,
já se manifestava o libertador Simón Bolívar ao afirmar que “A
religião é a lei da consciência. Toda lei sobre ela se anula porque
impondo a necessidade do dever, retira o mérito da fé, que é a
base da religião”.
Em sociedades democráticas, não é papel do Estado fomentar
doutrinas religiosas. Quanto ao aborto, seguir ou não a orientação de determinadas confissões religiosas é decisão que cada
brasileira tomará ao enfrentar a decisão de interromper uma gravidez indesejada. A laicidade do Estado impõe que a decisão seja
acolhida pelo Ministério da Saúde, garantindo-se tanto um prénatal quanto o acesso a um aborto legal e seguro. O fato de vivermos em um Estado laico é que garante às brasileiras o acesso
a informações sobre métodos contraceptivos e relações sexuais
protegidas por preservativos.
Essas informações permitem que a mulher, livre e informada,
tome suas próprias decisões. Se uma mulher por razões de moral
privada não quiser usar métodos contraceptivos ou de barreira,
não está obrigada a fazê-lo. O Estado laico respeita sua decisão,
mas ela não perde sua liberdade para mudar de idéia quando

ação parlamentar

128ª posição no ranking da proteção aos direitos humanos, relativamente ao acesso ao aborto legal e seguro.
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quiser. O Estado verdadeiramente laico não parte da diversidade religiosa de sua população para representá-la em seu ordenamento básico. O raciocínio é inverso: o Estado laico assume a
neutralidade confessional como forma de garantir a liberdade de
pensamento dos cidadãos. e cidadãs.
Uma lei de aborto não deve ter pretensões de representar um
consenso moral ou religioso. Sua ambição deve ser garantir a
neutralidade moral do Estado laico e proteger a diversidade de
pensamento. Como resultado, nas sociedades democráticas, as
mulheres não são obrigadas a abortar, pois gozam de autonomia
reprodutiva. Pelo mesmo fundamento, não são obrigadas a levar
a termo a gravidez indesejada. A recente descriminalização do
aborto pela sociedade da capital mexicana (88% de católicos)
traz bom ensinamento. O fato de a maioria ser católica não impediu que se respeitassem as minorias. Ser religioso não impede
que se seja laico, isto é, que se aceite que existem pessoas que
pensam diferente e que também essas pessoas devem ter seus
direitos garantidos pelo Estado. Situação semelhante ocorreu recentemente na República Islâmica do Irã, um país confessional,
que autoriza o aborto.
Tomando-se o Estado Democrático de Direito como um regime democrático onde as políticas públicas não são ditadas por
doutrinas religiosas, pode-se afirmar que o parecer do Deputado.
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) viola a laicidade do Estado, porquanto não apresenta qualquer argumento capaz de convencer quem
já não estivesse previamente convencido a votar contrariamente
ao projeto 1.135. Essa realidade fica evidenciada na medida em
que os argumentos utilizados pelo relator não resistem a uma
análise jurídica.
Recentemente o Presidente da República reafirmou a separação Estado-igrejas, recusando-se a assinar uma concordata
com o Vaticano. Nesse mesmo patamar soberano, o Supremo
Tribunal Federal emancipou a população brasileira de uma
concepção religiosa sobre quando começa a vida. Nesse momento histórico, impõe-se que o projeto que descriminaliza
o aborto no Brasil seja submetido ao crivo do plenário da
Câmara dos Deputados, para que possamos, a exemplo do
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6. Por que não podemos aceitar a criminalização da
possibilidade de interrupção de gravidez
Para que não reste dúvidas, reafirmamos o seguintes pontos
da discussão:

ação parlamentar

que aconteceu com a aprovação do divórcio em 1977, voltar
a celebrar a democracia no Congresso Nacional.

a. manter o aborto como crime é tratar de forma diferente
as mulheres brasileiras. A criminalização viola o direito a igualdade. Isso porque, por causa da renda, algumas mulheres tem acesso à prática em países que o
aborto não é crime (princípio da extraterritorialidade do
Direito Penal, art. 7º do Código Penal) sem, ao menos,
incorrer em crime no Brasil, e de baixa renda, são obrigadas a recorrer a métodos inseguros no Brasil e ficam
passíveis de punição;
b. a defesa do feto como pessoa humana é apenas um
ponto de vista entre muitos. Defendê-lo só é possível
num regime de liberdade de expressão que é contraditório com a restrição ao direito de legalização do aborto
que as mulheres reivindicam;
c. a ciência não pode determinar quando começa a vida.
Todas as concepções a esse respeito são morais e dogmáticas e não podem ser impostas por um grupo específico
ao conjunto da sociedade; criminalizar o aborto voluntário faz o Estado eleger uma determinada concepção sobre
vida humana que vai de encontro a outras concepções.
Ao descriminalizá-lo, o Estado oferece condições reais
para o exercício da liberdade;
d. criminalizar a interrupção voluntária do aborto é inviabilizar a liberdade e o exercício de diferentes crenças religiosas, é impor uma crença sobre as demais. A
descriminalização, ao contrário, permite o exercício de
diferentes crenças.
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e. a criminalização da interrupção voluntária da gestação é uma imposição moral que descumpre as regras do
jogo de democrático e viola a diversidade.
Diante de todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 1.1.35, de 1991 e do Projeto de Lei nº 176, de 1995.

Sala da Comissão, em 08 julho de 2008.
Deputado José Genoíno
PT/SP
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I – RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei de autoria dos ilustres deputados
Eduardo Jorge e Sandra Starling que visa suprimir o artigo 128 do
Decreto-lei nº 2.848, de 07 de setembro de 1940 – Código Penal
e, em apenso, o projeto de lei no 176/95, do digno deputado José
Genoíno, que pretende permitir a interrupção da gravidez até
noventa (90) dias.
Como justificativa, os autores do primeiro projeto alegam
que o artigo que se suprime penaliza duramente a gestante que
provoca aborto ou consente que outro realize, sendo esta uma
disposição legal ultrapassada e desumana. Segundo o autor, “o
Código Penal data de 1940 e, nestes últimos 50 anos, nossa sociedade passou por profundas transformações, notadamente, no
que se refere ao papel da mulher. A lei não pode pretender punir
baseando-se apenas na compreensão isolada e individual do ato
e desconsiderando toda realidade social a que está submetida a
mulher brasileira.”
Apreciado pela Comissão de Seguridade Social e Família, o
projeto de lei 1.135/91 e o projeto 176/95 (apensado) foram rejeitados nos termos do voto do relator, ilustre deputado Jorge
Tadeu Mudalen.
Nesta Comissão, o relator, digno deputado Eduardo Cunha
apresentou parecer pela aprovação do Projeto de lei 1.135/91 e
pela rejeição do projeto de lei 176/95 (apensado).
Em apenso encontra-se o projeto nº 176 de autoria do ilustre deputado José Genoíno que dispõe sobre a interrupção da
gravidez sob a justificativa de que “o direito da interrupção da
gravidez até 90 (noventa) dias já deveria estar inscrito na Constituição brasileira promulgada em outubro de 88. A legislação
brasileira permite, restritivamente, a interrupção da gravidez
em dois casos: quando não há outro meio de salvar a vida da
mulher e quando a gravidez é decorrente de um estupro. Os
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5.2. Voto em Separado do Deputado
Regis de Oliveira
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impedimentos legais para a prática do aborto produzem como
conseqüência uma espantosa tragédia diária: a morte e graves
lesões físicas em inúmeras mulheres que têm de praticar o aborto clandestinamente.”
É o relatório.

II – VOTO.
l. Introdução. A Bíblia e o ensinamento de antigos
intérpretes.
O assunto é polêmico e, por isso, deve ser tratado com a máxima cautela e deve ser apreciado sob o ângulo de alguns direitos fundamentais constitucionalmente previstos: direito à vida
(art. 5º), direito da dignidade da pessoa humana (inciso II do
art. 1º), direito à privacidade (inciso X do art. 5o), do planejamento familiar (art. 226) e da saúde (art. 196). Estes princípios
devem nortear a discussão em torno do aborto.
De plano, afasta-se qualquer indagação ou divagação sob aspecto religioso, sob pena de mesclarmos fé com razão, coisas que
não combinam ou não andam juntas, para efeito de raciocínio
ou crença.
Dá análise da contraposição existente entre os princípios
mencionados e aplicados na compreensão do aborto, surgem
questões relevantes como, por exemplo, qual princípio deve
prevalecer em caso de colisão entre eles? O direito à vida é um
princípio absoluto? A decisão do casal deve ser respeitada como
expressão do princípio da dignidade humana? Qual a abordagem adotada por outros países em relação ao tema?
Todas essas questões são polêmicas e devem ser discutidas
exaustivamente com a sociedade visando a superar o impasse
em torno do problema.
O mundo evolui de forma a propiciar grande alteração dos costumes, dos papéis sociais dos diversos atores, da aparição de outras religiões, fundadas em novos credos, da liberação da mulher,
da extroversão dos homossexuais, de métodos contraceptivos.
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A moralidade e conceitos tradicionais repressores foram repelidos. A partir de 1968 com gritos como “é proibido proibir”,
a busca de vetores de liberdade passou a dar nova visão a um
quadro que vinha se solidificando como absolutamente conservador. No Brasil, a liberdade sexual ganhou novas formas de
ser tratada, como a da mostra de partes intimas da mulher, da
sensualidade da brasileira (vide “Dona Flor e seus dois maridos”
de Jorge Amado). Grandes campanhas publicitárias mostrando
a mulher como vendedora de produtos melhores que os produtos oferecidos.
Não poderia ser diferente que a mulher, ainda não firmada no
mercado de trabalho, mas grávida, por qualquer circunstância,
buscasse a interrupção de gravidez, para permitir que prossiga
sua afirmação em setores que antes não tinha acesso.
A reação era natural. A Santa Sé fez publicar a Declaração sobre o Aborto Provocado, terminando o documento por afirmar
que “jamais se poderá aprovar o aborto”. Daí, declarar o Papa
que “o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio,
constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte
deliberada de um ser humano inocente. Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita, é transmitida pela tradição da igreja e ensinada pelo magistério ordinário
e universal”
De igual forma, outros segmentos religiosos como o protestantismo, iniciado por Lutero e em suas novas manifestações
pentecostais, em inúmeras identificações com os ensinamentos
de Cristo que repudiam qualquer interferência na criação.
Diga-se o mesmo do espiritualismo ou espiritismo, seja kardecista ou de outras origens e proveniências, como os cultos afros.
Todos positivam as sanções para a interrupção da geração.
Contraposta a tais posições, surge outra, de cunho não religioso, mas dando mais apelo à intervenção do Estado, bem como à
liberdade da mulher ou do casal de decidir o que lhes aprouver.
Os projetos em apenso buscam ou descriminar o aborto ou
inserir alguma outra hipótese em que seja ele permitido ou procuram aumentar as penas em tais práticas.
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O que se vai analisar, nesta instância da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é encarar o problema do ângulo constitucional.
Deixarei de fora todos os argumentos religiosos, a meu ver,
incompatíveis com o tratamento que deve ser dado à matéria
em análise.
A Bíblia apenas menciona, salvo engano, uma única vez o
aborto, quando provocado por terceiro. No caso de briga e for
atingida mulher grávida, ficará o agressor obrigado a suportar
uma indenização (“Êxodo”, 21.22). Se acontecer coisa mais grave, será condenado a sofrer castigo mais grave, na lei de Talião,
isto é, vida por vida, olho por olho.
Há ilação de que Davi teria ficado arrependido de seu relacionamento com Betsabá, no qual mandou Urias para a frente
de batalha. Preferiu, ao invés de induzir o aborto, ser o mandante da morte do marido de sua amante (Salmo 51). Davi arrependeu-se e reconhece que pecou “vergonhosamente, o meu
pecado me persegue dia e noite. Pequei contra Ti, somente contra Ti” (51, 3/4).
Natan foi quem mais criticou Davi, fazendo-o arrependerse amargamente.
Posteriormente, há vedação implícita do aborto, quando, em
Gênesis (1,28) se afirma “crescei e multiplicai-vos, povoai e submetei a terra”. Deus disse a Abraão: “Contempla o céu e conta
as estrelas, se puderes; assim será a tua descendência”. A mesma
promessa foi renovada a Isaac (Gênesis, 26), a Jacó (Gênesis, 32)
e a todos que obedeceram a lei (Deuteronômio, 30,16). De outro
lado, deixou claro que “uma esposa como a videira fecunda no
interior de sua casa” e os filhos são “como rebentos de oliveira
ao redor da mesa (Salmo, 128).
Em fase posterior, surge o ensinamento dos Doze Apóstolos
que diz: “Não matarás a criança por aborto. Não matarás aquilo
que foi gerado”.
Na epístola 22 São Jerônimo assim se expressa: “Algumas mulheres quando percebem que conceberam ilicitamente tomam
venenos para aborto. Frequentemente morrem inclusive elas
próprias e assim são conduzidas para o inferno pela culpa de três
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crimes: por matarem a si próprias, pela infidelidade para com
Cristo e por parricídio de seus próprios filhos não nascidos”.
No Pedagogo, Clemente de Alexandria diz: “Aquelas mulheres
que ocultam a libertinagem sexual tomando drogas estimulantes para provocarem abordo perdem completamente a própria
humanidade juntamente com o feto” (colhido em www.aborto.
com.br/historia/ha0-4htm).
Por fim, São Basílio, em carta datada de 374 afirma: “Qualquer pessoa que propositadamente destrói um feto incorre nas
penas de assassinato. Nós não especulamos se o feto está formado ou não formado”.
Vê-se, pois, que, ainda que o Velho Testamento não faça menção ao aborto, nem haja condenação, mas mera reparação indenizatória ou, ao menos o direito à proporção da sanção a ser
aplicada ao terceiro que o ocasionar, as interpretações futuras do
texto bíblico foram condenatórias de sua prática.

2. Análise jurídica.
A “afirmativa de que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito não é mera promessa
de organizar esse tipo de Estado, mas a proclamação de que a
Constituição está fundando um novo tipo de Estado” (Silva, José
Afonso, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 28ª edição,
São Paulo: Ed. Malheiros, 2007, pág. 96).
Nossa democracia, ainda instável, é sólida em garantir a pluralidade de sentimentos e ideários.
A Constituição Federal é o pilar que sustenta o Estado Democrático de Direito ocupando o lugar de supremacia dentre outras
normas que compõem o nosso ordenamento jurídico.
Os princípios, por sua vez, constituem, o “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes
o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade
do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico...”. (Mello, Celso Antônio Bandeira, “Curso de
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Direito Administrativo”, 17ª edição, São Paulo: Ed. Malheiros,
2004, pág. 841).
Em outras palavras, os princípios constituem a essência do
texto constitucional e devem ser observados na elaboração de
todas as normas constitucionais.
José Afonso da Silva resume, com base em Gomes Canotilho, “que os princípios constitucionais são basicamente de duas
categorias: os princípios político-constitucionais e os princípios
jurídico-constitucionais.” (...) O primeiro “constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais concretizadas em norma
conformadoras do sistema constitucional positivo, enquanto
que os princípios jurídico-constitucionais são princípios constitucionais gerais informadores da ordem jurídica nacional. Decorrem de certas normas constitucionais e, não raro, constituem
desdobramentos (ou princípios derivados) dos fundamentais,
como o princípio da supremacia da constituição e o conseqüente princípio da constitucionalidade, o princípio da legalidade,
o princípio da isonomia, o princípio da autonomia individual,
decorrente da declaração dos direitos, o da proteção social dos
trabalhadores, fluente da declaração dos direitos sociais, o da
proteção da família (...).” (Silva, José Afonso, “Curso de Direito
Constitucional Positivo”, 28ª edição, São Paulo: Ed. Malheiros,
2007, pág. 93).
Nesse contexto, podemos concluir que o direito à vida assim
como o direito da proteção da família, mais especificamente,
do planejamento familiar, constituem-se em princípios jurídicos constitucionais.
Do texto constitucional depreende-se que:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes.
...
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VIII – Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política...”

§ 7º. “Fundados no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse
direito, vedada qualquer forma coercitiva por
parte de instituições oficiais ou privadas.”
Da análise dos artigos e considerando o tema em discussão,
observa-se que há uma colisão entre eles. A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que garante o direito à vida garante
também o direito ao planejamento familiar, frisando-se ser este
livre decisão do casal.

3. Regras e princípios.
Importante observar é que existem regras e existem princípios.
As regras, quando colidentes, uma delas é revogada. Ocorre o
que se denomina de incompatibilidade vertical ou antinomia.
A doutrina, como Ciência do Direito, analisa através da metalinguagem seu objeto que é o direito positivo. Formula, então,
e as soluções se transferem ao direito positivo, regras de desincompatibilização ou normas para solução das antinomias. Uma
é revogada, seja pela anterioridade, seja pela hierarquia, seja pela
especialidade. Critérios que são constituídos. Diferentemente
ocorre com os princípios. Estes não são revogados por outros.
Simplesmente, há que se fazer uma opção pelo mais importante,
quando da aplicação efetiva. Caso a caso.
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Na lição de Alexy, “os princípios são normas que ordenam que
algo se realize na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas” (“Três escritos sobre los derechos
fundamentales y la teoria de los princípios”, ed. Um. Externado
de Colômbia, no 28, 2003, pág. 95).
Neste caso, a pergunta imediata que se faz é: qual direito deve
prevalecer? O direito à vida ou o direito à livre decisão dos casais
fundado no princípio da dignidade humana? Também se imiscui, aí, o direito à privacidade e da intimidade da mulher.
Primeiramente, cumpre esclarecer que não há direito absoluto. Todo direito sofre algum tipo de limitação que o relativiza. É
assim com o direito de propriedade, com o direito de liberdade e
também com o direito à vida.
É certo também que não há hierarquia entre princípios que
ocupam o mesmo lugar na pirâmide normativa proposta por
Kelsen. Ambos os direitos mencionados estão compreendidos na
esfera constitucional; no topo do nosso ordenamento jurídico.
São verdadeiros princípios constitucionais.
Todas as normas constitucionais têm igual importância. Não
há normas constitucionais meramente formais, nem hierarquia
de supra ou infra-ordenação dentro da Constituição. Existem, é
certo, princípios com diferentes níveis de concretização e densidade semântica, mas nem por isso é correto dizer que há hierarquia normativa entre os princípios constitucionais.
Ora, se a Constituição é um sistema de normas, um lucidos
ordo, como era sempre advertido por Ruy Barbosa, que confere
unidade a todo o ordenamento jurídico, disciplinando unitária e
congruentemente as estruturas fundamentais da sociedade e do
Estado, é mais do que razoável concluir que não há hierarquia
entre estas normas constitucionais.
Partindo-se dessa constatação de que não há hierarquia entre os princípios constitucionais, mas princípios com maior ou
menor densidade ética ou força jurídica, a questão que surge é:
o que fazer quando dois ou mais princípios constitucionais entram em rota de colisão?
As normas constitucionais, muitas vezes, parecem conflitantes, antagônicas. Há, sem dúvida, constante tensão entre elas.
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Essa tensão existente entre as normas é conseqüência da própria carga valorativa inserta na Constituição, que, desde o seu
nascimento, incorpora, em uma sociedade pluralista, os interesses
das diversas classes componentes do Poder constituinte originário. Esses interesses, em diversos momentos, não se harmonizam
entre si em virtude de representarem a vontade política de classes sociais antagônicas. Surge, então, dessa pluralidade de concepções – típica em um “Estado Democrático de Direito”. Como
explica Muller, “a Constituição é de si mesma um repositório de
princípios às vezes antagônicos e controversos, que exprimem o
armistício na guerra institucional da sociedade de classes, mas não
retiram à Constituição seu teor de heterogeneidade e contradições
inerentes, visíveis até mesmo pelo aspecto técnico na desordem e
no caráter dispersivo com que se amontoam, à consideração do
hermeneuta, matéria jurídica, programas políticos, conteúdos sociais e ideológicos, fundamentos do regime, regras materialmente
transitórias embora formalmente institucionalizadas de maneira
permanente e que fazem, enfim, da Constituição um navio que
recebe e transporta todas as cargas possíveis, de acordo com as
necessidades, o método e os sentimentos da época“. (Bonavides,
Paulo, “Curso de Direito Constitucional”, São Paulo: Ed. Malheiros, 2001, pág. 460).
Ademais, “o simples fato de os princípios constituírem um
sistema aberto, ou seja, permitirem uma compreensão fluida e
elástica, já insinua, ou subentende-se, que podem existir fenômenos de tensão entre esses princípios componentes dessa dinâmica ordem jurídica. Nos casos concretos, é muito comum o
jurista deparar-se com dois princípios conflitantes. É o que costuma denominar-se de colisão de princípios” (Farias, Edilsom Pereira de, “Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada
e a imagem versus a liberdade de expressão e informação”. Sérgio
Antônio Fabris Editor, Brasília, 1996).
Assim, pergunta-se: em relação ao aborto, há colisão de princípios? Qual dos dois princípios mencionados deve prevalecer?
Escolhe-se o axiologicamente mais importante, afastando integralmente a aplicação do outro?
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A meu ver, não é essa, a priori, a melhor solução. Afinal, quem
irá determinar qual o princípio axiologicamente mais importante? Para aqueles que se posicionam contrários ao aborto, o princípio mais importante é o direito à vida. Para os que defendem
a legalização do aborto, o princípio mais importante certamente
será a livre decisão do casal fundamentado no planejamento familiar e na dignidade humana.
Para melhor compreensão do assunto cumpre mencionar que
duas soluções foram desenvolvidas pela doutrina estrangeira e
vêm sendo comumente utilizadas pelos tribunais. A primeira é
a da “concordância prática” proposta por Hesse (Hesse, Konrad,
“A força normativa da Constituição”. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre : S.A, Fabris, 1991). A segunda, proposta
por Dworkin, é a da “dimensão de peso” no qual o autor defende
a existência de uma única resposta correta para um caso controverso. (Dworkin, Ronald, “Uma Questão de Princípio”, Tradução
Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000).
No Brasil, os Tribunais vêm aplicando o “princípio da proporcionalidade”. O próprio Hesse entende que a concordância
prática é uma projeção do princípio da proporcionalidade.
Isso pode ser percebido no julgamento do HC no 82.424/RS.
O STF identificou um conflito envolvendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade de expressão. Em momento algum se afirmou que a dignidade da pessoa humana (ou
mais exatamente, não discriminação) seria hierarquicamente
superior à liberdade de expressão. Assim, um ou outro princípio pode ser ponderado por meio de sua aplicação gradual no
caso sub judice. Como bem reconhece o Ministro Marco Aurélio
em seu voto, as colisões entre princípio, sob essa ótica, somente
podem ser superadas se algum tipo de restrição ou de sacrifício
forem impostos a um ou aos dois lados. Enquanto o conflito
entre regras resolve-se na dimensão da validade, (...) o choque
de princípios encontra solução na dimensão do valor, a partir do
critério da “ponderação”, que possibilita um meio termo entre
a vinculação e a flexibilidade dos direitos. (STF, HC no 82.424/
RS, relator Ministro Moreira Alves, julgamento em 17/09/2003,
Órgão julgador: Tribunal Pleno).
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Esse também é o ponto fundamental da teoria dos direitos
de Robert Alexy, no qual o autor apresenta suas objeções à tese
de Dworkin.
Alexy afirma “existir uma dimensão de peso entre princípios – que permanece inexistente nas regras –, principalmente
nos chamados “casos de colisão”, exigindo para a sua aplicação
um procedimento de ponderação (balanceamento). Destarte,
em face de uma colisão entre princípios, o valor decisório
será dado àquele que tiver maior peso relativo no caso concreto, sem que isso signifique a invalidação do princípio compreendido como de peso menor. Em face de um outro caso,
portanto, o peso dos princípios poderá ser redistribuído de maneira diversa, pois nenhum princípio goza antecipadamente
de primazia sobre os demais.” (ALEXY, Robert, “Constitutional
rights, balancing and rationality”., Ratio Juris, v.16, no 2. jun.
2003 Justification and application of norms, Ratio Juris, v. 6,
no 2, jul. 1993).(g.n).
A teoria de Alexy nos parece ser capaz de atribuir mais segurança à ordem jurídica. É que, a ponderação de valores, pela
carga axiológica mesma inserta nessa atividade, faz com que a
decisão do caso concreto dependa sobremaneira da postura ideológica do hermeneuta.
Penso que, somente diante do caso concreto será possível resolver o problema da colisão de princípios, através de uma ponderação de valores.
Em recente decisão, a ilustre Ministra Ellen Gracie afirmou
que “na contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos
absolutos, mesmo, de estatura de direitos fundamentais previstos no
art. 5º. da Constituição Federal, e em textos de Tratados e Convenções
Internacionais em matéria de direitos humanos. Os critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de modo a não permitir que haja prevalência de
determinado direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura jurídico-valorativa” (HC 93.250/MS, publ. 27/6/08).
O digno Ministro Carlos Ayres Britto, em decisão sobre o uso
das células-tronco afirmou que não “que a vedação do aborto signifique o reconhecimento legal de que em toda gravidez humana já
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esteja pressuposta a presença de pelo menos duas pessoas: a da mulher grávida e a ser em gestação. Se a interpretação fosse essa, então
as duas exceções dos incisos I e II do art. 128 do Código Penal seriam
inconstitucionais...O que traduz essa vedação do aborto não é outra
coisa senão o Direito Penal brasileiro a reconhecer que, apesar de
nenhuma realidade ou forma de vida pré-natal ser uma pessoa física
ou natural, ainda assim faz-se portadora de uma dignidade que importa reconhecer e proteger” (ADIn 3.510-0). E acrescenta o voto do
Ministro Carlos Brito, sendo taxativo, no sentido de que “a vida
humana já revestida do atributo da personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre o nascimento com vida e a morte”.
A Ministra Carmen Lúcia, no mesmo julgamento, afirmou
que “mesmo o direito à vida haverá de ser interpretado e aplicado com
observação da sua ponderação em relação a outros que igualmente se
põem para perfeita sincronia e dinâmica do sistema constitucional”.
O Supremo Tribunal Federal, pois, recusou-se a reconhecer a
tese da proteção da vida desde a concepção.
A gravidez ou a sua interrupção é uma decisão que diz respeito apenas ao casal. Em outras palavras, o planejamento é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o
exercício desse direito.
Ressalta-se que, a norma constitucional menciona o princípio da dignidade humana, tido como princípio fundamental
da República Federativa do Brasil, como fundamento do planejamento familiar.
Não se trata de ser contra a vida mas, sim a favor da vida com
o mínimo de dignidade humana.
No mais, não podemos nos esquecer que todo ano centenas
de milhares de mulheres no Brasil, sobretudo as mais humildes,
são submetidas a procedimentos clandestinos e perigosos, realizados sem as mínimas condições de segurança e higiene, resultando muitas vezes na morte. E as seqüelas decorrentes destes
procedimentos representam hoje a quinta maior causa de mortalidade materna no país, ceifando todo ano centenas de vidas de
mulheres jovens, que poderiam e deveriam ser poupadas. (“Dossiê Aborto: Mortes Previsíveis e Evitáveis”, Belo Horizonte: Rede Feminista de Saúde, 2005).
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“A cristalização de novos valores sociais sobre o papel da mulher no mundo contemporâneo, o reconhecimento da igualdade de gênero e a mudança de paradigma em relação à sexualidade feminina, com a superação da ótica que circunscrevia a
legitimidade do seu exercício às finalidades reprodutivas, são
componentes essenciais de um novo cenário axiológico, absolutamente diverso daquele em que foi editada a legislação repressiva de cuja revisão ora se cogita.” (Bozon, Michel, “Sociologia
da Sexualidade”, Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004; e Giddens,
Anthony, “A Transformação da Intimidade”, Tradução. Magda
Lopes. São Paulo: UNESP, 1992).
A Constituição Federal ao tratar dos direitos e garantias fundamentais dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.” (gn)
Conforme se observa, o direito à vida faz parte do rol dos
direitos considerados fundamentais ao ser humano, ao lado do
direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, nota-se que o legislador, ao englobá-los na mesma disposição legal quis conferir tratamento igual a todos eles afastando
a idéia de prevalência de um direito sobre outros. Todos têm o
mesmo tratamento constitucional.
Por muitos anos, a possibilidade de relativização dos direitos
fundamentais foi tida com receio por grande parte da doutrina e
jurisprudência, que alegavam tratar-se de cláusula pétrea.
A partir do caso Lüft (1958), apreciado pelo Tribunal Constitucional alemão foi que se distinguiu a dupla dimensão dos direitos
fundamentais, quais sejam, os direitos subjetivos dos indivíduos
em face do Estado e o mesmo direito visto do ângulo axiológico.
De igual maneira, o Tribunal estabeleceu a exigência de ponderação entre os valores albergados no sistema, para que poder
priorizar qual o bem jurídico que prevaleceria, em caso de colisão.
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04. Direitos absolutos ou relativos?
Contudo, a dinâmica da sociedade contribuiu para o surgimento de novas relações que não encontravam amparo na ordem jurídica. Diante de tal realidade, surgiu a necessidade de
promover a transformação de velhos conceitos que não mais se
enquadravam no atual modelo de sociedade.
Nesse contexto, a relativização dos direitos tidos como absoluto transformou-se numa realidade traduzida em normas jurídicas e no entendimento dos tribunais.
Na doutrina, a relativização dos direitos fundamentais, em
especial o direito à vida, é matéria controversa que gera polêmica
diante das inúmeras vertentes a serem consideradas no momento de sua análise.
Ao discorrer sobre o assunto Alexandre de Moraes afirma que
“os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência
das liberdades públicas). Desta forma, quando houver conflito
entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou
da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios, sempre
em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia
do texto constitucional com sua finalidade precípua.” (Moraes,
Alexandre, “Direito Constitucional”, 21ª edição, São Paulo: Ed.
Atlas S.A, 2007, pág. 28)
Na doutrina estrangeira Quiroga Lavié afirma “que os direitos
fundamentais nascem para reduzir a ação do Estado aos limites
impostos pela Constituição, sem contudo desconhecerem a subordinação do indivíduo ao Estado, como garantia de que eles
operem dentro dos limites impostos pelo Direito.” (“Lavié, Quiroga, “Derecho constitucional”, Buenos Aires: Depalma, 1993,
pág. 123).
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A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma que “no exercício de
seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais.”
De forma implícita, Pedro Lenza admite a relativização de direitos quando trata da colisão entre estes. Neste caso, entende
como indispensável a ponderação de interesse “à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização.” (Lenza,
Pedro, “Direito Constitucional”, 11ª edição, São Paulo: Ed. Método, 2007, pág. 701).
Em apresentação à obra de Alexy, Carlos Bernal Pulido assevera que a “compreensão dos direitos fundamentais implica
ademais a idéia de que não existem direitos absolutos, de que
na vida social é imprescindível coonestar as exigências que derivam de uns e de outros, e que as intervenções estatais nos
mesmos são uma conseqüência legítima da democracia e são
válidas enquanto respeitem ao princípio da proporcionalidade”
(“Três escritos sobre los derechos fundamentales y la teoria de
los princípios”, citado, pág. 13).
Em relação ao direito à vida o autor entende que “o direito
à vida, previsto de forma genérica no art. 5º, caput, abrange o
direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma
vida digna”, que compreende as “necessidades vitais básicas do
ser humano proibindo qualquer tratamento indigno.” (Lenza,
Pedro, ob. cit.).
No dizer de Ortega y Gasset, mencionado por Recaséns Siches, “la vida consiste en la compresencia, en la coexistência
del yo com un mundo, de un mundo conmigo, como elementos inseparables, correlativos (...). A vida é intimidade conosco
mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo.” (Siches, Recaséns,
“Vida humana, sociedad y derecho”, p. 254).
O planejamento familiar está diretamente ligado a vida do
casal, a intimidade do casal. Cabe a estes a livre escolha em constituir uma família e em que momento isso deve ocorrer.
Manoel Gonçalves esclarece que “a atual Constituição brasileira, no que segue as anteriores, não pretende ser exaustiva
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na enumeração dos direitos fundamentais. Admite haver outros
direitos fundamentais além dos enumerados, direitos estes implícitos. Tais direitos, como deflui do art. 5º, seriam decorrentes
do regime e dos princípios (dentre estes especialmente o da dignidade humana) que a Constituição adota.” (Gonçalves, Manoel, “Curso de Direito Constitucional”, 33ª edição, São Paulo: Ed.
Saraiva, 2007, pág. 296).
Nota-se que o § 7º, do art. 226 da CF ao dispor sobre a livre decisão do casal, dispõe que “fundado nos princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal (...)”(g.n).
Ademais, quando se faz referência ao direito à vida, está se
falando em direito à vida humana, portanto, refere-se a direito
à vida pertencente aos membros da espécie humana, em outras
palavras, trata-se de pessoas.
Penso que, todo ser humano é pessoa, e conseqüentemente
têm direitos decorrentes dessa condição, ou seja, direitos humanos, dentre os quais se encontra, como pressuposto, o direito à
vida. Somente os seres humanos, por sua natureza, são sujeitos
desses direitos, que, por sua vez, encontram seu fundamento na
dignidade da pessoa.
Já se disse que o princípio ou o valor mais importante consignado na Constituição da República é o direito à vida. Diria, em
correção, que é tão importante quanto os demais, considerados
invioláveis pelo art. 5º. Em verdade a vida é pressuposto e condição
da existência e exercício de todos os demais direitos.
O art. 226, § 7º, ao mencionar a dignidade humana o faz considerando que o planejamento familiar é livre decisão do casal.
Portanto, a Constituição federal refere-se a dignidade da vida do
casal, a liberdade do casal para decidir sobre sua prole. Não podemos aceitar que valores morais e religiosos estejam acima da
decisão da pessoa de guiar-se segundo suas próprias convicções.
A questão do aborto enquadra-se melhor nas disposições
constitucionais que tratam do planejamento familiar e da livre
decisão do casal (art. 226, § 7º) do que no art. 5º caput, que trata
do direito à vida.
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Como diz Alexy “o direito fundamental à vida e à integridade
corporal deve preceder ao princípio do adequado funcionamento do sistema penal, que deriva do princípio do Estado de direito, quando existe o perigo concreto de que a causa de realização
da audiência, o acusado perda sua vida ou sofra graves danos na
saúde” (Tres...”, pág. 99). E remata o autor, “isto pode ser o contrário sob outras condições” (idem, ibidem).
Em sendo assim, a colisão de direitos faz com que o intérprete se veja obrigado a analisar as circunstâncias em que os direitos estão sendo pleiteados. Não há, como se vê, regra absoluta a
fazer um sobrepor-se a outro. Ao contrário, todos os princípios
são dotados de força valorativa e positiva, de forma a formar um
todo. Apenas diante da hipótese fática é que é possível se efetuar
a valoração de ambos para saber, diante do fato concreto, quando deve prevalecer sobre o outro.
Ressalta-se que ainda não há um consenso no campo da genética e da medicina capaz de definir com segurança o exato
momento em que a vida começa.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ao julgar dispositivo da Lei de Biossegurança também se deparou com a questão
do princípio da vida nas discussões envolvendo o uso de células
troncos embrionárias nas pesquisas, sem obter um consenso.
No Estado Democrático de Direito, não há nenhum direito absoluto.
O direito à vida, embora seja pressuposto de existência dos
outros direitos, não é intocável. Ele existe, como todos os outros,
para a realização de um valor. Não é um fim em si mesmo.
Vale lembrar que o art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848/40 – Código Penal, permite a realização do aborto em caso de necessidade quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e nos
casos de gravidez resultante de estupro.
Assim, a solução justa não é observar a literalidade do texto
legal, mas aquela que melhor realiza o valor que deu origem ao
texto legal.
Esse também é o entendimento que prevalece na Suprema
Corte. Segundo este tribunal, “não se pode esquecer que não há
direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. 5. Caberá, então, ao
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intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se
insere. (ADI-MC n 2566/DF, Relator: Min. Sydney Sanches,
Julgamento: 22/05/2002, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
Vários são os exemplos de relativização de direitos. Vejamos.
(...) não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF,
art. 5°) e, portanto, existem situações em que se faz
necessária a ponderação dos interesses em conflito
na apreciação do caso concreto. (HC n 94147/RJ,
Relatora Ministra Ellen Gracie, Julgamento: em
27/05/2008, Órgão julgador: Segunda Turma).
O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois
deve ceder diante dos interesses público, social e da
Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com
observância de procedimento legal e com respeito ao
princípio da razoabilidade (AI-AgR no 655298/SP, Rel.
Ministro Eros Grau, Julgamento em 04/09/2007,
Segunda Turma).
A questão posta não é de inviolabilidade das comunicações e sim da proteção da privacidade e da própria
honra, que não constitui direito absoluto, devendo
ceder em prol do interesse público (HC. No 8734 /
PR, Relator: Ministro Eros Grau, Julgamento em
07/02/2006, Primeira Turma).
Observa-se também que o entendimento sobre a relativização de direitos abrange aqueles tidos como absolutos, previstos
no caput do art. 5º da Carta Magna.
Por exemplo, apesar de o direito de propriedade se constituir em direito real, oponível erga omnes (ou seja, válido contra
qualquer pessoa), atualmente o direito brasileiro criou o instituto da função social da propriedade, que condiciona o exercício do direito de propriedade ao cumprimento da função social,
pois não será admitida a subutilização dos bens, desvinculada de
qualquer compromisso social e econômico. Na própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XXII e XXIII, que dispõe a cerca
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dos direitos e garantias individuais, estão consagrados o direito
da propriedade, bem como a especificação de que a propriedade
cumprirá a função social, restando comprovada a adoção desse
princípio por todo o ordenamento jurídico vigente.
O direito à liberdade encontra-se relativizado, em relação à
liberdade de locomoção, pelo inciso LXI do art. 5º da CF, que
determina que “ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente.” Em relação ao exercício de direitos fundamentais,
citam-se o art. 136 e seguintes, que tratam da Defesa do Estado e
das Instituições Democráticas.
O mesmo ocorre com o direito à igualdade. A Suprema Corte
entende que “não cabe invocar o princípio da isonomia onde a
Constituição, implícita ou explícitamente, admitiu a desigualdade.” (STF, RE nº 82.520, relator Ministro Cunha Peixoto, RDA
120/2200). Note-se que o STF relativizou, isto é, deu adequada
compreensão à aplicação deste princípio levando em conta que
a própria Constituição federal estabelece situações de desigualdade rompendo com a ordem isonômica.
Ao considerar o direito à vida, faz-se necessário verificar se
este está se realizando no caso concreto. Não há vida sem dignidade. A dignidade humana é a fonte jurídico-positiva devendo
sempre ser observado em cada caso.

05. O aborto no direito comparado.
Daniel Sarmento, mestre e doutor em Direito Constitucional
pela UERJ, participou de uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados no dia 29/08/07 onde o tema principal era
a questão do aborto. Na ocasião, apresentou trabalho intitulado
de “Legalização do aborto e Constituição”, em especial, na abordagem dada ao Direito comparado e, por isso, merece ser citado.
Lembra o autor que “a partir da década de 60, o processo de
emancipação da mulher e o avanço na laicização dos Estados,
dentre outros fatores, desencadearam uma forte tendência à liberalização da legislação sobre o aborto. As dinâmicas variaram,
de país para país, bem como as soluções normativas adotadas,
e não seria possível, nos limites deste estudo, descrever deta-

77
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

lhadamente o que ocorreu nos inúmeros Estados que modificaram nas últimas décadas suas legislações nesta matéria. Por isso,
optou-se por privilegiar a abordagem de países em que ocorreram embates jurisdicionais relevantes sobre a nossa questão,
envolvendo matéria constitucional, considerando os objetivos
específicos do presente trabalho. Não obstante, será também
sumariada a discussão sobre questões envolvendo o aborto no
âmbito da Comissão e da Corte Européia de Direitos Humanos,
considerando o papel destacado daquelas instâncias no temário
dos direitos humanos.”
O aborto nos Estados Unidos. O caso mais conhecido em
relação a questão do aborto é certamente o travado nos Estados
Unidos. A matéria não está diretamente regulada pela Constituição norte-americana, mas no famoso caso Roe v. Wade, julgado
pela Suprema Corte em 1973, “entendeu-se que o direito à privacidade, reconhecido por aquele Tribunal no julgamento do caso
Griswold v. Connecticut, de 1965, envolveria o direito da mulher
de decidir sobre a continuidade ou não da sua gestação”. Com
base nesta orientação, a Suprema Corte, por 7 votos a 2, declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Texas, que
incriminava a prática do aborto a não ser nos casos em que este
fosse realizado para salvar a vida da gestante. Da decisão do Juiz
Harry Blackmun, vale reproduzir o seguinte trecho:
O direito de privacidade (...) é amplo o suficiente para
compreender a decisão da mulher sobre interromper
ou não sua gravidez. A restrição que o Estado imporia
sobre a gestante ao negar-lhe esta escolha é manifesta.
Danos específicos e diretos, medicamente diagnosticáveis até no início da gestação, podem estar envolvidos. A maternidade ou a prole adicional podem
impor à mulher uma vida ou futuro infeliz. O dano
psicológico pode ser iminente. A saúde física e metal
podem ser penalizadas pelo cuidado com o filho. Há
também a angústia, para todos os envolvidos, associada à criança indesejada e também o problema de
trazer uma criança para uma família inapta, psicologi-
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O Estado pode corretamente defender interesses importantes na salvaguarda da saúde, na manutenção
de padrões médicos e na proteção da vida potencial. Em algum ponto da gravidez, estes interesses
tornam-se suficientemente fortes para sustentar a
regulação dos fatores que governam a decisão sobre
o aborto (...) Nós assim concluímos que o direito de
privacidade inclui a decisão sobre o aborto, mas que
este direito não é incondicionado e deve ser sopesado em face daqueles importantes interesses estatais. ” (Sarmento, Daniel – artigo intitulado “Legalização do Aborto e Constituição” publicado no site
www.mundojuridico.adv.br em 01/10/05).
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camente ou por qualquer outra razão, para criá-la. Em
outros casos, como no presente, a dificuldade adicional e o estigma permanente da maternidade fora do
casamento podem estar envolvidos (...)

No julgamento do caso, a Suprema Corte definiu os parâmetros obrigatórios que deveriam ser observados na ocasião de
legislar sobre as questões envolvendo o aborto. “No primeiro
trimestre de gestação, o aborto deveria ser livre, por decisão da
gestante aconselhada por seu médico. No segundo semestre,
o aborto continuaria sendo permitido, mas o Estado poderia
regulamentar o exercício deste direito visando exclusivamente
proteger a saúde da gestante. Só a partir do terceiro trimestre da
gestação — período a partir do qual já existiria viabilidade da
vida fetal extra-uterina —, poderiam os Estados proibir a realização do aborto, objetivando a proteção da vida potencial do
nascituro, a não ser quando a interrupção da gravidez fosse necessária para preservação da vida ou da saúde da mãe”. (ob. cit.)
Na época em que tal decisão foi proferida, emergiu intensa
polêmica nos Estados Unidos. Os militantes do grupo Pro-Life e
os sucessivos governos liderados pelo pensamento republicano,
uniram esforços visando para a revisão desse precedente, mas, em
linhas gerais, é o que se mantém em vigor nos Estados Unidos.
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O problema na França. O confronto constitucional na
França deu-se de forma diferente do que ocorreu nos Estados
Unidos A iniciativa de legalizar o aborto partiu do legislador
e não do Judiciário. Em 1975, foi aprovada a Lei nº 75-17,
que teria vigência temporária por 5 anos, “permitindo a realização, por médico, da interrupção voluntária da gravidez
nas dez primeiras semanas de gestação, a pedido da gestante,
quando alegue que a gravidez lhe causa angústia (detresse),
ou, em qualquer época, quando haja risco à sua vida ou saúde, ou exista forte probabilidade de que o feto gestado venha
a sofrer, após o nascimento, de “doença particularmente grave
reconhecida como incurável no momento do diagnóstico”. Por este
dispositivo, deveria a gestante, antes do aborto, submeter-se a
uma consulta em determinadas instituições e estabelecimentos, que lhe forneceriam assistência e conselhos apropriados
para a resolução de eventuais problemas sociais que estivessem induzindo à decisão pela interrupção da gravidez.
Antes de a lei entrar em vigor, foi submetida ao crivo do Conselho Constitucional provocado por parlamentares que a ela se
opunham, para que exercesse o controle preventivo da constitucionalidade da norma. Em 15 de janeiro de 1975, foi proferida a
decisão reconhecendo a compatibilidade da norma com a Constituição francesa e com os outros diplomas integrantes do chamado “bloco de constitucionalidade” (Decisão reproduzida em
Favoreau, Louis; Phiplip, Löic. “Les Grandes Décisions du Conseil
Constitutionnel”. 10ª ed., Paris: Ed. Dalloz, 1999, pp. 317-318).
Na decisão em questão, “o Conselho Constitucional francês
recusou-se a apreciar a alegação de suposta incompatibilidade
entre a lei impugnada e a Convenção Européia de Direitos Humanos. Isto, porém, foi realizado pelo Conselho de Estado — última instância da jurisdição administrativa daquele país —, que
reconheceu a conformidade entre a norma em questão e o direito à vida, proclamado no art. 2º daquela Convenção. De acordo
com Louis Favoreau e Löic Philip, o Conselho de Estado, na referida decisão, partiu do princípio de que “a vida e a pessoa existem
antes do nascimento, mas que o direito correlativo que as garante não
deve ser considerado como absoluto”. (0b.cit).
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Em 1979, as normas da lei francesa de 1975 foram tornadas
definitivas. Posteriormente, em 1982, foi editada outra lei prevendo a obrigação da Seguridade Social francesa de arcar com
70% dos gastos médicos e hospitalares decorrentes da interrupção voluntária da gravidez.
E, mais recentemente, em 2001, foi promulgada a Lei 2001588, que voltou a tratar do aborto e, dentre as suas principais
inovações, ampliou o prazo geral de possibilidade de interrupção
da gravidez, de 10 para 12 semanas, e tornou facultativa para as
mulheres adultas a consulta prévia em estabelecimentos e instituições de aconselhamento e informação, que antes era obrigatória.
O Conselho Constitucional foi mais uma vez provocado e
manifestou-se no sentido da constitucionalidade da norma, afirmando, na sua Decisão no 2001-446, que “ao ampliar de 10 para
12 semanas o período durante o qual pode ser praticada a interrupção
voluntária de gravidez quando a gestante se encontre numa situação
de angústia, a lei, considerando o estado atual dos conhecimentos e
técnicas, não rompeu o equilíbrio que o respeito à Constituição impõe
entre, de um lado, a salvaguarda da pessoa humana contra toda forma de degradação, e, do outro, a liberdade da mulher, que deriva da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”.
A questão na Itália. Em 1975, a Suprema Corte Constitucional italiana declarou a inconstitucionalidade parcial do
art. 546 do Código Penal italiano, que punia o aborto sem excetuar a hipótese em que sua realização implicasse em dano
ou risco à saúde da gestante. Na sentença nº 18, proferida em
fevereiro daquele ano, a Corte afirmou:
Considera a Corte que a tutela do nascituro ... tenha
fundamento constitucional. O art. 31, parágrafo segundo, da Constituição impõe expressamente a ‘proteção da maternidade’ e, de forma mais geral, o art. 2 da
Constituição reconhece e garante os direitos invioláveis
do Homem, dentre os quais não pode não constar ... a
situação jurídica do nascituro”.
E, todavia, esta premissa – que por si justifica a intervenção do legislador voltada à previsão de sanções
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penais – vai acompanhada da ulterior consideração de
que o interesse constitucionalmente protegido relativo ao nascituro pode entrar em colisão com outros
bens que gozam de tutela constitucional e que, por
conseqüência, a lei não pode dar ao primeiro uma
prevalência total e absoluta, negando aos segundos
adequada proteção. E é exatamente este o vício de ilegitimidade constitucional que, no entendimento da
Corte, invalida a atual disciplina penal do aborto.
“Ora, não existe equivalência entre o direito não apenas à vida, mas também à saúde de quem já é pessoa,
como a mãe, e a salvaguarda do embrião, que pessoa
ainda deve tornar-se” (ob. cit.). O acórdão pode ser
obtido em Giurisprudenza Costituzionale, Ano XX,
1975, p. 117 et seq.).
Diante desta decisão, o legislador italiano editou, em 1978,
a Lei nº 194, que regulamentou detalhadamente o aborto. De
acordo com a referida lei, a gestante pode, nos primeiros noventa dias de gravidez, “solicitar a realização do aborto em casos:
(a) de risco à sua saúde física ou psíquica; (b) de comprometimento das suas condições econômicas, sociais ou familiares; (c)
em razão das circunstâncias em que ocorreu a concepção; ou
(d) em casos de má-formação fetal. Nestas hipóteses, antes da
realização do aborto, as autoridades sanitárias e sociais devem
discutir com a gestante, e, se esta consentir, com o pai do feto,
possíveis soluções para o problema enfrentado, que evitem a
interrupção da gravidez. Afora casos de urgência, foi estabelecido também um intervalo mínimo de 7 dias entre a data da
solicitação do aborto e sua efetiva realização, visando assegurar
o tempo necessário para a reflexão da gestante.”
Por outro lado, a lei em questão autorizou a realização do
aborto, em qualquer tempo, quando a “gravidez ou o parto representem grave risco de vida para a gestante, ou quando se verifiquem processos patológicos, dentre os quais relevantes anomalias fetais, que gerem grave perigo à saúde física ou psíquica
da mulher”.
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A Suprema Corte italiana, chamada a pronunciar-se sobre a
validade destas inovações, afirmou que a descriminação de certas condutas se inscreve na competência do legislador, deixando,
por isso, de conhecer das questões de constitucionalidade suscitadas. (Giurisprudenza Costituzionale, Ano XXVI, 1981, sentenza
108, fasc. 06, p. 908 et seq).
Mais recentemente, em 1997, o mesmo Tribunal julgou inadmissível uma proposta de referendo ab-rogativo, que submeteria
ao eleitorado a proposta de eliminação de toda a regulamentação
legal do aborto nos primeiros noventa dias de gestação. A Corte
manifestou o entendimento de que “a pura e simples revogação
de todas as normas que disciplinavam o aborto na fase inicial da
gravidez era incompatível com o dever constitucional de tutela
da vida do nascituro”. (Giurisprudenza Costituzionale, Ano XLII,
1997, sentenza 35, fasc. 01, p. 281 et seq.).
A compreensão na Alemanha Na Alemanha foi editada
uma lei em 1974 descriminando o aborto praticado por médico,
a pedido da mulher, nas doze primeiras semanas de gestação.
Contra esta lei foi ajuizada uma ação abstrata de inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional Federal, que veio a
ser julgada em 1975 (39 BverfGE I. As partes mais relevantes da
decisão estão reproduzidas em Kommers, Donald P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2nd. ed.,
Durham: Duke University Press, 1997, pp. 336-346).
Nesta famosa decisão, conhecida como caso “Aborto I”, a
Corte rechaçou a alegação de que o direito à vida só começaria com o nascimento, afirmando que, antes disso, o feto já é
“um ser em desenvolvimento”, dotado de dignidade e merecedor
de proteção constitucional, a qual deveria iniciar-se, de acordo
com critérios biológicos de prudência, a partir do 14º dia de gestação – momento aproximado em que se dá a nidação do óvulo
no útero materno.
O Tribunal reconheceu a relevância do direito à privacidade
da mulher grávida em questões relativas à procriação, mas afirmou que, numa ponderação, este direito deveria ceder diante
do direito à vida do feto, a não ser em certas situações especiais,

83
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

como risco à vida ou à saúde da gestante, má-formação fetal,
situação social dramática da família e gravidez resultante de violência sexual.
Firmada esta premissa, assentou a Corte que o legislador
tinha a obrigação constitucional de proteger o direito à vida
do feto. Por isso, a descriminação do aborto, tendo em vista a
relevância do bem jurídico em jogo, não poderia ser operada,
a não ser nas hipóteses específicas acima mencionadas. Diante disso, o Tribunal reconheceu, por maioria, a inconstitucionalidade da lei questionada.
Assim, em 1976 foi alterada a legislação para se adequar com
a decisão da Suprema Corte. A nova norma proibia e incriminava
o aborto, em regra, mas contemplava diversas exceções ligadas
não só ao risco à saúde e à vida da mãe, mas também a casos de
patologias fetais, violação e incesto e razões sociais e econômicas.
Mais tarde, com a unificação da Alemanha, foi necessária a
edição de nova legislação sobre a matéria, visando conciliar o
tratamento dispensado ao tema na antiga Alemanha Oriental
– em que o aborto era livre no primeiro trimestre de gestação –
com aquele existente na Alemanha Ocidental, acima descrito.
Com este objetivo, foi elaborada nova lei, promulgada em
1992, que permitia, mais uma vez, a prática do aborto nos primeiros três meses de gravidez. Porém, “a norma dispunha que,
antes de realizar a interrupção da gravidez, a gestante deveria
submeter-se a um serviço de aconselhamento, que tentaria demovê-la da idéia, e aguardar um período de três dias. A principal característica da nova legislação estava no fato de que visava
evitar o aborto através de mecanismos não repressivos, criando
medidas de caráter educativo, de planejamento familiar, benefícios assistenciais, dentre outros, no afã de eliminar as causas
materiais que levam as mulheres a procurarem a interrupção da
gravidez.” (ob. cit).
Mais uma vez, a legislação foi contestada na Suprema Corte Constitucional, que decidiu, em 1993, a questão conhecida
como “Aborto II”. Neste julgamento, ela considerou inconstitucional a legalização do aborto na fase inicial de gestação, a
não ser em casos especiais, em que a continuidade da gravidez
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Os embriões possuem dignidade humana; a dignidade não é um atributo apenas de pessoas plenamente
desenvolvidas ou do ser humano depois do nascimento... Mas, na medida em que a Lei Fundamental
não elevou a proteção da vida dos embriões acima de
outros valores constitucionais, este direito à vida não
é absoluto... Pelo contrário, a extensão do dever do
Estado de proteger a vida do nascituro deve ser determinada através da mensuração da sua importância
e necessidade de proteção em face de outros valores
constitucionais. Os valores afetados pelo direito à
vida do nascituro incluem o direito da mulher à proteção e respeito à própria dignidade, seu direito à vida
e à integridade física e seu direito ao desenvolvimento
da personalidade...
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representasse um ônus excessivo para a gestante. No entanto,
ela afirmou que a proteção ao feto não precisava ser realizada
necessariamente através dos meios repressivos do Direito Penal
e poderia ser buscada através de outras medidas de caráter assistencial e administrativo. Vale transcrever alguns trechos relevantes sobre a decisão:

Embora o direito à vida do nascituro tenha um valor
muito elevado, ele não se estende ao ponto de eliminar todos os direitos fundamentais das mulheres à
autodeterminação. Os direitos das mulheres podem
gerar situação em que seja permissível em alguns casos, e até obrigatório, em outros, que não se imponha
a elas o dever legal de levar a gravidez a termo...
Isto não significa que a única exceção constitucional
admissível (à proibição do aborto) seja o caso em que
a mulher não possa levar a gravidez até o fim quando
isto ameace sua vida ou saúde. Outras exceções são
imagináveis. Esta Corte estabeleceu o standard do
ônus desarrazoado para identificação destas exceções
... O ônus desarrazoado não se caracteriza nas circunstâncias de uma gravidez ordinária. Ao contrário, o
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ônus desarrazoado tem de envolver uma medida de
sacrifício de valores existenciais que não possa ser exigida de qualquer mulher. Além dos casos decorrentes
de indicações médicas, criminológicas e embriopáticas que justificariam o aborto, outras situações em
que o aborto seja aceitável podem ocorrer. Este cenário inclui situações psicológicas e sociais graves em
que um ônus desarrazoado para a mulher possa ser
demonstrado.
Mas devido ao seu caráter extremamente intervencionista,
o Direito Penal não precisa ser o meio primário de proteção legal. Sua aplicação está sujeita aos condicionamentos
do princípio da proporcionalidade ... Quando o legislador
tiver editado medidas adequadas não criminais para a
proteção do nascituro, a mulher não precisa ser punida
por realizar um aborto injustificado ..., desde que a ordem
jurídica estabeleça claramente que o aborto, como regra
geral, é ilegal” O acórdão está parcialmente reproduzido em língua inglesa em Kommers, Donald, A.B.,
Catholic University; Ph.D., University of Wisconsin,
1962. (The Federal Constitution Court in the German
Political System. Comparative Political Studies, v. 26,
no 4, p. 470-491, jan. 1994).
Em 1995, uma nova lei foi editada para adequar-se à decisão
da Corte Constitucional. O novo diploma, afora as hipóteses de
aborto legal, referidas na decisão, descriminou as interrupções
de gravidez ocorridas nas primeiras 12 semanas de gestação. A
lei estabeleceu um procedimento pelo qual a mulher que queira
praticar o aborto deve recorrer a um serviço de aconselhamento, que tentará convencê-la a levar a termo a gravidez. Depois
disso, há um intervalo de três dias que ela deve esperar para, só
então, poder submeter-se ao procedimento médico de interrupção da gravidez.
A solução portuguesa. Em Portugal, o Tribunal Constitucional reconheceu, no Acórdão 25/84, proferido no exercício

86
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

ação parlamentar

de controle preventivo de constitucionalidade, a legitimidade
constitucional de lei lusitana que permitira o aborto em circunstâncias específicas – risco à vida ou à saúde física ou psíquica da mãe, feto com doença grave e incurável e gravidez
resultante de violência sexual.
A norma em questão fora impugnada em razão de suposta violação ao direito à vida do nascituro. Na sua decisão, o Tribunal
afirmou que “a Constituição de Portugal tutela o direito a vida
do feto, mas não com a mesma intensidade com que protege o
direito à vida de pessoas já nascidas. Aduziu, assim, que a questão da autorização legal do aborto depende de ponderação entre
este direito à vida do nascituro com outros direitos fundamentais
da mãe, e que o sopesamento de interesses constitucionais feito
no caso pelo legislador não deveria ser censurado” (ob. cit). Vale
destacar os seguintes trechos:
“A idéia de uma capacidade jurídica apenas restrita do
nascituro perde ... o caráter chocante se se considera
que o nascituro, enquanto já concebido, é já um ser
vivo humano, portanto, digno de proteção, mas enquanto ‘não nascido’, não é ainda um indivíduo autônomo e, nesta medida, é só um homem em devir..”.
A matéria relativa à colisão ou situação conflitual
que pode gerar-se entre os valores ou interesses do
nascituro e os da mãe merece ser aprofundada mais
um pouco...
E assim, o conflito dos dois bens ou valores pode ter
uma solução diferente daquela que teria se o conflito
se desenhasse após o nascimento. Para o demonstrar
basta a tradição jurídica nacional que nunca equiparou aborto ao homicídio. As concepções sociais dominantes são no mesmo sentido.
Em todo caso, o sacrifício de uma em face da outra,
embora devendo ser proporcional, adequado e necessário à salvaguarda da outra..., pode ser maior ou
menor, em face da ponderação que o legislador faça
no caso concreto, sempre restando então uma certa
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liberdade conformativa para o legislador, dificilmente
controlável pelo juiz, pelo Tribunal Constitucional.”
(O acórdão encontra-se reproduzido na íntegra em
Miranda, Jorge. Jurisprudência Constitucional Escolhida, vol. I. Lisboa: Universidade Católica Editora,
1996, pp. 163-24).
A polêmica em torno da questão que trata da existência de
um direito à vida por parte do nascituro voltou a ser aflorada
pelo Tribunal Constitucional no Acórdão nº 85, proferido em
1985, que dispõe:
...a vida intra-uterina não é constitucionalmente irrelevante ou indiferente, sendo antes um bem constitucionalmente protegido, compartilhando da protecção conferida em geral à vida humana, enquanto
bem constitucional objectivo (Constituição, art. 24,
no 1). Todavia, só as pessoas podem ser titulares de direitos fundamentais – pois não há direitos fundamentais sem sujeito – pelo que o regime constitucional
de proteção especial do direito à vida, como um dos
‘direitos, liberdades e garantias pessoais’, não vale diretamente e de pleno para a vida intra-uterina e para
os nascituros.
É este um dado simultaneamente biológico e cultural,
que o direito não pode desconhecer e que nenhuma
hipostasiação de um suposto ‘direito a nascer’ pode
ignorar: qualquer que seja a sua natureza, seja qual
for o momento em que a vida principia, a verdade
é que o feto (ainda) não é uma pessoa, um homem,
não podendo por isso ser directamente titular de direitos fundamentais enquanto tais. A protecção que
é devida ao direito de cada homem à sua vida não é
aplicável directamente, nem no mesmo plano, à vida
pré-natal, intra-uterina.
E, mais recentemente, o tema do aborto foi retomado pelo
referido Tribunal Constitucional no Acórdão nº 288, proferido
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em 1998. Tratava-se agora do controle preventivo de constitucionalidade de uma proposta de referendo, versando sobre a descriminalização geral do abortamento, por vontade da gestante,
realizado nas primeiras 10 semanas de gestação em estabelecimento de saúde oficial. Neste julgamento, reiterou a Corte lusitana o seu entendimento de que a vida intra-uterina é protegida
pela Constituição, mas não com a mesma intensidade da vida de
pessoas já nascidas. Daí porque, admitiu a ponderação entre esta
vida e direitos fundamentais das mulheres, considerando que o
tempo de gestação afigurava-se critério adequado para solução
desta colisão de interesses constitucionais. Nas palavras do Tribunal português:
Esta tutela progressivamente mais exigente à medida
que avança o período de gestação, poderia encontrar,
desde logo, algum apoio nos ensinamentos da biologia, já que o desenvolvimento do feto é um processo
complexo em que ele vai adquirindo sucessivamente características qualitativamente diferentes... Mas
o que releva, sobretudo, é que essa tutela progressiva
encontra seguramente eco no sentimento jurídico colectivo’, sendo visível que é muito diferente o grau
de reprovação social que pode atingir quem procure
eventualmente ‘desfazer-se’ do embrião logo no início de uma gravidez ou quem pretenda ‘matar’ o feto
pouco antes do previsível parto; aliás, esse sentimento
jurídico colectivo, que não pode deixar de ser compartilhado por povos de uma mesma comunidade
cultural alargada que encontra sua expressão na união
Européia, encontra-se bem reflectido na legislação dos
países que a compõem...
Ora, poderá acrescentar-se, a harmonização entre a
protecção da vida intra-uterina e certos direitos da
mulher, na procura de uma equilibrada ponderação
de interesses, é suscetível de passar pelo estabelecimento de uma fase inicial do período de gestação em
que a decisão sobre uma eventual interrupção da gravidez cabe à própria mulher.”
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No referendo, cuja validade o Tribunal reconhecera, a proposta
de legalização incondicionada do aborto no início da gestação foi
derrotada (houve índice elevadíssimo de abstenção, só tendo votado 31,9% dos eleitores inscritos). Embora não se tratasse de consulta popular vinculativa, o legislador português seguiu a orientação referendária, rejeitando a mudança legislativa pretendida.
Assim, hoje, em Portugal, o aborto só é legal em casos específicos,
de risco de vida ou saúde materna, má-formação ou doença incurável do feto e gravidez decorrente de violência sexual.
Orientação espanhola. Em 1985 foi aprovado o projeto
de lei que modifica o Código Penal espanhol, passando a permitir às gestantes a realização do abortamento, por médico, em
casos de risco grave para a sua vida ou saúde física ou psíquica,
em qualquer momento; em caso de gestação decorrente de estupro, nas primeiras 12 semanas de gravidez; e em hipótese de
má-formação fetal, nas primeiras 22 semanas.
Um grupo de parlamentares contrários ao aborto impugnou
o projeto na Corte Constitucional, que, no exercício do controle
preventivo de constitucionalidade, decidiu que a autorização da
interrupção da gravidez, naquelas hipóteses, não feria a Constituição. Não obstante, a Corte, no Acórdão 53/1985, declarou a
inconstitucionalidade do projeto, por considerar que ele falhara
ao não exigir, nos casos de aborto terapêutico ou eugênico, um
prévio diagnóstico feito por médico diverso daquele que realizaria o procedimento de interrupção da gravidez.
No citado acórdão, adotou-se também como premissa a idéia
de que a vida do nascituro é protegida pela Constituição, mas
não com a mesma intensidade com que se tutela a vida humana
após o nascimento.
Para a Corte espanhola, “não há um direito fundamental à
vida do embrião ou feto, muito embora esta vida seja um bem
constitucionalmente protegido. Daí, concluiu o Tribunal no
sentido da admissibilidade da realização de ponderação entre
a vida do embrião e outros direitos da gestante que não a própria vida” (ob. cit.)
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...não podem contemplar-se tão-somente desde a perspectiva dos direitos da mulher nem desde a proteção da vida
do nascituro. Nem esta pode prevalecer incondicionalmente
frente àqueles, nem os direitos da mulher podem ter primazia absoluta sobre a vida do nascituro ... Por isso, na
medida em que não se pode afirmar de nenhum deles (os
interesses em conflito) seu caráter absoluto, o intérprete
constitucional se vê obrigado a ponderar os bens e direitos
... tratando de harmonizá-los se isto for possível ou, em
caso contrário, precisando as condições e requisitos em que
se poderia admitir a prevalência de um deles. (Acórdão
disponível no site http://www.boe.es. O texto reproduzido foi traduzido livremente por Daniel Sarmento).

ação parlamentar

Nesse contexto, conclui-se que os casos envolvendo o aborto,
são as mesmas possibilidades de interrupção voluntária da gravidez da norma anterior. Esta lei se encontra até hoje em vigor.
Ressalta-se que, na prática, tem prevalecido na Espanha um
conceito muito amplo de risco à saúde psíquica da mulher, aumentando com isto as possibilidades de aborto legal.

Nesta mesma decisão, a Corte espanhola refutou a alegação
de inconstitucionalidade do projeto de lei questionado, por
violação ao direito dos pais. Estes, pelo projeto, não tinham de
ser consultados antes da interrupção da gravidez. Mas, para o
Tribunal, tal fato não ensejaria qualquer inconstitucionalidade,
uma vez que “a peculiar relação entre a grávida e o nascituro faz
com que a decisão afete primordialmente àquela”.
No Canadá. No Canadá, a Corte Constitucional, no julgamento do caso Morgentaler. Smoling and Scott v. The Queen,
proferido em 1988 também reconheceu que as mulheres possuem o direito fundamental à realização do aborto. Discutia-se,
na hipótese, a conformidade com a Carta de Direitos e Liberdade do Canadá, de 1982, de uma lei de 1969 que criminalizava
o aborto, estabelecendo como única exceção a hipótese em que
um comitê terapêutico composto por três médicos atestasse
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que a continuidade da gravidez traria riscos à vida ou à saúde
da gestante.
Naquela decisão, relatada pelo Chief Justice Dickson, declarou-se que “forçar uma mulher, pela ameaça de sanção criminal, a levar uma gravidez até o fim, a não ser que se enquadre
em certos critérios sem relação com suas próprias prioridades
e aspirações constituem uma profunda interferência no corpo
da mulher e, por isso uma violação da sua segurança pessoal”
(A discussão do caso e os trechos mais importantes do Acórdão
encontram-se em Jackson, Vicki C. & Tushnet, Mark, “Comparative Constitucional Law,. New York: Foundation Press, 1999, pp.
76-113). (ob. cit.).
Outro fundamento adicional em que se baseou a Corte canadense foi o fato de que o procedimento previsto na legislação para
permissão do aborto encerrava o risco de um grande atraso na
realização do procedimento médico, o que trazia abalo emocional
para as gestantes, além de aumentar o risco para a sua saúde.
A Convenção européia de Direitos Humanos. A Convenção européia de Direitos Humanos não dispõe expressamente sobre a proteção ao nascituro. Contudo, a Comissão foi
provocada na década de 80 por um cidadão inglês, que afirmava que a decisão unilateral de sua mulher de realizar o aborto,
realizada com amparo na legislação inglesa – o Abortion Act de
1967 – violava o direito à vida, previsto no art. 2º daquela Convenção, assim como o direito à privacidade familiar, consagrado
no seu art. 8º. A Comissão declarou inadmissível o requerimento, argumentando que a palavra “pessoa”, utilizada no art. 2º da
Convenção, só seria aplicável a indivíduos já nascidos. E conclui que, em se tratando de interrupção da gestação realizada
na fase inicial de gravidez, o direito à vida familiar do genitor
potencial deveria ceder, numa ponderação, ante os direitos à
saúde e ao respeito da vida privada da mãe.
Já o caso levado à Corte Européia de Direitos Humanos, julgado em 1992, envolvia a Irlanda, país que, pela fortíssima influência católica, tem a legislação mais repressiva de toda a Europa
e proíbe o aborto em todos os casos. Tendo em vista o teor da
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legislação irlandesa e a facilidade de deslocamento no âmbito
europeu, tornou-se comum que mulheres irlandesas viajassem
para o exterior – sobretudo para a Inglaterra, que possui regulamentação bastante liberal na matéria – em busca do aborto seguro. Duas clínicas de aconselhamento, que vinham fornecendo
informações sobre instituições inglesas que realizavam aborto,
foram proibidas de continuar a fazê-lo, por decisão da Suprema
Corte da Irlanda, que se baseou na tutela do direito à vida do
nascituro. Diante disso, as clínicas recorreram ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, alegando que houvera ofensa ao
direito humano ao fornecimento e recebimento de informações.
Sem examinar a questão relacionada à existência seja de um
direito ao aborto, seja de um direito à vida do nascituro, a Corte
pronunciou-se pela invalidade das restrições, em razão de ofensa ao princípio da proporcionalidade, afirmando que a medida
adotada pelo Estado irlandês teria sido excessiva.
É importante compreender que, muito embora a Corte não
tenha examinado a questão do direito ao aborto, infere-se da
sua decisão que a vida intra-uterina não pode ser protegida com
a mesma intensidade que a vida de pessoa nascida. Com efeito,
ninguém questionaria o poder de um Estado de proibir o fornecimento de informações contendo endereços, telefones e contatos
de assassinos, visando a encomenda de homicídios. O tratamento diferente dado ao caso revela, portanto, uma posição que, nas
suas entrelinhas, recusa qualquer equiparação entre a proteção
da vida do nascituro e a do indivíduo após o nascimento. E esta
postura se evidencia também na parte da decisão em que a Corte, rebatendo a argumentação do governo irlandês, afirmou que
o aumento da procura de abortos no exterior por mulheres irlandesas devia-se não ao trabalho das clínicas de aconselhamento,
mas ao excessivo rigor da legislação daquele país.
O Pacto da Costa Rica e a Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem (Bogotá – 1948). O art. 1º
estabelece que “todo ser humano tem direito á vida, à liberdade
e segurança de sua pessoa”. Tal declaração motivou grande polêmica sobre se o aborto violaria o contido em tal dispositivo.
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A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, chamada a
apreciar o assunto, deixou firmada a orientação de que o direito ao abordo não viola a Declaração (Resolução no 23/81).
Em tal decisão, houve apreciação do contido no Pacto de São
José da Costa Rica (1969) que no art. 4º se refere à proteção da
vida em geral.
Esclareceu-se, na oportunidade, que a cláusula em geral não
significa imunidade do feto a qualquer intervenção, mas que o
problema fosse decidido pelo direito positivo de todos os Estados. Foi o que deixou firmado a OEA (Ata da segunda sessão plenária – Ser. K/XVI/1.2) ao decidir que “o Brasil e Estados Unidos
interpretam o texto do art. 4º, inciso I, n o sentido de que deixa
à discricionariedade dos Estados Parte o conteúdo da legislação à
luz de seu desenvolvimento social”.
Em sendo assim, vê-se que à luz do Direito Internacional, o
Brasil não se acha vinculado a qualquer pré-conceito que possa
informar o direito interno a propósito do tema.
Também se pode mencionar a Convenção sobre todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW) em seu artigo 12
determina que os países derroguem as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. Daí se recomendar ao país que tome providências para evitar os malhes de
abortos clandestinos e inseguros.
A laicidade do Estado. A questão do aborto é, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais polêmicos. Talvez não haja
nenhum outro tema que provoque reações tão exaltadas como
o aborto. Essas reações devem-se não apenas à transcendência
dos interesses envolvidos, mas também, por abranger questões
religiosas e morais.
Para Daniel Sarmento (ob. cit. p.23) “a questão da laicidade
do Estado, considerada na sua essência, não se esgota na vedação
de adoção explícita pelo governo de determinada religião, nem
tampouco na proibição de apoio ou privilégio público a qualquer confissão. Ela vai além, e envolve a pretensão republicana
de delimitar espaços próprios e inconfundíveis para o poder político e para a fé”.
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Para de De Plácido e Silva: “LAICO. Do latim laicus, é o mesmo que leigo, equivalendo ao sentido de secular, em oposição do
de bispo, ou religioso.” (SILVA. De Plácido. Vocabulário Jurídico.
12ª ed. v. III, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 45).
O termo laico remete-nos, obrigatoriamente, à idéia de neutralidade, indiferença. Para Celso Ribeiro Bastos, “a liberdade de
organização religiosa tem uma dimensão muito importante no
seu relacionamento com o Estado. Três modelos são possíveis:
fusão, união e separação. O Brasil enquadra-se inequivocadamente neste último desde o advento da República, com a edição
do Decreto119-A, de 17 de janeiro de 1890, que instaurou a separação entre a Igreja e o Estado. O Estado brasileiro tornou-se
desde então laico. (...) Isto significa que ele se mantém indiferente às diversas igrejas que podem livremente constituir-se.” (Bastos, Celso Ribeiro, “Curso de Direito Constitucional”, 19ª ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 1998, pág. 178).
Nos ensinamentos de José Afonso da Silva, “o símbolo de
religiosidade consta de todas as nossas Constituições. No Império, D.Pedro I invocara a graça de Deus e a unânime aclamação
dos povos. A esse tempo a religião católica era estatal. A de
1891 não invocara Deus, pois a República nascia sob o signo
da separação entre Estado e Igreja. Firmava-se a idéia do Estado
leigo, e, por isso, sua Constituição não deveria invocar a divindade.” (ob. cit. pág. 25).
No Estado laico, a fé é uma questão pessoal e não comporta
nenhuma exceção quanto a isso.
O Estado, no exercício da atividade pública, deve basear-se em
razões igualmente públicas, ou seja, em “razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral independa de convicções
religiosas ou metafísicas particulares” (Rawls, John. “Liberalismo
Político”. Tradução: Sergio René Madero Baez, México: Fondo de
Cultura Econômica, pág. 204/240).
O pluralismo de idéias que se traduz em crenças e fé é característica essencial no mundo contemporâneo. “Dentro de um
mesmo Estado, existem pessoas que abraçam religiões diferentes
— ou que não adotam nenhuma —; que professam ideologias
distintas; que têm concepções morais e filosóficas díspares ou até
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antagônicas. Sobre razões públicas, veja-se Rawls, John, “Liberalismo Político”. Tradução. Sergio René Madero Baez, México:
Fondo de Cultura Econômica, pág. 204/240).
O Estado deve respeitar estas escolhas e orientações de vida,
não lhe sendo permitido usar do seu aparato repressivo, nem mesmo do seu poder simbólico, para coagir o cidadão a adequar sua
conduta às concepções hegemônicas na sociedade. Como expressou a Corte Constitucional alemã, na decisão em que considerou inconstitucional a colocação de crucifixos em salas de aula
de escolas públicas, “um Estado no qual membros de várias ou até
conflituosas convicções religiosas ou ideológicas devam viver juntos só
pode garantir a coexistência pacífica se se mantiver neutro em matéria
de crença religiosa (...). A força numérica ou importância social da comunidade religiosa não tem qualquer relevância (BVerfGE)” (1995).
É imperativo, não só sob o prisma ético, como também sob
a perspectiva jurídico-constitucional, que os atos estatais, como
as leis, medidas administrativas e decisões judiciais, baseiem-se
em argumentos que possam ser aceitos por todos os que se disponham a um debate franco e racional – mesmo pelos que não
concordarem com o resultado substantivo alcançado. Caso contrário, haverá tirania – eventualmente tirania da maioria sobre a
minoria – mas jamais autêntica democracia.
Dados estatísticos sobre o problema. Em recente artigo
intitulado de “Mulheres e os direitos à existência”, publicado
em 11/05/2008, no jornal Folha de São Paulo, Opinião – A3, o
autor, Dr. Miguel Srougi, escreve que “segundo a OMS, são realizados a cada ano cerca de 50 milhões de abortos no mundo, 19
milhões dos quais de forma clandestina e insegura. No Brasil, de
acordo com dados do Ipas e da Uerj, são efetuados cerca de 1,1
milhão de abortos anualmente, 75% deles induzidos voluntariamente e executados de maneira insegura (...) em decorrência
das complicações cerca de 11 mil brasileiras morrem (...) Se às
brasileiras fosse dado o direito e o fácil acesso ao aborto seguro,
morreriam menos de mil mulheres ao ano (...) vale lembrar a
experiência vivida pelos romenos. No período do ditador Ceausescu e de leis extremamente restritivas, morriam por compli-
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cações do aborto 148 mulheres para cada 100.000 nascimentos
vivos. Com a liberação do regime, maior respeito aos direitos
humanos e legalização do aborto, o número de óbitos caiu para
9 em 100.000, com redução proporcional no número de mulheres injuriadas pelo processo.”
Em outro texto que se traz à baila para conhecimento e servir de base à discussão, consta: “O Brasil gasta por ano cerca de
US$ 10 milhões no atendimento das complicações do aborto
inseguro, revela dossiê da Rede Feminista de Saúde, entidade
que reúne mais de 200 organizações de mulheres. O documento
será entregue à comissão tripartite, que discutirá o projeto de
descriminalização do aborto no país. No dossiê, obtido com exclusividade pela Folha, foram acompanhados casos de mulheres
que praticaram aborto ou sofreram abortos espontâneos e que
passaram por curetagens em hospitais públicos, entre 1999 e
2002. Também foram mapeadas as mortes por abortamentos.
No Brasil, o aborto é a quarta causa de mortalidade materna.
Elaborado a partir de consulta no DataSus (Departamento de
informática do Sistema Único de Saúde), o documento mostra
que, anualmente, são feitas cerca de 238 mil internações por
aborto na rede pública de saúde, a um custo médio unitário de
R$ 125, totalizando R$ 29,7 milhões. As maiores taxas de curetagens estão no Nordeste (5,5 a cada 1.000 mulheres), no Norte
(4,48) e no Sudeste (4,13). A menor taxa está no Sul (2,65). Não
estão computados os atendimentos realizados na rede privada.
Há uma unanimidade entre os pesquisadores de que tanto o
número de abortos oficialmente registrados como os gastos com
esses procedimentos estão muito aquém da realidade. O Instituto Alan Guttmacher — instituição norte-americana que realiza
pesquisas sobre saúde sexual e reprodutiva — estima que apenas
uma em cada cinco mulheres procure o hospital. As projeções
dão conta de que casos de abortos clandestinos ultrapassem 1
milhão por ano no Brasil. Os casos que chegam aos hospitais
são, em geral, referentes a complicações. ‘Mulheres pobres que
estão com hemorragia intensa ou infecção’, descreve o médico Aníbal Faúndes, professor da Unicamp (...).” (Dados obtidos através da Secretaria de Estado de Saúde, artigo intitulado:
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“Complicações do aborto inseguro custam US$ 10 mi ao ano ao
país”, Cláudia Collucci 11/01/2006).
As estatísticas de países de todo o mundo demonstram que
onde o aborto não é incriminado as taxas são menores. Neste sentido, “países que incriminam o aborto, como é o caso do Brasil,
não têm suas taxas de abortamento diminuídas. Ao contrário,
os números de abortos ilegais, e conseqüentemente inseguros,
são altos, bem como a taxa de mortalidade materna, decorrente
das complicações deste tipo de procedimento”, diz Dr. Jefferson
Drezett durante conferência no Painel de Descriminalização do
Aborto, realizada em Brasília no dia 07 de junho 2005 e organizada pela Secretaria de Políticas Especiais para Mulheres, SPM. Em
países como a Holanda, onde o aborto é legalizado, as taxas são
menores, mas em casos de países com legislações mais punitivas,
como no Brasil, ainda sim estas taxas permanecem altíssimas (...).
Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMC – anualmente
setenta e cinco milhões de gestação são indesejadas o que indica
que 35 a 50 milhões de aborto são induzidos, destes 20 milhões
são abortos inseguros. Deste modo, 70 a 80 mil mulheres morrem
por complicações devido ao aborto inseguro, sendo que 95% deste ocorrem em países em desenvolvimento”.
Publicação rotulada “Juízes para a democracia” (ano 12, no 45,
março-maio de 2008 – que pode ser encontrada em www.ajd.org.br
relata situações dramática e números bastante expressivos sobre o
assunto, que se dispensa de transcrever, por serem confirmações dos
dados já apontados.
Precedente. Esta Câmara, em decisão plenária anterior, datada de 25 de abril de 1996 entendeu por rejeitar texto proposto para incluir a “proteção da vida desde a concepção”, por 351
votos contrários.
Na hipótese da aprovação pelo Plenário da Câmara, tal decisão significaria a vedação de qualquer hipótese de aborto.
Não foi esta a decisão que prevaleceu.
O voto do eminente deputado relator. O eminente deputado relator Eduardo Cunha proferiu voto excelente e bem fun-
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damentado. De início, definiu o que se tem por aborto, com base
em Orlando Soares. Posteriormente, esclareceu quais os tipos de
aborto, calcado em Rogério Greco. Dramatizou ao invocar Wanda
Franz, transcrevendo afirmativa de que quando uma mulher aceita o aborto, assiste à execução de seu filho.
Na seqüência, afirma que o controle de constitucionalidade é
vertical e que os atos dos poderes devem estar em consonância com
os direitos fundamentais, na esteira de Gilmar Mendes. Assenta sua
afirmação seguinte em Alexandre de Moraes e transcreve doutrina
do atual Ministro Cezar Peluso sobre os direitos do nascituro.
Posteriormente, transcreve trechos de orientações lançadas
no julgamento da Lei de Biossegurança e faz alusão ao Estatuto
da Criança e do Adolescente (lei no 8.069/90 – ECA).
Conclui afirmando que o aborto não constitui direito subjetivo da mulher e finaliza pela inconstitucionalidade das proposições em exame.
Aproximando a conclusão e síntese dos argumentos
expendidos. Ora, o parecer do eminente parlamentar não se
sustenta, seja à luz dos princípios albergados pela Constituição
da República, seja pelas leis complementares e ordinárias que
formam o todo do ordenamento jurídico do país.
A sociedade do século XXI busca pensar o tema de que se cuida levando em consideração o direito à autonomia reprodutiva
da mulher e o planejamento familiar.
Neste contexto, conclui-se que a legislação sobre aborto, elaborada sem qualquer atenção em relação aos direitos humanos
básicos da mulher e sem atentar a necessidade de concretizar o
princípio da livre decisão do casal como forma de fortalecer o
princípio da dignidade humana, está ultrapassada e, por isso,
deve sofrer reparos de ordem formal e material para adaptar-se
melhor aos novos tempos evoluindo com a sociedade.
Excelente trabalho foi realizado por Jeifson Ribeiro dos Santos
na revista “Consulex”, ano XII, nº 273, de 31 de maio de 2008,
págs. 42/47.
Em verdade, temos que enfrentar o tema sem medo de preconceitos e pior, de obscurantismo religioso. Temos um grave
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problema social a superar. Temos mortes e mortes de mães que
a todo instante, seja por que forma ocorra a gravidez, vêm-se
desamparadas pelo Estado. Arriscam e sujeitam-se a sofrer danos
físicos, mas querem ver-se livres de um ser que não pediram.
Queriam simplesmente uma relação sexual e vêm-se às voltas
com um ser que não desejavam.
Como deve o Estado e apenas ele cuidar do assunto? Seria
exagero afastar a religião de qualquer intromissão no assunto?
Há o confronto entre princípios. A Constituição no caput do
art. 5º eleva alguns direitos como essenciais, tais como a vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Colocou
todos em pé de igualdade. Posteriormente, identifica outros, não
menos importantes, como o pensamento, a consciência, a crença, a atividade intelectual, artística, científica, a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem, a casa, a correspondência e
dados, a comunicação telefônica, a reunião, a liberdade associativa, a saúde, etc.
Todos são princípios fundamentais para o pleno desenvolvimento da vida em coletividade. Todos exigem do Estado ou
omissão (direitos negativos) ou uma ação (direitos positivos).
Como ensina Gilmar Ferreira Mendes, “a garantia dos direitos
fundamentais enquanto direitos de defesa contra intervenção
indevida do Estado e contra medidas legais restritivas dos direitos de liberdade não se afigura suficiente para assegurar o pleno
exercício da liberdade” (“Direitos fundamentais e controle de
constitucionalidade”, 2ª. Ed., revista, ed. Celso Bastos, São Paulo, 1999, pág. 44).
No caso que se analisa, cuida-se de direito que exige as duas
posturas, a negativa e a positiva. Na primeira hipótese, o Estado
não pode proibir. Através da abstenção do Estado garante-se o
exercício do direito. A saber, se o Estado não age, cabe à mulher
exercer outro direito seu, qual seja, de sua intimidade e abortar.
Quando menos, exerce, em sendo casada ou tendo convivência
regular, o direito ao planejamento familiar, tal como deflui do
parágrafo 7º do art. 226 da Constituição Federal.
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De outro lado, o Estado deve agir para garantir o exercício do
direito, qual seja, deve colocar à disposição da mulher o aparato
médico e laboratorial para que ela exerça seu direito.
Dir-se-á que há um direito maior que o outro? Dir-se-á que
o princípio à vida é superior? Seria o direito à vida superior,
por encontrar-se no caput do artigo 5º? Entendo que se trata de
mera posição topológica do texto e não de prioridade de direito.
Melhor dizendo, a vida á pressuposto do exercício dos demais
direitos e não sobrepaira sobre os demais. Senão, vejamos. O
direito à propriedade acha-se, posteriormente, disciplinado em
diversos dispositivos (incisos XXII e XXIII do art. 5º). O da liberdade encontra-se explicitado em diversos outros itens (VI,
VIII, IX, XVII, etc.). O da igualdade da mesma forma. A vida,
igualmente (vedação da pena de morte, salvo em caso de guerra
– letra a do inciso XLVII).
Não se pode dizer, pois, que a vida tem caráter absoluto, em
nosso direito, tanto que admite a pena de morte em caso de
guerra. Afirmar-se-á, pois, que é a exceção. Evidente que é assim.
Não se constitui a morte em direito e sim em exceção ao direito
à vida.
O que se afirma é que a vida não é um direito absoluto, de forma
a impedir que o Estado possa agir.
Se assim é, pode-se questionar o começo da vida, para que
possa merecer proteção do Estado.
Platão, retratando discussões que teve Sócrates, revela que
pode haver até quem considere a morte um bem superior à vida
(“Fedon”, ed. UnB, Imprensa oficial, 2000, pág. 36, item 62). Ao
filosofar, Sócrates sustenta que há a alma e o corpo e estar morto
significa que “o corpo, uma vez separado da alma, subsiste em si
e por si mesmo, à parte dela: tal como a alma, uma vez separada
do corpo, subsiste em si e por si mesma, à parte dele” (idem, ibidem, item 64 c). Enfrentando o tema, o filósofo afirma que “é do
que está morto que os seres vivos e as pessoas provêm...” (idem,
ibidem, item 71, d).
Para Sócrates há um eterno reviver.
Interessante a opinião de Agostinho ao analisar os homicídios
considerados não criminosos (veja-se a relatividade das afirma-
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ções). Esclarece que “algumas vezes, seja como lei geral, seja por
ordem temporária e particular, Deus ordena o homicídio” (“A
cidade de Deus”, ed. Vozes, 5ª. Ed., 1989, Capítulo XXI, pág. 51).
Prossegue, afirmando que “não é moralmente homicida quem
deve à autoridade o encargo de matar, pois não passa de instrumento, como a espada com que fere. Desse modo, não infringiu
o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra ou, no exercício
do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade
da razão mais justa, puniu de morte criminosos” (idem, ibidem).
Não somos contrários à vida. Somos pela existência da vida
com dignidade humana, com condições reais e mínimas de sobrevivência numa sociedade cada vez mais exigente.
A serena análise da matéria impõe algumas ponderações,
que seguem:
1.

O direito à vida não é absoluto.

2.

Há a pena de morte, em caso de guerra.

3.

Se não aceitarmos o item 0l as hipóteses de aborto consagradas no direito brasileiro (estupro e risco de vida da
mulher) deverão ser tidas por revogadas, por incompatibilidade vertical.

4.

Se aceitarmos o item 0l, não há inconstitucionalidade nas hipóteses previstas no item 03, o que nos leva
à conclusão de que outras possibilidades se abrem.
Isto é, o legislador pode criar outras hipóteses de descriminação ou eliminar o tipo penal do aborto, impondo a descriminação.

5.

No confronto dos direitos, dos valores e dos princípios,
há que se efetuar a análise de otimização, isto é, qual
o princípio ou o valor ou o direito que se sobrepõe ao
outro, no caso concreto.

6.

A partir de tal raciocínio, poder-se-ia pensar que se é a
favor do aborto indiscriminado. Não é isso que se afirma.
Nem é o que se conclui do desenvolver das premissas.
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O sorites (série de proposições encadeadas de maneira
que o atributo da primeira seja sujeito da segunda) se
mostra perfeito, o que legitima o raciocínio.

8.

Não há, pois, inconstitucionalidade, de forma a se rejeitar, de plano a proposição apresentada.

O que me parece curial é que se cuida de um confronto entre
direitos. Ao direito à vida, na situação específica, confronta o
direito da mulher à intimidade, à disponibilidade de seu próprio corpo, de sua saúde.
Não pode, jamais, o Estado obrigar a mãe, por mais sagrada
que seja a maternidade, a suportar um filho que ela não quer ou
não quis. O Estado deve buscar a felicidade, na grata expressão
da Constituição norte-americana. Impor-se a alguém tal encargo
(por mais divino que seja ter um filho) não é tarefa que possa ser
decidida pelo Estado.
O pacto social que deu origem ao Estado, no dizer de alguns,
apenas significa que o ser humano abriu mão de seus direitos
para sua proteção. Para outros, não houve pacto social, mas nasceu o Estado do confronto de posição, da dialética.
Não sendo importante tal questão, para o efeito que se discute, o que vale notar é que o ser humano não abriu mão de seus
direitos, salvo o de segurança, para constituir um pacto social
que o proteja. O pacto é de amparo e não de agressão ou sujeição
a restrição a direitos.

ação parlamentar

7.

O começo da vida. A questão que se segue é mais complicada, ou seja, a partir de que momento começa a vida e se o
nascituro tem seus direitos mantidos ou preservados.
O Código Civil atual não disciplina de forma diferente a pessoa do nascituro. O art. 4º do Código anterior dispunha que: “A
personalidade civil do homem começa do nascimento com vida;
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro”. O atual Código dispõe de forma idêntica, apenas alterando
homem para pessoa, de forma a alcançar homem e mulher, o que
moderniza a linguagem (art. 2º).
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Observe-se que a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida. Considera-se a vida apenas após o nascimento.
Entretanto, preserva direitos do nascituro, tais como doação, herança e permite a adoção, podendo ocorrer a tutela.
Vê-se que em nenhum momento há a consideração de que já
existe pessoa no útero materno. O direito não se preocupou com
tal problema.
Importante considerar que o Direito Civil apenas reconheceu
que a concepção preserva e garante direitos futuros. Nada mais.
São eles de cunho econômico, mesmo porque não sobrevindo a
vida, não há direitos a serem protegidos.
Daí por que ao nascituro se dá curador para que diligencie
na preservação de seus direitos. Nem por outro motivo é que a
personalidade apenas começa, se houver vida. A personalidade do
homem começa do nascimento com vida.
Nem por outro motivo é que se faz a docimasia, isto é, o teste
para se saber se entrou ar no pulmão do natimorto.
Daí haver uma série de conseqüências jurídicas (herança, doação, etc.). Como se vê, todas de efeito patrimonial.
Quem se preocupa é a religião e, evidentemente, aí, as discussões são intermináveis, porque se passa a defender o feto a partir
de sentimentos calcados na fé. Fé e razão não podem chegar à
mesma conclusão, por mais que os especialistas e doutos tentem.
Há, evidentemente, pontos de aproximação e de exclusão. Mas,
as conclusões não podem ser as mesmas, uma vez que o ângulo
de análise é diferente.
Em primeiro lugar, nos primórdios da civilização, tivemos a
mitologia, de forma a dar um entendimento sobre como se formou o mundo, quais as crenças que então existiram e criaram-se
deuses, fundados nas mais diversas reações, isto é, medo, angústia, prazer, etc., que se vincularam a fenômenos da natureza,
sol, água, chuva, lua, etc., criando as histórias míticas (leia-se
Hesíodo, em “Teogonia”) e, depois, as religiões (“Mentiras convencionais de nossa civilização”, de Max Nordau). Estas, como
se sabe, eram polimórficas e politeístas, no início, passando, posteriormente, às monoteístas (Moisés – veja-se “Moisés e o monoteísmo”, de Freud).
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Em diversos lugares e épocas, surgiram religiões, cada qual
apregoando sua verdade e sustentando a existência de um só
Deus, cada qual, também, invocando o privilégio de possuí-lo
e de ter as demais religiões como falsas. Até mesmo a diversa
interpretação de livros sagrados levou ao ódio que com ódio foi
repelido, dando margem, ao lado dos aspectos econômicos, às
mais incompreensíveis guerras, violências, sevícias e restrições
de pensamento e de crença.
A verdade de uma se contrapunha à verdade da outra. Fé excluindo fé, como se pudesse haver uma única crença. Os monoteístas sustentando concepções que eliminavam as outras. O
budismo, como crença e fé, não propriamente uma religião, dá
sua versão de como alcançar o Nirvana. O catolicismo, herdeiro
das tradições primeiras do cristianismo, fez da pompa e pobreza
que se contrapõem, o rumo de uma crença. O protestantismo de
Lutero, com suas 95 teses de Würtemberg abalou as estruturas
do catolicismo, obrigando ao advento da contra-reforma. De tal
confronto resultaram diversas leituras da Bíblia, alguns aceitando uns livros, outros rejeitando-os e tudo decidido pela opinião
humana, como se fez no Concílio de Nicéia. Até a natureza dos
personagens foi decidido.
A análise que se vem fazendo redunda na afirmativa da dificuldade da própria crença em basear-se em escritos tidos como
sagrados (diga-se o mesmo do Alcorão, palavra viva de Deus
proferida ao Profeta). Pode-se fazer, também a assertiva em relação ao judaísmo que mantém vivas as tradições do Pentateuco
ou Torá, que passou pelas interpretações notáveis do Zohar e
de outros.
O que se está dizendo é que não há fé que possa ser discutida.
Interpretação jurídica é uma coisa. A busca da exata compreensão do todo do ordenamento jurídico. A hermenêutica não
pode ser calcada em tal tipo de sentimento, que leva a algumas
conclusões nem sempre compatíveis com o que o constituinte
originário quis ou pretendeu.
A polêmica da interpretação é derivada de visão apenas sintática? Evidentemente, não. Seria, aliás, a mais pobre das interpretações. O mero nexo entre as normas não é motivo para
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vanglória de quem quer que seja. O imprescindível é a fase
seguinte da semântica, isto é, do relacionamento das palavras
com o mundo real. A partir daí, impõe-se o conhecimento da
histórica para se saber da origem da norma e de suas circunstâncias. Também é importante o critério finalístico ou teleológico. Todos os critérios entram no rol de indagações.
Após superar tais obstáculos, impõe-se a valoração do ordenamento. Quais os sentimentos essenciais ou visivelmente captados pelo constituinte em determinado momento histórico? Pode-se entender que a palavra utilizada deva ser entendida dentro
de um contexto histórico e apenas nele?
Inadmissível que a Constituição brasileira seja apenas lida.
Tem que ser interpretada e dentro de seu inteiro teor. As normas
se conectam de tal maneira a formar um todo consistente. A
consistência, aliás, é um dos atributos do sistema normativo.
Diante de tal perspectiva, lícito é afirmar que o tema ora em
análise não pode ser visto de ângulo irracional. Sem qualquer
melindre, o irracional é o que não obedece a critérios previamente aceitos pela razão média, mas guiado por sentimentos.
Não basta, também, o mero raciocínio dedutivo para que se
possa chegar a algum resultado. Não se pode olvidar a realidade
viva que está nas ruas. Nenhuma norma ou princípio pode ser
visto sem o olhar exaustivo sobre o que se passa no empirismo
de nossa sociedade.
A eficácia governamental tem atendido de forma sobeja os
anseios e as necessidades da população? O sistema de saúde dá
resposta efetiva às angústias de uma mulher que não quer o filho
que está em suas entranhas? Há acompanhamento psicológico
adequado? Há plenas condições de sustentação do que está para
nascer? A sociedade recebe bem os filhos de negras, ou apenas
quer para adoção os brancos e de olhos azuis? Será que podemos
superar tanta hipocrisia?
Nossa sociedade está preparada para amparar as mães? Há lares substitutos suficientes para ampararmos todos os filhos desamparados e abandonados e com fome? Há creches suficientes
e que possam suportar os desvalidos? O Estado dá resposta suficiente a tais questões?
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Não se pode desconhecer a realidade e ficarmos apenas com
respostas facilmente aceitas pelo papel ou no discurso político
que influencia determinados segmentos sociais que adotam a fé
como razão de viver.
Não se critica, ressalte-se, quem assim vive. O que importa é
mantermos o respeito por tudo e por todos, independentemente
do credo e de sua forma de vida. Devemos reconhecer que a sociedade brasileira é plural e abarca o maior e mais significativo
número de etnias, origens, crenças e diversidades. É maravilhoso
que assim seja.
Tal constatação, entretanto, não nos pode distanciar da realidade dura e crua em que vivemos. A maioria da população
brasileira encontra-se à margem da vida. A desigualdade social
é patente, ainda que esforços sejam feitos para sua diminuição.
Um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, nos exatos
termos do art. 3º da Constituição é a redução das desigualdades.
Temos que perseguir tal objetivo como meta. Temos que aceitálo como obstáculos a que todos possam ter vida digna.
No caso em análise, se aceitarmos a circunstância de que os
casos existentes no ordenamento brasileiro, de que é possível a
morte (em guerra) e casos de aborto consentido (estupro e risco
de vida à mãe), possível será a previsão de outras causas excludentes da tipicidade.
Daí não ser inconstitucional a proposta de descriminação.
O problema que se coloca, na seqüência, é se estamos preparados para enfrentar tal situação, isto é, permitir que o aborto
se faça em qualquer circunstância e sem qualquer critério ou se
deve ser permitido, como prevê o projeto em apenso, até um
período da vida intra-uterina.
Como disse, não vejo problema de ordem constitucional, que
possa impedir a livre tramitação do processo.
Daí, concluir-se que se deve descriminar é outro problema.
Há vida em tudo, seja no vegetal, seja no animal ou nas pessoas humanas. Toda deve ser preservada. Ninguém pensa em
homicídio ou suicídio de pessoas como alternativas válidas (saldo Nietszche e também os filósofos do existencialismo, como
Camus e Sartre).
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Bem coloca Heidegger o problema da vida no esquema da
existência (“Ser e tempo”) que vem dividida em facticidade,
existencialidade e ruína. O primeiro significa o lançamento do
homem n o mundo, sem que sua vontade tenha participado. O
segundo é constituído pelos atos de apropriação das coisas do
mundo e o terceiro significa o desvio do projeto original em
favor de preocupações cotidianas que o desviam do objetivo final, que é o tornar-se a si mesmo. Daí, explica Heidegger que o
ser-para-a-morte é essencialmente a angústia. Este sentimento
é que pode conduzir o homem ao encontro de sua totalidade.
A vida é pressuposto e é existência. É pressuposto da própria
vida e das interações que se seguirão.
O projeto em apenso. O projeto do ilustre deputado José
Genoíno objetiva permitir que seja o aborto efetuado em até noventa (90) dias.
Tal solução vem calcada no que há de mais moderno em soluções legislativas em todo o mundo. Como se viu da análise de
direito comparado, as modernas nações do mundo, depois de
se virem obrigadas a decidir sobre o assunto, entenderam que
é razoável um prazo de meditação para que todas as mulheres
decidam sobre a gestação.
Em alguns países, há lei a respeito. Em outros, as Cortes assim decidiram.
Aqui prevalece e prepondera um outro princípio, qual seja o
da razoabilidade e da proporcionalidade. O primeiro, ao permitir
que se dê um tempo à mulher para que ela decida o que quer
fazer. A partir do prazo que lhe é fixado, caracterizado estaria, se
assim se pretender, o crime. O tempo de maturação, da superação das angústias, da sobreposição das conveniências e interesses, da suplantação das dificuldades familiares e pessoais vem
razoavelmente fixado pelo projeto em apenso.
Ademais, o princípio da proporcionalidade igualmente estará
sendo atendido, uma vez que se pode ponderar com a existência
de princípios de preservação da integridade da mulher.
Conclusão. Do quando se vem dizendo, há direitos em
confronto, há princípios em confronto, há valores que se con-
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trariam. O legislador deve encontrar um ponto de equilíbrio
que possa ser adequado para determinado momento histórico.
O que era evidente no passado recente ou em passado remoto, passa a despertar novas situações fáticas até então inexistentes e que obrigam o legislador a tomar novas medidas e soluções
alternativas para atender direitos em conflito.
Evidente está que o direito à vida não é absoluto. Antes, é
pressuposto do exercício dos direitos. Em confronto com outros
direitos, tão relevantes e albergados pelo todo do ordenamento
e pelos princípios que fundamental a ordem jurídica brasileira,
devem ser sopesados.
Se a Constituição prevê a morte na guerra (situação excepcional) e se aceito que haja causas de exclusão do tipo penal
então criado (aborto e suas exceções – estupro e risco de vida à
mulher), podem-se aceitar outras causas de exclusão. Em sendo
assim, se pode admitir a descriminação do fato típico e punível.
O que vale efetuar e isto é obrigatório em Comissão que cuida
e deve preservar a constitucionalidade dos projetos aqui apresentados e examinados, que deve haver, de acordo com o que há de
mais notável em matéria de Direito Constitucional no mundo,
que os direitos devem ser ponderados, quando em confronto.
Tirando de lado todas as emoções religiosas e espirituais que
podem envolver o clima que prepondera em discussões sobre
assuntos delicados, posso afirmar, sem medo de errar, que descriminar o aborto não é inconstitucional. Para tanto, fiz análise
detida e profunda dos direitos, valores, princípios, tudo que de
mais forte norteia o ordenamento jurídico brasileiro. É indubitável, a meu ver, que no confronto dos princípios e valores prevalece aquele, que na situação específica preponderar sobre o
outro. No caso do aborto o princípio da liberdade de mulher,
de sua vida íntima, de sua dignidade como pessoa humana, da
preservação de sua saúde, enfim, de um plexo de direitos que a
protegem prevalece sobre o princípio da vida.
No confronto dos valores, há a mulher de ser preservada, uma
vez que sua vida passa a ser mais importante que a do feto.
Nem valem argumentos emotivos como o desconhecimento
dos direitos do que não se pode defender. Nem se pode aceitar
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fotos mostrando fetos mortos, porque não são mostradas mulher mortas ou ensangüentadas fruto de abortos clandestinos em
todo o país.
De pouca utilidade, também, que o SUS não logra atender
outros benefícios de saúde à mulher, não se podendo falar em
aborto. Se o Sistema de Saúde é precário e não consegue atender
mulheres em situações difíceis de saúde, tais como mamografia,
assistência pré-natal, etc., não significa que não deva, também,
ampará-la no aborto, inclusive propiciando assistência psicológica, no acompanhamento antes e depois da cirurgia.
O Brasil tem como um de seus fundamentos, a “dignidade da
pessoa humana” (inciso III do art. 1º) e um de seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária
(inciso I do art. 3º), bem como a erradicação da marginalização
(inciso III do art. 3º).
Não posso, como integrante desta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, deixar de olhar o lado estritamente jurídico e técnico do problema colocado à apreciação.
Não posso descer em considerações de ordem filosófica e religiosa, mas analisar o problema do ângulo estritamente jurídico e
da obrigatoriedade da intervenção estatal na solução de assunto
que diz respeito a todos nós.
Não podemos enfiar a cabeça sob a terra, à maneira de ave
nossa, para não ver o problema. Ele existe, é palpável e dramático,
em termos de subsistência racional da mulher que tem o direito
de optar por sua própria vida. Obrigá-la a se sujeitar à decisão do
Estado é impor-lhe uma obrigação não prevista na Constituição
da República. É criar obrigação sem o dever correspondente.
Nem vale, por fim, o argumento que ouvi de que se o Estado
não pode proibir o aborto não poderia impor qualquer restrição a seus cidadãos. Ora, quem impõe obrigações e deveres é o
próprio Estado, por seu órgão legislativo em cumprimento aos
ditames constitucionais. E nossa Constituição, em nenhum momento proibiu a escolha da mulher, mesmo porque não definiu
os direitos do nascituro desde a concepção, mas desde o nascimento com vida.
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De outro lado, celebrou a vida e o amor em seus diversos dispositivos, com o objetivo de constituir uma sociedade livre, justa e solidária, preservando a individualidade de cada brasileiro,
sem lhe impor quaisquer ônus.
Reafirma-se, aqui, o compromisso com a vida em toda sua
dimensão humana, seja vegetal, animal ou com os homens e
mulheres. Reafirma-se a vida em todas as dimensões, religiosa,
sociológica, psicológica, exterior e íntima. Todos os ângulos devem ser preservados para uma vida com dignidade.
Reafirma-se o profundo respeito por opiniões divergentes, religiosas ou não, mas não se pode decidir, nesta Comissão, com
sentimentos que não sejam jurídicos.
Minha consciência é contra o aborto. No entanto, como legislador, não posso impedir que a mulher, na angústia de seu drama
e diante da situação específica que enfrenta, não possa ser a dona
de sua própria decisão.
Não posso substituir-me nem permitir que o faça o Estado à
decisão soberana da mulher.
Desta forma, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade
e boa-técnica legislativa do projeto de lei nº 1.135 de 1991 bem
como do projeto apensado, de nº 176 e, no mérito, pela aprovação de ambos.

Sala da Comissão, 07 de julho 2008.
Deputado Regis de Oliveira
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5.3. Voto em Separado do Deputado
Pastor Pedro Ribeiro
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, de autoria dos então Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling, visa suprimir o art. 124
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código
Penal, o qual caracteriza como crime o aborto provocado pela
gestante ou com seu consentimento.
Encontra-se apensado à proposição principal o Projeto de Lei
nº 176, de 1995, do Sr. José Genuíno, que “dispõe sobre a opção
da interrupção da gravidez”, permitindo a livre interrupção até
90 dias de gestação, bastando a reivindicação da gestante, sendo
a rede pública obrigada a realizar o aborto.
Na CSSF, o Relator, Deputado Jorge Tadeu Mudalen, destacou
a natureza polêmica do assunto e o profícuo trabalho da Comissão no debate exaustivo da matéria com a realização de várias
audiências públicas, sendo o relatório aprovado por unanimidade pela rejeição dos Projetos de Lei nº 1135, de 1991 e de seu
apensado PL 176, de 1995.
Na CCJC, o Relator, Deputado Eduardo Cunha , em primoroso traballho, votou pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1135, de 1991 e da
proposição apensada, o PL nº 176, de 1995 e no mérito pela rejeição do PL nº 1135, de 1991 e do PL nº 176, de 1995.
É o relatório.

II – VOTO EM SEPARADO
Considerando que o relatório apresentado nesta Comissão
pelo nobre Deputado Eduardo Cunha recomenda a rejeição da
proposição principal e do seu apensado que têm em comum a
legalização do aborto, apresentamos este voto em separado, a
fim de nos solidarizarmos a esse entendimento.
A análise do parecer revela elevado nível de respeito e consideração pelo direito inalienável à vida de um ser que não pode
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se defender, quando se pronuncia contra, principalmente ao PL
1135/91; uma vez que através dele se propõe a livre execução do
aborto a qualquer tempo, já que não seria punido quem o fizesse.
O ser humano tem o direito à vida desde sua fecundação até
sua morte natural.
Segundo os ilustres embriologistas Moore e Persaud, o zigoto
e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já
estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto.
Compete a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que é o foro apropriado, fulminar os referidos projetos pela
notória inconstitucionalidade e injuridicidade, já que a Constituição reconheceu expressamente que:
“...Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida...”.
O que seriam os zigotos ou embriões? Brasileiros naturais em plena formação, ou objetos e coisas descartáveis sem qualquer valor?
O consagrado Ministro do Supremo Tribunal Federal, José
Carlos Barbosa Moreira, relata “se o nascituro tem direitos, não
pode deixar de ter, antes e acima de quaisquer outros, esse direito, pressuposto necessário de todos os outros. Recusar ao nascituro o direito à vida, a rigor, importa recusar-lhe qualquer direito”.
É preciso destacar que o direito que a mulher tem pela liberdade e pela autodeterminação sobre sua vida não é superior ao
direito de outra vida que não pode se defender.
Como expressou a ilustre Dra. Lenise Garcia em audiência pública realizada nessa Comissão, “é preciso encarar o problema do
aborto de frente, ou seja, sem falácias, nem números fantasiosos,
e não se justifica um problema da saúde da mulher com outro
bem maior que é matar os inocentes.”
Outro aspecto importante, é o problema da síndrome pós
aborto, que compromete a curto, médio e longo prazo, tanto
o aspecto físico como psíquico da mulher. Urge ajudar não só a
criança mas também a seus genitores.
Em Requerimento de Informações, nº 3218/05, apresentado
pelo nobre Deputado Elimar Máximo Damasceno, indagando
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sobre os custos da pratica do aborto pelo SUS , o Ministério da
Saúde respondeu oficialmente que foram realizados 1888 abortos ao custo de R$ 231.434,07 e que nos anos de 2002 e 2003
foram registrados, respectivamente, 115 e 154 mortes maternas
por aborto, o que prova uma desproporção numérica entre1888
óbitos infantis e 154 óbitos maternos, ambos lamentáveis.
Em outro Requerimento de Informações nº 311/2007, da lavra do Deputado Talmir Rodrigues, o Ministro Temporão respondeu oficialmente que o número de mulheres, no Brasil que abortaram por motivo de estupro e risco de vida desde a liberação
pelas Normas Técnicas de 1988, de 2005 e 2006, foram de 1772
e 2068, respectivamente. Totalmente diferente do que é largamente apregoado pelos grupos feministas que bradam afirmando tratar-se de centenas de milhares de mulheres estupradas.
A respeitável Senadora Heloisa Helena em audiência pública
nessa Casa afirmou que o número de atendimentos prestados
pelo SUS a mulheres que realizaram abortos clandestinos e que
tiveram complicações que ocasionaram óbitos foram: no ano de:
• 1997 43 óbitos;
• 1998 54 óbitos;
• 1999 40 óbitos;
• 2000 28 óbitos;
• 2001 37 óbitos;
• 2002 31 óbitos;
• 2003 29 óbitos;
• 2004 28 óbitos;
• 2005 53 óbitos
Perfazendo um total de 380 óbitos nos últimos 10 anos, dados bem diferentes dos que foram alardeados pela ilustre representante do Ministério da Saúde na mesma audiência pública
realizada recentemente aqui nesta comissão.
Outro aspecto relevante colocada pela ilustre médica Dra. Marli Nobre Nóbrega, em audiência pública aqui nesta casa informou
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que os exames de sífilis no pré-natal custam apenas cerca de R$1,00
(um real) e são fundamentais para a saúde da mulher e da criança e
muitas vezes não são realizados por falta de estrutura e recursos do
Ministério da Saúde. Como aceitar , então, que o mesmo Ministério
possa gastar milhões de reais para matar as crianças inocentes que
não pediram para ser gerados!
Nossa luta e dessa Casa deve ser contra a falta de dignidade
das pessoas, e não simplesmente evitar seu nascimento.
As mulheres desesperadas devem ser amparadas nesse momento de profundo desatino, com uma ação governamental de
amparo a maternidade.
Recentemente essa Casa aprovou a Lei Maria da Penha que
trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, não seria no mínimo contraditório aprovar uma lei de agressão injusta
contra a criança seja fêmea ou macho no seu primeiro lar: – o
útero materno?
A referida Lei 11.340, de 2006, em seu art. 3º, I , II e III. determinou que:
Art. 3 .............................................................................
Parágrafo único As instâncias gestoras do SUS , em
todos os seus níveis, na prestação das ações previstas
no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de
serviços, no que respeita a atenção á mulher, ao homem
ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em
todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades
básicas, entre outras:
I – a assistência à concepção e contracepção;
II – o atendimento pré-natal;
III – a assistência ao parto, ao puerpério e ao
neonato (grifo nosso)
O que nos causa estranheza na referida proposição da descriminalização do aborto, suprimindo-se o art. 124 do Código
Penal de 1940, é que consagraria o aborto, de forma definitiva, e

115
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

com abrangência maior, o chamado “aborto livre”. Pois conforme assevera o doutrinador Hans Kelsen, em sua “Teoria da Norma Pura“, que definiu que a norma primária é a sancionatória.
E a secundária, a norma de comportamento, pois sem sanção
ninguém é obrigado a cumprir a regra de conduta.
Ao tentar descriminalizar a prática do aborto, o projeto permitirá que qualquer mulher com anuência ou não do genitor
possa realizá-lo, sem nenhum motivo, risco ou pena, até o nono
mês de gestação. Se matar seu filho cinco minutos após o parto
é uma ação considerada criminosa, matá-lo, 5 minutos antes do
nascimento não será portanto, também, uma ação criminosa?
Evidentemente tal proposta é flagrantemente insidiosa e desalmada, enquanto inconstitucional e inoportuna, visto que se o
direito à vida é inviolável pela Constituição Federal, como pode
uma lei ordinária legalizar a morte?
Diante do exposto, manifestamo-nos pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 1135, de 1991 e da proposição apensada, o PL nº 176, de 1995
e no mérito pela rejeição do PL nº 1135, de 1991 e do PL nº 176,
de 1995.

Sala das Comissões, em 09 julho de 2008.

Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO
PMDB/CE
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I – RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei que visa suprimir o artigo 124 do
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal
Brasileiro (CPB) —, que define o crime de aborto provocado pela
gestante ou com seu consentimento.
Em trâmite na Câmara dos Deputados a proposta recebeu despacho inicial, sendo encaminhada às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição Justiça e Cidadania (art. 54 RICD
e mérito). A tramitação é ordinária e a proposição está sujeita à
apreciação do Plenário.
Os autores alegam em suas justificativas sobre a modernização do Código Penal e o relevante papel das mulheres perante a
sociedade e sobre seus direitos reprodutivos
Alegam ainda os autores, sobre a eventual condenação injusta
de uma mãe que cometa tal crime, devendo ser observado o motivo que as levaram à prática do abortamento.
O Projeto de Lei nº 176, de 1995 foi apensado à proposição
principal. O pleito estabelece que é livre a opção de ter ou não
filho, incluindo o direito de abortar até noventa dias. Propõe
que a rede hospitalar pública fica obrigada a realizar a prática de
aborto naqueles associados que assim o exigem.
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião realizada em 07 de maio, de 2008, opinou pela rejeição, por unanimidade, do Projeto de Lei nº 1.135/91 e do PL nº 176/95, apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado Jorge Tadeu
Mudalen. Os Deputados Elimar Máximo Damasceno, Dr. Pinotti, Dr. Talmir, Cida Diogo, Mário Heringer, Osmânio Pereira e
Pastor Manoel Ferreira apresentaram voto em separado.
Foram realizadas duas audiências públicas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Em 12 de abril, de 2008 a Comissão de Constituição Justiça e
de Cidadania recebeu o projeto, com a proposição PL-176/1995

ação parlamentar

5.4. Voto em Separado do Deputado
João Campos
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apensada. Foram realizadas 02 (duas) Audiências Públicas, dias
02 e 03 de julho de 2008.
O ínclito relator Deputado Eduardo Cunha ofereceu parecer
pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1135, de 1991 e da proposição apensada,
o PL nº 176, de 1995 e no mérito pela rejeição do PL nº 1135, de
1991 e do PL nº 176, de 1995.
É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR
Visando colaborar com o profícuo parecer apresentado pelo
relator Deputado Eduardo Cunha, ofereço esse voto em separado
na mesma direção daquela aludida pelo relator.
Compete à esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania analisar projetos, emendas e substitutivos, submetidos
à Câmara e suas Comissões, sob a óptica da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a teor do art. 32, IV, alínea a, do Regimento Interno.
Os Projetos de Lei nºs 1.135/91 e 176/95 atendem aos pressupostos constitucionais formais relativos à competência privativa da União em legislar sobre Direito Penal, às atribuições do
Congresso Nacional e à legitimação da iniciativa parlamentar,
nos termos dos artigos 22, inciso I, 48 e 61 da Constituição Federal, respectivamente.
Em relação ao mérito, o relatório apresentado nessa Comissão
pelo relator Deputado Eduardo Cunha recomenda a rejeição da
proposição principal e do seu apensado. Apresentamos este voto
em separado, a fim de somarmos ao entendimento de que a vida
é um valor inviolável e deve ser protegido.
A análise dos projetos em tela revela elevado nível de desconsideração pelo direito à vida de um ser que não pode se
defender, uma vez que se propõe a proposição inicial a descriminalização do aborto, levando até a possibilidade de ser
feito aos 9 meses de gestação, o que por si só já caracteriza
uma barbárie e seu apensado prevê a livre execução do aborto
até a 12ª semana de gestação.
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É preciso considerar que, ao final de 10 semanas de gestação o embrião estará formado, iniciando-se o período fetal
em que haverá basicamente a maturação e crescimento dos
órgãos e sistemas.
Entre onze e doze semanas de gestação o feto já é capaz de
chupar seu polegar com vontade.
Com 15 semanas, o feto apresenta todos os movimentos presentes em fetos com 9 meses e mede em torno de 10 cm.
Com 19 a 20 semanas, seus movimentos começam a ficar
mais coordenados, sendo capaz de ficar ereto e impulsionar seu
corpo para frente.
É notório entre os cientistas a tese que o zigoto, o embrião
inicial e o feto são organismos humanos vivos, nos quais já estão
fixadas todas as bases do indivíduo adulto.
Não nos parece razoável, pois, considerar simplório a eliminação de crianças em formação. Mesmo na hipótese de uma
eventual anomalia ou doença grave, a criança merece a tutela do
Estado, a medicina neonatal vem avançado muito nos últimos
anos, conseguido êxito inclusive em salvar vidas de bebês até 22
semanas de gestação em UTIs pré-natal;
Não é admissível concordar com a matança desenfreada de
crianças, por considerar que elas não atendem ao padrão de normalidade dita pela sociedade, afinal estamos falando de seres humanos e não de meras “coisas”.
A vida é um valor inquestionável, pois é absoluto; sem a vida
todos os demais direitos são inócuos.
O ordenamento jurídico penal e a própria Constituição Federal tutelam a vida como bem maior a ser preservado.
Uma grande questão de relevância diz respeito à identificação do titular do direito à vida. A Constituição reconheceu expressamente que: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida.
A mãe não tem mais direito que o filho, todavia tem mais deveres, obrigações e responsabilidades. Quanto maior é a incapacidade
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do indivíduo (embrião, feto, criança, adolescente, idoso, portador
de necessidades especiais) maior é a responsabilidade e a proteção
que os outros indivíduos e o Estado têm em relação a ele. Os incapazes não são iguais aos capazes em deveres, mas são em relação aos
direitos básicos (vida, integridade física, liberdade e bem estar, etc.)
Conforme assevera o mestre José Afonso da Silva, in verbis:
“Vida, do texto constitucional, não será considerado apenas no
seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais
compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão
porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem
perder sua própria identidade. É mais um processo (vital) que se
instaura com a concepção, transforma-se, progride, mantendo
sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de
ser vida para ser morte. Tudo o que interfere em prejuízo desse
fluir espontâneo e incessante contraria a vida.”
Vale a pena ressaltar que o Pacto de São José – tratado internacional que todos os países da América assinaram – diz em seu
artigo 4º: “Toda a pessoa tem direito a que se respeite sua vida.
Este direito está protegido pela lei e, em geral, a partir do momento da concepção”.
É da concepção do Estado Democrático de Direito a proteção
à vida e com maior ênfase aos considerados incapazes. O Código Penal Brasileiro, por exemplo, aponta para uma pena maior,
quer como qualificadora ou como agravante, quando a agressão
à vida é praticada contra crianças, adolescente, idoso, portador
de necessidades especiais, ou ainda quando a violência é praticada pelo pai, pela mãe ou pelo tutor contra o filho ou contra alguém que estava sobre sua responsabilidade (incapazes) ou que,
pelas circunstâncias, não, tinha como se defender.
O renomado jurista Doutor Ives Gandra da Silva Martins, no Livro Direito Fundamental à Vida, ensina-nos sobre o caput do art. 4º:
1.

Toda a pessoa humana tem (presente do indicativo) direito a que se respeite a sua vida;

2.

A lei protegerá (futuro) o direito a partir do momento
da concepção, podendo fazê-lo de forma expressa (é a
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A vida do ser humano ( nascido ou nascituro) não pode
ser (presente do indicativo) eliminada arbitrariamente.
Há, pois dois comandos normativos de caráter essencial; o
respeito ao direito à vida (do nascituro e do nascido) e a vedação
a que o ser humano ( nascituro ou nascido) seja privado de sua
vida arbitrariamente. E há um comando, de natureza formal, de
que a lei deverá explicitar o princípio da garantia desde a concepção, que é o que ocorre em geral.
Em nenhum momento, o dispositivo permite a leitura de que
a lei poderá retirar o direito à vida após a concepção, pois, de
outra forma o ser humano (nascituro) estaria sendo privado de
sua vida arbitrariamente.
Por esta razão o comando normativo está no presente no que
concerne ao respeito ao direito à vida e à vedação a sua retirada arbitrária (de nascituro e do nascido), aconselhando-se, que a lei explicite, no âmbito de legislação interna, o sentido do Pacto de São
José, o que de resto já ocorre em geral com os países signatários.
Vale a pena lembrar que, o Código Civil, no artigo 2º, afirma: “A personalidade civil do homem começa do nascimento
com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos
do nascituro.”
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90) já prevê, em seu art. 7º, que a criança e o adolescente “têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.
Não é plausível que embriões e fetos paguem pela incapacidade do governo e do Ministério da Saúde prover as condições
adequadas para o desenvolvimento da família brasileira. Urge a
necessidade da atuação estatal para coibir e fechar as clínicas de
aborto “clandestinas”, uma vez que o Estado dispõe de meios
para a investigação de ilícitos.
3.

ação parlamentar

mais comum e o geral das vezes), mas, poderá omitir-se
a expressa menção;
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Com relação ao problema de saúde pública causado pelo
aborto, salientamos que a mãe, sujeita aos abortos clandestinos,
pode ou não morrer, mas o nascituro morre sempre. Os defensores do aborto alegam que defendem a vida das mulheres, cabe a
nós entretanto , defendermos a vida tanto das mulheres quanto
das crianças, inclusive daquelas que estão sendo geradas.
Outro tópico utilizado pelas feministas é argumentação de
que há uma tendência natural das mulheres gestantes desejarem
ser absolutas sobre seu corpo. O liberalismo e o pensamento do
mundo dizem que nosso corpo pode ser usado da maneira que
acharmos mais conveniente. Assim, muitas mulheres podem
considerar, por causa desse entendimento, que a criança dentro
do seu útero lhe “pertence” e só depois do nascimento é que essa
criança teria algum direito.
Embora seja totalmente dependente da mãe durante a gestação, o feto tem sua “independência” e direito à vida. Nem a nossa vida nos pertence. Somos dependentes para respirar e viver
e, um dia, teremos que dar conta do que fizemos nesta vida. O
feto na sua individualidade, ainda intra-uterino, tem seu direito
à vida assegurada pelo próprio fato de estar em desenvolvimento
num corpo vivo. Sua concepção já lhe assegura o direito de viver.
É preciso estabelecer que a única diferença entre nós e um feto
recém concebido, é apenas a nossa idade e a forma como nos
alimentamos. Logo que o óvulo é fecundado pelo espermatozóide, ele já apresenta os 46 cromossomos responsáveis por abrigar
todo o código genético para formar um ser humano.
Ora, a vida de uma mulher, grávida ou não, não pertence somente a ela em nenhum dos âmbitos da existência. No âmbito
familiar essa mulher pode ser mãe, filha, avó, tia, prima, sobrinha, não importa. Existem laços familiares que não se dissolvem
simplesmente porque alguém decidiu assumir que pode fazer o
que quiser com sua vida.
Analisando os dados reais de outros países só se conclui que
a legalização do aborto aumenta consideravelmente os números
de abortos, o que é um resultado óbvio, sem falar nos altos custos dos procedimentos pagos com recursos do contribuinte que
em sua ampla maioria é contrária a prática do aborto.
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O Sistema Único de Saúde – SUS não tem recursos para o atendimento básico, como vacina infantil, exames pré-natal, partos,
prevenção contra o câncer etc., porventura terá recursos para
custear a prática do abortamento? Todavia, mesmo com a precariedade existente e a ausência de recursos, o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, autorizou, pelo SUS, a realização
da cirurgia da mudança de sexo. Porventura tal procedimento é
de interesse coletivo? Essa é a política pública de saúde apregoada pelo governo? Se gasta milhões em procedimentos desnecessários, enquanto o atendimento básico fica distante do cidadão
comum. Outra argumentação trata do número de óbitos de mulheres em decorrência da prática do aborto. Ora, certamente, um
único caso já representa uma tragédia, logo é preciso nos situarmos em relação à gravidade do problema em nossa sociedade.
Na audiência pública realizada por essa Comissão, os técnicos
sinalizaram, conforme dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo
Datasus, que o número de óbitos por aborto no Brasil na faixa etária de 15 a 49 anos apresenta tendência de declínio entre
1980 (339 óbitos) e 2002 (114 óbitos).
Em conseqüência, é declinante a tendência da mortalidade
por aborto entre as mulheres de 15 a 49 anos; passando de um
óbito para cada 100 mil mulheres em 1980, para 0,2 óbitos por
100 mil mulheres em 2002.
Em resumo, o fato de o Brasil possuir legislação restritiva ao
aborto não impediu que avanços fossem realizados no que se refere à morbidade e mortalidade diretamente relacionadas ao aborto.
Em 2002, as causas de óbito relacionadas à gravidez (1.612
óbitos), que incluem os 114 óbitos por aborto (todos os tipos, incluindo os espontâneos) e possivelmente outros que
não foram registrados como aborto, representam a 8ª causa
de morte entre as mulheres de 15 a 44 anos; inferiores, por
exemplo, às causas externas – acidentes e violências (8.919
óbitos); neoplasias (7.748 óbitos), e doenças do aparelho circulatório (7.470 óbitos).
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Observa-se, portanto, que muito precisa ser feito para melhorar a saúde da mulher no Brasil, por meio de políticas específicas
que reduzam tais mortalidades.
Entretanto não se justifica a institucionalização do sacrifício
de vidas humanas no início de seu desenvolvimento, para justificar os graves problemas de saúde.
Entendo que os projetos ofendem o caput do Artigo 5º da
Constituição Federal, e ainda o Art. 6º que assegura como um
dos direitos sociais a proteção à maternidade (mãe e filho em
gestação), o §7º, do Art. 225 que ao tratar da família estabelece
que o Estado é fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana da paternidade responsável, e o Art. 227 que assim preceitua: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
Em vista do exposto, mantemos nossa convicção, os projetos
não se coadunam à Constituição Federal, na medida em que a descriminalização do aborto é notadamente contrária ao sentido constitucional de proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.
Diante do exposto, voto com o relator pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa do projeto de Lei
1135, de 1991 e da proposição apensada, o PL 176, de 1995 e no
mérito pela rejeição do PL 1135, de 1991 e do PL 176, de 1995.

Sala das Comissões, em julho de 2008
JOÃO CAMPOS
Deputado Federal
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6. Audiência Pública de 2/7/2008

TEMA: debate sobre o PL no 1.135/91, que “Suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro”, suprimindo o artigo
que caracteriza crime o aborto provocado pela gestante ou
com seu consentimento.
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
EVENTO: Audiência Pública

Nº 1040/08

DATA: 02/07/2008

INÍCIO: 14h34min

TÉRMINO:
18h54min

DURAÇÃO: 4h20min

TEMPO DE GRAVAÇÃO: 4h19min

PÁGINAS: 93

QUARTOS: 52
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DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
MARLENE ROSSI SEVERINO NOBRE – Presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil – AME/BR.
REGINA COELI VIOLA – Coordenadora da área técnica da
Saúde da Mulher no Ministério da Saúde, representante do Ministério da Saúde.
ABNER DE CÁSSIO FERREIRA – Pastor da Igreja Assembléia de
Deus, do Rio de Janeiro.
TÉLIA NEGRÃO – Secretária-Executiva da Rede Feminista de
Saúde, do Rio Grande do Sul.
LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Presidenta do Movimento Nacional da Cidadania em Defesa da Vida – Brasil sem
Aborto, representante da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil – CNBB.
GILDA CABRAL – Representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA.
JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES – Secretário do Conselho Executivo da Associação dos Juízes para a Democracia.
SUMÁRIO: Debate sobre o PL nº 1.135/91, que suprime o
art. 124 do Código Penal Brasileiro, eliminando o crime de
aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Pauta: audiência pública.
Autor do Requerimento: Deputado Eduardo Cunha.
Tema: Projeto de Lei nº 1.135/91, que suprime o art. 124 do
Código de Penal brasileiro, artigo que tipifica o crime de aborto.
Convidados: Regina Coeli Viola, Coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, representante do Ministro da Saúde, José Gomes Temporão; Lenise Garcia,
representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB); Gilda Cabral, representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA); Abner Ferreira; Télia Negrão; Marlene Nobre.
O rol de convidados para esta audiência pública foi fruto de acordo na Comissão para que houve equanimidade entre as posições.
Antes de chamar os convidados para tomarem assento à mesa,
gostaria de fazer um breve comentário inicial.
O parecer ao projeto já foi lido na semana passada. A nossa
intenção é, após a audiência pública, dependendo da Comissão,
talvez na próxima semana ou na seguinte, submeter o parecer
à votação. O objetivo desta audiência pública, que foi por mim
requerida, na condição de Relator da matéria, não é para que eu
me convença quanto a uma posição, porque a minha posição
já foi manifestada no parecer. Requeri esta audiência para que a
Comissão pudesse conhecer as diversas opiniões tanto contrárias
quanto favoráveis ao projeto de lei, para que formasse o seu juízo para a votação. Então, tomei a iniciativa de propor esta audiência pública não para mim, mas para que a Comissão pudesse
ter condições de deliberar sobre o assunto, a partir da exposição
da opinião de diversos segmentos da sociedade.
Esse era o esclarecimento que eu queria fazer, para que não
se levantasse indagação sobre o porquê da convocação da audiência pública, se o parecer já foi apresentado. Não há nada que
eu precise como subsídio no tocante ao parecer já apresentado.
Esta audiência é para que a Comissão forme a sua convicção e
o seu juízo livremente, ouvindo de forma equânime as opiniões
dos 2 lados.
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Com a palavra o Deputado José Genoíno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, quando apresentamos a V.Exa. alguns nomes para as duas audiências
públicas foi com o objetivo de fazer um debate com um número igual de pessoas a favor e contra essa questão. E V.Exa. foi
extremamente aberto a fazer duas audiências públicas com a
participação dos nomes que sugeri. Agora, fui informado que
a representante da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Dra. Beth Saad, e o Dr. Juiz Torres foram desconvocados
para as audiências públicas. O Dr. Juiz Torres estava no meu
requerimento e citei a representante da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres. Mas hoje, pela manhã, ela recebeu
um comunicado da assessoria da Comissão de Constituição e
Justiça desconvocando-a. Então, faço essa reclamação, solicitando inclusive informações a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não, eu
não encaro como uma reclamação. Vamos fazer esclarecimento
sobre o que houve.
Estava acertada a presença da própria Ministra da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres. Não havia designação de
representante, como fez o Ministro da Saúde. Tomei conhecimento dessa substituição hoje, na hora daquele debate aqui, por
volta do meio-dia. Foi esse o horário em que se quis apresentar um representante da Ministra para vir hoje mesmo. Como
procuramos fazer uma composição equânime da Mesa, se eu
concordasse, ao meio-dia, que alguém viesse para a audiência
das 14h, eu tiraria a equanimidade, processo pelo qual V.Exa.
tanto lutou, com justa razão, e que teve acolhimento. Por isso,
ao meio-dia, ao tomar conhecimento de um pedido de representação da Ministra, eu não teria condições, já tendo divulgado
quem estaria presente, de acolher para hoje. Se houver possibilidade para amanhã, havendo equanimidade, acolho a sugestão com o maior prazer, independentemente de convite ou não.
Eu apenas não poderia tirar a equanimidade da composição da
Mesa desta audiência ao meio-dia. Não houve comunicação fei-
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ta com a antecedência devida, o que teria sido acolhido com o
maior prazer, como se a Ministra aqui viesse teria preferência
sobre qualquer outro. Não houve outro intuito.
Quanto ao Juiz Torres, o que aconteceu foi que ele solicitou a
passagem, e a Câmara negou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Pois é,
só que ele esqueceu de informar isso à Comissão.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Mas não
há problema. Eu acolherei a presença do Juiz Torres e compensarei o tempo que darei a ele, distribuindo-o entre os outros que
têm posição contrária ao tema. Nosso objetivo aqui é permitir
um debate equânime. Não cometeria descortesia de não permitir
que falasse uma pessoa que se deslocou para cá e está presente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Até porque, Sr. Presidente, como ele foi informado que a Câmara dos Deputados
não forneceria a passagem, e eu, achando importante...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Mas
como diria o Garrincha, esqueceram de combinar com o lateral.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Eu forneci a passagem em respeito à competência do Juiz Torres.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Está certo.
Como eu vou chamar os convidados para fazer parte da Mesa,
peço que se coloquem cadeiras para que todos se acomodem aqui.
Convido para compor a Mesa a Sra. Regina Viola, a Sra. Lenise
Garcia, a Sra. Gilda Cabral, o Sr. Abner Ferreira, a Sra. Télia Negrão e a Sra. Marlene Nobre.
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Em virtude de solicitação da Sra. Marlene Nobre, que terá que
sair quase que imediatamente, vou iniciar com ela a audiência
da Comissão. A mesa está livre para que todos façam parte dela
porque dá muita alegria à Comissão a participação de todos.
Estou tentando combinar um procedimento, porque temos
muitos expositores, senão vamos extrapolar demais o tempo. E
os Parlamentares vão querer debater.
O Juiz Torres também pode estar presente aqui.
Fui informado de que o jogo está empatado, pelo menos na
Mesa. Espero que não na Comissão.
Vamos tentar fazer um acordo. Se for necessário, depois eu
faço uma segunda rodada. Normalmente, daríamos 20 minutos
para cada expositor. Mas temos 8. Então, vou conceder 10 minutos para cada expositor, abrir o debate e, depois, no curso do
debate, vamos equalizando as intervenções, tentando possibilitar a participação de todos, senão vamos esgotar o tempo praticamente com a exposição dos convidados.
Todos de acordo?
Não havendo oposição, vou começar com a Sra. Marlene Nobre. V.Sa. tem 10 minutos para falar sobre o tema.
O avulso do projeto está à disposição para quem quiser
comentá-lo.
A palavra está coma a Sra. Marlene Nobre.
A SRA. MARLENE ROSSI SEVERINO NOBRE – Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite.
Primeiramente, quero explicar que vamos falar do ponto
de vista da ciência, porque nossos argumentos contra o aborto são científicos.
A vida começa na concepção, segundo os embriologistas, os
maiores conhecedores do assunto. E na última (falha na gravação) solenemente que a vida começa na concepção, na união
do gameta masculino com o feminino. A partir do zigoto, nós
temos um novo ser. Temos alguém com um genoma próprio,
completamente diferente da mãe. Recebeu dela a metade dos
genes, mas não todos.
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Também quero afirmar que, diante daquilo que se tem ouvido sobre o início da vida, como o aparecimento do sistema
nervoso e tudo o mais, é tudo diletantismo, não é científico.
Houve uma discussão sobre pré-embrião na Inglaterra, depois
ridicularizada, porque não tinha embasamento científico. Não
existe pré-embrião. Existe o zigoto, e a continuidade da vida até
o último suspiro. Quer dizer, a vida é um contínuo que vai desde
o zigoto até o último suspiro da vida física. Essa é uma questão.
A outra, basicamente, é que a vida não se explica por acaso.
Para a constituição de uma célula, nós precisaríamos de 2 mil
enzimas. Dois físicos do CERN, o centro de pesquisas físicas da
Europa, e alguns matemáticos tentaram fazer a seguinte equação: para a formação de uma célula são necessárias 2 mil enzimas. Pois bem, pelos cálculos matemáticos feitos, para colocar
metade dessas enzimas dentro da célula, mil delas, seria necessário tempo muitíssimo superior ao tempo previsto para a existência do universo. É uma impossibilidade estatística. Daí não
podermos explicar a vida por acaso. Se não é por acaso, existe
um planificador.
Michael Behe, bioquímico, também descobriu que a célula
é planejada, e isso através de cálculos muito bem feitos. E esse
planejamento, sem dúvida nenhuma, não é atribuído ao acaso.
Então, a quem obedece esse planejamento? É uma pergunta que
nós devemos fazer.
Outra questão básica também da ciência é que a vida tem
convenções. E essas convenções não podem ser explicadas pelas
teorias científicas até o momento.
Muitos dizem que até determinada data não existe sistema
nervoso no embrião e que isso só vai aparecer mais tarde. No
entanto, a Dra. Candace Pert, da Universidade de Maryland, nos
Estados Unidos, descobriu os neuropeptídios, substâncias ligadas
ao sistema nervoso e que fazem a conexão entre o sistema endócrino, o sistema imunológico e o sistema nervoso. Esses neuropeptídios começam a circular desde a embriogênese. Portanto,
aqueles que dizem que não há sistema nervoso estão errando.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Só um
minutinho, doutora. Peço àqueles que não tiverem interesse
na audiência que, por favor, deixem o recinto. Nós estamos
aqui para debater um tema relevante, importante para a sociedade, e não para assistir à conversa da platéia. Se não houver
respeito, eu serei obrigado a deixar aqui apenas os Parlamentares e os palestrantes.
A SRA. MARLENE ROSSI SEVERINO NOBRE – Então,
a respeito do que eu estava falando, nós não podemos de maneira nenhuma dizer que não existe sistema nervoso, porque,
desde o começo, esse sistema nervoso está funcionando através
dos neuropeptídios.
A outra questão também básica é que com 21 dias o coração
está com batida fortíssima, irrigando tudo quanto se inicia na
formação do novo ser.
Outra questão básica e escabrosa foi denunciada por Carlos
Heitor Cony, no dia 11 de abril de 2008, no jornal Folha de S.
Paulo: os jornalistas Michel Litchfield e Susan Kentish fizeram
uma pesquisa sobre a indústria do abordo e escreveram um livro intitulado Babies for Burning — bebês para queimar —, e a
matéria saiu na Serpentine Press, em Londres. Não é um ensaio
sobre o aborto, mas é um trabalho jornalístico sobre o último
elo de uma cadeia, o destino final dos fetos que anualmente são
retirados dos ventres das mães que não desejam filhos. O que
eles observaram? Que a indústria do aborto gera uma indústria
subsidiária. Esses subprodutos são vendidos para cosméticos. Há
venda de fetos humanos para fábricas de cosméticos. E, no rol
dos cosméticos, para a produção de sabonetes. Eles seguem a linha hitleriana, porque na 2ª Grande Guerra matavam os judeus
aos milhões e aproveitavam a pele para fazer bolsas e sabões.
Segundo Carlos Heitor Cony, o trabalho desses jornalistas é
muito grande e espantoso, porque eles entrevistaram um ginecologista que diz que a criança é, em geral, retirada com vida nos
abortos e ficam meia hora ainda, talvez, com vida. E depois ele
é obrigado a incinerar. E essa incineração vai para a vizinhança,
que reclama porque se trata de incineração de carne humana.
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E essa questão eu queria também deixar como fundamental.
O aborto está profundamente ligado à violência. E é uma violência impressionante, o que pode ser verificado pelo depoimento
desses jornalistas.
Outra questão também que eu gostaria de levantar aqui é que
quando nós somos contra o aborto, nós estamos sendo a favor
da criança, a favor do feto e a favor da mãe, porque, se estatísticas tivéssemos no mundo todo, nós ficaríamos impressionados
com o número de mulheres que entram em depressão, muitas
vezes profunda, na menopausa, a partir dos abortos realizados
na fase reprodutiva.
Trago aqui esses pontos de reflexão reafirmando que a ciência tem dados muito positivos contra o aborto. Nós temos que
nos debruçar sobre o assunto, porque estamos tratando de seres
humanos. E se são seres humanos nós devemos perguntar: quem
tem o direito de tirar a vida de um ser biologicamente vivo? O
pai? A mãe? O Estado? Respondemos com toda a certeza que
temos sobre este assunto: a ninguém é dado o direito o direito
de tirar a vida de alguém, porque a vida é um bem indisponível.
Pertence tão somente à propria criatura que a recebeu como outorga do Grande Planejador.
Era essa a posição que queríamos expor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Muito
obrigado. Agradeço à Sra. Marlene Nobre a contribuição e a presença aqui, prestigiando este debate importante da Comissão.
A senhora tem compromisso. Quando for inevitável a sua retirada não se acanhe. A Comissão entende e já de pronto a libera.
Se puder permanecer será uma honra para todos nós.
Vou passar a palavra agora à Sra. Regina Viola, Coordenadora
da Área Técnica da Saúde da Mulher, representando o Ministro
da Saúde, não sem antes lamentar a ausência do Ministro José
Gomes Temporão. Aliás, o adiamento da audiência da semana
passada para esta semana foi feito única e exclusivamente atendendo ao pedido do Ministro, e S.Exa., que foi um defensor público do tema, até fora da sua atribuição governamental, porque
não era uma discussão de Governo, mesmo com o pedido de
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adiamento atendido, não compareceu. Isso não diminui a presença de V.Sa. Nós temos muita honra em recebê-la. Agradecemos a sua presença e a aceitação do convite. Temos certeza de
que a sua contribuição será relevante. Mas o Ministro é sempre
uma autoridade.
Tem a palavra a Sra. Regina Viola.
A SRA. REGINA COELI VIOLA – Agradeço a gentileza
com que esta Casa me recebe.
Trago os lamentos do Ministro José Gomes Temporão, que, por
compromissos inadiáveis, não pôde estar presente nesta reunião.
Volto a parabenizar a iniciativa de promover e aprofundar a
discussão em torno do tema que nós, no Ministério da Saúde,
consideramos da maior relevância.
Eu vou apresentar aos senhores alguns dados que dão base
às ações que o Ministério da Saúde desenvolve no campo da garantia dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres brasileiras.
Vou falar rapidamente, porque temos o nosso tempo contado,
sobre quais são as principais ações que nós desenvolvemos e que
nos levam a marcar a posição do Ministério em torno do tema.
Lamento que esteja havendo um problema técnico. Hoje é
um dia positivo, pois marca os 20 anos do Sistema Único de
Saúde, o que, no campo da saúde da mulher é uma data muito
importante. Mas não está aparecendo o slide. Houve algum problema técnico.
Podemos começar?
(Segue-se exibição de imagens.)
É bom lembrar que vamos discutir aqui questões que envolvem um universo de cerca 62 milhões de mulheres em idade
fértil, das quais 74% são usuárias do Sistema Único de Saúde. E é
para essas mulheres que nós temos atuado e pensado a questão
dos direitos sexuais reprodutivos neste País.
O Ministério tem basicamente 3 linhas de ação com relação
ao tema. Uma é a linha do planejamento reprodutivo, com a
preocupação de garantir o exercício do direito constitucional à
escolha de ter ou não ter filhos, no sentido de não ter os filhos
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ou de definir quando tê-los e quantos serão. Trabalhamos arduamente nesse sentido.
Temos avançado muito na prevalência do uso de métodos
contraceptivos. A última pesquisa nacional realizada apontou
prevalência de 77,6% das mulheres em idade fértil fazendo uso
de algum método contraceptivo. Embora vejamos veiculada na
mídia uma série de críticas, na verdade, os nossos dados — e
amanhã, dia 3, vamos lançar a nova edição da Pesquisa Nacional
de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança — demonstram
que estamos avançando nesse campo também.
Agora, essa questão, é sempre bom destacar, não esgota a questão do abortamento, porque todo método contraceptivo apresenta uma taxa de falha, inclusive a vasectomia e a laqueadura. Nós
não podemos ter a fantasia de achar que, investindo maciçamente na garantia da atenção ao planejamento familiar, vamos conseguir resolver essa questão, porque não conseguiremos.
Outra linha de trabalho que o Ministério desenvolve é a de
organização dos serviços de atenção ao aborto previsto em lei.
Eu gosto muito de, ao apresentar esses dados, fazer 2 lembretes. Nós, da saúde, tivemos os nossos dados bastante criticados.
Agora, em verdade, nós somos um dos poucos países do mundo
que tem um sistema único de saúde com a abrangência do nosso
Sistema Único de Saúde, um sistema que tem mais de 63 mil
unidades de saúde, mais de 6 mil maternidades e um sistema de
informação que vem, desde 1995, com cobertura muito boa e
com dados bastante consistentes.
Somos também um dos poucos países no mundo que tem um
sistema nacional de informação de mortalidade. E há inclusive
alguns especialistas que consideram que, com a consistência do
nosso sistema, na verdade somos o único.
Volto a comentar o dado que apresento. Desde 1996, o Ministério da Saúde tem, respeitando a legislação em vigor, organizado e estimulado a organização do serviço de atendimento
ao aborto legal como parte de uma rede de atenção integral à
saúde das mulheres em situação de violência, que não se esgota
no atendimento ao abortamento legal. Essa rede é muito mais
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ampla e dialoga com os diferentes setores e segmentos envolvidos no atendimento à mulher que está vivendo essa situação.
O que nós observamos quando percebemos os dados do Ministério foi que, em 1998, quando o sistema começou a registrar os primeiros dados de aborto previsto em lei, foram computados 2.431; hoje, em 2007, nós temos 2.128. Não houve um
grande acréscimo, apesar de ter havido aumento substancial no
número de serviços que atendem ao abortamento legal. E isso
se dá porque as nossas redes são organizadas com a preocupação
de cortar o ciclo da violência. São redes que trazem orientações
para os nossos profissionais, para evitar que as mulheres que
recorrem ao Sistema Único de Saúde voltem a ser vitimizadas,
voltem a viver situações constrangedoras, como o que acontecia
antes da organização dessas redes de atenção às mulheres em
situação de violência.
Por fim, eu sei que já esgotei o meu tempo, mas gostaria de
apresentar os dados relativos às curetagens pós-aborto realizadas
no SUS, que são em torno de 213 mil por ano e que mostram
que o problema de que estamos tratando é um grande iceberg. A
princípio, recebemos a observação de que poderiam ser os dados
superestimados e que, por isso, justificariam a questão do abortamento no Brasil como uma questão de saúde pública. Com a
realidade lamentável que estamos vivendo no Estado do Mato
Grosso, esses dados estão sendo não só reafirmados, mas também apontados como dados que estão realmente muito aquém
da realidade do que vem acontecendo neste País.
Então, para o atendimento a essas mulheres que recorrem aos
serviços muitas vezes por conta de abortamentos inseguros e, na
maior parte das vezes, são as mulheres que têm menos acesso
a bens e serviços, mulheres que, por sua cor, são muitas vezes
mais atingidas até mesmo com a violência institucional. Temos
organizado os nossos serviços para atenderem e fazerem uma
mudança nos seus paradigmas e humanizarem a atenção ao
abortamento inseguro.
O meu tempo já se encerra, e eu gostaria de finalizar reafirmando que o Ministério da Saúde entende que a questão
do abortamento inseguro neste País é um problema de saúde
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pública que temos enfrentado com muita transparência e com
muita disposição.
Avançamos muito nos últimos anos, principalmente buscando a institucionalização das nossas políticas, buscando a execução de políticas estratégicas como a instalação de Xapuri, que
permite a produção de preservativos e pode nos tirar da armadilha que temos vivenciado com os problemas de aquisição e
distribuição dos métodos anticoncepcionais.
Temos enfrentado a questão com resoluções, como a recentemente aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária que cria os
parâmetros para a ambiência de atenção ao parto, com base nos
paradigmas de humanização da atenção obstétrica. É um avanço, porque, daqui para a frente, todas as maternidades no território nacional terão de se organizar segundo essa nova lógica, que
atende aos compromissos que temos com a garantia dos direitos
sexuais reprodutivos.
Temos tido ações como a publicação da regulação da vigilância epidemiológica acerca da morte materna, uma ação recente,
que torna essa prática, tão importante para evitar os óbitos maternos, uma atribuição dos Estados e Municípios. Então, é com
essa preocupação, entendendo que o abortamento inseguro é
um problema de saúde pública que, muitas vezes, penaliza as
mulheres até mesmo com a morte — não é a toa que o aborto
é a quarta causa da mortalidade materna e que temos de avançar na garantia dos direitos sexuais reprodutivos, compromisso
assumido pelo País e reafirmado por esta Casa —, que temos
desenvolvido nossas ações, consolidando a cada passo os nossos
compromissos com a saúde das mulheres brasileiras.
Obrigada.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Antes
de conceder a palavra a V.Exa., informo que vou tentar sempre
equilibrar o processo. A Dra. Regina falou por 14 minutos. Vou
ver se, extrapolando de um lado e do outro, por fim, os tempos
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ficam equilibrados, de modo que um lado não utilize tempo
maior que o outro. Como ela estava no meio de seu raciocínio,
não quis interromper.
Deputado Leonardo Picciani, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, sem nenhum demérito à palestra da Dra. Regina, que competentemente trouxe a posição do Ministério da Saúde, quero
mais do que lamentar a ausência do Ministro Temporão. Considero o não-comparecimento do Ministro a esta Comissão uma
afronta à Câmara dos Deputados, um desrespeito para com esta
Comissão. E, pessoalmente, vou propor um requerimento, dentro das prerrogativas constitucionais desta Casa, para convocar
o Ministro com data e hora marcada, porque queremos ouvi-lo.
A não-vinda do Ministro aqui reforça a minha opinião de
que S.Exa. utiliza o debate sobre o aborto e sobre a proibição de
propaganda de bebidas como temas midiáticos para mascarar a
péssima gestão da saúde, para mascarar o fato de não conseguir
enfrentar as filas nos hospitais e os problemas que atingem a
população no seu dia-a-dia.
Então, Sr. Presidente, informo a V.Exa. que, o mais breve possível, apresentarei esse requerimento e peço que V.Exa. o coloque em pauta, porque defenderei a convocação do Ministro com
data e hora marcada.
É lastimável que a saúde tenha os piores índices de aprovação
do Governo no País. Nós queremos ouvir o Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – É um
direito de V.Exa. Não cabe à Comissão comentar.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, eu acho que...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não vamos desvirtuar o objeto da audiência.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Por isso, Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, porque
o assunto aqui é outro, não é sobre o Ministro Temporão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Que situações como essa possam ser restringidas, caso haja outras.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não
posso censurar Parlamentar numa audiência pública. Como
não censuro V.Exa., não posso censurar qualquer outro. Apenas
quero cumprir o objetivo desta audiência.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Então, que
possamos rebater, ao mesmo tempo, a contradita do Deputado
Leonardo Picciani.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Nesse
caso, vamos transformar em contradita a réplica, virá a tréplica,
e vamos fugir do objeto.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Eu não sou
do PMDB. Faço a defesa do Ministro Temporão sem ser do PMDB.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, deixe S.Exa. defender o indefensável. A saúde é lastimável!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Deputado Leonardo Picciani, eu não vou permitir diálogos paralelos.
O objetivo da audiência pública vai ser cumprido. Se quiserem
outro fórum, outro dia, quando V.Exa. apresentar o requerimento, serei obrigado a colocar em pauta qualquer requerimento de
convocação. E porei o seu e qualquer outro. E V.Exas. poderão
debater o tema sem nenhum problema.
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Com a palavra o Sr. Abner Ferreira, que disporá de 10 minutos, iniciando às 15h10min.
O SR. ABNER DE CÁSSIO FERREIRA – Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, agradeço a V.Exas, o convite e, num primeiro momento, parabenizo V.Exa. pelo brilhante voto no seu parecer, que mostra a flagrante inconstitucionalidade desse malfadado projeto de lei que trata da descriminalização do aborto.
Ouvi atentamente os pronunciamentos. Entendo que, se partimos do pressuposto de que a vida anterior ao nascimento tem
o mesmo valor que a vida posterior ao nascimento, então, podemos dizer com certeza, por coerência, que o aborto deveria ser
punido nos mesmos termos que o homicídio. Se tivéssemos de
mudar ou suprimir o art. 124, teríamos de redefinir também o
art. 121, que fala sobre matar alguém com requintes de crueldade, sem dar direito de defesa.
O aborto não é um crime sem vítima. O aborto tem uma
vítima: o feto, a criança não nascida. Trata-se de uma vítima
particularmente indefesa, tão indefesa que, como se vê nessas
discussões, há até quem ignore ou despreze a existência dessa
criança. Por tudo isso, o caráter particularmente em defesa da
vítima do aborto não enfraquece; antes, acentua a necessidade
da sua proteção. Aborto é assassinato. Isso é fato. Qual é a diferença entre se esfaquear — sim, esfaquear — um bebê dentro ou
fora da placenta?
Existem outros argumentos. Aqueles que defendem a legalização do aborto dizem que os abortos continuarão a ser realizados,
mesmo que não haja a descriminalização e que, sendo assim,
vale mais a pena descriminalizar e, desse modo, fornecer melhores condições às mulheres que desejam abortar. Isso é uma
falácia, é um engodo!
Roubar também é crime. No entanto, existem roubos. Se partirmos desse pressuposto, será melhor descriminalizar o roubo
e, desse modo, fornecer melhores condições aos ladrões. Para
acabar com os traficantes basta descriminalizar o uso de drogas;
para acabar com o jogo do bicho basta descriminalizar o jogo do
bicho, e por aí vai. Quando uma determinada coisa é legalizada
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no Brasil, implica necessariamente que nada seja praticado de
maneira ilegal e criminosamente em relação a essa mesma coisa?
É muito engraçada essa suposição, porque o Brasil inteiro sabe
que os brasileiros pobres, quando necessitam de atendimento
médico, travam lutas terríveis para conseguir assistência. Milhares de pessoas ficam diariamente madrugadas inteiras nas filas
do SUS, muitas vezes debaixo de frio, para marcar uma consulta.
A fabricação de medicamentos é legal no Brasil. No entanto,
essa legalização não impediu que os criminosos continuassem a
agir, e a indústria clandestina continua a fabricar remédios falsificados que matam milhares de brasileiros. Mas os aborteiros
continuam a querer iludir o Brasil, acreditando que o fato de legalizar esse crime vai impedir que mulheres morram nas mãos
dos clandestinos. Quer dizer que o aborto, a ser legalizado no
Brasil, deixará de ser feito por clandestinos? Será que os médicos farão aborto de graça, só porque a prática estará legalizada
no Brasil, para que não morra mais nenhuma mulher nas mãos
de clandestinos?
Sr. Presidente, se permitirmos a descriminalização do aborto,
estaremos autorizando assassinatos em larga escala.
Coloco em discussão, em segundo lugar, o argumento feminista de que o corpo é da mulher e que ela sabe o que deve fazer com ele. Esse argumento foge da questão, pois as feministas
nunca chegam a dizer nada acerca do estatuto moral do feto,
nunca dizem se o feto tem ou não direito à vida. Independentemente de como queiram responder essa questão, uma coisa é
certa: ao admitir que não é moralmente permitido abortar no
nono mês, uma feminista terá abandonado o argumento de que
o corpo é da mulher e que ela sabe o que deve fazer com ele. O
máximo que uma feminista poderá dizer é que, até determinado
estágio da gravidez, é moralmente permitido abortar. A partir
dessa altura, o feto adquire direito à vida.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o corpo da criança não
é o corpo da mãe. Retirar um feto não é como retirar um pedaço
de carne, uma pele, uma espinha, uma verruga ou algo estranho
que surge em nosso corpo, como pedra de rim ou vesícula. Portanto, ter direito a dispor de seu corpo é uma coisa, ter direito a
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dispor do corpo do filho é outra. A mulher é dona do seu corpo,
sim, mas ela não pode fazer de seu corpo o que quiser. Ela não
pode se automutilar, também não pode se suicidar.
Outro argumento existente em debates como este é o de que
o aborto é errado porque vai contra a dignidade da pessoa humana. É atribuída alma ao feto no momento da concepção, pelo
que é imoral matá-lo em qualquer momento da gravidez. O feto
é uma personalidade independente que apenas se hospeda no
organismo materno. O aborto é contra a criança. Lembro aos
médicos e ao Sr. José Temporão, que ora exerce o cargo de Ministro, mas é médico, que eles fizeram um juramento. Nesse juramento, que os médicos têm procurado obedecer aos longos
dos séculos, consta expressamente o dever de não fornecer às
mulheres meios de impedir a concepção ou o desenvolvimento
da criança.
Não traia o seu compromisso, Sr. Ministro.
O aborto é errado porque o feto tem direito à vida. O estatuto moral do feto não varia de acordo com o modo que ele foi
gerado. Logo, o simples fato de a mulher não ter gerado o feto
voluntariamente, em caso de violação, não é suficiente para justificar a permissibilidade moral do aborto em caso de violação. O
aborto é uma questão de vida e está muito além das convicções
ou das conveniências religiosas. Um feto com 4 semanas de vida
já tem DNA com tudo registrado, cor de olhos definida, cor de
cabelo, coração pulsando, cor da pele e toda a programação de
um ser humano.
O aborto é contra a vida. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos diz que todo indivíduo tem direito à vida. Assim, qualquer referendo ou decreto-lei que legitime a morte de um ser humano indefeso é um atentado claro contra a vida humana e viola
a própria Constituição e os direitos fundamentais do ser humano
expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o valor da vida de um ser humano não se mede pelo tamanho do seu corpo. Se legalizarmos
o aborto, estaremos na emergência de uma cultura de morte.
Somos contra o aborto, a eutanásia e a pena de morte. Somos
contra a eutanásia, porque acreditamos que não é verdade que as
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pessoas estejam sempre em condições de decidir o que é melhor
para elas. Somos contra a pena de morte, porque não acreditamos em justiça retributiva, olho por olho e dente por dente. O
essencial da Justiça não é castigar as pessoas pelos seus crimes,
mas, sim, ressocializá-las, reeducá-las.
A mulher tem o direito de escolher de ter ou não o filho. Que
direito é esse? E quem luta pelos direitos daquela vida dentro da
barriga? Se não formos nós que já fomos embriões, quem será,
então, a voz daqueles que ainda não nasceram? É direito do feto
continuar a viver, desenvolver-se e nascer. Que culpa ele tem
de ter sido gerado em determinada situação? Se a mãe não tem
culpa, por que o feto é responsabilizado pela sua vida? Para que
combater a violência e a desigualdade com mais violência? Ou
ainda devolver com mais violência a violência à qual já foi submetida a mulher? Para que fazer mais uma vítima inocente dentro de uma história tão trágica, se não deve existir distinção de
valores? Se uma vida não é melhor que a outra, por que, então,
uns devem ter mais direitos que os outros?
Sr. Presidente, a defesa da vida é uma questão de direitos humanos e cidadania. Mas os abortistas dizem que o aborto é uma questão de direito e cidadania. Pergunto: se a legalização do aborto é
uma questão de direitos humanos, a partir de que idade um ser
humano passa a ter direitos? Só porque o ser humano ainda não
saiu da barriga da mãe deixará de ter direitos? Quando se defende
a aprovação do aborto não é levado em conta que ele é uma discriminação abominável do feto, pois se trata de um ser humano no
início do seu desenvolvimento anatômico e biológico.
Existe outra questão: o Estado é laico. Em nome disso, tentase desmerecer o debate. “Não, isso é coisa de religiosos, de Bíblia,
de evangélico, de católico”. O aborto não é uma questão apenas
religiosa, mas de dignidade humana, de Direito Constitucional,
de inviolabilidade da vida, de ética e de moral. O aborto é uma
questão de vida, está muito além das conveniências religiosas. E
a moral cristã — eu não tenho medo de dizer — é muito clara:
não se pode fazer o bem por intermédio de um meio mau.
Outro argumento levantado é o de que o Estado é democrático. Muito bem. Noventa e três por cento da população é contra o

143
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

aborto. Vamos respeitar a democracia. É uma questão de justiça
social — é o que se coloca sempre no debate. Será que vamos
praticar justiça social assassinando inocentes em nome da lei?
É uma questão de saúde pública, como foi dito aqui. Pergunto, então, ao Sr. Ministro, que deveria estar aqui hoje: devemos
combater o caos na saúde pública matando inocentes? É uma
questão de liberdade sexual.
Sr. Presidente, termino dizendo o seguinte: liberdade sem responsabilidade é sinônimo de libertinagem. Não se pode ajudar
uma adolescente grávida com o assassinato de seu filho ainda
não nascido. É preciso encontrar soluções certas e concretas para
esses problemas. É preciso educar essas meninas para não engravidarem antes do casamento, a não usarem o sexo fora do plano
de Deus, e não lhes oferecer o aborto para sanar o seu eu, porque um abismo chama outro abismo. Pais e governos precisam
educar os jovens para viverem o sexo apenas no casamento, que
é o seu lugar, e não os empurrarem para o sexismo por meio da
deseducação sexual dada nas escolas e nas cartilhas do Governo.
Não sou a favor do aborto. Sou a favor do planejamento familiar, da educação sexual nas escolas, daquela que nos é dada
tanto pelas mães quanto pelos pais. Sou contra a hipocrisia instalada. Sou a favor da gravidez consciente, responsável, sentida.
Sou contra famílias numerosas sem condições de serem assistidas pelo Estado, sou contra crianças abandonadas em supermercados, crianças maltratadas, esfomeadas, iletradas. Sou contra
crianças serem mães de crianças.
Diz Mário Quintana:
O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior.
Porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este
mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto
é o roubo infinito
Tenho dito, Sr. Presidente.
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A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Boa tarde a todas e todos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça deste Poder agendou esta audiência pública e nos
arrolou entre os integrantes da sociedade e do Estado brasileiro
para debater o Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, que revoga o
art. 124 do Código Penal, o qual prevê a detenção de 1 a 3 anos
para a mulher que provocar aborto em si mesma, ou consentir
que outro o faça.
Agradecemos à Comissão o convite, no entanto, saibam todos os presentes, que foi longo e intenso o debate para que a
Rede Feminista de Saúde, a qual represento, fornecesse o aval
para minha participação.
Talvez tão importante quanto expor os elementos que expressam os agravos à vida e à saúde das mulheres, de forma a dimensionar o significado da nossa presença nesta audiência, seja trazer algumas perguntas que as coordenadoras da Rede Feminista
fizeram no processo de discussão sobre essa audiência.
A minha fala, portanto, trará algumas histórias, algumas perguntas e alguns questionamentos.
Os últimos 30 anos têm enorme significado para o movimento de mulheres do Brasil. Foi o período em que muitas mulheres, retornando do exílio, ao qual haviam ido nos períodos do
obscurantismo, e desejando construir um país mais justo, mais
democrático e livre, se juntaram a outras, em busca da dignidade, igualdade, respeito, ao lado das que ficaram por aqui, também lutando.
Essa história do movimento de mulheres passa pelas profundas desigualdades reveladas desde o Ano Internacional da
Mulher, 1975, até chegar às conferências que marcaram o ciclo
social da ONU, no qual o Brasil assumiu um conjunto de compromissos frente à sociedade, em especial frente às mulheres.

ação parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Com o
excesso de tempo utilizado, igualou-se o relógio, volta-se tudo
ao campo da igualdade.
Convido a Sra. Télia Negrão para fazer uso da palavra.
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Entre essas conferências, é importante citar algumas das que
elaboraram convenções. Destaco a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que define o que
é viver com igualdade e respeito, sem violência; a Declaração
de Direitos Humanos de Viena, que nos inclui, nós, mulheres,
como seres humanos portadores de dignidade; a Plataforma de
Pequim, que mostra as desigualdades sociais e de poder como
obstáculos ao desenvolvimento da humanidade, e, por fim, a
Plataforma de Ação do Cairo, de 1994, que será um marco fundador na defesa da saúde sexual e reprodutiva das mulheres como
um direito humano a ser considerado e respeitado.
Ao longo das duas últimas décadas, por força do movimento
de mulheres e da luta dessa sociedade brasileira pela sua democratização e sua reconstrução, inúmeras políticas públicas foram
construídas, ancoradas nessas normativas internacionais, reconhecendo as mulheres como cidadãs, com iguais direitos, consideradas as diferenças entre nós mesmas.
Entre as mais importantes iniciativas, temos de destacar aquela que desembocou em 2005, a pedido do movimento de mulheres, e uma proposta consensuada entre sociedade civil, Governo
e Legislativo, buscando descriminalizar o aborto em nosso País.
Ela ficou conhecida como a proposta da Tripartite, mas acabou
não sendo analisada por esta Casa, apesar do imenso esforço de
algumas Parlamentares e do movimento de mulheres.
A base daquela proposta não era outra senão reconhecer que
o aborto inseguro em nosso País é um gravíssimo problema de
saúde pública, que faz vítimas fatais e deixa milhares de sobreviventes com seqüelas, todos os anos. Vários estudos têm demonstrado isso.
A Dra. Alaerte Leandro Martins, uma enfermeira negra, analisou a mortalidade materna no Brasil e as relações entre mortalidade materna, aborto e condição étnica, racial e de classe das
mulheres. Ela chegou à conclusão de que as chances de uma
mulher pobre, negra, discriminada morrer são muito maiores do
que as de mulheres de outras classes sociais.
Enquanto em países desenvolvidos, nos quais a decisão de
abortar é assegurada às mulheres, a estimativa é de uma morte
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a cada 100 mil mulheres que se submetem a esse procedimento,
no Brasil a estimativa é de uma morte a cada 100 mulheres.
Um estudo apresentado pelo médico Cristião Rosas, da
Febrasgo, demonstra que, se forem colocados 2 mapas mundiais, mostrando os países do mundo onde o aborto é proibido e os países do mundo onde ocorrem mortes maternas, nós
faremos quase que um encaixe perfeito.
Se pegarmos 2 mapas, mostrando onde, no mundo, o aborto
é proibido e onde, no mundo, existem os maiores índices de
morte materna, eles vão se encaixar perfeitamente, mostrando
a relação direta entre morte materna e aborto. E outro mapa vai
demonstrar que, nos países em que o aborto foi legalizado, não
só reduziu o número de abortos. Na África do Sul, por exemplo,
em 5 anos, conseguiram reduzir em 91% as mortes maternas.
Esse problema não pode ser subestimado. Ele é de saúde pública, na medida em que traz imensos custos para o sistema de
saúde, porque no Brasil há 213 ou 250 mil hospitalizações por
ano para tratar das complicações do aborto inseguro, feito sem
condições sanitárias. Mas também é um problema de saúde pública porque grande parte das mulheres que se submetem a esse
tipo de aborto — mais de 1 milhão de abortamentos inseguros
são realizados por ano no País — ficam com seqüelas.
São mulheres que vão ter inúmeros problemas pelo resto da
vida, pelas condições em que o aborto foi realizado e não pelo
aborto em si: infertilidade, dores, traumas, seqüelas.
É importante dizer que a decisão pelo aborto, para uma mulher, não é a mesma coisa que tomar um copo d’água. A decisão
pelo aborto, para a mulher, não é a mesma coisa que tomar ou
deixar de tomar uma pílula anticoncepcional. Nesse momento,
ela tem de analisar todos os argumentos, agir de acordo com a sua
própria consciência e tomar a decisão de ter ou não ter esse filho.
O fato é que, segundo pesquisa realizada por 3 universidades
em 3 Capitais brasileiras — Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador —, chegou-se à conclusão de que 17% das jovens de 18 a 24
anos realizam abortamento na primeira gestação.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 31% das gestações terminam em abortamento no Brasil. Para a OMS, os
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abortamentos, no País, chegam a 1,4 milhões. Há muito aborto
inseguro. Há muito aborto indesejado, inclusive. Muitas vezes
as mulheres são obrigadas a realizá-lo em momentos radicais de
sua vida, quando não existe outra alternativa.
Ao longo do último ano, o tema “aborto” voltou a ser mencionado. Primeiro, houve a visita do Papa; depois, o posicionamento do Ministro Temporão, que considerou o aborto inseguro
um grave problema de saúde pública, devendo ser enfrentado
tecnicamente. Por fim, o movimento de mulheres foi instado a
estar presente nesta Casa praticamente todas as semanas, durante o ano passado, para dar conta dos debates que aqui se estabeleceram. Em todos eles, falou-se sobre o retrocesso em relação
aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos neste País.
Inventaram inúmeros projetos — bolsa-estupro, parto anônimo —, que nos ocuparam e nos fizeram ir à luta. Tivemos de
estudar muito e nos preparar para esse debate, que não foi fácil
em nenhuma sociedade do mundo. Estamos tratando de bioética. Estamos tratando de vida. E estamos tratando de vida das
mulheres. Das mulheres que são as cuidadoras das crianças do
mundo, das mulheres que não são contra ou a favor do aborto,
mas que têm necessidade de decidir pelas suas vidas em determinado momento.
Nesse mesmo período o Congresso Nacional foi ocupado por
segmentos religiosos. Nós, que somos defensoras da liberdade
de expressão religiosa, achamos que há alguns séculos já se decidiu pela separação do Estado e da Igreja. Precisamos resgatar
neste País o significado do Estado laico. O Estado laico não é um
Estado ateu. O Estado laico não é um Estado que proíbe a religião. Pelo contrário, o Estado laico é aquele que permite todas as
expressões religiosas. No entanto, nenhuma expressão religiosa
pode ser capaz de impedir que o conjunto da sociedade tenha a
oportunidade de decidir.
Por isso, a minha rede, a Rede Nacional Feminista de Saúde,
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, existente há 17 anos
neste País, presente em todos os Estados brasileiros, fez as seguintes perguntas frente à convocação: estaremos aqui apenas
para dar legitimidade a um debate em que as posições já estão
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decididas? Adianta estarmos presentes nesses espaços, se sabemos que existem quase 10 mil mulheres sob risco de responder
a processos no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo indiciadas,
sendo imposta a elas a pena de cuidar de crianças, como forma
de aprenderem a serem mães? Será que esses juízes que impõem
esse tipo de pena às mulheres que estão sendo acusadas de abortar não merecem ser julgados por terrorismo moral contra elas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peçolhe que conclua. V.Sa. já extrapolou 4 minutos do seu tempo.
A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Portanto, senhoras e senhores,
neste momento tão importante em que se discute o avanço ou
o retrocesso deste País em relação à garantia dos direitos humanos para as mulheres, é preciso fazer apenas mais uma pergunta:
a criminalização proposta não viola o direito da igualdade das
mulheres? Mulheres ricas têm liberdade de fazer aborto e mulheres pobres têm apenas de se submeter aos riscos do aborto e
até à morte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peço-lhe
que conclua, pois S.Exa. já extrapolou o tempo em 5 minutos.
A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Concluindo, Sr. Presidente, esse
não é o único assunto que nós, do movimento de mulheres,
queremos discutir nesta Casa. Gostaríamos de debater muitos
outros. Mas esse tema, com certeza, traz de volta um debate
fundamental na sociedade, que é o direito à autonomia das
mulheres de decidir pelo seu corpo. Esse direito vem sendo retirado das mulheres há muitos séculos, e há muitos séculos elas
têm lutado por ele.
Desejamos, sinceramente, que esta Comissão tenha a capacidade e a consciência de remeter ao plenário da Casa esse debate.
Espero que possamos promover um grande debate nacional sobre esse tema.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado.
Houve 6 minutos de acréscimo ao tempo, que serão dados aos
palestrantes com posições diferentes.
Informo que essa matéria, por estar relacionada ao Código
Penal, é de plenário. Não é matéria conclusiva nas Comissões.
Então, nem é preciso fazer essa solicitação, porque, regimentalmente, mesmo sendo apreciada aqui, a matéria é de plenário.
SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Espero que
não. Espero que vá com parecer contrário. Mas não é o caso.
(Não identificado) – Sr. Presidente, é necessário ater-se ao
tempo, para que todos sejam ouvidos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Estou
pedindo que os palestrantes se atenham ao tempo, mas farei
a compensação rigorosamente. Os 6 minutos que ela falou a
mais serão compensados pelo posicionamento do outro lado,
sem dúvida nenhuma. Se a pessoa extrapolar o tempo e eu não
conseguir interrompê-la, compensarei o outro lado.
Concedo a palavra à próxima oradora, Sra. Lenise Garcia, iniciando às 15h42min.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Sr.
Presidente, inicialmente agradeço a D. Dimas, que solicitou que
eu o substituísse nesta sessão, exatamente por desejar que seja
feita uma apresentação muito mais científica do que do ponto
de vista religioso. Inclusive, tentarei fazer a distinção entre o
que é âmbito da ciência, âmbito da ética e âmbito da religião
neste debate, dentro dessa perspectiva interdisciplinar e plural
sobre a mesma realidade, que é o embrião humano.
Começo com aquilo que nos diz a ciência.
A ciência, hoje, nos permite entrar dentro do útero. Ela permite a todas as mulheres verem os filhos, por meio de uma ecografia. E a ciência nos diz que tudo aquilo que somos está programado no DNA de cada um.

150
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

ação parlamentar

O projeto do genoma humano, que mapeou todo o nosso
genoma, caracterizou esse programa do ser humano, do homo
sapiens. São 3 bilhões de pares de base — as letras genéticas. Se
isso fosse publicado, daria um volume de 160 listas telefônicas,
de 600 páginas. É um programa extremamente complexo.
Nós temos nos 2 pares de 23 cromossomos cerca de 30 mil
genes. É um imenso livro, que estamos começando a ler, mas
que cabe inteiro no zigoto, na primeira célula que se forma no
momento da fecundação.
E já está definido, a essa altura, se é homem ou se é mulher;
se tende a ser alto ou baixo; se terá cabelo louro ou moreno, encaracolado ou liso. Também estão definidas a cor dos olhos, as
eventuais doenças genéticas e, inclusive, as tendências herdadas,
como o dom para música, para pintura, para poesia. Então, o
zigoto de Mozart já tinha dom para música, o zigoto de Carlos
Drummont de Andrade já tinha dom para poesia.
A impressão digital genética é usada nos testes de paternidade.
Eu posso verificar, numa pessoa, quem é o seu pai, quem é a sua
mãe, pela sua genética. Isso está definido desde o primeiro dia.
Esse teste já poderia ser feito naquele zigoto. Então, o embrião é
um indivíduo original, irrepetível. Isso é indiscutível. Todos nós
fomos, um dia, uma célula assim. Se ela tivesse morrido, eu não
estaríamos aqui. Então, aquela célula era eu. Eu já fui unicelular,
mas nunca fui protozoário. Não sou eu que estou dizendo isso,
mas sim a ciência.
Veremos um pequeno vídeo feito pela National Geographic,
narrado em português de Portugal. São imagens de microscopia,
não é animação.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – “Na
altura da fertilização, muito do seu futuro já está previsto”. Foi isso
que acabamos de ouvir no vídeo.
Eu acho que todos sabem que a National Geographic não pertence à Igreja Católica.
Então, no momento da fecundação, forma-se esse indivíduo,
que somos nós: o indivíduo da espécie homo sapiens. E assim nos
chamaram porque a humanidade se caracteriza pela sabedoria.
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Ser sapiens é uma propriedade da espécie. O embrião humano é
sapiens mesmo que não lhe permitam desenvolver, aprender. É
sapiens mesmo antes que surjam as células do cérebro.
Aos que querem negar isso, eu pergunto: se o embrião não
é homo sapiens, a que espécie ele pertence? Nós não nascemos
girinos, não nascemos protozoários, não nascemos minhocas.
Somos humanos desde o momento da fecundação.
O desenvolvimento... A partir do momento da fecundação,
que normalmente ocorre na trompa, essa primeira célula já conversa quimicamente com a sua mãe. Cada um de nós, no dia em
que fomos gerados, mandou um recado químico para a mãe,
dizendo: “Cheguei. Neste mês as coisas vão ser diferentes. Prepare o
útero, porque estou chegando. Daqui a poucos dias estou chegando ao
seu útero e vou me implantar –– porque é o embrião que se implanta
–– e, a partir disso, vou desenvolver”. A mãe ainda não tem consciência dessa conversa, mas os seus hormônios, sim. Ou seja, o
próprio embrião é que está comandando o corpo da mãe, a partir
do momento em que ele é gerado. É o embrião que manda na
mãe, não o contrário. É isso que a Biologia nos diz. Na quinta,
na sexta semana, nós podemos ver que ele já vai sendo formado
com características próprias.
Ainda o vídeo da National Geographic.
Aparecerá aí uma câmara intra-útero.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – O vídeo está mostrando que a criança está desenvolvendo os músculos para andar. Onze semanas.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA –
Quando os pés tocam a base do útero, o sistema nervoso, automaticamente, já vai programando.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – O
feto salta e pula, usando as paredes como trampolim.

152
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Aumenta 5 vezes de tamanho, em 5 semanas.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Sete
centímetros inteiramente formados. Isso é o que nos diz a ciência.
Agora, podemos olhar o que nos dizem a Sociologia e a Ética.
Eu abri esta apresentação para vocês com a imagem de uma
criança, de um feto no útero da mãe. Mas não é qualquer feto.
Essa é a Brenda. Essa é a segunda foto da Brenda. E foi exatamente assim que eu baixei essa foto da Internet, do álbum de Orkut
de um amigo meu. No dia em que a Brenda tirou essa primeira
foto, ele colocou lá: “Sou papai”. Ele não colocou: “Serei papai”.
Colocou: “Sou papai. Aqui está a Brenda. A Brenda chegou”. Então,
é assim que a nossa sociedade vê essa criança, como essa criança
é querida. Por que eu quero enganar, dizendo que ainda não
existe essa criança ali e que ela não é sujeito de direito?
Essa é a Brenda alguns meses depois. Eu não posso pegar essa
criança nascida, matá-la, jogar pela janela, como fez uma mãe
louca outro dia. Temos clareza de que não se pode fazer isso. Por
que eu poderia matar essa criança e jogá-la no lixo? São poucos
meses de diferença entre uma e outra. Já é a Brenda!
Aí, sim, entra o aspecto religioso da questão, que se apóia no
aspecto científico.
Então, como eu não sou D. Dimas e não tenho autoridade
para falar do ponto de vista religioso, trouxe aqui palavras de
quem tem autoridade, do Papa João Paulo II. Disse ele: “Mesmo
por entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto
à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e com o secreto influxo da
graça, chegar a reconhecer na lei natural inscrita no coração o valor
sagrado da vida humana, desde o seu início até o seu termo, e afirmar
o direito que todo ser humano tem de ver plenamente respeitado esse
seu bem primário. Sobre o reconhecimento de tal direito é que se fundam a convivência humana e a própria comunidade política”.
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A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Ele
está fortalecendo os músculos da perna e desenvolvendo a
enervação que controla isso.
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Isso, sim, eu posso dizer que é uma perspectiva religiosa. Não
é que a vida humana começa na fecundação, porque isso quem
diz é a ciência; não é que aquele embrião de poucas semanas
é um ser humano, porque isso me diz a ciência. O que pode a
religião dizer é que essa vida é sagrada. Isso, sim. A ciência não
tem um conceito de sacralidade, mas a ética tem um conceito de
dignidade. E isso independe de qualquer religião.
O Papa Bento XVI disse: “Quando seres humanos, no estado mais
fraco e mais indefeso da sua existência, são selecionados, abandonados, mortos ou utilizados como puro material biológico, como negar
que esses são tratados não mais como alguém, mas como algo, colocando assim, em questão, o conceito próprio de dignidade do homem?”
Eu acho que algumas falas aqui já nos mostram como essa
dignidade é deixada de lado. Fala-se do aborto legal como se
nesse aborto não pudesse haver morte. Esquecem que a morte
acontece em 100% dos abortos.
Outra fase do então Cardeal Ratzinger: “O homem desceu até o
fundo do poço do poder, até a fonte de sua própria existência. A tentação de agora finalmente construir o homem direito, a tentação de
fazer experimentos com humanos, a tentação de encarar os homens
como lixo e eliminá-los não é uma fantasia de moralistas inimigos
do progresso”.
Infelizmente, é algo que vemos acontecendo na nossa sociedade atual, e não é isso que queremos para o povo brasileiro.
Estou quase concluindo, Sr. Presidente.
Talvez à doutrina dos direitos humanos devesse, hoje em dia,
ser acrescida uma doutrina acerca dos deveres humanos e dos
limites do homem. Isso poderia ajudar a atualizar a pergunta
sobre se não pode haver uma razão da natureza e, portanto, um
direito racional para os homens e sua posição no mundo.
Existe, sim, um mandamento na Lei de Deus que diz: “Não
matarás.” Também está dito que não se pode roubar, não se pode
mentir. Mas, se nós formos considerar que isso são perspectivas
religiosas, então podemos pegar o nosso Código Civil e o nosso
Código Penal e jogar no lixo, porque a sociedade se apóia nesses
princípios. Então, não é porque o Estado é laico que “o não ma-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – A Sra.
Lenise Garcia ultrapassou 6 minutos de seu tempo, exatamente
como ocorreu com a oradora que a antecedeu.
A próxima oradora é a Sra. Gilda Cabral, iniciando sua fala
às 15h58min.
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tarás” está subvertido. Pode a humanidade suprimir esse mandamento sem renunciar a si mesma?
Obrigada.

A SRA. GILDA CABRAL – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, fiquei pensando o que é que eu
poderia falar sobre o Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, com os
Srs. Parlamentares da CCJC.
Eu estou representando o Centro Feminista de Estudos e Assessoria — CFEMEA, uma organização feminista que atua no
Congresso Nacional em defesa dos direitos das mulheres há quase 20 anos.
Nossa luta, ao logo de todos estes anos, nos corredores desta Casa,
desde a Constituinte, foi em prol das normas legais que garantissem
a igualdade, a dignidade e a plena cidadania das mulheres.
O CFEMEA teve participação ativa na elaboração, na discussão
e na promulgação da Lei do Planejamento Familiar. E, mais recentemente, na Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica.
Legalizar o aborto é uma das lutas do Movimento Feminista
e do CFEMEA.
Ser contra ou a favor do aborto é uma questão que não é real;
é uma falsa questão. Em princípio, ninguém é a favor do aborto; ninguém gosta e tem prazer em sofrer um aborto. Nós, feministas, também temos como objetivo diminuir ao máximo o
número de abortos. Feminista também quer diminuir o número
de abortos.
Eu vou passar agora um vídeo de 30 segundos de uma campanha feita pelo IPAS, uma entidade parceira do CFEMEA, para o
qual peço, por gentileza, a atenção de todos.
Pois é. Vai pensando aí. Vamos pensando nós, que estamos aqui.
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Todos nós, aqui nesta sala, conhecemos mulheres que já fizeram aborto: uma vizinha, a prima da amiga, a mulher do cara da
venda, uma filha, uma sobrinha, a namorada do filho e por aí
vai. Com toda certeza, cada um de nós, aqui nesta sala, conhece
ou já soube de pessoas que interromperam uma gravidez indesejada. Não se trata de ser contra ou a favor do aborto: todos nós
temos que discutir este assunto. Mesmo que você seja totalmente contrário ao aborto, você tem que discutir o assunto.
Conforme o próprio Ministério da Saúde já disse aqui — e eu
vou até ser mais pessimista; não vou nem falar do número de
1,4 milhão de abortos apontado Organização Mundial da Saúde;
eu estou calculando o número mais pessimista, de 1 milhão de
abortos, o número oficial do Ministério da Saúde —, a cada ano,
neste País, são feitos 1 milhão de abortos. Não é nada, não é
nada, isso dá, por dia, 2.740 abortos; por hora, 114 abortos; por
minuto, 1,9, quase 2 abortos. Ou seja, nos meus 10 minutos — e
eu me vou ater ao tempo estabelecido, bem bonitinha, Sr. Presidente; pelo menos é o que eu espero —, serão feitos 20 abortos.
Querendo ou não, há aborto neste País. Entenderam? Não adianta querermos tapar o sol com a peneira!
Eu gosto de fazer contas e gosto também de dizer como é a
vida real. Eu sou nordestina, com muito orgulho, e digo que a
vida real é esta: as mulheres fazem abortos, estando ou não no
Código Penal, sendo ou não crime.
Eu vou contar umas histórias que eu acho interessantes, porque são uma forma de aproximar da realidade os Srs. Parlamentares que estão discutindo este projeto — se descriminaliza ou
não; se tira o aborto do Código Penal. Eu acho isso importante,
porque, infelizmente, os homens não engravidam, mas eles podem ser companheiros e partilhar conosco a angústia de decidir
por interromper uma gravidez.
Olha, nessas 5 horas de audiência, 570 abortos foram feitos.
Não vim aqui só para mostrar números — mesmo porque pessoas que me antecederam hoje e tantas outras amanhã estarão
nesta Comissão farão isso com muito mais competência; eu vim
aqui falar para as senhoras e os senhores como uma mulher igual
à mãe dos senhores, à filha dos senhores, à vizinha, a uma amiga
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querida que fez um aborto. E como nós sofremos ao tomar essa
decisão! Não é fácil! Não é fácil decidir sobre o aborto!
E eu questiono aos senhores: alguém já se perguntou por que,
sendo crime, tantas e tantas mulheres fazem aborto? Um milhão
de mulheres! Olha, dos mais de 5.500 municípios que há neste
País, apenas 13 cidades têm mais de 1 milhão de pessoas. E por
que, por ano, tantas mulheres fazem aborto? Será que a responsabilidade é só delas?
Eu trouxe alguns casos reais para os senhores tentarem entender essa angústia que nós, mulheres, passamos quando decidimos por um aborto.
Vou ler rapidamente, porque eu estou emocionada. E, como
ainda é crime praticar aborto — espero que não por muito tempo; espero que esta Comissão reveja isso ao mandar o projeto
para o plenário —, vou usar o nome “Maria” para todos os casos,
que são verídicos e reais.
Maria, uma atriz nossa conhecida, diz: “Eu fiz aborto e não
lido como um trauma. Eu teria trauma se colocasse uma criança
no mundo sem ter condições de educá-la. Eu era muito jovem e
tinha outras prioridades. Não era o momento certo. Tomava pílula, mas o método falhou. Costumo pensar da seguinte forma:
70% das mulheres que têm filhos não têm a menor condições de
criá-los e educá-los. Então, é difícil abortar. Uma criança é uma
coisa muito séria; não dá para trazê-la ao mundo para depois
pensar sobre isso”.
Esta mulher fez um aborto. Ela não é uma criminosa; ela
não deve ser presa; ela precisa de nosso apoio, compreensão
e compaixão.
Outra Maria, de 20 anos, mora na casa da mãe, aqui na periferia de Brasília. É mãe solteira. Tem um filho de 2 anos. Ficou
grávida e o namorado não quis assumir. Ela estava desempregada. Então foi com as amigas, tomou chá, arrumou Citotec, teve
muitas e muitas dores e hemorragia. Foi muito maltratada no
hospital pelo médico e pelos funcionários.
Esta mulher fez um aborto. Ela não é uma criminosa; ela
não deve ser presa; ela precisa de nosso apoio, compreensão
e compaixão.
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Outra menina, de 16 anos, concluindo o 2º grau, foi estuprada. Não teve coragem de falar para a mãe o que tinha acontecido, porque foi ameaçada. O estuprador disse que, se ela contasse
para alguém, a família e ela morreriam. Então, ela se lavou à
exaustão; sentiu-se suja; tinha nojo do próprio corpo. Vomitou
muito, chorou, mas ficou em silêncio. Teve um sangramento.
Achou que era a menstruação tinha descido, mas não foi. Ela
ficou grávida e sofreu uma verdadeira lacuchia nesses hospitais
para conseguir ser atendida depois do sangramento.
Outra Maria, de 30 anos, nasceu em Teresina, no Piauí. Casada, mãe de 4 filhos pequenos, marido desempregado, ela é empregada doméstica e cuida da mãe doente. Ficou grávida, mesmo tomando pílula. A patroa tinha dito que não aceitava, em
hipótese alguma, ela trabalhando grávida na casa dela. Então,
ela interrompeu a gravidez e foi-se confessar. O padre a mandou
rezar 2 terços. Ela cumpriu a penitência. Não pode ter mais que
4 filhos, nem pode ficar desempregada. Se ela engravidar novamente, o que ela vai fazer? Ela é uma católica praticante! Bom,
ainda bem que no confessionário os padres têm compaixão; estão perdoando as mulheres que fazem aborto.
Essas mulheres não são criminosas. Elas não têm que ser presas; elas precisam do nosso apoio, compreensão e compaixão.
Quantos minutos eu tenho, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Acabou
de completar 10 minutos.
A SRA. GILDA CABRAL – Então, eu vou extrapolar o tempo só para concluir a minha intervenção.
Muitos e muitos casos eu poderia citar para os senhores: são
pessoas que morrem. Aqui em Brasília, recentemente, esteve na
mídia o caso de uma mulher da cidade-satélite do Paranoá que
passou 3 dias no hospital e morreu, deixando 4 filhos, o menor
deles com 5 anos.
São mulheres que não são criminosas. Morrem porque não
têm condições de ser atendidas e são forçadas a, de modo inseguro, interromper uma gravidez.
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São muitas Marias com as quais nos deparamos todos os dias
neste mundo real do abortamento, e, como as senhoras e os senhores podem observar nos casos que relatei, não são mulheres
possuídas pelos demônios nem levianas que abortam. Não! São
mulheres como eu, como você, como a sua mãe, a sua filha, a
sua vizinha, a sua colega de trabalho, a sua patroa. São mulheres
mães de família, casadas, jovens, que cuidam e sustentam a casa.
A lei, hoje, trata a mulher como criminosa. E mesmo as mulheres que sofrem aborto espontâneo e vão para um hospital
público são atendidas como bicho: ficam esperando de 8 a 10
horas pelo resultado de um exame para fazer curetagem, e, nesse período, além do sofrimento emocional, ainda são alvo de
chacota dos médicos, dos funcionários, das enfermeiras e das
pessoas religiosas fundamentalistas que circulam nesses hospitais públicos.
Falo isso, senhores, porque vivi essa situação no Hospital de
Base, em Brasília, em 1981. Eu sofri um aborto espontâneo, e,
como sou uma mãe solteira de 2 filhos, 2 filhas e uma neta, fui
tratada como uma criminosa — apesar de adorar a minha família.
A SRA. GILDA CABRAL – E é desumano o atendimento
que se dá a essas mulheres, porque o aborto é crime. O verdadeiro crime, entretanto, não é o aborto por iniciativa das mulheres. É muito injusto individualizar esse ato e responsabilizar
e tratar como criminosas apenas as mulheres pelo aborto. Ninguém tem nada a ver com isso, senhores? Só porque a mulher
está grávida, e de uma gravidez indesejada, é a única responsável por isso?
A ocorrência da gravidez indesejada nunca pode ser individualizada. Eu pergunto: por que não são igualmente responsáveis a
ciência e a indústria farmacêutica, que fazem métodos falíveis, e
o serviço de saúde, que não disponibiliza informações e não dá
às mulheres condição de realizarem uma laqueadura, uma vasectomia, enfim, algum procedimento contraceptivo, que é um
direito das pessoas?
Onde estão os governantes que sucatearam o serviço público
de saúde para cumprir metas fiscais? Onde está o homem com
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quem a mulher teve relações sexuais e engravidou, seja ele o
marido, o companheiro, o namorado, o ficante ou o cliente?
Onde estão o patrão e a patroa que ameaçaram de demissão e
efetivamente demitiram quem ficou grávida, como foi o caso da
mulher que morreu aqui em Brasília? Onde estão a família, que
não orienta seus filhos, e a escola, que se recusa a promover uma
educação sexual esclarecedora? Onde está o Congresso Nacional, que não revê a legislação punitiva do aborto, senhores? Os
senhores, como eu, estão nesta mesma jogada! Eu, hoje, com 60
anos, não engravido mais, mas não é porque sou mulher que, se
interrompesse uma gravidez indesejada, seria mais responsável
do que os senhores, legisladores, que podem rever essa injustiça!
Como os senhores podem ver, há vários fatores envolvidos!
Não é só a mulher que pode ser considerada culpada e punida!
Considerar as mulheres criminosas porque fazem abortos é um
mecanismo que se usa para a manutenção dessa irresponsabilidade e dessa hipocrisia coletiva. A lei considera criminosa a
mulher, mas onde estão os outros? Ninguém tem nada a ver com
isso? O Poder Público não tem? Só as mulheres? É preciso pensar
nisso; é preciso rever o Código Penal!
O CFEMEA defende a descriminalização do aborto e a sua
legalização.
Muito obrigada, senhores.
Desculpem-me por ter ultrapassado o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Foram 4
minutos de excesso de tempo, que serão compensados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O próximo orador é Juiz José Henrique Torres, iniciando às 16 horas
e 25 minutos.
O SR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES – Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Sras. e Srs. Deputados,
especialmente Sr. Presidente, a quem agradeço imensamente
o convite para estar aqui nesta data, e estou aqui exatamente
para atender a convocação de V.Exa.
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Para contribuir com a reflexão das Sras. e Srs. Deputados sobre
esse tema extremamente interessante, devo dizer, inicialmente,
que algo me deixou encantado, particularmente, na tarde de
hoje... (Falha no microfone.)
Alô? Está sendo possível ouvir?

O SR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES – Muito
obrigado.
O que me deixa mais emocionado é exatamente isso, porque
percebi, e invoco para isso um verso de Pablo Neruda, que, no
coração, hoje, estamos todos nós juntos.
Foi perfeitamente perceptível, durante os debates nesta Mesa,
e agora aceito o convite de ir para o lado de lá porque não há
lados nesta Mesa. Todos nós estamos do mesmo lado, todos nós
estamos unidos no mesmo objetivo, todos nós somos contra o
aborto. Isso ficou absolutamente claro. Ninguém aqui demonstrou ser favorável ao abortamento, absolutamente.
O abortamento não é desejável, senhoras e senhores, nem
para a sociedade, nem para as mulheres. O abortamento não
deve ser utilizado como método anticonceptivo em hipótese alguma, e todos nós disso somos concordes.
Todos nós, sentados nesta Mesa, e V.Exas. também, estamos
aqui em homenagem à cultura da vida. Nenhum de nós está
aqui para cultuar a morte, absolutamente. O abortamento, para
todos nós aqui, é um problema social; é um problema, sim, de
saúde pública, e é um problema que deve ser enfrentado pela
sociedade e por seus representantes, as Sras. e Srs. Deputados,
porque a proteção à vida deve ser garantida, sim, para todas
e para todas. A inviolabilidade do direito à vida é um dogma
que tem de ser garantido em todo nosso sistema, em todos os
nossos momentos.
Qual é, Sr. Presidente; qual é, Srs. Deputados, a nossa divergência? O que nos coloca em oposição nesta Mesa? A nossa
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divergência, senhoras e senhores, é apenas uma questão de métodos, apenas uma questão de métodos. Como responderemos
a esta pergunta: como proteger a vida? Como proteger a vida?
Como proteger a vida dos fetos? Como proteger a vida das mulheres também? Esse é o nosso problema.
Falo agora tecnicamente às Sras. e aos Srs. Deputados, os quais
conhecem o processo legislativo muito melhor do que eu. Quando a sociedade brasileira resolve proteger um determinado bem,
ela tem de enfrentar esse problema. Por exemplo, a propriedade,
a liberdade, a segurança, a igualdade, a honra, a dignidade são
direitos, interesses, bens que devem ser protegidos também. E
quais são os métodos de que dispomos para isso? Temos métodos
informais, formais; temos promoção de valores, que é realizada,
e muito bem, pela família, pelas igrejas, pelas organizações sociais de modo informal; temos a atuação do Estado com políticas
públicas no sistema educacional, no sistema de saúde, e também
através dos senhores desta Casa de leis, através da criação de um
sistema legal e jurídico; um sistema legal e jurídica que protege
bens, que evita condutas violadoras no âmbito administrativo,
no âmbito comercial, no âmbito cível, no âmbito tributário e,
finalmente, no âmbito penal, no âmbito repressivo, que gera a
criminalização das condutas.
Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, é esta a reflexão que trago: a
criminalização não é o único meio de proteção de bens; a criminalização não é o meio mais eficaz de proteção dos bens. Ao contrário, a criminalização no Estado Democrático de Direito deve
ser utilizada como última ratio, como última alternativa, quando
todos os demais meios, métodos falharem, fracassarem, porque
o sistema penal repressivo é extremamente violento e causador
de conseqüências drásticas socialmente.
Dou alguns exemplos a V.Exas., que sabem muito bem disso.
O casamento, que tem seu valor social, é uma instituição que
deve ser preservada induvidosamente. É evidente que o adultério e a infidelidade devem ser censurados, não devem ser aceitos,
e não o são em nosso contexto social. Todavia, V.Exas., há muito
pouco tempo, descriminalizaram o adultério. Isso não significa que as senhoras e os senhores estão aprovando o adultério,
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absolutamente! Isso não significa que V.Exas. estão aprovando,
estimulando a infidelidade conjugal no âmbito da propriedade,
que deve ser também garantida.
Vejam, senhores, que a propriedade também deve ser garantida, mas nem todas as condutas violadoras da propriedade, hoje,
são criminalizadas. Os senhores sabem bem, são os senhores que
fazem as leis. Vejam bem, quantos ilícitos civis atingem a propriedade e não são criminalizados!
Observem que o dano culposo é resolvido em outras esferas
e não no âmbito da criminalização. O esbulho possessório só é
criminalizado em casos absolutamente extremos e é resolvido
em outro âmbito. Isso não significa que o Congresso Nacional
aprovou ou estimula a violação à propriedade.
A saúde pública é um valor social também inestimável. A saúde pública deve ser preservada, e as Sras. e Srs. Deputados, Congressistas decidiram que o tráfico de drogas deve ser reprimido,
porque viola a saúde pública. Pois bem, mas nem toda venda de
drogas está criminalizada. Por exemplo, a venda do tabaco, do
cigarro, do álcool não está criminalizada, senhoras e senhores!
Isso não significa que o Ministério da Saúde, os senhores, as senhoras, a sociedade brasileira esteja incentivando o alcoolismo
ou a embriaguez.
A vida, especificamente, também deve ser preservada. Não
duvido disso, não questiono e não discuto com ninguém. A vida
tem, sim, de ser preservada. Mas se os senhores observarem, existem muitas condutas de violação da vida que não são criminalizadas. Por exemplo, o homicídio. O homicídio é criminalizado.
É óbvio que é criminalizado. Todos sabem. Mas o homicídio em
legítima defesa e o homicídio em estado de necessidade não estão criminalizados. Isso não significa que o Congresso Nacional
abandonou a proteção à vida.
Todos sabem, as Sras. e Srs. Deputados sabem que, na técnica legislativa, o Direito Penal, e isso é técnico; no Estado de
Direito Democrático, é essencialmente subsidiário. Ele só atua
como subsidiário em relação aos outros direitos. E ele é essencialmente fragmentário, ou seja, o Direito Penal não trabalha
para proteger todos os bens. Ele seleciona alguns bens apenas.
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E mesmo ao selecionar alguns bens, ele seleciona algumas condutas violadoras desses bens para serem reprimidas.
A criminalização não é a única forma de proteção dos bens,
nem é a única forma de controle social de condutas. A descriminalização não significa deixar de proteger os bens. Significa
apenas que a sociedade optou por outra forma de proteção desses bens. A criminalização não é a única, nem a melhor forma de se proteger um bem. Muitas vezes, senhoras e senhores,
nós sabemos disso, a criminalização torna-se ineficaz e acarreta
mais problemas do que o próprio problema que ela visa arrostar, enfrentar.
O abortamento especificamente, senhoras e senhores, por favor, lembrem-se disso, é criminalizado, todos sabem, mas o abortamento culposo não é criminalizado. Se um médico praticar
um abortamento culposo, não há crime. Ele pode ser julgado no
âmbito da ética médica, da indenização civil etc., mas no âmbito
criminal, não, porque não existe o crime de aborto culposo. O
abortamento sentimental está descriminalizado; o abortamento
necessário está descriminalizado. Isso, senhoras e senhores, não
significa que o Congresso Nacional e a sociedade abandonaram
a proteção da vida.
Ou seja, o abortamento, o enfrentamento desse problema, o
qual nós, a sociedade, temos de enfrentar, passa por esse questionamento: a criminalização é um método eficiente para proteger
a vida do feto? Estou falando da vida do feto. O abortamento
deve tratado como crime, ser criminalizado, ou enfrentado por
outros métodos? Deve ser tratado como um crime que merece
castigo ou um drama social que merece acolhimento? Há necessidade de repressão e punição ou esse problema pode ser
enfrentado com assistência, com tolerância, com amor, com
compreensão? Como a sociedade brasileira deve enfrentar esse
problema? Como?
Aí vemos, Sras. e Srs. Deputados, e tudo aqui ficou muito claro, que a criminalização do abortamento tem sido um método
absolutamente ineficaz para evitar os abortamentos. É inegável a
quantidade de abortamentos praticados no Brasil; são 1 milhão
de abortamentos por ano, 250 mil pessoas internadas no SUS
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em razão de abortamento. Enfim, não vou repetir os dados que
foram ditos aqui à saciedade. Mas além de a criminalização não
ser eficaz para evitar a prática do abortamento, ela gera conseqüências, danos, riscos e mortes.
Agora me lembro daquele livro O Crime do Padre Amaro, de
Eça de Queiroz, que foi levado para a tela, e mostra muito bem
o drama de uma mulher que morre em razão do abortamento. Temos que nos lembrar das mortes das mulheres, e aqui foi
dito por todos quantas mulheres morrem no mundo, na América Latina, no Brasil, por dia, por minuto, em razão da prática
de abortamento inseguro! E a mortalidade materna? Esses dados
estão na própria CPI da Mortalidade Materna, os documentos
internacionais. Enfim, V.Exas. conhecem muito melhor do que
eu todos esses dados.
Mas não é só, e o orador que me antecedeu tem razão: e as
seqüelas terríveis que traz para as mulheres a prática do abortamento? Não é só morte; são seqüelas terríveis. Nem vou repetir
porque já foram todas mencionadas. Enfim, as mulheres suportam drasticamente as terríveis conseqüências do aborto inseguro
que é gerado pela criminalização do aborto, porque joga a mulher na clandestinidade.
Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, como o Estado brasileiro
responde a isso? Simplesmente criminalizando o abortamento,
esquecendo-se das experiências internacionais, inclusive, que
mostram que quando não há criminalização a morte materna
cai; quando há criminalização, a morte materna aumenta. O
exemplo da Romênia é muito claro nesse sentido. Por isso no
Egito as nações se uniram para dizer que os Estados não podem
promover o abortamento com método anticonceptivo e reconhecem o aborto como problema de saúde pública. Em Beijing o
Brasil subscreveu, e V.Exas. são representantes da sociedade brasileira... Por causa de todo esse problema, em Beijing afirmamos
o compromisso internacional de rever a nossa legislação repressiva e em Nova Iorque reafirmamos esse compromisso.
Aliás, por uma questão...
Quantos minutos eu tenho?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Já extrapolou 3 minutos.
O SR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES – Dois
minutos apenas, para terminar, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O tempo que lhe der vou ser obrigado a dar para o outro lado.
O SR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES – Vou citar
uma reunião de teólogos, mais de 40 teólogos, reunidos na Bélgica,
afirmaram que a descriminalização é a solução para isso. Depois,
mais de 40 teólogos reunidos em Chiang Mai afirmaram a mesma
coisa, que a descriminalização é a solução desses problemas.
Eu me aproximo do final, vou saltar uma parte do que deveria
dizer, mas quero que V.Exas. se lembrem que temos 2 grandes sistemas: o sistema repressivo e o sistema promocional. Eles não se
confundem. Não adianta querermos criar um sistema repressivo
como promocional porque ele não funciona dessa maneira. Temos
princípios democráticos de criminalização que devem ser seguidos,
e nenhum deles é seguido quando se olha para o abortamento.
Enfim, descriminalizar o aborto não significa deixar de proteger a vida. Há outras formas de proteção da vida. Descriminalizar
o abortamento não significa abolir o direito à vida, absolutamente; apenas constitui uma forma de se garantir a vida com
outros métodos, por outras maneiras.
Para terminar, digo que o abortamento é um problema social
que deve ser enfrentado, sim, mas fora do âmbito das políticas
repressivas, excludentes, fortalecedoras da violência e reprodutoras de dor e sofrimento. O abortamento é, sim, um problema social que deve ser enfrentado, mas no âmbito das políticas
públicas, dos sistemas educacional e de saúde, com fomento à
educação sexual reprodutiva, com garantias ao acesso pleno e
informado aos meios anticonceptivos. O abortamento, senhoras
e senhores, é um problema social que deve ser enfrentado com
acolhimento, com tolerância, com respeito aos direitos das mu-
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lheres também e, principalmente, com amor; nunca com punição e com repressão.
Espero que essa mensagem seja refletida por V.Exas. e que
afastem do nosso sistema penal o tratamento desse problema
pela repressão.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me por ter excedido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado pela colaboração.
Houve excesso de 5 minutos do orador, mais 2 minutos que
havia de crédito da intervenção anterior, são 7 minutos que vou
conceder rigorosamente. Cortarei a palavra ao fim dos 7 minutos, mesmo que não tenha concluído o raciocínio.
O SR. ABNER DE CÁSSIO FERREIRA – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, louvo a participação e tinha razão o Deputado
José Genoíno quando fez questão da presença do brilhante magistrado a sentar-se conosco.
Acho, Excelência, que estamos em posição comum mesmo. A
diferença talvez exista na seguinte forma: do lado de cá, à minha
esquerda, está se defendendo o direito das mães e, do lado de cá,
estamos defendendo o direito da criança. Essa talvez seja a nossa
grande diferença neste debate. Mas estamos todos em defesa da
vida, V.Sa. tem razão.
Em relação ao art. 128, se não me engano, ou seja, a permissão jurídica que existe para a prática do aborto, no caso do estupro ou no caso em que a mãe está correndo risco de vida, quero
só lembrar que essa posição que V.Sa. colocou não é majoritária,
porque existem doutrinadores que entendem que o crime existe,
sim. Existe e é uma excludente de ilicitude ou uma antijuridicidade, no caso do estupro e no caso da violência ou (ininteligível.)
quando a mãe coloca a sua vida em risco, assim como o art. 121
tem pelo menos duas excludentes de ilicitude que eu me lembro
aqui agora: matar alguém em legítima defesa. O crime existe,
mas existe uma excludente de ilicitude. Matar alguém em estado
de necessidade. Existe, sim, mas existe uma antijuridicidade. Isso
é claro, é transparente, mas respeito o posicionamento de V.Sa.
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Em relação a descriminalizarmos o aborto porque a lei é ineficaz, ela não cumpre seu desiderato, então temos que descriminalizar também o tráfico de drogas, porque apesar de as leis
estarem aí e serem rígidas, não conseguimos o desiderato que a
lei propõe. Temos que pegar o Código Penal e jogar fora, porque
tudo o que diz respeito a crime temos que realmente entender
que a lei é ineficiente e ineficaz.
Eu encerro lembrando as palavras de Rui Barbosa: jogar com
os princípios quando eles nos favorecem ou não é o vezo e a
desgraça dos povos. Se esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania não procurar preservar e defender o princípio absoluto da Constituição, que é o princípio inviolável da vida, da
inviolabilidade da vida, ela não tem razão de existir.
O princípio dos princípios é o princípio ao direito da inviolabilidade da vida. Deus deu a vida; só Deus pode tirar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peço
que passe para o microfone por gentileza, porque não vou poder prorrogar o tempo.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Aproveitando esses poucos minutos quero citar só um dado estatístico mundial: quando se libera o aborto o aborto clandestino não
diminui. Simplesmente o número total de abortos aumenta,
porque muitos continuam buscando o aborto clandestino.
Procura-se o aborto clandestino porque a menina não quer
que a mãe saiba que ela engravidou, ela vai continuar procurando o aborto clandestino. O rapaz não quer que a namorada tenha o filho, ela vai continuar procurando o aborto clandestino.
As pessoas não vão à busca do aborto legal onde elas precisem dizer o seu nome e sobrenome no hospital, dizendo que
estão entrando para fazer um aborto. Elas querem continuar
fazendo o aborto escondido. Vão continuar fazendo o aborto
clandestino. O aborto clandestino continua e o aborto legal
faz com que o número total de abortos aumente. Essa é uma
estatística mundial.
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A SRA. MARLENE ROSSI SEVERIANO NOBRE – Sr.
Presidente, agradeço muitíssimo a oportunidade de ter falado.
Peço desculpas por ter de me retirar, mas continuo com o mesmo modo de pensar, quer dizer, aborto é falência do Estado.
Precisamos educar os nossos jovens, mostrar a eles a necessidade de compreender o seu corpo, de compreender os métodos anticoncepcionais, e isso absolutamente não tem sido feito.
Oxalá a gente possa ter isso do Brasil num prazo mais curto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Agradeço rigorosamente a utilização do tempo.
Vamos passar para a ordem dos Parlamentares. A preferência
para a utilização do tempo é do autor do requerimento.
Vou utilizar o tempo de 10 minutos, que me cabe como autoria, não para debater nem fazer perguntas. Apenas vou usar
o meu tempo para ler o voto, a fim de que todos tenham conhecimento sobre o posicionamento colocado no voto, e que os
Parlamentares possam debater em função do voto, restrito aos
10 minutos.
De imediato, é interessante trazer à tona algumas considerações sobre esse tema que sempre ensejou — e com toda razão
— profundas reflexões na sociedade, a começar pelo conceito do
aborto, seguido de um breve intróito sobre sua história, na verve
de Orlando Soares, verbis:
Aborto é a interrupção da prenhez, antes que o feto seja
viável, ou seja, que possa viver fora do útero materno,
possibilidade essa que ocorre aos sete meses da gestação.
Quer dizer, a duração normal da gestação é de nove
meses (duzentos e setenta dias), e, excepcionalmente, duzentos e setenta e sete dias. Assim, quando
nasce uma criança de sete ou oito meses, não se diz
que houve aborto, mas parto prematuro.
Nessa ordem de idéias, o aborto pode ser espontâneo
(em conseqüência de estados patológicos da gestação
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ou do feto, impeditivos de prosseguimento da gestação), ou provocado (legal ou criminoso).
A morte do feto é requisito indispensável para a configuração do aborto. Provocado aborto e nascido feto
vivo, não terá havido aborto, mas aceleração de parto,
que caracteriza lesão corporal de natureza grave (arts.
124 a 128, e 129, § 1º, IV, do Código Penal).
Historicamente, verificou-se a prática do aborto desde a Antigüidade, nem sempre constituindo objeto de
incriminação, ficando, de regra, impune, quando não
acarretasse dano à saúde ou a morte da gestante.
Todavia, Hipócrates (C.460-c. 355 a.C), cognominado
Pai da Medicina, declarou em seu célebre juramento:
(...) a nenhuma mulher darei substância abortiva.”
Acontece que Platão (C. 427-c. 347 a.C) preconizava
o aborto, em relação a toda mulher que concebesse
depois de 40 anos; por sua vez, o mais famoso discípulo desse filósofo, ou seja, Aristóteles (384-322 a.C),
aconselhava o aborto (desde que o feto ainda não tivesse adquirido alma), para manter o equilíbrio entre
a população e os meios de subsistência; como se vê,
sob esse aspecto, ambos revelaram precursores da teoria de Malthus sobre a problemática populacional,
como lembramos alhures (O Fantástico e o Real, em
53 e seguintes.)”
É de se ver que a preocupação com o binômio “população e
subsistência” se fazia presente desde os primórdios da história.
Por essa ótica é que países muito populosos, como, por exemplo, África do Sul, China, Coréia do Norte e Vietnã, permitem
o aborto como estratégia de controle demográfico.
O mesmo pode inferir-se das justificativas destes projetos, na
medida em que a patente preocupação dos seus autores com a
mulher carente que engravida está intimamente ligada ao cha-
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“Muito comum no Brasil, principalmente na modalidade do auto-aborto, é o chamado aborto econômico. A gestante que se encontra grávida por mais uma
vez, dada sua falta de conhecimento na utilização de
meios contraceptivos, ou mesmo diante de sua impossibilidade de adquiri-los, não podendo arcar com
a manutenção de mais um filho em decorrência de
sua condição de miserabilidade, resolve interromper
a gravidez, eliminando o produto da concepção, causando a sua morte. Não encontramos, nesses casos,
qualquer causa de justificação ou mesmo de exculpação que tenha por finalidade afastar a ilicitude ou
a culpabilidade daquela que atuou impelida por essa
motivação econômica.
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mado “aborto econômico”, sobre o qual vale transcrever as lições de Rogério Greco, verbis:

Aníbal Bruno, com peculiar brilhantismo, diz: ‘A justificação da morte do feto pela consideração das vicissitudes financeiras da mulher contém em si muito
individualismo e egoísmo, sinal da progressiva materialização das forças que orientam a cultura moderna. Corresponde ainda a um pensamento de desvalorização da vida do feto em face do Direito Penal e
da proteção que este lhe concede, desvalorização que
contrasta com a idéia de que a vida humana é bem
jurídico fundamental, origem e suporte dos demais
bens individuais e sociais’.
Caso a agente, que vive numa situação completa de
exclusão social, abandonada pelo Estado, que não lhe
fornece meios suficientes para que possa trabalhar e
cuidar dos seus filhos, engravide, mesmo com todas
as dificuldades que lhe sejam impostas, deverá, ainda
sim, levar adiante a gravidez. A sua opção não está em
causar a morte do feto, ou seja, de uma vida em desenvolvimento, em razão de não poder mantê-lo após o
seu nascimento. A sua opção, nesse caso, infelizmente,
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será entregá-lo para fins de adoção, que é um minus em
relação à conduta extrema de causar a morte de um ser,
mesmo que ainda em formação.”
Por outra ótica, não se pode ocultar o sofrimento suportado
pela mãe que provoca um aborto, como bem salienta Wanda
Franz, verbis:
A verdade é que quando uma mulher aceita submeterse a um aborto, ela concorda em assistir à execução de
seu próprio filho. Esta amarga realidade que ela tem
que encarar opõe-se vivamente àquilo que a sociedade espera que as mulheres sejam: pacientes, amorosas
e maternais. Isso também vai contra a realidade biológica da mulher, que é plasmada precisamente para
cuidar e nutrir o seu filho ainda não nascido. Assumir
o papel de ‘assassina’, particularmente do seu próprio
filho, sobre o qual ela própria reconhece a responsabilidade de proteger, é extremamente doloroso e difícil.
O aborto é tão contrário à ordem natural das coisas,
que automaticamente induz uma sensação de culpa.
A mulher, entretanto, deve admitir a sua culpa para
poder conviver com ela.
Passemos à análise da constitucionalidade.
Vou adiantar um pouco.
Trata-se do controle vertical, segundo o qual a validade da
norma inferior depende diretamente de sua compatibilidade
com a Constituição. Por isso os Poderes Públicos sofrem limitações no tocante à edição de leis, notadamente quando versarem
sobre os Direitos e as Garantias Fundamentais.
Nesse contexto, o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, com sua habitual proficiência, destaca:
O fato de os direitos fundamentais estarem previstos
na Constituição torna-os parâmetros de organização
e de limitações dos poderes constituídos. A constitucionalização dos direitos fundamentais impede que
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sejam considerados meras autolimitações dos poderes
constituídos –– dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário ––, passíveis de serem alteradas ou suprimidas ao talantes destes. Nenhum desses Poderes se
confunde com o poder que consagra o direito fundamental, que lhe é superior. Os atos dos poderes constituídos devem conformidade aos direitos fundamentais e se expõem à invalidade se os desprezarem.
No âmbito do Poder Legislativo, não somente a atividade legiferante deve guardar coerência com o sistema de direitos fundamentais, como a vinculação aos
direitos fundamentais. (...)
A vinculação do legislador aos direitos fundamentais
significa, também, que, mesmo quando a Constituição entrega ao legislador a tarefa de restringir certos
direitos, há de se respeitar o núcleo essencial do direito, não se legitimando a criação de condições desarrazoadas ou que tornem impraticável o direito previsto
pelo constituinte. Nesse sentido, o STF já declarou a
inconstitucionalidade de limitação, por desarrazoada,
de um período de quarenta e dois anos, a que certa lei
submetia os juízes aposentados, antes de passarem a
exercer a advocacia.
Quis dizer com isso, em síntese, que as normas tendentes
a abolir os Direitos e as Garantias Fundamentais insertas na
Constituição devem ficar a salvo da ação erosiva do legislador.
E, no caso concreto, as duas proposições que visam retirar do
ordenamento jurídico o crime de aborto, colidem frontalmente
com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
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É importante ressaltar que o direito à vida integra o rol dos
chamados direitos humanos fundamentais de primeira geração
que, segundo Pedro Lenza, “dizem respeito às liberdades públicas
e aos direitos políticos, ou seja, direitos civis e políticos a traduzir
o valor da liberdade”. Noutro dizer, são as liberdades públicas
negativas que limitam o poder do Estado, impedindo-o de interferir na esfera individual.
O direito à vida — como diz Alexandre de Moraes — é
o mais fundamental de todos os direitos, pois o seu asseguramento impõe-se já que constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição assegura o direito à vida, cabendo
ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, segundo
a relacionada ao direito de continuar vivo (...)
Vou pular, para não extrapolar o meu tempo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – V.Exa. está lendo o
seu voto, o seu parecer?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Esse parecer foi lido
e apresentado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes da audiência pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Exatamente isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – V.Exa. está novamente lendo o seu parecer.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Nesse caso, Sr. Presidente, eu quero levantar a seguinte questão: como eu tenho
um voto em separado radicalmente oposto ao de V.Exa e...

ação parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Estou
usando o meu tempo regimental de autor de requerimento, de
10 minutos, para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – No seu
tempo, na votação, V.Exa. falará.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – ... para que haja
tratamento igualitário no âmbito da Comissão, já que V.Exa,
como Presidente da Comissão, avocou o parecer para relatar
— tudo bem! —, V.Exa. leu o seu parecer para os membros da
Comissão — tudo bem! —, e V.Exa. está lendo-o agora, só estou
fazendo esse registro porque me sinto, evidentemente, como
me oponho ao seu parecer e vou fazer um voto em separado ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – V.Exa
ainda vai fazer, não o fez.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Tenho um voto
em separado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Mas
não está presente, anexado ao processo. Eu estou apenas usando os 10 minutos regimentais como autor para falar, porque eu
poderia aqui rebater todas as afirmações.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Não, V.Exa. pode falar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Estou
usando os meus 10 minutos, porque eu tenho o direito regimental, como autor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Tem o direito regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Eu estou
usando os meus 10 minutos para ler o meu voto, eu não estou
afrontando o direito de alguém. V.Exa. pode usar o seu tempo
como Parlamentar, ou o tempo na discussão da votação da matéria — V.Exa. tem o direito de 15 minutos — para ler o seu voto. E
eu espero que V.Exa. o faça, para que nós possamos conhecê-lo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Eu quero apenas
fazer o registro, eu quero apenas fazer o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O seu
registro está feito. Eu vou descontar...
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Está feito o registro,
e vou apresentar um voto em separado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Pois
não. Com o maior prazer, a Comissão o acolhe. Eu vou concluir
os meus 2 minutos restantes.
O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA – Sr.
Presidente, faço uma questão de ordem também, apenas a título de esclarecimento. Eu tenho também voto em separado
nesta matéria e numa outra Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Da mesma forma, V.Exa. terá o direito, no seu tempo de discussão da
matéria, que são 15 minutos, de ler o seu voto em separado.
O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA –
Obrigado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Esse tempo da discussão de hoje não conta para a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não,
claro que não. Não conta nada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Esta é
uma audiência pública, Deputado. A matéria não está em discussão aqui. Aqui é uma audiência pública informal, não há o
rito da formalidade da votação da matéria. Pode ficar despreocupado. Eu estou tentando ser equânime e cumprir rigorosamente o Regimento.
Logo, o aborto — vou concluir e passar para a parte final do
voto — o aborto não constitui direito subjetivo da mulher, pois a
sua prática somente está autorizada se as circunstâncias da gravidez se subsumirem às aludidas hipóteses que excluem a ilicitude.
Assim não fosse o Brasil estaria caminhando, a passos largos,
para o aniquilamento do postulado da Dignidade Humana, não
obstante tratar-se de princípio fundamental previsto no art. 1º,
inciso III, da Constituição Federal. Apenas para argumentar, o
mesmo ocorre no Direito Alemão, onde essa proteção integra os
princípios fundamentais.
E sendo assim, precisa é a lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello:
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Está certo.

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade (...)
Vou passar para a parte final.
Para ilustrar, além do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil
já assinou, ao longo da sua história, vários tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, dentre os quais se destacam: Preceitos da Carta das Nações Unidas, em 26 de junho de
1945; Convenção contra o Genocídio; Convenção Relativa ao
Estatuto dos Refugiados; Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos; Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanas ou degradantes; e a Convenção sobre os
Direitos da Criança.
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Além disso, o § 5º do art. 109 da Constituição, também acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza o
Procurador-Geral da República, na hipótese de grave violação
dos direitos humanos, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes dos tratados internacionais
dos quais o Brasil seja parte, a suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento.
Logo vou concluir, que o meu tempo está extrapolando, dizendo que o meu voto é pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei e, no mérito,
pela rejeição.
Era o que eu queria usar como meu tempo de autor.
Vou fazer a chamada dos Parlamentares, regimentalmente.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Pois
não, Deputado Zenaldo Coutinho. Primeiro, o Deputado
Zenaldo Coutinho.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Na verdade,
não é pela ordem. Pedi a palavra para me inscrever como Líder.
A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL – Presidente, eu
gostaria de pedir, como a única Parlamentar do sexo feminino,
se eu pudesse, para usar a palavra primeiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Quero consultar se V.Exa., regimentalmente, dará preferencialmente a palavra aos membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Sou
obrigado pelo Regimento, Deputado.
V.Exa. pode falar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania solidariza-se
e reconhece este evento como de grande importância para os
direitos humanos no mundo.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Eu queria só comunicar que a Senadora Ingrid Betancourt acabou de entrar em
liberdade — uma pessoa que estava há seis anos presa. Fazemos
este comunicado.

Como Líder, o Deputado Zenaldo Coutinho tem direito a
6 minutos.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, senhoras e senhores palestrantes, eu
gostaria de cumprimentar V.Exa., como Relator dessa matéria,
pelo brilhante voto apresentado.
Esta Comissão tem, como sua competência, a análise constitucional e jurídica das matérias aqui apresentadas. V.Exa. foi
muito firme ao identificar uma ofensa gravíssima, insuperável,
ao direito à vida, consagrado na Constituição brasileira.
É óbvio que, quando falamos de fetos, de crianças sendo ainda amadurecidas no útero, estamos falando já de pessoas concebidas, que já detêm o direito à vida, garantido na Constituição
brasileira. Portanto, independentemente de posicionamentos
teológicos e religiosos, eu diria que, científica, jurídica e constitucionalmente, não há dúvida em relação à proteção à vida, não
há dúvida em proteção ao bem maior que todos possuímos, que
é o direito à vida.
Da mesma forma, fica evidente que não há prolongamento
corpóreo entre a mãe e o filho. Não há prolongamento corpóreo, há uma nova vida concebida e, sendo uma nova vida
concebida, ela detém todos os direitos inalienáveis a qualquer
cidadão brasileiro ou a todos aqueles que ainda têm expectativa
de direitos, sobretudo esse direito constitucional ferido, afrontado e agredido na pretensa proposta legislativa apresentada.
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Por isso, Sr. Presidente, na minha breve intervenção — e terei
tempo, durante a discussão do projeto, para me aprofundar nos
debates —, eu gostaria de fazer este registro de cumprimento,
de parabéns, pelo brilhante voto proferido por V.Exa. e deixar
minha integral adesão ao pensamento constitucional e jurídico
de defesa à vida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado.
O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA – Sr.
Presidente, apenas a título de esclarecimento, devo informar
que, há cerca de mais ou menos de 30 dias, estivemos em missão oficial na Colômbia, representando esta Casa, naquela comissão de negociação da libertação de Ingrid Betancourt. Por
isso também estamos muito satisfeito por esse acontecimento
histórico para o Brasil, especialmente para a Colômbia e para
o mundo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Parabéns, Pastor Manoel Ferreira!
Vou fazer blocos. Acho que temos 9 inscritos. Pelo adiantar
da hora, não vamos conseguir um debate, porque a Comissão
inclusive tem uma audiência com o Ministro Gilmar Mendes às
18h. Seria muito difícil para a Mesa Diretora extrapolar o tempo.
Vou passar — cada Parlamentar tem o prazo regimental de 3
minutos — o bloco inteiro e darei a palavra a cada um, para que
faça a consideração final.
Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Valverde, por 3
minutos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, quero manifestar-me como católico praticante. Se eu fosse
do sexo feminino, talvez eu relutasse em fazer o aborto, mas
eu não poderia, enquanto cidadão, impedir que outras pessoas
que pensam diferente de mim pudessem fazê-lo, garantindo a
essas pessoas o direito de decidir sobre o seu corpo.
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No nosso ordenamento jurídico, já que estamos tratando de
constitucionalidade, a Constituição de 88 recepcionou dispositivos do Código Penal que tratam do aborto terapêutico e do
aborto mediante estupro. Então, não há ofensa à Constituição
Federal o aborto no Brasil, tanto que é permitido nas condições
estabelecidas pela lei ordinária.
Na verdade, o texto que estamos discutindo, que é objeto do
relatório de V.Exa., não é o texto que a Comissão Especial, há 2
anos, cuja Relatora foi a Deputada Jandira Feghali, produziu, que
foi muito mais harmonioso, contemplando diversas contribuições de Parlamentares que tratavam dessa matéria de maneira
menos emocional, menos emocional. Infelizmente, a Deputada
Jandira Feghali não foi reeleita, esse texto foi arquivado e tramitou o texto da Deputada Sandra Starling e do Deputado Eduardo
Jorge, que altera o Código Penal e que não é o texto que deveríamos estar, neste momento, discutindo nesta Comissão, à luz
das conferências internacionais de que o Brasil participou e dos
documentos da ONU que já ratificou. Deveríamos estar modernizando a nossa legislação.
Porque no Estado laico — não quero entrar num debate religioso, mas o Estado é laico, apesar de o preâmbulo da nossa
Constituição Federal fazer referência a Deus, pedindo proteção
a Deus — a separação entre Estado e religião foi uma conquista
do Estado Republicano brasileiro, e devemos mantê-lo nessa separação, até porque há várias religiões, há várias denominações
evangélicas, denominações católicas e outras, de matriz africana,
enfim. Obviamente, existem formas de pensar e de se organizar.
Cada cidadão ou cada grupo social tem essa liberdade de se organizar e pensar, e o Estado tem de garantir essa liberdade.
Nesse ponto, entra um fato importante, um direito que não
estamos considerando nesse debate, que é o direito reprodutivo
das mulheres. Ao longo do tempo, as mulheres vêm conquistando direitos que até determinado momento lhes eram negados. E
quanto a esse direito à reprodução, a definir sobre seu corpo, a
definir se interrompe ou não de acordo com suas convicções, se
são católicas ou se professam outra religião, elas poderiam decidir o contrário. Essa é uma decisão de foro íntimo.
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O Estado brasileiro, nós legisladores temos de garantir o direito a essas pessoas, nos limites que a lei estabelece — e a lei
estabeleceu limites no caso do aborto terapêutico e no caso de
estupro —, para que, dentro do limite estabelecido pela lei, a
mulher possa exercitar um direito que constitucionalmente lhe
seria assegurado, se nós “desemocionalizássemos” este debate.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado, senão vamos extrapolar o tempo ainda mais.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Houve uma
redução. Como o tema é polêmico...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Regimentalmente, são 3 minutos para cada Parlamentar.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Vou concluir.
Seria uma preocupação afrontar qualquer tipo de eleitorado
que represento, mas manifesto de maneira sincera meu ponto
de vista. E quero, de forma democrática, contraditar o relatório
de V.Exa. Não seria o papel que caberia à Comissão de Constituição e Justiça entrar no mérito dessas discussões. Só deveríamos
discutir se se afronta ou não a Constituição Federal, que recepcionou dispositivos do nosso Código Penal, tanto que o aborto
hoje é exercitado em caso estabelecidos em lei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O próximo orador é Deputado Leonardo Picciani. Antes, porém, quero
dizer ao Deputado Eduardo Valverde que o despacho dos projetos submetidos à Comissão é quanto à constitucionalidade e ao
mérito. É o despacho que está na Mesa da Casa. Não fui eu que
inventei o despacho.
Com a palavra o Deputado Leonardo Picciani.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, vou tentar ficar dentro do tempo estabelecido.
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Rapidamente cumprimento os debatedores, que, sem entrar no
mérito do posicionamento de cada um, discutiram com altivez,
com galhardia, trazendo de forma sincera um ponto de vista.
Sr. Presidente, vamos iniciar sobre aquilo... Não sou religioso
praticante, por isso já declaro aqui que não discutirei... Aliás,
não acho que os representantes religiosos debateram sobre aspectos religiosos, mas sobre aspectos técnicos.
Quero dizer ainda que, do ponto de vista constitucional, que
é a atribuição maior desta Comissão, temos, sim, uma afronta à
norma constitucional. A Constituição brasileira, o Constituinte
democrático de 1988 definiu a vida como uma cláusula pétrea,
como um bem a ser tutelado. E por que faz isso? Justamente porque, sem a vida, não há mais o que ser tutelado! Como se tutelar
a liberdade, se não há vida para desfrutar a liberdade? Como se
tutelar o direito ao regime democrático, ao voto livre, se não há
vida para exerçam esse voto? Portanto, Sr. Presidente, o projeto é
flagrantemente inconstitucional.
Quanto aos argumentos do Exmo. Juiz José Henrique Torres,
posso dizer que S.Exa. faz uma análise muito boa. Existem casos
em que o homicídio não é crime. Isso é verdade! Legítima defesa,
o que é legítima defesa? É você tirar a vida de alguém em defesa
da sua própria vida ou em defesa da vida de outro. No aborto
também! Quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe, o
aborto é autorizado, legalmente autorizado, não há crime, porque é a legítima defesa da vida da mãe. Ela tira para proteger a
própria vida. Assim, o Estado também tutela o aborto quando
há o caso de estupro, que é fruto de outro crime, e não se pode
compactuar com outro crime.
Quero concordar com algumas ponderações da Sra. Gilda Cabral. Concordo. E o que me preocupa não só na questão constitucional mas, sobretudo, na questão prática? Não resta dúvida de que, se existe 1 milhão de abortos e o aborto é crime, ao
descriminalizá-lo, ele vai aumentar. Não resta dúvida!
Além do mais, como a Sra. Lenise Garcia defendeu, não é só o
fato de que o aborto aumenta somente porque as mulheres não
querem se expor. É isso, mas é também porque o Sistema Único
de Saúde não tem capacidade de atendê-las. Se for autorizado o
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aborto, o SUS não terá condição de atender a esse 1 milhão de
abortos! E a senhora fala muito bem da forma indigna como se
trata o cidadão brasileiro nos hospitais públicos deste País.
E é por isso que comecei a reunião encarecendo a presença
do Ministro Temporão, para perguntar a S.Exa.: se liberarmos o
aborto, como será o tratamento? Será digno ou indigno, como
é o Sistema Único de Saúde atualmente, que não garante ao
cidadão a assistência básica? Perguntaria ainda a S.Exa. o que
vem sendo feito para resolver o problema das filas nos hospitais, com pessoas que morrem sem atendimento. E perguntaria
também, olhando S.Exa. nos olhos: “Ministro, sinceramente, esse
tema é de fundamental importância ou o senhor o defende só para
esconder as mazelas? Usa desavergonhadamente um tema que comove as mulheres, que comove a sociedade, para esconder as mazelas do Sistema de Saúde e a incompetência de V.Exa. e de sua equipe
em resolver esses problemas?”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Para
concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, o projeto é inconstitucional. Parabenizo V.Exa. pelo brilhante trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Com a
palavra o Pastor Pedro Ribeiro.
O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Sr. Presidente, procurarei ater-me aos 3 minutos somente para dizer que,
hoje, sinto-me muito feliz porque vejo que estamos caminhando para o final de um tempo de muita vigilância, de
muita acuidade no que se refere ao andamento de projetos,
como o de nº 1.135, que transitou 17 anos nesta Casa. Às
vezes ficou parado, mas procurava caminhar algumas vezes
sorrateiramente nesta Casa, e muitas vezes foi manipulado
para que passasse despercebidamente. Contudo, ultimamente, houve a mobilização de muitos que aqui estão, mas muitos mesmo, não apenas Deputados, mas também assessores
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e pessoas vigilantes dessa área. E no dia 7 do último mês de
maio, na Comissão de Seguridade Social, tivemos, com certeza, pela aprovação e pelo trabalho denodado de toda essa
equipe e até pela graça de Deus, uma vitória contundente.
Enviou-se esse projeto para cá.
Hoje, já alicerçados no excelente relatório de V.Exa., trazendo para cá debatedores da mais alta excelência também, hoje
apenas ouço e comprazo-me com esta Mesa. Em razão do que
foi explicitado, do que foi publicado, do que foi posto nesta
Mesa, estamos caminhando para finalmente resolver essa questão. E tenho certeza de que a decisão desse projeto atenderá ao
povo brasileiro e aos 93% que dizem “não” ao aborto. Essa é a
minha posição.
Parabéns a V.Exa. pelo relatório!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Muito
obrigado.
O próximo orador é o Deputado Marcelo Itagiba.
O SR. DEPUTADO MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente,
quero parabenizar V.Exa. por esta reunião, que traz aqui 2 pontos de vista divergentes. Mas, 2 pontos de vista que merecem
reflexão por parte desta Câmara dos Deputados.
Mas, nada pode se sobrepor ao texto constitucional. Aqui leio
o art. 5º da Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes.”
Então, Sr. Presidente, eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania tem um problema a enfrentar:
se essa questão legal, que ora está em discussão, encontra-se
recepcionada na Constituição. Parece-me, a olhos vistos, que
não encontra respaldo constitucional, embora haja méritos em
todas as propostas que aqui são trazidas. Mas a mim me cabe,
única e exclusivamente, como membro desta Comissão, apreciar sua constitucionalidade.
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E aqui busco um trecho, Sr. Presidente, que acho importante
registrar, que diz o seguinte: “No feto, existe vida. Há personalidade
no nascituro. Essa vida, essa personalidade, merece ser respeitada e
protegida. A tutela e a proteção vêm da lei civil e da lei penal. Esta,
a lei penal, ampara-lhe a existência; aquela, a civil, resguarda-lhe a
personalidade civil.”
Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores, parece-me que
a questão que estamos debatendo é jurídica, é legal, e temos que
preservar e garantir o direito à vida, porque em nada seria diferente se nós cometêssemos um crime de infanticídio logo após o
parto, porque o que está dentro e o que está fora é o mesmo ser,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado.
Próximo orador inscrito, o Deputado Odair Cunha.
O SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, quando a votação for ocorrer, temos que enfrentar
algumas questões de conceitos, que são e devem ser enfrentadas por
esta Comissão, como já o foram em outras Comissões.
Primeiro, tem a ver exatamente com essa questão ligada ao
início da vida. O ilustre Juiz de Direito falou bem que é inviolável o direito à vida. Isso é pacífico entre nós. Eu prefiro ter
um posicionamento de preservação. Nós podemos dizer que
há outros cientistas que falam diversas coisas, mas neste caso
é preciso termos precaução, e a ciência nos manda frisar que a
vida começa com a concepção.
Nós não podemos correr o risco de violar a vida. Por essa razão, sob o ponto de vista jurídico, e tendo precaução com o olhar
da ciência, este projeto, tenho para mim, ser inconstitucional.
A segunda questão que eu acho que nós precisamos desmistificar entre nós: o Estado é laico; nós sabemos disso e entendemos
assim. Agora, os valores das religiões estão presentes nas nossas
decisões. Então, nós também não podemos fazer um discurso
hipócrita de anulação dos valores que cada um de nós carrega,
mesmo os ateus.
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Eu vou me posicionar também levando em conta minha posição religiosa. Mas, nesta matéria, Sr. Presidente — e percebo que
meu tempo está encerrando...

O SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA – Mas, nesta matéria,
nós não podemos e não precisamos buscar argumentos religiosos. Há argumentos de sobra do ponto de vista científico, do
ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista jurídico para nos posicionarmos contra esse projeto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Com a
palavra o próximo orador, Deputado Luiz Bassuma.
O SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, em
primeiro lugar quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também pelo relatório.
É bom lembrar que, no dia 7 de maio, a Comissão de Seguridade Social, depois de 17 anos de debates e polêmica, rejeitou,
por unanimidade — 33 votos a zero —, o projeto quanto ao mérito, projeto que agora está aqui, na CCJ.
Quero dizer que, nos mais de 30 debates sobre o assunto de
que participei nos últimos 4 anos, nunca precisei usar de nenhum argumento religioso, que é o mais forte de todos, porque
o científico, o filosófico, o sociológico e o jurídico já bastam por
si sós.
Recentemente, Sr. Presidente, deu-se o caso da menina Isabela, assassinada aos 5 anos e meio. A mídia deu vasta cobertura
ao caso, que chocou e deixou indignada quase toda a população.
Por que? Não porque uma criança foi assassinada, que muitas o
são, mas porque o suspeito era o pai. Isso chocou nossa população, o que mostra como pensam o brasileiro e a brasileira.
Sr. Presidente, antigamente eu usava nos debates a palavra “feto”, um termo biologicamente correto. Nunca mais
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a empreguei. Passei a usar a palavra “nascituro”, um termo
juridicamente correto. Abandonei também essa palavra. Não
emprego mais feto ou nascituro para designar o que é assassinado pelo aborto, mas “criança” — não tem outro termo.
É o crime mais hediondo de todos!
Quero encerrar dizendo que pesquisa do Datafolha de poucos
meses atrás registrou que 65% dos brasileiros e brasileiras são
contrários ao aborto. E mais: registrou também que 87% são a
favor de que a lei continue como está. Eu quero dizer que eu
quero que a lei mude, que estou entre os 13% que querem mudança no Código Penal, mas não para legalizar o aborto, e sim
para agravar a pena do aborto, e não só para quem o faz e para
o médico, como também para o marido, para o companheiro,
para quem for. Quero a penalização de todos os envolvidos, que
esse é o crime mais hediondo de todos, porque a criança não se
pode defender.
Imaginem-se sofrendo a forma mais comum de aborto: braços e pernas arrancados, cabeça despedaçada. Imaginemos isso
acontecendo em nós. Agora, imaginemos a dor do ser humano
sabendo que quem está fazendo isso nele são seus pais, ajudados
por médicos. Isso é grave, e nós não vamos permitir que aconteça. O Brasil não vai copiar os países ditos desenvolvidos, vamos
copiar o que é bom e rechaçar o que não presta. O Brasil vai ser
modelo mundial em defesa da vida, para mulheres, para homens
e para crianças.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não
cabe à platéia se manifestar. Em respeito à Comissão, peço à
segurança que convide quem está se manifestando a se retirar
do plenário.
A platéia muito nos honra com sua presença, e tenho sido liberal permitindo algumas manifestações, mas não posso admitir
interferências diretas.
Com a palavra a próxima oradora inscrita, Deputada Solange Almeida.
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A SRA. DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA – Primeiro
quero parabenizar o Presidente da Comissão, Relator da matéria, por seu voto.
Gostaria de dizer que quanto mais a ciência evolui mais ela
certifica que já na concepção existe um indivíduo, um ser humano pleno, com suas características futuras definidas. Gostaria de
dizer que sou contra a gravidez indesejada, mas gravidez indesejada se combate com educação, não com aborto. Sou a favor da
vida, sou contra o aborto.
Eu teria algumas perguntas a fazer, mas só quero deixar aqui
registrado que questão de saúde pública são as mulheres que não
sabem onde vão dar à luz, onde vão ter seu parto. Vagam de
hospital para hospital tentando uma vaga. Enfrentam condições
indignas, desumanas, e muitas vezes pagam com a própria vida
o direito que teriam de ser mães. Questão de saúde pública é
hoje, por problema de teto nos municípios, Deputado Leonardo
Picciani, as cirurgias de mioma não mais serem autorizadas. As
mulheres passam 2 anos sangrando, precisando de tratamento
cirúrgico de mioma e não têm; questão de saúde pública é a mulher não ter direito à mamografia; questão de saúde pública é a
mulher não ter direito à radioterapia quando contrai um câncer
de mama, um câncer de colo de útero, as causas que mais matam
as mulheres em nosso País.
Aqui se falou muito na mulher pobre, nas crianças debaixo
das pontes, na mulher negra, favelada. Então, a rica que pratica
aborto é uma criminosa? Essa pergunta ninguém respondeu. Eu
quero saber se vamos criminalizar as mulheres com poder aquisitivo que banalizaram a vida.
Vou contar aqui uma historinha da Tônia Carrero. Casou-se
aos 17 anos e foi obrigada, pelo marido, a fazer o primeiro abordo e o segundo aborto. No terceiro aborto, ela disse: “Não, eu vou
ter o meu filho.”
Se legalizarmos o aborto, as mulheres não terão o direito de
ser mães. Será um direito do pai. É o homem, o qual tem ainda
a supremacia da força neste País, quem vai dizer quantos filhos
quer. “Não, podemos fazer de qualquer jeito, não precisamos de planejamento familiar, porque depois você vai lá e aborta.”
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Vou contar aqui também uma história, a qual conhecemos
no dia-a-dia, de uma menina de 15 anos que engravidou: tomou
Citotec, procurou-me desesperada, não sabia o que fazer, com
medo da mãe. Eu disse a ela: “Vamos juntas à sua mãe e nós vamos
conversar.” A nenê nasceu e essa mãe dá a vida pela sua filha.
A quantidade de mulheres que tentaram abortar e que não
conseguiram e depois se arrependeram... A maior alegria delas é
ser mãe.
Digo a todos os presentes — homens, mulheres, Parlamentares, autoridades religiosas — que a mulher negra, favelada, pobre
quer ter direitos. Ela quer ter direito à família; ela quer ter direito
a ter seus filhos; ela quer ter direito a trabalho; ela quer ter direito à saúde, à educação, à creche, à habitação; ela quer ter direito
a viver. É isso que a mulher pobre, negra e favelada quer.
Admira-me muito a D. Gilda Cabral relatar aqui que a patroa,
muitas vezes, induz a mulher a fazer o aborto para que ela não
perca o emprego. Essa é a coisa mais hedionda que ouvi. Ouvi
também, na minha Comissão de Seguridade Social, na qual, graças a Deus, derrotamos por 33 a 0, de um professor de Direito da
UERJ, um jurista, que isso é comum. Então, nós temos de autorizar o aborto, se não ela vai perder o emprego? Há muitas domésticas que perdem o seu emprego, as patroas não querem mais ou
induzem ao aborto, por estarem grávidas. Não posso aceitar isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputada.
A SRA. DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA – Eu estou
aqui defendendo as mulheres, sim, estou defendendo as mães,
estou defendendo as famílias deste País e as crianças que estão
por nascer, mas que já existem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputada.
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A SRA. DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA – Eu brigo
pelo ovo da tartaruga, eu brigo pelo boto-cor-de-rosa, eu brigo
pela semente da mata nativa, mas eu brigo pelo ser humano.
Nós, nesta Casa, tivemos a coragem de discutir, penalizar e criminalizar mais a questão da bebida com direção. Há pouco tempo, um pai matou sua filha sem intenção de matar. Ele não queria,
mas está preso, porque não podia ter bebido e ter usado a direção.
Então, sabemos que todos nossos atos têm conseqüência.
Vou deixar aqui uma reflexão: estamos sofrendo problemas
mundiais de aquecimento global; estamos enfrentando sérios
problemas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputada.
A SRA. DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA – Estou concluindo. Estamos enfrentando sérios problemas porque agredimos a natureza; estamos enfrentando problemas de aquecimento global, entre outros; estamos, agora, acordando para
esse mal que fizemos à natureza em nome do progresso e do
desenvolvimento. Já imaginaram o que estamos fazendo com a
natureza humana?
Parabenizo todos aqui pelos depoimentos.
Continuem respeitando a Constituição e continuem fazendo justiça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado, Deputada.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, declaro encerrados os debates dos Parlamentares.
O ritual será o seguinte: cada Parlamentar inscrito concluirá
sua participação por 3 minutos. Finda essa participação, cada
palestrante terá também direito a 3 minutos para suas considerações finais.
Eu e o Primeiro Vice-Presidente da Comissão, Deputado Régis, precisamos nos ausentar para uma audiência com o Presidente do Supremo Tribunal Federal. O Segundo Vice-Presidente
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da Comissão, Deputado João Campos, para assumir a Presidência e concluir o restante da audiência pública, lembrando que
amanhã, a partir das 10 horas, haverá continuidade desta audiência pública.
Espero que o debate continue no mesmo clima de hoje, com
respeito mútuo de todas as partes; que a Comissão possa fazer
seu juízo; que eu possa levar à votação, semana que vem, o relatório com meu parecer, e que a Comissão tenha a consciência
sobre aquilo que vai deliberar.
Passo a Presidência ao Deputado João Campos.
Agradeço a todos vocês.
O SR. DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS – Pela ordem,
Sr. Presidente, Deputado João Campos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Deputado
Jefferson Campos, com a palavra.
O SR. DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS – Deputado
Eduardo Cunha, antes que se retire, em nome da Bancada Quadrangular, parabenizamos V.Exa. pelo brilhante relatório. Com
certeza, vamos votá-lo e aprová-lo. Os compromissos realmente são urgentes.
Não poderia deixar de registrar aqui essa manifestação em
nome da Igreja Quadrangular e dos seus representantes, aqui
presentes, que defendem a vida e que estão com V.Exa. nesse
brilhante relatório.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Vamos dar
seqüência, portanto, à nossa audiência pública na forma anunciada: 3 minutos para cada Parlamentar.
Com a palavra o Dr. Talmir.
O SR. DEPUTADO DR. TALMIR – Sr. Presidente, gostaria
de parabenizar o Deputado Eduardo Cunha pelo brilhante relatório favorável à vida, contra o PL nº 1.135. Também tenho
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voto em separado, realizado na Comissão de Seguridade Social
e Família, justamente contrário a esse PL.
Ulysses Guimarães já dizia que precisamos rasgar a Constituição brasileira, caso queiramos legalizar o aborto no País e sermos
contrários ao art. 5º, o qual considera como cláusula pétrea a
inviolabilidade da vida.
No relatório do Deputado Eduardo Cunha foi citada a Dra.
Wanda Franz, a qual conhece, quem fundou, nos Estados Unidos, o movimento das mulheres vítimas do aborto. Mais de 200
mulheres, nos Estados Unidos, dão palestras em todo o País e
em outros países, quando são convidadas, sobre um problema
decorrente do aborto: a síndrome pós-aborto, a qual não acomete só mulheres, mas também muitos homens, porque não se
trata somente de problema físico, mas de problemas psicológico,
mental e espiritual.
Foi muito citada aqui a questão do abordo inseguro. É necessário diferenciarmos aborto clandestino de abordo legal. Todo
aborto é inseguro. Tanto faz ser clandestino ou legal. Ele assassina, sim, uma vida humana que está em sua vida intra-uterina.
Sr. Presidente, foram passados aqui dados falsos. Não estão
comprovados no Brasil 1 milhão ou 3,5 milhões de abortos. É
necessário que haja prova. Quando pessoas vêm aqui afirmar,
por exemplo, que o Ministério da Saúde anuncia que há mais
de 1 milhão de aborto no Brasil, isso é errado. Esse dado é falso.
Já demonstrei diversas vezes em audiências, através do Requerimento de Informações nº 311, de minha autoria, que no Brasil,
no ano de 2006, segundo o Ministro, houve uma média de 233
mil abortos clandestinos. Em decorrência a esses abortos, o número de mortes é cerca de 30 por ano.
É claro que não queremos nenhuma morte. Somos contrários.
Agora, esses dados são falsos. Essa alegação de que em países
onde foi legalizado o aborto houve uma queda é uma mentira
muito grande, comprovada pelo Dr. Bernard Nathanson no seu
filme O Grito Silencioso. Se todas essas pessoas que estão nos ouvindo nesta sala, Parlamentares, assessores, etc, e pelo País afora
desejarem, podemos passar esse filme no meu Gabinete 454 ou
colocá-lo à disposição de todos.
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Sra. Télia Negrão, desafio a senhora a demonstrar aqui, no
Congresso Nacional, no Brasil os gastos da MacArthur Fondation,
da IPPF, do CFEMEA, de todas as ONGs internacionais aqui dentro do Congresso Nacional no Brasil ligadas à questão do aborto.
Eu gostaria que V.Sa. apresentasse em público todos os gastos
dessas ONGs.
O Deputado Luiz Bassuma já fez um apanhado de assinaturas.
Por isso, já temos assinaturas para que seja instalada nesta Casa
a CPI do Aborto. Assim, com a CPI do Aborto instalada, poderemos ter certeza do que realmente está ocorrendo.
Para concluir, Sr. Presidente, justamente o Pastor Manoel Ferreira citou que ajudou na liberação da Senadora Ingrid Betancourt. S.Exa. é do Partido Verde. Eu também e, através do nosso
Partido Verde, ajudamos muito e realizamos diversas audiências
públicas na Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Gostaria de agradecer aqui à Sra. Suzy Gomes, que é nossa assessora Parlamentar, na Frente Parlamentar contra a Legalização
do Aborto. Ela que diz que o Estado é laico e, obrigatoriamente,
tem que ser ético. Devemos respeitar, pela ética, todas as religiões e respeitar a vida. A mentalidade em prol da vida existe em
nosso País e devemos continuar defendendo.
Parabenizo a Dra. Maria Dolly Guimarães, que sempre está
aqui nos corredores desta Casa, juntamente com os Grupos PróVida do Brasil, e a Dra. Lenise Garcia, que assume a Presidência
do Movimento Nacional pela Vida.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Só esclarecer, seguindo a ordem de inscrição feita pelo Presidente,
Deputado Eduardo Cunha, inicialmente falarão os membros
da Comissão. Depois, quem sabe, algum Deputado que não
seja membro, estiver inscrito, que não foi chamado e queira
se pronunciar, poderá fazê-lo.
Anuncio, portanto, a palavra ao Deputado Dr. Pinotti, por
3 minutos.
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O SR. DR. PINOTTI – Queria cumprimentar o Presidente
por ter montado esta audiência púbica. Eu acho que a questão
precisa ser continuamente discutida. O que precisamos mais
em relação à questão do aborto é discutir a questão, para esclarecer os pontos.
Penso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a discussão
ainda está muito desfocada. Não conheço ninguém que seja a
favor do aborto. Não existe alguém que seja a favor do aborto
e alguém que seja contra o aborto. Todos nós, mesmo aqueles
como eu — que sou totalmente a favor da descrimininalização
— sou contra o aborto.
Eu não acho também que a gente deve negar, até porque não
se deve negar que o feto é um ser vivo, seja ele em que momento
da vida esteja. Não tenho nenhuma preocupação em comparar
o que é mais importante: a vida da mulher ou a vida do feto. São
ambas extremamente importantes.
O que é preciso discutir, em primeiro lugar, é se a mulher que
faz o aborto é uma criminosa. E posso garantir, em meus 50 anos
de médico ginecologista, que vou fazer este ano, lidando com
mulheres, inclusive com mulheres que abortam — eu nunca fiz
um aborto —, eu não conheço nenhuma mulher que abortou
pelo simples prazer ou pelo prazer de fazer o crime de abortar.
As mulheres abortam porque não têm educação reprodutiva
na escola, porque não têm uma oferta e um acesso livre à anticoncepção, porque não têm, quando querem levar para adiante
uma gravidez indesejada, apoio da família, da sociedade e do
núcleo familiar, apoio da assistência médica, para poder ter um
bom pré-natal e ter um parto em condições adequadas e criar o
seu filho.
Chamar uma mulher que aborta de criminosa é esquecer que
os criminosos são aqueles que não oferecem essas condições para
as mulheres.
Portanto, o que temos que ver aqui nesta Casa, independente
da posição religiosa de cada um — eu sou católico praticante,
estudei em colégio de padre, sou totalmente favorável à descrimininalização — é o que é melhor para diminuir o aborto. Eu
posso garantir que manter o status quo sem descriminalizar, sem
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regulamentar, é uma forma de você aumentar ou deixar tudo
como está.
E tudo como está é o seguinte: faz-se aborto em qualquer idade da gravidez; não há respeito à delimitação de idade. Faz-se
aborto para as mulheres ricas, em bons hospitais, com toda segurança, com anestesia geral, e as mulheres pobres abortam com
grande risco.
Discriminalizar é combater o aborto. E as experiências internacionais, Sr. Presidente, estão todas nessa direção. Basta ver o
que aconteceu na Itália, na França, na Romênia e em Portugal:
depois da descriminalização, diminuiu o número de abortos,
diminuiu sensivelmente o número de mortes maternas. Até
porque — e termino em seguida —, quando se faz um aborto
clandestino, como se realizam milhões no nosso País, não há
preocupação em se evitar um segundo aborto; mas, quando se
faz um aborto legal, regulamentado, a mulher é obrigada a comparecer a aulas, a fazer planejamento familiar, a ter acesso a isso,
àquilo etc., etc.
Portanto, quero apresentar minha posição e cumprimentar
esta Comissão e a Casa. É preciso discutir para chegarmos a coisas mais claras e evitarmos as posições extremistas, porque todos
nós somos contrários ao aborto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago, por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, ratifico a preocupação do Deputado Dr. Pinotti de que possamos ter outras oportunidades de debate. Uma vez que todos aqui entendem que a questão tem
aspectos educativos, devem ser discutidas na Comissão de Educação
e Cultura as questões pertinentes à educação para a saúde pertinentes ao enfrentamento do aborto clandestino.
Vou partir do que nos deixou o Dr. José Henrique Torres, até
porque sou membro de um Poder Público, e não posso, sob pena
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de ser omisso, desconhecer os tratados internacionais dos quais
o meu País é signatário.
Desconhecer que o Brasil assinou tratados internacionais e
que, segundo a nossa Constituição, esses tratados têm efeito de
norma constitucional diretiva é cometer a prática da omissão.
Em segundo lugar, vou repetir o que já disse em outras oportunidades: não estamos neste debate — e o afirmo na qualidade
de educador e de quem tem formação católica — como quem vai
para uma disputa de final de campeonato, em que um segmento
se declara vencedor, e os demais, vencidos. Até porque quem nos
conforta no debate dessa matéria é a história.
Houve um tempo neste País, quando ainda não éramos uma
República, nos idos do século XVI, em que os colonizadores que
aqui chegaram impuseram aos povos indígenas a supremacia
da sua religião católica, tratando as nações indígenas como povos impuros. Ao mesmo tempo, no século XX, em pleno Estado
Novo getulista, enviava-se a Polícia Civil às casas de santo, para
que fossem impedidos os cultos de origem africana. Os pais e
mães de santo tinham de comparecer às delegacias de polícia
para serem intimados.
E, mais recentemente, já no século XXI, membros de igrejas
de denominações não católicas agrediram imagens católicas, associaram cultos afro‑religiosos a procedimentos satânicos e outras coisas absurdas que ofendem o Estado laico e a liberdade de
expressão religiosa.
Lembraria ainda aos nobres debatedores, de um lado e de outro da mesa, que a pressa e a ansiedade de tornar hegemônica a
minha compreensão e a minha resposta ao fato não encontra parâmetro na história. Quanto tempo o Congresso brasileiro levou
discutindo até que o divórcio, a descriminalização do adultério
e o reconhecimento da união estável, independente de registro
em cartório, fossem admitidos como normas legais no Brasil?
Imagino quantas sessões não se fizeram aqui, de um lado, os
defensores da família e, de outro, os defensores da infidelidade
da família, que eram favoráveis ao divórcio.
Quero passar aos debatedores, sobretudo àqueles que parecem desconhecer a realidade, um exemplo relativo à inspeção
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que fizemos na maternidade do Hospital Dom Malan, em Petrolina, cidade de 180 mil habitantes. Diferentemente do que nos
disse, com muito respeito, a Dra. Lenise Garcia, a ciência não assegura a todas as mulheres o conhecimento do seu processo gestacional. O Município de Petrolina tem 180 mil habitantes, e a
maternidade do Hospital Dom Malan não tem equipamento de
ultra-sonografia. Isso, inclusive é um dos instrumentos que vem
provocando a falência do atendimento materno-infantil tanto
às mulheres gestantes, quanto àquelas que foram atendidas em
caso de abortamento.
Então, quero lembrar isso — e já vou concluir, Sr. Presidente.
O Código Penal está completando 68 anos. A criminalização
do aborto foi inscrita no Código Penal com um objetivo: prevenir o ato considerado criminoso do aborto. Diante disso, pergunto: essa norma se impôs à realidade social sanitária e da saúde da
mulher do País? Não.
Por fim, falo na condição de membro da CPI do Sistema Carcerário: quem fala em criminalizar uma mulher que pratica o
aborto não conhece o que é o sistema carcerário brasileiro. Deveria saber muito bem que, se a presunção é de que a Constituição — e aqui estamos para defendê-la — coloca em primeiro
plano a defesa da vida, nós temos que execrar o sistema carcerário brasileiro.
Por fim, Sr. Presidente, creio que o que mais aqueles que nos
concedem o voto para que aqui cheguemos — a população —
esperam de nós é coerência. Ouvi muitos membros desta audiência criticando a situação do Sistema Único de Saúde, a falência
desse sistema e a ausência do Ministro Temporão, mas aqui ao
lado, no Plenário 2, está sendo discutido o relatório para a Lei de
Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2009. Sabe o que está
escrito, Sr. Presidente, no § 3º do art. 4º deste relatório?
Art. 4º. .............................................................................
§ 3º As metas e as prioridades da Administração Pública Federal devem refletir a todo o tempo os
objetivos da política econômica, especialmente
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Nós nos acostumamos, nesta Casa, a ouvir discursos exacerbados em defesa da vida e da saúde, mas os mesmos autores
desses discursos, quando vão ao plenário, votam a favor da supremacia e das metas fiscais em detrimento do financiamento
da Saúde.
Portanto, que possamos agir de maneira coerente, se há a primazia da defesa da vida, que assim nos conduzamos em qualquer instância desta Casa e não apenas neste discurso, nesta audiência pública.
Vou integrar aos integrantes da Mesa um relatório das inspeções feitas na Maternidade Barros Lima, unidade de referência
municipal em Recife e no Hospital Dom Malan, no Município
de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
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aqueles que integram o cenário em que se baseiam as metas fiscais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Há ainda
3 Deputados inscritos. Por isso, peço compreensão com relação
ao tempo.
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, antes de mais nada, respeito as observações do Deputado Leonardo Picciani, ativo Deputado Federal,
mas não concordo com as palavras que S.Exa. dirigiu ao Sr. Ministro da Saúde. S.Exa. é um homem preparado, estudioso, tem
uma história e teve coragem de colocar na pauta a crise da saúde. Poucos Ministros tiveram a coragem de dizer publicamente
que precisavam de mais recursos e mais gestão e saíram à luta
para buscar. Essa é uma virtude do Sr. Ministro.
Em segundo lugar, dizer que S.Exa. levantou a questão da descriminalização da mulher para escurecer e fazer esquecer a crise
da saúde é não enxergar, é realmente não enxergar, pelo tamanho que tem o Ministério da Saúde, pela estatura, a responsabilidade e a história do Ministro Temporão.
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Em terceiro lugar, se for nessa linha, temos de lamentar profundamente o Rio de Janeiro Saúde dos 2 Governadores do meu
partido e de quem o Deputado Leonardo Picciani e o seu tutor,
Deputado Eduardo Cunha, foram patrocinadores. O Governo
Rosinha e o Governo Garotinho (palmas no plenário), que gastaram sempre bem menos do que tinham deveriam para cumprir os 12% que os Estados têm que cumprir. Sempre gastaram
menos. Aliás, colocaram dinheiro da saúde para fazer piscinão,
restaurante popular, pagamento de aposentados, asfaltamento e
não investiram na saúde.
Portanto, o Deputado Picciani precisa rever ou pensar a saúde
do Rio de Janeiro, porque a responsabilidade é do Prefeito e do
Governador. Evidentemente, o Governo Federal também a tem,
mas devagar.
Lamento que os Deputados tenham saído. É preciso mais respeito e não se misturar questão paroquiais ou, no mínimo, estudar o que falar — e procuro ao menos estudar um pouco para falar de assunto que eu não conheço. Portanto, é lamentável como
o meu companheiro do PMDB, o Deputado Picciani, se referiu
ao Ministro Temporão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Para concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Já concluo em
um minuto, Sr. Presidente.
Respeito a posição de quem não é favorável à despenalização. Respeito. Eu acho que nós temos que debater muito mais
essa questão do aborto, muito mais. O Deputado Dr. Pinotti é
autoridade na área da Medicina. E eu, como médico de criança,
trabalhei com mães adolescentes, com mães de 5, 6 filhos, mães
solteiras, separadas, violentadas. Nenhuma, quando fez aborto,
o fez por livre e espontânea vontade. Foi em situação de urgência
e emergência, muita urgência e de muita angústia. Isso tem que
ser respeitado. Não dá para transformar uma mulher em criminosa porque fez aborto. Nós temos que melhorar o Sistema SUS.
E vejo aqui inúmeros Deputados que são parceiros da luta, que
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são pela manutenção das regras atuais em relação ao aborto, mas
são parceiros da luta do SUS. Respeito-os. Os Deputados João e
Talmir são lutadores pelo SUS. Mas temos que melhorar, sim, as
condições, mas respeitar...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Para fechar.
Para fechar! Não estamos para votar. Mais um pouquinho!
Questão dos direitos. Respeitar os direitos da mulher. Precisamos respeitar. É uma questão de justiça social. É a preta, a pobre,
a separada, a violentada que morrem.
Terceiro: uma questão de saúde pública. E o é. Em todo mundo o é. E quando foi despenalizado, o número de mortes de mulheres caiu, sim, em todo o mundo sensivelmente quando houve
a despenalização. Nem a contracepção é garantida. Temos que
dar uma alternativa à mulher quando não quer a gravidez. E
mais: não podemos ser machistas. A questão do aborto é uma
questão do homem e da mulher. E aí é só a mulher que é penalizada. E nós sabemos que tem homens violentos que não respeitam a mulher.
A questão do Estado laico é óbvio, nem vou nem comentar.
Acho que nós tínhamos que discutir mais.
E sob o ponto de vista constitucional, o Relatório Eduardo
Cunha foi pobre, mas muito pobre. Ele nem se preocupou em ler
o relatório do Ministro do Supremo, Ayres Britto, sobre a questão
da constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, do
qual foi Relator. O Supremo ali se manifestou na questão da concepção. Portanto, S.Exa. não teve esse trabalho. Mas eu também
respeito. Esta Casa é democrática, plural, e eu o respeito. Mas
vamos despenalizar. Menos e menos mulheres vão morrer por
aborto. Isso é provado no mundo inteiro. Mas eu respeito a posição dos senhores. Mas nenhuma mulher é criminosa por fazer
aborto. E despenalizando, mais e mais mulheres vão continuar
vivas neste País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Deputado
José Genoíno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, eu queria, primeiro, dizer que é fato singular
na história do debate nesta Casa — e eu acompanho este debate desde a Constituinte — ter aqui a fala lúcida de um Juiz,
o Juiz Luiz Torres. É um fato singular! É um fato singular estar
nesta Mesa a representante do Ministério da Saúde. É um fato
singular! É também um fato singular fazermos uma audiência
pública, o que não foi fácil, em condições de igualdade, porque a primeira proposta foi 9 a 1, e nós chegamos à igualdade. Mas eu não podia deixar de concordar inteiramente com
o raciocínio do Juiz Torres. A criminalização do ponto de vista
de quem é contra o aborto não é o caminho, porque todos os
países mostram que a criminalizarão é colocar o aborto nos esconderijos do farisaísmo, da hipocrisia, da clandestinidade, e o
Estado culpa a sociedade, culpa as mulheres, para não se culpar
a si mesmo. A tese penal da criminalização. E olhem ao longo
da história do Direito Penal. Quando se usa o Direito Penal, é
exatamente para penalizar aqueles que o Estado não aceita ser
penalizado. Por isso o Juiz tem toda a razão. Quem quer diminuir o aborto, defender a diminuição do número de aborto
tem de descriminalizar, porque a criminalização é exatamente
o caminho para se aumentar o número de casos, como mostra
a experiência.
Particularmente, quero dizer das companheiras mulheres
que enfrentam esse debate, a exemplo das Sras. Regina Viola e
Télia Negrão. Sei que não é fácil. Por quê? É interessante o fato
de que todos os projetos sobre aborto só se refiram à mulher.
Não há um projeto que faça referência à paternidade presumida.
Não há! Nunca vi um projeto fazer referência ao homem. E não
existe um feto sem a participação do homem. É uma hipocrisia,
um farisaísmo.
Mas, quero dizer que não é a primeira vez que as mulheres são
discriminadas. As mulheres foram o alvo da Inquisição, porque
era preciso punir a tentação para que aquela consciência mora-
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lista não fosse atentada pelas mulheres. Por isso que elas foram
alvo da Inquisição.
Elas foram alvo nos momentos mais duros da história da humanidade: na inquisição, no nazi-fascismo — vítimas. A concepção machista e patriarcal considera a mulher um ser frágil, para
ser dominada, a fim de estabelecer uma relação de apropriação.
Por isso a consciência não aceita, e se respeitou as religiões, para
dizer que a única concepção radical do ponto de vista democrático é a que considera a mulher como sujeito autônomo. E se ela
tem direito à autonomia, ela pode, é a única que pode decidir,
num momento limite da sua vida, a interrupção da gravidez.
Não é a delegacia, não é a sacristia, não é o tribunal nem é a
catedral. É o íntimo da mulher, que, no momento da interrupção da gravidez, toma decisões dramáticas, e só ela pode decidir
neste momento. E cabe ao Poder Público dar condições médicas,
assistência social e psicológicas.
Vejam bem: ninguém está aqui defendendo o aborto. Estamos
defendendo o direito da mulher — e não é o direito do ponto de
vista pequeno. Estamos defendendo o direito de a mulher não
ser criminalizada por um Poder Público, que não se criminaliza
por falta de políticas públicas para a defesa das mulheres. Isso é
uma luta histórica.
Lamentavelmente, vivemos uma época de fundamentalismo
e de retrocessos. O mundo já foi mais progressista. Por trás desse
fundamentalismo e desse retrocesso, seja de natureza ideológica
ou religiosa, esconde-se uma sociedade que tem medo.
A sociedade não pode ter medo do amor, não pode ter medo
do que é humano. Não pode ser criminalizada, porque a gaiola
de ouro que criminaliza a mulher que pode abortar em clínicas
bem pagas é gaiola, e ela se sente criminosa. E a pior coisa para a
mulher é, no seu ser interior, ser criminalizada por uma cultura
machista, punitiva e excludente.
Mas a gaiola de papelão da favela é que criminaliza a mulher,
porque é obrigada a fazer o aborto em péssimas condições.
Vou para esse debate, Sr. Presidente, vou fazer um voto em
separado. Acho que não devemos ter pressa em votar. Até alerto:
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não transformem a questão do aborto em bandeira e em moeda
eleitoral às vésperas das eleições de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Com a palavra a Deputado Jusmari Oliveira.
A SRA. DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores debatedores, apresentando
minha posição aqui, quero falar exatamente com o Deputado
José Genoíno, que ainda se encontra no plenário, Deputado a
quem respeito muito — e S.Exa. sabe que gosto muito dele.
Deputado José Genoíno, não é preciso que a lei ou que alguém diga que aborto é crime, para a mulher que aborta se sentir
uma criminosa.
V.Exa., infelizmente, nunca terá um feto em seu ventre, porque nasceu homem, mas nós nascemos com a dádiva de Deus de
ser mulher e de poder dar à luz. Então, qualquer ser como nós,
mulheres, que tem outro ser dentro de seu ventre sabe que, ao
interromper a sua vida, se torna uma criminosa.
Todas as mulheres que abortam, em qualquer condição, sabem
que, dentro do seu ventre, interrompeu-se a vida de uma pessoa,
de alguém que veio, inclusive, para complementar sua vida.
Trabalho há muito tempo e ouço mulheres que praticam
aborto tecerem alguns comentários. E cada uma delas leva para
o resto da sua vida a consciência de que praticou um crime.
Não adianta debatermos se temos de tirar da lei ou não, Dra.
Gilda Cabral, Dra. Télia Negrão e Dra. Regina Viola — e as senhoras, que defendem a descriminalização, sabem disso. Sei que
as senhoras não praticariam o aborto e, se o praticassem, teriam,
no resto da vida, a consciência de que mataram alguém.
Sofri um aborto espontâneo, como já disse em outros debates. Não foi um aborto provocado. E, no dia em que meu filho
morreu, era o meu filho morrendo. Meus outros filhos choraram
comigo. Meu marido chorou comigo. Não adianta! Nós não vamos nos apartar dessa verdade! Podemos defender nossa ideologia política para um ou outro benefício, mas, dessa verdade,

204
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

ação parlamentar

ninguém pode se afastar, nem o católico, nem o espírita, nem o
evangélico, nem o umbandista. Ninguém!
A mulher, ao conceber, tem no seu ventre outra vida, outro
corpo. Portanto, não é direito dela decidir sobre aquela vida.
Eu sou feminista e defendo os nossos direitos. Cheguei aqui
militando em favor dos direitos das mulheres de conquistar seu
espaço socioeconômico, de conquistar seu espaço na política. Não
concordo em que venhamos a resumir a nossa luta feminista à
idéia de que temos o direito de decidir sobre a vida de outrem.
Não adianta! Nós podermos descriminalizar o aborto. As mulheres podem até fazer aborto amparadas pelo Estado. Sairão do
hospital tratadas, mas com a consciência de que são criminosas.
Nunca se apartarão disso. Ninguém vai apartar as mulheres dessa
consciência. Não adianta!
Falando em SUS, entristece-me saber que o meu País e o meu
Ministro da Saúde, a quem respeito, porque sei que tem uma
história para ser contada na luta pela saúde, encontram recursos
para planejar o aborto. Que pena! Na minha cidade, centenas de
mulheres morrem porque têm câncer no colo do útero ou têm
câncer de mama e não conseguem chegar perto do tratamento,
uma vez que isso só seria possível na Capital do Estado. Mulheres morrem de anemia, de doenças de chagas etc., porque não
têm a quem recorrer. O SUS não tem dinheiro para tratá-las.
Então, é também uma questão de prioridade. Vamos, primeiro, tratar o que já está aí matando as mulheres. Sabem por que
quando se oficializa, o número de abortos é reduzido? Porque se
conta o número oficial. Sabem por quê, Deputado João Campos?
Porque as mulheres continuam fazendo na clandestinidade. Sabem por quê? Porque qualquer mulher que mata seu filho tem
vergonha de dizer que matou. Ela continua na clandestinidade.
Não é a oficialização do aborto na rede SUS que vai evitar a
clandestinidade. As mulheres têm vergonha.
Disse bem aqui o Deputado José Genoíno e o Deputado Darcísio Perondi. Com que dor, S.Exa. acompanhou adolescentes
que interromperam a vida dos seus filhos. E todas fazem com
grande dor.
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Então, se o nosso País tem recurso, vamos investir na questão social das mulheres. Vamos investir para que elas tenham
condições de criar seus filhos, porque esse é o verdadeiro direito
da mulher, o direito de parir e o direito de criar seus filhos com
dignidade. Depois, fala-se em outros recursos. Mas hoje o País
não tem dinheiro para preparar suas mulheres para o trabalho,
para uma profissão.
Para concluir, Sr. Presidente, o debate que temos de priorizar nesta Casa não é sobre a descriminalização, mas, sim, onde
prioritariamente investir o dinheiro do nosso País. E, para mim,
prioridade é capacitar as mulheres para que não passem pela tristeza que o Deputado Darcísio Perondi presenciou. S.Exa. ouviu
de uma delas, com dor no coração: “Tive de interromper a vida do
meu filho, que eu queria tanto, porque não tenho condição de criá-lo”.
Vamos ver a prioridade do nosso País, primeiro. Essa é a
nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Eu gostaria de ouvir, excepcionalmente, o Deputado Costa Ferreira, a
quem peço que colabore com o tempo.
O SR. DEPUTADO COSTA FERREIRA – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, debatedores em geral, Srs. Ministros do
Evangelho e representantes da Igreja Católica, esse debate vem
se arrastando ao longo da Constituinte. O que verificamos é
que há os prós e os contras.
Surge, às vezes, uma mulher muito virtuosa, e até corajosa, e
diz ser dona do seu corpo e que dele pode fazer o que bem entender, o que bem lhe aprouver. Gostaríamos de dizer que, em
se tratando de concepção, se a mulher pudesse gerar o seu filho
só e não necessitasse de companheiro para a reprodução, ela poderia sair alegando, em alto e bom som, que realmente é a dona
do seu corpo. Mas quando ela concebe, é claro que ela deve ter a
consciência de que aquela gravidez foi consensual, aquela gravidez adveio de acordo. No caso de mãe solteira, talvez aquela gravidez tenha sido até indesejada, porque, no contato sexual, na
conjunção carnal com o parceiro em que houve concepção, ela
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queria apenas ser usufruidora da felicidade da conjunção. Agora,
frustrada porque não queria ser mãe, alega que é dona do corpo
e, em conseqüência disso, pode fazer o que bem entender com a
criança que está no seu útero.
Neste debate aqui, muito já se divagou. Aqui já se fugiu da
essência — foi trazido orçamento, foi contada a história da humanidade sob outros aspectos — tão‑somente para convencer
os seus altercadores de que vale a pena se seguir uma linha e se
desprezar outra.
Nós aqui estamos pela vida. E a vida é um direito consagrado
na Constituição brasileira. E não só nela. No Código Civil e no
Código Penal também constam as determinações para se manter
a família e, conseqüentemente, a vida.
Nós achamos o debate até estranho. Quando propuseram a
legalização da pena de morte no Brasil, uma grande parte das
pessoas não queria isso, alegando que quem iria morrer seriam
apenas os pobres, os negros, os índios. Não pensavam no terrorista, nisso, naquilo e naquilo outro. Nós também nos juntamos
a essas pessoas que não gostariam de que se implantasse a pena
de morte no País, porque não seria a solução. Porém as pessoas
que não queriam a aprovação da pena de morte no Brasil, aplaudiam a pena de morte em Cuba e em outros países pelo mundo
afora. Não queriam que se fizesse isso no Brasil; queriam, porém,
que se aprovasse a morte do nascituro, daquela criança indefesa
que não pediu para vir ao mundo, mas veio em decorrência de
uma conjunção carnal, talvez muito fascinante e, até certo ponto, feliz. Em conseqüência, a criança é que teria de pagar por algo
de que não foi culpada.
Nesta oportunidade, queremos dizer que a vida começa na
concepção. Em segundo lugar, o nascituro tem direito assegurado pela lei brasileira. Terceiro, ele recebe a sua personalidade ao
nascer, quando tem o seu registro, inicia a sua vida fora do útero
e começa a crescer.
Portanto, o direito à vida é universal. O direito à vida não vai
depender da mulher que não quer a criança, que a considera incômoda no seu útero; do homem que fez a criança, que não quer
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e manda a mulher provocar o aborto. Precisamos pensar e fazer o
melhor para o bem da humanidade, para o bem da família.
Alguém está alegando que não quer nada com Deus. Tivemos
esse problema na Constituinte, quando da aprovação do preâmbulo da Constituição. Alguns dos que estão aqui debatendo diziam: “Vocês não estão defendendo a liberdade de culto? Nós também
não queremos Deus; queremos a nossa liberdade”. Precisamos saber
que o Estado é laico, mas a religiosidade, a religião e a convicção
não podem ser tiradas de ninguém.
Portanto, o direito à vida é universal e deve ser defendido
com ênfase, com empenho, a fim de que façamos da nossa Pátria
modelo, e não importemos modelo de “a” ou de “b” que não
deu certo. Nos Estados Unidos há uma confusão tremenda. Um
Estado aprova; outro não. Depois desaprova. O mesmo ocorre na
Europa e na Ásia. Então, não precisamos aproveitar alguns exemplos para justificar por que se defende ou não o aborto.
Queremos que o nosso Brasil consagre o direito à vida, protegendo-a com educação, com saúde, com tudo aquilo que o Estado propicia aos seus súditos. Assim, poderemos construir uma
pátria em que a prosperidade seja o tema da nossa felicidade.
Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a gentileza. Sei que estou sendo até um tanto impertinente, porque já o horário está avançado, mas este debate realmente é fascinante. E é preciso que cada
um reflita, a fim de que tome uma decisão adequada e que possa
trazer bons frutos para a felicidade da nossa Pátria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Está encerrada a fase de manifestação dos Deputados.
Vamos caminhar para a conclusão da primeira parte desta
audiência pública, que terá seqüência amanhã, ouvindo, por 3
minutos, cada um dos convidados que estão à mesa.
Infelizmente, quase todos os meus colegas Deputados não colaboraram com a regra do tempo, mas solicito aos convidados
que não façam o mesmo.
Inicialmente, concedo a palavra, por 3 minutos, à Dra. Regina Viola.
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A SRA. REGINA COELI VIOLA – Obrigada.
Nós, do Ministério da Saúde, estamos seguros de que a criminalização do aborto está levando anualmente milhares, ou
até milhões, de mulheres ao abortamento inseguro e que esse
abortamento inseguro volta a penalizar essas mulheres pela falta de políticas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Peço que
melhorem o som, por favor.
A SRA. REGINA COELI VIOLA – Para finalizar, Sr. Presidente, volto a dizer que entendemos que a criminalização do
aborto está levando milhares, se não milhões, de mulheres ao
abortamento inseguro, que essa prática não é desejada, como
já foi comentado aqui, mas é uma prática que expõe a saúde
das mulheres. É inquestionável que leva à morbidade, leva à
perfuração uterina, leva à histerectomia, leva à esterilidade e
até mesmo à morte.
Estão aí os dados de mortalidade materna. Anualmente, são
cerca de 1.600 os óbitos maternos, dos quais em torno de 100 a
150 são por aborto, ou seja, cerca de 7% a 10% dos óbitos maternos. E esses óbitos, em 92% dos casos, são evitáveis. E só um
deles, pelo desdobramento que traz um óbito dessa natureza, já
seria a razão de nos indignarmos e construirmos políticas públicas para enfrentá-los.
É esse o quadro. Para o Ministério da Saúde está configurado o
abortamento como um problema de saúde pública. E o Ministério da Saúde que está sob a direção de um sanitarista que conhece
a realidade social do País, que expressa com muita transparência
as suas opiniões, mas que tem feito com que o Ministério atue
dentro de critérios epidemiológicos bastante rígidos e, ao mesmo
tempo, atendendo às demandas subjetivas dessa realidade, as demandas dos setores da sociedade civil organizada, tem buscado
realmente dar conta dessa problemática com ações estratégicas,
como ressaltei.
Naturalmente, das filas do SUS que se formaram durante décadas em nosso País não vamos conseguir dar conta em 2 anos
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de gestão. Mas estamos conseguindo avanços substantivos no
sentido de garantir os direitos sexuais e reprodutivos.
Volto a enfatizar: estamos numa gestão que lançou, pela primeira vez, uma campanha de planejamento familiar; estamos
numa gestão que, pela primeira vez, subsidiou os preços de anticoncepcionais — colocamos anticoncepcionais hormonais orais
nas farmácias privadas, dentro do programa Aqui Tem Farmácia
Popular. E essa é uma ação inédita no País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Peço a
Dra. Regina que conclua.
A SRA. REGINA COELI VIOLA – Estamos numa gestão
que promoveu a produção nacional dos preservativos nacionais em Xapuri e já está organizando outra fábrica em Vitória
da Conquista. Estamos falando de uma gestão que está financiando uma rede nacional de atenção integral à saúde das mulheres em situação de violência. Isso significa o dobro dos serviços que temos hoje apoiados pelo Governo Federal, apoiados
pelo Ministério da Saúde. É essa a ação estratégica, em termos
de organização de violência. Estamos falando de uma gestão
que está institucionalizando a humanização da atenção ao parto no País com essas RDCs, resoluções sobre as quais já falei e
que podem parecer para o leigo uma ação que não tem tanta
profundidade, mas que, para nós que somos profissionais de
saúde, que trabalhamos no dia-a-dia dos serviços do SUS...
Há 20 anos, senhores, faço parte da família do SUS. Briguei
pelo SUS. Trabalho como técnica. Hoje, respondo pela Coordenação, com muita honra, sendo dirigida por um sanitarista,
como disse, mas sou um quadro do SUS. Sou uma profissional
que tem uma história de atuação dentro do Sistema Único de
Saúde e pelo Sistema Único de Saúde. Há 20 anos, senhores, não
tínhamos no Sistema Único de Saúde qualquer ação de atenção
ao climatério.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Dra. Regina, peço a V.Sa. que conclua.
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A SRA. REGINA COELI VIOLA – Já estou finalizando, Excelência. Por gentileza, mais um minuto.
Não tínhamos nenhuma ação de atenção ao climatério, há 20
anos. Não tínhamos no Sistema Único de Saúde nenhuma ação
de atenção às mulheres em situação de violência. Há 20 anos,
não tínhamos o controle das doenças sexualmente transmissíveis, organizado para mulheres e crianças. A transmissão vertical
que hoje é responsável por um programa nacional chamado Projeto Nascer, que teve meta de 260 maternidades e está em 1.200,
não estava implantada.
Então, temos segurança de que estamos caminhando, estamos construindo o SUS, e, se for a deliberação desta Casa, saberemos dar conta, sim, da introdução de novas ações no Sistema
Único de Saúde, desde que sejam ações que nos façam avançar
no sentido da garantia dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres brasileiras. Direitos sexuais e reprodutivos.
Repito: trabalhamos para aquelas mulheres que, por alguma
razão, interrompem uma gravidez indesejada e nos procuram,
mas trabalhamos também para as que querem ter um filho e
buscam a garantia de uma maternidade segura.
Obrigada pela oportunidade de apresentar a todos os senhores as ações que estamos desenvolvendo à frente do Ministério
da Saúde, na gestão do Ministro José Gomes Temporão.
O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA – Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Pois não.
O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA –
Acho que deve ser assegurado aos demais participantes o mesmo tempo que a Sra. Regina Viola teve. A mesma tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Por questão de justiça, inclusive.
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O SR. DEPUTADO PASTOR MANOEL FERREIRA – Por
questão de justiça inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Será assegurado.
Com a palavra a Dra. Lenise Garcia.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Bom,
apesar de considerar que é uma questão de justiça, acho que
vou gastar até menos do que 3 minutos, inclusive porque verdade é uma coisa que falamos rápido.
Vou aproveitar este debate democrático, que nos permitem,
para fazer alguns comentários sobre falas anteriores.
Primeiro, houve uma citação no sentido de que eu teria dito
que a Ciência assegura que a mulher tenha uma ultra-sonografia.
É claro que a Ciência não assegura, a Ciência permite, quem tem
de assegurar é o Governo.
Então, se o hospital não tem ultra-sonografia, isso, sim, é um
problema de saúde pública.
Há outra questão muito interessante: argumenta-se com casos extremos, mas várias das falas aqui deixaram claro que há
pessoas que vêem o aborto como método de controle de natalidade. Acho que isso foi algo que ficou estampado e quero
registrar essa questão.
Diz-se também que todos são contrários ao aborto, que ninguém é a favor do aborto. Assim, não consegui entender até agora uma fala que veio lá do outro lado da mesa, dizendo que o
dado otimista mostra que há 1,4 milhão de abortos clandestinos
e o dado pessimista que são 1 milhão. Então, estou até agora
tentando entender essa visão otimista e pessimista. Quanto mais
aborto tiver melhor? Foi isso mesmo o que ouvi? Eu ainda não
consegui acreditar.
Outra coisa que também ouvi, participando de um debate na
TV Câmara, foi uma crítica no sentido de que a Comissão de
Seguridade Social e Família votou o projeto sem que houvesse
discussão, quando o projeto está aí há 17 anos. Aliás, a mesma
pessoa disse que, há 1 ano, todas as semanas, está nesta Casa dis-
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cutindo esse assunto. Então, para mim, é muito difícil entender
qual foi a discussão que não houve.
Um outro ponto que quero destacar é relativo ao fato de que
várias falas consideraram como se só a mulher fosse criminalizada, quando a lei deixa absolutamente claro — o artigo da
lei que se está querendo retirar — que todos os envolvidos são
criminalizados, do médico à pessoa que induz. Está todo mundo
criminalizado, não é só a mulher.
Aliás, muitas vezes, a mulher é, de fato, vítima de um pai que
não quer assumir a criança, vítima de pessoas que a pressionam
para abortar — uma vítima que não deixa de ter a sua culpa. E,
como disse muito bem aqui a nobre Deputada, não é o fato de
estar legalmente ou não criminalizado o aborto que vai fazer
com que a mulher não perceba essa culpa.
Foi também dito — e não tenho aqui procuração do Deputado Eduardo Cunha, que já saiu da Mesa — que S.Exa. não leu
o parecer do Ministro Carlos Britto, quando não só leu, como
citou esse parecer do Ministro Carlos Britto em seu voto. Então,
não sei bem o que não foi lido aí.
Por fim, quero comentar que existe uma mulher que, de fato,
nunca pode abortar, é aquela mulher que foi abortada. Então, na
realidade, o direito à vida é o direito que garante todos os outros.
O abortar não é um direito, mas, certamente, aquela mulher que
foi abortada nunca vai poder abortar.
Por isso, o direito à vida é um direito inalienável e que não
pode, nesta Casa, ser desconsiderado.
Vou copiar aqui o que falou um dos colegas: que esta Casa
cumpra a Constituição e faça a Justiça.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Com a palavra a Sra. Gilda Cabral.
A SRA. GILDA CABRAL – Vou tentar ater-me ao tempo,
mas, como fui citada 4 ou 5 vezes, gostaria de pedir a tolerância
dos senhores se, por acaso, eu me estender um pouco.
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É pena o Deputado Leonardo Picciani não estar aí para, olho
no olho, poder responder-lhe, mas o Deputado Dr. Pinotti já respondeu a S.Exa., dizendo que, em relação aos outros países, a
legislação que legaliza o aborto reduziu significativamente não
só o número de abortos, mas também o número de mulheres
que morrem por aborto.
Também a representante do Ministério da Saúde já explicou
— e isso está nos documentos e na minha fala e, amanhã, será
novamente mostrado — que é muito mais barato, Deputado,
prevenir uma gravidez indesejada do que atender a seqüelas. São
em torno de 200, 220, 240 mil as internações motivadas por seqüelas como infecções e perfurações de útero.
Então, uma vez que estou falando de números, aproveito para
dizer que não foi o caso, Dra. Lenise, de afirmar que eram mais
abortos. Eu disse textualmente, repeti com toda ênfase e o faço
novamente agora, com toda a verve: nós, feministas, também
queremos reduzir ao máximo o número de abortos. Não queremos que as mulheres abortem, não queremos mulheres morram
por conta de uma gravidez indesejada.
O que disse foi que, em vez de 2 abortos por minuto, se considerarmos os números da Organização Mundial de Saúde, veremos que são mais que 3 abortos por minuto. Então, foi nesse
sentido. Não adianta distorcer minhas palavras.
E, com relação ao que a Deputada Solange Amaral disse sobre
as empregadas domésticas, é verdade, sim. Infelizmente, as empregadas domésticas ainda não têm a estabilidade da gestante. E
muitas e muitas patroas demitem a empregada que fica grávida,
porque não que, em uma mulher grávida trabalhando em casa.
Existe. Isso é verdade, como confirma a Deputada Jusmari Oliveira. Não adianta querer contar historinha. Aliás, tenho aqui
muitas historinhas.
Eu também sofri um aborto espontâneo. Fui atendida no Hospital Distrital de Brasília, para onde, antigamente, em 1981, todo
mundo ia. Não havia ainda essa febre dos planos de saúde. E,
como sou mãe solteira, fui tratada igual a uma criminosa. Fui
tratada lá, no Hospital Distrital, Deputada, como se eu tivesse
provocado o aborto.
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Eu havia caído e estava sofrendo horrores naquele leito,
os médicos ficaram fazendo hora — e veja que eu tenho cara
de classe média —, e fui extremamente mal atendida. Sou
militante, reclamava os meus direitos, mas não adiantou. Eles
fizeram hora, eu passei a noite toda sangrando, com dores,
com cólicas horrorosas.
Além do sofrimento de estar perdendo um filho desejado,
mesmo sendo solteira — meus filhos foram todos muito desejados —, eu tive de enfrentar as pessoas que passavam lá e diziam:
“Por que você fez isso, minha filha, você não sabe que é crime? Vou
te denunciar, você não sabe que você tem um filho?”, não sei o quê?!
Era uma loucura.
E isso acontece hoje nas maternidades. O Deputado Paulo
Rubem Santiago trouxe um caso de Pernambuco. As mulheres
chegam lá, e é como se fosse tudo farinha do mesmo saco: aborto
espontâneo ou aborto provocado. Porque ninguém tem como...
Apesar de todo o esforço do Ministério da Saúde, na vida real
as mulheres continuam sendo tratadas como assassinas, mesmo
quando perdem espontaneamente o filho. Mulheres que sofreram um aborto espontâneo são colocadas junto com mulheres
que estão com filhos recém-nascidos. Isso é uma crueldade!
Espero que os senhores entendam que criminalizar, além de
não resolver o problema, é um sofrimento a mais para as mulheres. Quando dizemos, com toda a ênfase, que não somos a favor
do aborto é porque não somos mesmo. É um sofrimento muito
grande para a mãe.
O que o Deputado falou sobre seqüelas é verdade. Pastor, é
isso mesmo o que o senhor levantou sobre as seqüelas: as mulheres sofrem muito, sofrem porque são mal atendidas nos hospitais, não são respeitadas e são tratadas como criminosas.
E o que está em pauta neste plenário, Sras. e Srs. Deputados, é
a responsabilização não só das mulheres. Os senhores, que têm
a oportunidade de rever essa legislação, estão negando às mulheres deste País um tratamento digno, um tratamento de cidadãs, estão negando o direito de serem tratadas como pessoas
honestas, íntegras. Porque quem faz aborto não é simplesmente
leviano, não é isso, nem aquilo, nem nada. São pessoas que os
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senhores conhecem, são da sua relação familiar, são pessoas do
seu convívio, são pessoas como eu, como sua mãe, como sua tia,
como a sua filha; são essas as pessoas que fazem aborto. Entendeu? Fazem aborto.
E acreditamos que agora, com essa oportunidade de os senhores reverem essa legislação, o sofrimento não vai diminuir. Não
vai mesmo, Pastor. O senhor nunca vai engravidar e nunca vai
saber o que é isso. É um sofrimento muito grande para uma mulher perder um filho, desejado ou indesejado. Em qualquer caso,
é muito, muito grande o sofrimento da mulher. Além disso, ainda ser criminosa, ainda ser desrespeitada, ser motivo de chacota?
Está nas mãos de V.Exas. reverem isso. Acredito que, em plenário, com certeza, V.Exas. vão recuperar a legislação que descriminaliza o aborto, porque as mulheres têm o direito de decidir.
A sociedade respeita a decisão da mulher, mas o Estado tem de
garantir isso, porque não somos só nós as responsáveis. O Estado, a saúde sucateada, os gestores públicos e V.Exas., também,
Parlamentares, são responsáveis, junto conosco, por ter a mulher
criminalizada pelo aborto.
Obrigada, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Com a palavra o Pastor Abner Ferreira.
O SR. ABNER DE CÁSSIO FERREIRA – Sr. Presidente, eu
quero, em primeiro lugar, agradecer à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a honra do convite para participar
desta tarde de debates. Agradeço ao Presidente, ao Deputado
Eduardo Cunha, ao Deputado Pastor Manoel Ferreira, meu pai,
aos demais Srs. Deputados e a toda a Mesa da Comissão.
Eu estava aqui pensando sobre a importância de viver em
um país laico. É tão importante estarmos neste debate refletindo sobre isso, porque, se este País não fosse laico, talvez a maioria de nós não pudesse estar aqui ou talvez nenhum de nós
estivesse aqui. O princípio constitucional da laicidade preserva
exatamente essa condição de não ficar aqui uma voz somente
falando, mas poder haver a diversidade de pensamento e de
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opiniões. É daí que vem o fundamento do princípio da laicidade. Rui Barbosa foi muito feliz quando esculpiu isso na nossa
Constituição Federal.
Pensando nisso, encerro minhas palavras exatamente evocando a Constituição da República Federativa do Brasil, que, em
seu preâmbulo diz:

Continuo com a nossa gloriosa Constituição, agora citando o art. 5º, cláusula pétrea, que só pode ser reformada por uma nova Assembléia Nacional Constituinte:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
E, para finalizar, leio o art. 227 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
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discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
E agora cito uma lei menor, só para deixar esculpido na minha última participação o art. 2º do Código Civil Brasileiro:
Art. 2º A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida” — do homem quer dizer da pessoa
humana —; “mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os
direitos do nascituro.
Abortar é crime, e o criminoso precisa ser punido na forma da
lei do Brasil, sem prejuízo de outras sanções no mundo espiritual.
Tenho dito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Com a palavra a Sra. Télia Negrão.
A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Bem, apesar de todos os anos em
que este projeto tramita nesta Casa, parece-me que este é um
debate que está em permanente recomeço. Já temos, inclusive,
toda uma cultura discursiva. Todas as vezes em que este tema
volta ao debate, reavivam-se argumentações já conhecidas. Às
vezes, tenho a impressão — não sei se sou um pouco pessimista
ou cética — de que não se movimentam muito as idéias.
Existe uma mulher que disse uma vez que aborto é uma palavra feia que sangra e dói. Para as mulheres que engravidam e
abortam ou para as mulheres que gestam e abortam espontaneamente, sem ser um aborto provocado, sempre será uma dor,
sempre haverá sangue.
No entanto, este tema, na maioria das vezes, vem sendo tratado com hipocrisia: fazemos de conta que não vemos. O tema
tem sido tratado como um problema da clandestinidade: a mulher que se arrisque. Tutelada, a mulher não tem direito de escolher. Como uma manipulação, usam-se os dados de acordo com
a oportunidade. Tudo isso num ambiente em que essa coisa que
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sangra e dói é considerada crime. É um crime! No entanto, do
ponto de vista penal, é inócuo, porque ninguém vai colocar 1
milhão de mulheres na cadeia, por ano, neste País. Então ela é
inócua. Ela deixa de ser inócua quando se estouram clínicas para
prender mulheres e apreender as fichas, os prontuários dessas
mulheres, para usar como prova contra elas. Agora, ela extremamente eficaz para ferir e matar. E ferir e matar não só no sentido
físico da palavra, mas no seu sentido mais metafórico, a morte
social, a ferida social, a humilhação, o desvalor para as mulheres
e, em especial, o desvalor para o direito de as mulheres decidirem sobre as suas próprias vidas.
A despeito da discussão sobre quando começa a vida, esta vida
está dentro do corpo das mulheres e, cessada ou não cessada, é
no corpo das mulheres que se processarão todas as transformações e as modificações. E, não cessada, com o nascimento, um
outro fato social se instala, a maternidade, e nada há pior do que
a maternidade não desejada.
Então, penso que, apesar de muitas vezes termos o desconforto de que essas discussões não nos deslocam dos nossos lugares, acho que, no mínimo, propicia uma reflexão profunda
sobre todos os que estão envolvidos nessa questão, em especial
as mulheres.
Aí é inaceitável a argumentação de que os homens têm que
decidir junto com as mulheres sobre abortar ou não. Eu sinto
muito, mas 30% das crianças brasileiras não carregam o nome de
seus pais, por absoluta omissão desses homens.
A maior causa de busca das mulheres junto às defensorias públicas brasileiras é pensão de alimentos para os seus filhos. Que
história é essa agora de os homens ganharem todo esse protagonismo nas decisões das mulheres sobre o que acontece dentro
do corpo delas? E, na maioria das vezes, os homens já viraram
as costas há muito tempo, porque não se responsabilizam pela
prevenção da gestação. Quando uma mulher engravida a responsabilidade foi dela. É como se se processasse uma gravidez do
Divino Espírito Santo. É bem isso. E aí a regra é outra.
Então, penso que, se este momento serve para que possamos fazer uma reflexão, tenho que deixar aqui muito nítido o
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seguinte: nós, mulheres, não gostamos de abortar, mas realizam-se mais de 1 milhão de abortos no País. E as mulheres que
não morrem ficam com seqüelas, não pela realização do aborto
em si, mas pela forma como é realizado. Ou seja, a decisão da
mulher de interromper a gravidez não se torna um procedimento que se resolveria tecnicamente num hospital e numa
clínica, mas se transforma num grande drama e muitas vezes
numa grande tragédia, há muito denunciada, já muito relatada
nos espaços das Nações Unidas, onde muitas vezes nos sentidos envergonhados pelos indicadores que lá chegam. E nos
perguntam: “Mas aquilo não é uma Nação que tem compromissos
internacionais? Ela não os cumpre então?” Eu ouvi isso em julho
do ano passado, no plenário das Nações Unidas.
A Rede Feminista de Saúde tem 2 grandes compromissos. O
primeiro deles é que as mulheres possam viver em dignidade, e
isso inclui compromisso com a defesa da saúde integral de todas as mulheres. Nós não defendemos só a descriminalização
do aborto. E a outra questão para a Rede Feminista é a defesa do
Sistema Único de Saúde – SUS. Poucos países do mundo conseguiram construir um sistema como esse, e as mulheres da rede
feminista estão em conselhos municipais, estaduais e nacionais,
em comitês de morte materna, em todos os tipos de espaço de
controle social, porque acreditamos no acesso universal à saúde.
E acreditamos também que só se pode falar em acesso à saúde
se todas as pessoas, independentemente de raça, etnia, credo e
classe social, tiverem possibilidade de utilizar desse sistema para
ter saúde, ou seja, um estado de completo bem-estar e não só a
ausência de doenças.
Agradeço a oportunidade e espero que as nossas palavras hoje
possam ter, em algum momento, sensibilizado os senhores e as
senhoras pela realidade vivida pelas mulheres brasileiras.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) – Eu quero
agradecer a presença aos Deputados, aos assistentes e dizer que
amanhã nós teremos a segunda etapa desta audiência pública.
Está encerrada a audiência.
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7. Audiência Pública de 3/7/2008

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
EVENTO: Audiência Pública

Nº: 1045/08

DATA: 03/07/2008

INÍCIO: 10h38min

TÉRMINO:
14h09min

DURAÇÃO: 3h31min

TEMPO DE GRAVAÇÃO:
3h30min

PÁGINAS: 77

QUARTOS: 42

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

PEDRO ABRAMOVAY – Representante do Ministério da Justiça.
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO JÚNIOR – Procurador do
Estado do Rio de Janeiro.
MARIA JOSÉ ROSADO NUNES – Presidenta da Organização
Não-Governamental Católicas pelo Direito de Decidir.
LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Presidenta do Movimento Nacional da Cidadania em Defesa da Vida — Brasil
sem Aborto.
ROBERTO ARRIADA LORÉA – Juiz de Direito.
DEBORA DINIZ – Representante do Instituto de Bioética, Direito Humano e Gênero.
HELOÍSA HELENA – Presidenta do Partido Socialismo e Liberdade — PSOL.
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SUMÁRIO: Debate sobre o PL nº 1.135/91, que suprime o art. 124
do Código Penal Brasileiro, eliminando o crime de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Declaro
aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerida por mim, Deputado
Eduardo Cunha, para tratar do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991,
que suprime o art. 124 do Código Penal Brasileiro, que caracteriza o aborto como crime.
Os convidados são: Cláudio Fonteles, Paulo Leão, Maria José
Rosado Nunes, Roberto Arriada Loréa, Heloísa Helena, Debora
Diniz, Pedro Abramovay.
O Sr. Cláudio Fonteles remeteu ofício sobre sua impossibilidade de comparecimento, por ter acordado não se sentindo bem.
Em função disso, concordamos com a substituição dele pela Dra.
Lenise Garcia, Presidente do Movimento Brasil sem Aborto.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para uma informação. A palestrante convidada Debora Diniz está atrasada, mas está vindo
para a audiência. Quero comunicar o fato para que, quando
chegar, ela possa tomar assento à mesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não há
problema. V.Exa. é testemunha de que atuamos com total imparcialidade na audiência de ontem. Nosso objetivo independe
de minha posição expressa no relatório. Eu convoquei a audiência pública e, como autor do requerimento, estou propondo
o debate, para que os Parlamentares façam livremente o juízo
daquilo que vão votar. Efetivamente, se eu não quisesse o debate, outro Parlamentar não teria apresentado o requerimento, e
a matéria iria direto à votação.
O objetivo não é suprimir a fala de qualquer convidado nem
o tempo de qualquer um deles. Todos os presentes falarão equanimemente. Caso ela chegue atrasada, falará na hora em que
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chegar, e se não vier darei o tempo dela para outros que tenham
a mesma posição.
Solicito aos convidados que tomem assento à mesa, por gentileza: Sr. Paulo Leão; Sra. Maria José Rosado Nunes; Sr. Roberto Arriada
Loréa; Senadora Heloísa Helena, cuja presença nesta Comissão nos
dá muito prazer; Sra. Debora Diniz; e Sr. Pedro Abramovay.
Ontem comecei pelo lado de cá. Hoje vou começar pelo lado
de lá, para ser equânime até na forma de início e fim.
Antes de conceder a palavra, inicialmente vamos estabelecer
que cada palestrante falará por 10 minutos. Após os 10 minutos, ouviremos as intervenções dos Parlamentares, e darei outro tempo para os palestrantes voltarem a falar, dependendo da
quantidade de Parlamentares que os questionarem. Depois darei
mais tempo. Se algum palestrante estender o tempo além dos 10
minutos, vou compensar o tempo do palestrante seguinte, do
outro lado. Tentarei ser o mais equânime possível.
Vamos iniciar pelo Sr. Pedro Abramovay, representante do Ministério da Justiça, a quem agradeço a presença, cumprimento e
concedo a palavra às 10h43min.
O SR. PEDRO ABRAMOVAY – Bom dia a todos. Bom dia,
Sr. Presidente, bom dia a todos os representantes da mesa. Em
primeiro lugar, agradeço à comissão o convite.
Muito mais do que isso, o Presidente falava há pouco do caráter aberto deste debate, e acho que o ponto principal desta audiência é conseguirmos debater o tema no Parlamento, um dos
temas, sem dúvida, dos mais candentes, dos mais vibrantes de
qualquer discussão política em qualquer país do mundo. Qualquer Parlamento que não se debruce sobre tema como esse certamente não é um Parlamento democrático. É muito gratificante
participar de discussão como essa no Parlamento brasileiro.
Acho que o caráter democrático da discussão também remete a
um primeiro ponto — o tema envolve paixões de maneira muito
forte: admitirmos, em primeiro lugar, que há uma discussão a ser
feita. Acho que, quando convoca audiência pública, o Presidente
também admite isso. Esse é um ponto de partida. As 2 posições
colocadas aqui são absolutamente respeitáveis, dignas e presentes
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no mundo inteiro, os 2 lados. Portanto, esse é o ponto de partida
de qualquer debate. É o respeito e a consideração por aquele que
tem posição diversa.
Respeito muito todos aqueles que têm a posição pela constitucionalidade da atual legislação, pela manutenção do tipo penal
de aborto. Considero-me no democrático direito de discordar. E
aí, em primeiro lugar, temos que ver de que maneira temos de
abordar isso.
Estou aqui representando o Ministério da Justiça, sou advogado e venho trazer abordagem principalmente jurídica sobre a questão. Essa é a intenção. É isso que queremos agregar,
que o Ministério da Justiça, especificamente, quer agregar
nessa discussão.
Acho que o ponto de partida para a questão jurídica nisso é
tentar não entrar diretamente em questão que não pertence ao
Direito: saber, em que momento, dentro da barriga da mulher,
começa a vida humana. Essa questão não pode pertencer ao Direito simplesmente pelo caráter profundamente moral e particular que tem, não hoje, não no Brasil etc., mas na história da
humanidade. O aborto como algo proibido ou a noção de que o
feto tem alma, tem vida são muito recentes na história da humanidade e, em particular, em algumas regiões do mundo.
Na Grécia antiga, em Roma, o aborto era basicamente permitido, sendo que, nos casos em que era proibido, o argumento
era a proteção do direito do pai à descendência. Durante todo
o período cristão, até o século XIX, século XX, a Igreja Católica
conviveu e permitiu. Não era considerado crime canônico o
aborto. Há vários textos religiosos que tratam disso. Quer dizer,
tratam a alma, chegando no embrião e no feto muito posteriormente à concepção.
O SR. DEPUTADO DR. TALMIR – Sinto muito. Isso é falso. Isso é lamentável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Deputado, não é permitido aparte ao palestrante. Podemos até não
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O SR. PEDRO ABRAMOVAY – Eu gostaria muito de ouvir
outras informações. Esses textos, claro, são baseados em uma
série de fatos históricos e nos próprios textos de São Tomás de
Aquino etc.
Eu gostaria de levantar essa questão não porque acho que temos de trazer o debate religioso para cá, mas por causa do debate
religioso diverso sobre esse assunto. A religião judaica tem outra
interpretação, e cada religião tem uma interpretação sobre isso.
E acho que o direito e o pluralismo religioso previsto em nossa
Constituição justamente têm que garantir que cada um possa
ter uma opinião sobre essa questão. Quer dizer, não é uma questão de valor absoluto, concreto e absolutamente determinado no
mundo inteiro. Não à toa que a maioria da população mundial
hoje vive em países onde o aborto é permitido. Então, é uma
questão muito polêmica.
O primeiro ponto é a possibilidade de se respeitar o direito de
cada um de decidir moralmente, de acordo com suas convicções
em que momento, dentro da barriga da mulher, começa a vida.
Ou seja, o Direito não deve tratar disso. E acho que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre células‑tronco vai nessa
direção. Acho muito importante.
Agora, então, não entrando nessa discussão, não tratando sobre onde começa a vida, não entrando nessa discussão, que não
pertence ao campo do Direito, e sim ao campo moral — e devemos respeitar a opinião de cada um —, temos que entrar numa
discussão que, do ponto de vista do Ministério da Justiça, é a
mais importante: é a discussão de política criminal. O Ministério
da Justiça, no Governo, e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária etc. são os órgãos responsáveis por pensar
e por ajudar a formular a política criminal.
O Direito Penal faz parte de uma política criminal, que é uma
política pública, como qualquer outra — tem de ser formulada
de acordo com critérios, tem de ser avaliada, e o resultado esperado e as externalidades negativas desse resultado têm de ser
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concordar. V.Exa. terá o momento oportuno para rebater essa e
qualquer outra questão que desejar.
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analisadas. Ora, qual é o efeito que a política pública, a política
criminal que decidiu criminalizar o aborto, ou seja, que decidiu
colocar o aborto como crime, pretende produzir? Esse efeito tem
que ser — e não pode ser outro — o de redução da incidência de
abortos. E se nota também — há uma série de dados que comparam países onde há criminalização —, em momentos posteriores à criminalização, que não há correlação entre criminalização
e incidência nesse caso específico do aborto. Há uma série de
crimes onde isso pode ser notado. No caso do aborto, não há
nenhuma correlação, quer dizer, o fato de ser crime não reduz a
possibilidade. Então, como política pública, ela é absolutamente
ineficaz. O Estado toma a decisão de fazer uma política pública
que tem por objetivo inibir a incidência de aborto, e essa política
pública é completamente ineficaz, porque ela não arranha, ela
não mexe absolutamente na incidência de aborto.
Além de vermos a incidência e o objetivo esperado, que era
esse, temos de observar os objetivos não esperados. O que causa
o fato de o aborto ser crime? Quais são as conseqüências, mesmo
que não sejam as desejadas pela lei? Há correlação também muito forte entre criminalização do aborto e mortalidade materna.
Um caso paradigmático nessa questão é o da Romênia, onde o
aborto era permitido até 1968. Eles proibiram o aborto em 1968
e permitiram novamente na década de 1990. A curva de mortalidade materna acompanha pari passu esse movimento, ou seja,
assim que criminalizam o aborto novamente dispara a mortalidade materna, e assim que legalizam imediatamente cai de volta
a mortalidade materna.
No caso brasileiro — eu não sou médico e não sou especialista em saúde —, há uma série de dados que comprovam que há
relação entre aborto e mortalidade materna. Também há uma
correlação muito forte, um viés muito presente de classe social.
Quer dizer, não há dúvida de que o fato de o aborto ser crime afeta muito mais as mulheres pobres do que as mulheres que têm
condições. Isso é algo que, como política pública e de acordo
com nossa Constituição, não pode ser aceito.
Esse é o ponto central e é o argumento central que o Ministério da Justiça queria trazer aqui. O Ministério da Justiça,
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responsável por formular a política criminal, não pode aceitar
a convivência com política pública absolutamente ineficiente
e que traz efeitos tão perversos sobretudo para as camadas
mais pobres da população.
Além disso, acho que há incongruência que deve ser debatida aqui: a exceção feita com relação ao estupro. Acho que essa
exceção demonstra que esse tipo penal foi construído num momento em que o bem jurídico que estava sendo protegido não
era simplesmente a pretensa vida do feto, a possibilidade de vida
do feto, mas, com caráter mais forte do que a vida do feto, uma
questão moral e a honra. Tanto que a exceção que se faz é à
possibilidade de violação da honra da mulher e, sobretudo, da
honra da família. Trata-se de algo que era perfeitamente possível
de se encaixar na interpretação do Direito brasileiro na década
de 1940 e que absolutamente não é possível de ser colocado e interpretado na nossa Constituição hoje: a convivência com ponderação de valores pela qual imaginamos que a honra da mulher
é valor mais importante a ser preservado do que a autonomia
reprodutiva da mulher e o direito da mulher a seu próprio corpo.
Acho que esses são os argumentos centrais e acho que temos
de olhar para essa questão do ponto de vista jurídico, com os argumentos postos no debate jurídico mundial. Olhar para a decisão da Suprema Corte americana de 1973, que colocou argumentos jurídicos claramente e decidiu pela inconstitucionalidade da
criminalização do aborto; para a decisão da Suprema Corte do
tribunal constitucional alemão, que tinha posição contrária ao
aborto na década de 1970 e atualmente tem posição favorável;
para a Suprema Corte espanhola e para a Suprema Corte francesa. Então, temos de perceber também que é um debate constitucional, que acompanhamos muitas vezes. Incorporamos argumentos para uma série de temas, sobretudo econômicos, aqui no
Brasil e talvez tenhamos muito mais dificuldades de incorporar
temas que lidam com direitos fundamentais.
Então, acho que é muito importante observar, admitir que
existe um debate jurídico a ser feito aqui, que há possibilidade
de se debater e que temos de olhar para nossa Constituição como
uma Constituição protetora de direitos fundamentais, protetora
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de direitos das mulheres e que permite que façamos esse tipo de
ponderação de valores, respeitando a opinião de cada um, de
acordo com a sua religião e com as suas convicções morais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado pela colaboração. Extrapolou apenas um minuto do seu
tempo. Deixarei o próximo orador compensá-lo.
Passo a palavra ao Sr. Paulo Leão, Procurador do Estado do
Rio de Janeiro. S.Sa. terá o tempo de 10 minutos, iniciando
às 10h54min.
O SR. PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO JUNIOR – Bom
dia. Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Deputado Eduardo Cunha; ilustres Deputados presentes; ilustres
senhoras e senhores presentes à mesa, seja qual for a posição
que tenham, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que o
início da vida, inclusive intra‑uterina, sempre foi de importância
para o Direito. Tanto assim que o Digesto, compilação efetuada
pelo Imperador Justiniano há cerca de 1.500 anos, já continha a
referência da nomeação de um defensor para o feto. Para aqueles
que quiserem, eu posso dar especificamente o livro do Digesto, o
parágrafo e o texto em latim e em português.
Também aqui, no Brasil, seguindo essa orientação do Direito
romano, no anteprojeto de Código Civil do grande jurista Teixeira de Freitas, adotado em grande parte na Argentina, no projeto de Clóvis Beviláqua, que originou o Código Civil de 1916, e,
agora, no Código de 2002, composição dos mais ilustres juristas
brasileiros que elaboraram o seu texto, está expresso que são resguardados os direitos do embrião desde a concepção, do nascituro desde a concepção. Ora, aí está expresso que o Direito assim
se preocupa com a vida desde o seu início, que é da maior importância estabelecer esse momento para conseqüências jurídicas.
Não só isso. Tratados de Direito internacionais são expressos
nesse sentido, inclusive tratados subscritos pelo Brasil, como a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), que diz expressamente, no art. 4, item 1, que ninguém pode ser privado arbitrariamente de sua vida,:
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Está claro que há uma indicação de início, e só em situações
absolutamente excepcionais, nesse ou em outro caso, há de se
desconsiderar isso. Esse é dado que me parece fundamental.
Portanto, é matéria jurídica, sim, e da maior importância.
Há relação muito clara, a meu ver, entre criminalização do aborto
ou descriminalização do aborto e prática do aborto. Os dados estatísticos mostram que, nos Estados Unidos, antes da sentença Roe
versus Wade — já havia a legalização do aborto antes dessa sentença
em vários Estados americanos —, há um incremento que passa de
cerca de 200 mil abortos. São números oficiais. Não são conjecturas, não são ilações, não são, como se diz vulgarmente, chutes. São
dados registrados oficiais. Passou de 200 mil, chegando a quase 1,5
milhão, o número de abortos/ano nos Estados Unidos. A curva de
descendência do número de abortos nos Estados Unidos começa
justamente com a restrição à prática do aborto, não propriamente à
criminalização, mas à diminuição do financiamento público, a diversas leis que restringiam e dificultavam a prática do aborto.
Além disso, diversamente do que poderia ser imaginado e
com freqüência é dito, há uma relação entre prática do abordo e
mortalidade materna. Conforme os estudos disponíveis, inclusive da Organização Mundial da Saúde — e sobre tudo o que estou
falando aqui há dados disponíveis em um DVD que ali está, que
os Srs. Deputados poderão consultar e quem mais eventualmente tiver interesse —, há clara relação entre a não-prática do aborto, ou a sua criminalização, e a diminuição de morte materna.
A morte materna está associada à falta de cuidado à gestante, à
mulher. A Índia, onde o aborto é amplamente legalizado, tem
uma das taxas de mortalidade mais altas do mundo: cerca de um
quarto das mortes maternas no mundo são verificadas na Índia,
onde o aborto é legal.
Por outro lado, na Polônia e na Irlanda, onde o aborto é
restrito, a taxa de mortalidade materna é baixa. Na Irlanda é
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“Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde
o momento da concepção” — ou seja, desde o início.
“Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.
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muito mais baixa — cerca de um terço da taxa dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha —, a demonstrar que a legalização do
aborto não contribui — ao contrário — para a diminuição da
mortalidade materna.
Além disso, parece-me importante que nós consideremos que
cada um de nós — cada um de nós — começou a existir não com
o nascimento. Hoje, é possível verificar-se, não só por dados de
DNA, de genética, que já foram colocados aqui, mas também visualmente. É possível ver, por ultra-som, que lá dentro, no útero
da mãe, há uma criança, a partir da oitava semana, já plenamente formada como nós — com cabeça, tronco e membros —, apenas desenvolvendo o seu organismo. Ali está presente a criança.
Matar essa criança, substancialmente, tem alguma diferença
de matar uma criança já nascida? Qual seria, substancialmente,
a diferença? A idade? Podemos discriminar o ser humano em
razão da idade, por estar ele dentro do útero?
Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, recentemente, em
2007, em julgamento relativo a uma lei federal que proíbe o
aborto de terceiro trimestre, que foi considerada constitucional,
foi dito que, após a viabilidade da criança fora do útero, não
se trata mais de aborto e, sim, de infanticídio! Suprema Corte
norte-americana!
Um dos 2 projetos que aí estão suprime o art. 124 e coloca a criança totalmente desprotegida até o nono mês de gestação; com relação ao de 24 semanas, também nos casos em que a
criança pode ter sobrevida fora do útero. E, antes, qual o direito
que se tem de suprimir a vida de alguém que foi, exatamente
como nós, em determinada fase de sua vida, numa determinada
idade gestacional, uma biografia gestacional?
Além disso, Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece-me
que a questão há de ser vista também em termos de fundamentos e objetivos fundamentais da República. Como se pode falar
em construir uma sociedade livre, justa e solidária, quando se
admite suprimir totalmente a liberdade de uma pessoa inocente
e indefesa no útero materno? Uma menina ou um menino.
Não nos esqueçamos de que, para os pediatras — e o Colégio
Americano de Pediatras é expresso nesse sentido —, seu paciente,
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a criança, é aquele que existe desde o início até os 12 anos de
idade. E o início é dado pela Ciência médica — não há dúvida,
do ponto de vista da Embriologia; ali também há vários textos,
dezenas de textos, livros nacionais e internacionais. A vida de
cada um de nós começa quando as células germinativas, óvulos
e espermatozóides, fundem-se no interior do corpo da mulher.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN nº 3.510, por
diversos votos, inclusive do Relator, Ministro Carlos Ayres Britto, fez questão de dizer que aquela questão era específica e não
se confundia com aborto, como muito bem dito no relatório de
S.Exa., o Deputado Eduardo Cunha.
Como falar numa sociedade solidária, em que se admite que
mães e pais matem os seus filhos? Parece-me não ter sentido nem
lógica. Como falar numa sociedade sem nenhuma forma de discriminação, quando se discrimina a criança ainda não nascida?
A Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, subscrita
pelo Brasil, diz que criança é todo ser humano. Alguém tem dúvida de que nós, antes do nascimento, éramos seres humanos?
Seríamos nós algum animal, alguma entidade indefinida? Não.
Lá está o genoma humano; lá está cada um de nós; cada um de
nós foi embrião. Aceitaríamos ter sido mortos antes?
É claro que toda esta discussão envolve questões especialmente relacionadas à mulher, que, há de se reconhecer, não há a
menor sombra de dúvida, fica muitas vezes em situação aflitiva
diante de uma gravidez, abandonada pelo marido ou pelo companheiro, ou então em situações de graves dificuldades.
Parece-me que, dentre os objetivos fundamentais da República e os fundamentos da República — a dignidade da pessoa
humana; a sociedade justa, livre e solidária; a busca pelo bem
de todos, sem qualquer forma de discriminação, inclusive de
idade —, há o Estado brasileiro que desenvolver políticas públicas de apoio à mulher, à gestante, em situações em que ela
possa ter e criar o seu filho. E proteger também essa criança,
que poderia ter sido qualquer um de nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

231
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Agradeço ao Dr. Paulo Leão, inclusive por ter respeitado o tempo.
Convido a Sra. Maria José Rosado Nunes a fazer uso da palavra, iniciando às 11h05min.
A SRA. MARIA JOSÉ ROSADO NUNES – Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui.
E cumprimento os integrantes da Mesa, assim como as pessoas
que vieram participar deste debate.
Eu já participei de inúmeras audiências públicas sobre o mesmo tema nesta Casa e sempre começo me apresentando como
cidadã brasileira, em primeiro lugar, e também como coordenadora de uma organização não-governamental: Católicas pelo
Direito de Decidir. E é a partir deste lugar, de cidadã e de membro
dessa organização, que eu falo.
Eu me declaro aqui a favor da dignidade, da vida das mulheres; a favor do respeito aos seus direitos; e, portanto, favorável a
que o aborto seja descriminalizado no nosso País.
As minhas razões para adotar esse posicionamento vêm,
por um lado, da minha posição religiosa — eu sou católica; e,
por outro lado, vêm da minha posição política — sou democrata e feminista.
Digo isso logo de início porque discordo daquelas e daqueles
que escondem ou mascaram as suas razões religiosas com supostos argumentos científicos, jurídicos ou legais. Eu venho aqui a
partir deste lugar e é deste lugar que eu falo.
Eu gostaria de apresentar agora o primeiro eslaide do Power
Point, em que estão os tópicos sobre os quais gostaria de falar.
O primeiro deles é uma introdução sobre a realidade do aborto no Brasil e no mundo.
É claro que a questão do aborto está muito além desta assembléia e muito além do nosso País. Lembro que o nosso País já
se comprometeu com as recomendações do Cairo, de Beijing,
recomendações internacionais que propõem que se liberalizem
as leis relativas ao aborto. A cada ano cresce o número de países, como já foi dito aqui, que abrem as suas legislações e reconhecem os direitos das mulheres nesse campo. O Brasil também
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avançou significativamente nesse sentido, tanto do lado da sociedade — porque, segundo as pesquisas de opinião pública, há
sempre número maior de brasileiros e brasileiras que estão de
acordo com que se deixe essa decisão para as mulheres — quanto
do lado do Governo porque, há pouco tempo, o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o próprio Presidente da República
já declararam que esta é uma questão de saúde pública da qual o
Estado tem o dever de cuidar.
Ainda assim, a posição do Brasil continua bastante distante
daquilo que encontramos em países mais avançados. Na Itália,
inclusive, onde se encontra a sede do Poder católico, o Vaticano, o aborto não é criminalizado. E muitos outros países mais
próximos do nosso, em termos culturais e sociais, também têm
legislação muito mais aberta do que a do nosso País.
Quero falar agora da mais recente pesquisa feita pela organização chamada Opinião Pública Mundial, que reúne centros de
pesquisa de diversos países do mundo e que ouviu quase 19 mil
pessoas, em entrevistas.
Essa pesquisa foi realizada em 18 países. E, em 17 deles, que
representam 59% da população mundial, a maioria da população se definiu contra a punição do aborto como preventivo do
aborto. Reconhecem que isso não resolve as questões relativas
ao aborto.
Em 9 desses países, a proposta é a de que esse assunto seja
deixado à decisão individual. Entre esses 9 países, há 2 que são
predominantemente católicos: Polônia e México. Neles também
a maioria é contrária a que o aborto receba punição.
Aqui as senhoras e os senhores podem ver o gráfico de todos
os países em que foram realizadas as entrevistas, desde os mais
avançados até aqueles mais pobres.
O diretor da pesquisa conclui com palavras que eu acredito sejam importantes para as legisladoras e os legisladores brasileiros:
Parece que muitas pessoas no mundo não estão de
acordo com o aborto, mas são muito poucas as que
pensam que o governo deve utilizar medidas punitivas para evitá-lo. Fica claro que muitos governos
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no mundo, ao penalizar o aborto para evitar a sua
prática, vão contra a opinião da própria população
do seu país.
Muito bem. Feita esta introdução, na qual eu queria chamar
a atenção para o lugar que o Brasil pode ocupar no mundo em
relação a esta questão, eu entro diretamente no meu primeiro
ponto, relativo à posição católica em relação ao aborto.
E quero fazer 2 esclarecimentos. O primeiro: na verdade,
como já foi dito, o julgamento desta questão deve-se pautar por
razões laicas e não por razões religiosas, uma vez que a nossa
Constituição define o Brasil como um país laico.
Por que, então, eu invoco elementos do credo religioso? Eu
invoco não só porque a sociedade brasileira tem uma cultura permeada por valores religiosos, especialmente valores cristãos, mas
também devido às fortes pressões que setores religiosos fazem sobre o Executivo e sobre o Legislativo, tentando impor as suas convicções morais, as suas normas, ao conjunto da sociedade.
E faço ainda porque há um enorme desconhecimento — e,
às vezes, até manipulação — das idéias religiosas em torno desta questão.
O primeiro elemento que eu quero trabalhar é este: na verdade, dentro da Igreja Católica nunca houve, e continua não
havendo, consenso sobre esta questão. Seria muito largo falar
sobre essa história toda dentro da Igreja Católica, mas estou à
disposição para responder às perguntas que forem feitas sobre
esse campo.
Elas continuam sendo motivo de discussão. E as teólogas e
os teólogos favoráveis a que as mulheres tenham o direito de
decidir nesta questão levantam um elemento que faz parte da
tradição católica desde o século XVI: uma doutrina chamada
probabilismo. Não sei se conhecem, mas indica que, onde há
dúvida, há liberdade.
Curiosamente, esse elemento doutrinal diz que, quando há 6
teólogos — e não sei por que esse número — que tenham opiniões diferentes, é obrigação de sacerdotes esclarecer as pessoas
sobre a existência de outra posição e dar a elas, então, a possibilidade de decidir segundo a sua consciência.
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Este é o segundo elemento fundamental da doutrina católica:
diante de situações sobre as quais é difícil tomar uma decisão,
vale a consciência individual.
Isso foi repetido por conferências episcopais inteiras, quando o
Papa Paulo VI lançou a sua Encíclica Humanae Vitae, sobre a qual
houve muita discussão no mundo todo. Episcopados inteiros disseram: “Esta é a posição. É o que o Papa declara na encíclica. Isso não
é motivo de fé, não é parte do dogma católico. Então, todas as católicas
e todos os católicos podem e devem seguir a sua consciência”.
O outro elemento que eu quero citar é o mais polêmico e o
mais mistificado, quando se trata do aborto, que é a questão do
início da vida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – V.Sa. já
extrapolou em 1 minuto o tempo. Mas vou deixá-la concluir.
Só estou alertando-a.
A SRA. MARIA JOSÉ ROSADO NUNES – Pois não. Agradeço.
Então, há concordância sobre a idéia de que a vida é um contínuo. Naturalmente que há vida num feto, não há dúvida alguma sobre isso. Há vida até num zigoto, que a própria natureza
expele, que é o óvulo fecundado. Daí a dizer que temos aí uma
pessoa humana há uma distância muito grande.
Um teólogo católico, moralista, diz o seguinte — vou resumir:
Tendo em conta, como vimos, a dificuldade para afirmar que o aborto é ato culpável e criminoso, porque
existem circunstâncias que diminuem a responsabilidade, não se pode criminalizar, porque seria injusto,
imoral e infinitamente mais imoral pedir que se castigue uma pessoa que realiza um aborto e que se tem de
deixar isso à autonomia da pessoa.
Eu gostaria ainda de lembrar que é exatamente pelo respeito
à vida que nós pedimos, e consideramos que é um direito das
mulheres, que elas possam decidir se, naquele momento, nas
circunstâncias que têm, podem ou não manter uma gravidez. É
o respeito a essa enorme e maravilhosa capacidade que temos
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de fazer novos seres humanos. Queremos fazê-lo com responsabilidade, queremos fazê-lo com toda a consciência de que estamos colocando um novo ser humano no mundo.
Finalmente, eu gostaria de lembrar que, quando legisladores,
ainda que tenham as suas convicções pessoais, deixam-nas de
lado para legislar segundo aquilo que está definido na Constituição da República e aquilo que é a expressão da população, eles
não estão indo contra a sua própria religião.
Este eslaide mostra a palavra de um bispo espanhol, que disse
o seguinte, ao falar sobre a “despenalização” do aborto na Espanha: “A minha consciência rechaça totalmente o aborto. Mas a minha consciência não rechaça a possibilidade de que a lei não considere
um delito”.
Isso foi dito pelo Monsenhor Alberto Iniesta, em 1985, na
Espanha.
Eu termino dizendo que, do nosso ponto de vista, da ONG
Católicas pelo Direito de Decidir, o caráter eminentemente humano e político da procriação, que é referido ao campo das decisões individuais, e também as possibilidades sociais da sua realização, estão em relação direta com as questões necessárias ao
estabelecimento de uma sociedade justa.
Católicas pelo Direito de Decidir, que aqui eu represento,
engaja-se na luta pela descriminalização do aborto no Brasil
com a convicção de que está, assim, lutando pela vida das
mulheres brasileiras, atendendo aos princípios de justiça social, de respeito à liberdade individual e de respeito pela vida,
que norteiam a fé cristã.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado pela sua participação. Foram usados 4 minutos a mais do
tempo disponível. Serão compensados, assim como aquele minuto anterior, quando for possível, pelo outro lado.
Convido a Sra. Lenise Garcia a fazer uso da palavra, iniciando
às 11h20min.
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A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Bom
dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores.
Em função da fala da oradora que me precedeu, eu quero fazer 2 comentários. Um deles é o de que estamos numa Comissão muito importante da Câmara dos Deputados: a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Mas eu tenho a impressão de que algumas pessoas consideram que é uma Comissão
de opinião estatística, como se as leis tivessem de se reger pela
diversidade de opiniões e pela estatística e não por aquilo que é
constitucional, justo e que defende o cidadão.
O outro comentário: do mesmo modo que esta Casa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Só um
minutinho, por gentileza.
Vou dar o mesmo exemplo de ontem: a platéia não tem o
direito de se manifestar. Nós até estamos atendendo e acolhendo
as sugestões que sejam incentivadoras. Aquelas que forem negativas nós não vamos permitir, para nenhum dos lados.
É uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. É uma
audiência para debater um projeto importante para a sociedade
e não merece que tenha lados de torcidas expressos de forma
ofensiva para qualquer das partes.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Bem,
seguindo, do mesmo modo que o Brasil tem a sua Constituição,
tem as suas leis e se rege por elas, a Igreja Católica tem um Código de Direito Canônico, que rege as leis da Igreja Católica.
E está explicito no Código de Direito Canônico que qualquer
pessoa que colabora com a mulher que pratica o aborto deixa de
pertencer à comunhão católica. Então, ela pode usar o nome à
vontade, que o Código de Direito Canônico explicita que essa
pessoa não faz parte da Igreja Católica.
Bem, eu considero complicada realmente a questão da punição da mulher que faz o aborto. Agora, acontece o seguinte:
no País, um legislador não tem nenhum outro modo de proibir
determinado ato a não ser punindo. Essa é uma limitação da lei,
uma limitação da sociedade humana. Eu concordo que não é o
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melhor meio. O pai também não gosta de punir o filho por causa
de uma coisa errada que ele faz, mas não tem como. A não ser
interferindo profundamente na liberdade da pessoa, o que seria extremamente mais complexo, eu não tenho nenhum outro
modo de evitar determinada ação, a não ser punindo.
Por causa dos acidentes de trânsito existem limites de velocidade. O Governo poderia instalar em cada carro alguma coisa
que o impedisse de transitar, estando num determinado lugar,
numa velocidade maior do que a permitida? Não. É impossível fazer isso. A única coisa que o Governo consegue fazer é
instalar “pardal” e punir a pessoa que dirige com excesso de
velocidade. Mas isso não é um modo de estar constantemente
punindo. Isso é um modo de fazer com que as pessoas dirijam
na velocidade adequada.
É o caso da lei que acaba de ser aprovada nesta Casa, segundo
a qual, se eu bebi, não posso dirigir. Eu posso argumentar: mas
eu tenho direito ao meu próprio corpo. O álcool está dentro do
meu corpo. O que o Governo tem a ver com isso? É o meu direito, é o meu corpo. Não! Existem limites que a sociedade coloca.
E, se eu for argumentar em termos históricos, porque aquilo
que algum dia foi aceito tem de estar em permanente discussão,
eu quero trazer de novo à discussão a escravidão. Vamos discutir
aqui se não interessa ao Brasil voltar a ter escravos, porque, afinal de contas, foi um grande problema econômico. Nós poderíamos competir muito melhor no mercado internacional se tivéssemos escravos. E, afinal de contas, os escravos existiram numa
sociedade que, teoricamente, era católica. Os escravos existiram
na Antigüidade. A escravidão é uma questão moral que depende
de cada um. E não se pode interferir naquilo que o outro decide.
Vejam bem: vamos pelo direito de decidir. Se eu, na minha fazenda, não quero ter escravos, ninguém me obriga a tê-los. Muito bem. Eu não tenho nada a ver com o que ocorre na fazenda
do outro. Se, na sua fazenda, ele quer ter escravos, que tenha. Na
minha, como isso vai contra a minha consciência, eu não tenho.
E está tudo bem. É uma ordem social perfeita.
Quando nós falamos de direitos humanos, temos de olhar
o direito de cada indivíduo. Isso é algo que se baseia não em
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teorias, mas na realidade humana. Então, é a realidade humana,
é a análise do que é o ser humano que me diz que todos somos
iguais. E a nossa Constituição, felizmente, abarca isto: que todos
são iguais perante a lei.
É por isso que o Brasil não pode pensar em voltar a ter escravos. E é também por isso que o Brasil precisa proteger a vida do
nascituro, que é igual a de todos nós. Todos nós fomos nascituros um dia.
Nenhuma mulher pode parir se ela não concebeu. Ou seja, eu
não posso ter vida só depois do parto. Para que possa acontecer o
parto, tem de ter acontecido, 9 meses antes, a concepção. E a vida
desse indivíduo, a Ciência nos diz, começa com a concepção.
O representante do Ministério da Justiça fez menção a São
Tomás de Aquino. O único problema de São Tomás de Aquino,
para analisar o caso, era que, no século XIII, não se sabia que
existia espermatozóide e óvulo, não se sabia que existia fecundação. Então, a Igreja sempre defendeu a vida a partir do momento
em que ela existe; sempre defendeu o indivíduo humano a partir
do momento em que ele existe. A dificuldade era científica, não
era teológica; era a dificuldade científica de saber a partir de que
momento existia, dentro da mulher, um novo ser, porque afinal
de contas ele era microscópico, e o microscópio não havia sido
inventado ainda. Então, a dificuldade única era essa, mas a Igreja
sempre defendeu a vida humana a partir da concepção. Ela só
não sabia quando a concepção acontecia. Agora nós sabemos.
E quem trouxe essa resposta foi a Ciência. Não é uma resposta
teológica. Quem descobriu isso foi Spallanzani.
Eu acho muito engraçado quando dizem que o grupo que é
pró-vida usa argumentos religiosos. Mas quem usa argumentos religiosos é o grupo que defende o aborto, distorcendo
essa perspectiva.
Eu não estou falando de São Tomás de Aquino. Estou falando
de Spallanzani; quem descobriu a fecundação foi Spallanzani. E
a partir dele é que temos absoluta clareza de que, desde então, é
um ser humano. E a Ciência só vem confirmando isso a cada dia.
É uma posição claríssima, que sempre foi forte. E, como dizia aos
senhores, é uma questão de defesa de direitos humanos.
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Esta Casa tem exatamente a missão de defender os direitos, principalmente daquele que é mais frágil, daquele que
não tem a capacidade de se defender, daquele que precisa de
quem o defenda.
Ontem, aqui, abordou-se em algum momento que todos os
integrantes da Mesa tinham a mesma posição, que todos defendiam a vida. E temos de entender. Na verdade, eu acho que a
distinção é clara: existem os que defendem 1 vida e existem os
que defendem 2 vidas. Nós também somos a favor da vida da
mãe. Nós também somos a favor de que o Governo cumpra a
sua obrigação de realmente atender aquelas questões de saúde
pública, porque parece que aborto clandestino é a única causa
mortis que existe neste País. E não me parece que o Ministério da
Saúde esteja tão preocupado com todas as outras causas mortis,
conforme foi colocado por um ilustre Deputado ontem, aqui.
Muitos hospitais sequer têm aparelho de Ecografia para fazer o
acompanhamento prévio ao parto.
Então, parece-me que não existe preocupação com as mulheres que morrem no parto por causa das péssimas condições dos
nossos hospitais. Existe a preocupação com a questão do aborto
clandestino. É óbvio que a legislação proíbe e tem de se fazer
cumprir. Nós vimos o escândalo que houve agora porque um
Juiz resolveu simplesmente cumprir aquilo que a lei indica, em
Mato Grosso do Sul.
É necessário que se faça um trabalho de base e não se modifique
a lei em função das estatísticas, porque é lógico que vai haver morte
de aborto clandestino. Como também comentei ontem nesta Casa,
existem dados de que o aborto clandestino não diminui quando o
aborto é legalizado; simplesmente o número total de abortos aumenta. Muitas vezes, a mulher recorre ao aborto clandestino porque
não quer tornar público, inclusive o fato de que engravidou. Ela tem
vergonha do ato que está praticando, mesmo que ele seja legal. E
não é uma questão só de legalidade. A legalidade ajuda a compreender a questão moral, mas a questão moral existe de qualquer modo.
As mulheres têm consciência de que estão tirando a vida do seu
filho, e muitas não querem fazer isso publicamente; elas vão continuar recorrendo ao aborto clandestino, vão continuar à mercê do
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que se faz nas clínicas clandestinas, a menos que exista realmente
vigilância por parte do Governo para coibir isso.
Eu fico impressionada com o fato de tantas pessoas do Governo dizerem que há 1 milhão de abortos clandestinos no País
por ano e não fazerem absolutamente nada contra essa ilegalidade. Porque, na atual legislação, que esperamos permaneça,
isso é absolutamente ilegal. Então, se é ilegal e se o Governo
sabe que acontece, como fica quieto? E, ao contrário, quer usar
essa estatística para mudar a lei. Não faz absolutamente sentido
algum! É esta Casa que faz as leis. O Executivo tem a obrigação
de cumpri-las.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Agradeço à Sra. Lenise, que ultrapassou em 1 minuto. Então, continua
com 4 minutos o outro lado; ainda com crédito.
Passo a palavra ao Sr. Roberto Arriada Loréa, às 11h31min.
Às 11h32min, para ser mais isento.
O SR. ROBERTO ARRIADA LORÉA – Inicio dando o
meu bom-dia a todos!
Agradeço, mais uma vez, este honroso convite. Realmente
estou muito honrado de estar presente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para tratar deste tema
tão complexo e que exige de nós um esforço muito grande para
compreendê-lo e para tomarmos as nossas decisões.
Começaria homenageando o nobre Presidente desta Comissão pela maneira como vem conduzindo o debate. Justamente
compartilho da sua opinião, Deputado Eduardo Cunha, de que
os aplausos são bem-vindos, mas não as vaias, porque as pessoas
todas aqui acreditam: umas até com esforço pessoal e eventualmente com sacrifício profissional vêm a esta Mesa tentar prestar
os seus esclarecimentos.
Que aqueles que estão de acordo se congratulem parece-me
natural, mas não me parece adequado que haja manifestações de
reprovação à legítima manifestação de todos os presentes.
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Por isso, congratulo-me com V.Exa. pela maneira como vem
conduzindo os trabalhos: magistralmente.
Por outro lado, começo a minha fala referindo-me ao que foi
dito há pouco sobre o Código Canônico. Gostaria de fazer uma
alusão. Estamos tratando da Comissão de Constituição e Justiça.
Constituição me parece que seja a Constituição Federal de 1988
e não as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de
1707, recém-reeditada pelo Senado Federal. Foi a legislação-mor
no Brasil por mais de 2 séculos, na qual estavam todos obrigados
a ensinar a doutrina católica a seus filhos, a seus escravos, a seus
alunos, a seus discípulos. Não vivemos mais nesse regime de monopólio religioso. Vivemos, sim, num regime democrático, de
igual liberdade para todos.
Por isso, novamente me congratulo com o eminente Deputado Eduardo Cunha, quando teve a louvável iniciativa de chamar a esta Casa do povo, para debater, representantes de vários
matizes religiosos. Está ali o presidente da União dos Juristas
Católicos; ontem esteve aqui um representante da CNBB e pastores evangélicos.
Eu só faria um pequeno reparo, se me for permitido. Faltou
incluir os nossos indígenas; faltou chamar um pajé para falar
da perspectiva indígena; faltou chamar um xamã para falar da
perspectiva indígena.
Não vi também contemplados outros matizes religiosos, não
vi contempladas outras crenças, como o judaísmo, o islamismo,
o próprio ateísmo, o budismo, o agnosticismo. Então, será que se
trata aqui de uma discriminação religiosa? Não posso acreditar.
Parece-me, sim, que o Deputado Eduardo Cunha tenha tido um
breve esquecimento. E me parece que qualquer dos Deputados,
se não o Presidente, poderia convocar nova audiência para, aí
sim, nós contemplarmos, quiçá, um pouco mais da diversidade
religiosa existente no Brasil.
Diversidade religiosa, repito, que não decorre das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, que forjaram,
através do Santo Ofício, uma maioria católica no Brasil.
Isso os senhores podem ler por intermédio de Jónatas Machado, da Universidade de Coimbra, e de Cass Sunstein, da
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Universidade de Chicago. Qual a legitimidade, como ouvi
ontem tantas pessoas argüirem, da maioria cristã, da maioria
católica, se essa maioria foi forjada mediante discriminação,
mediante a força? O próprio João Paulo II já se desculpou por
esses maus momentos da Igreja Católica. Hoje, felizmente,
com o esforço de todos nós, vivemos num Estado Democrático de Direito.
Por isso, concito esta Casa a que dê espaço também a outros
brasileiros, de outros credos e também não-crentes. Sobre esse
tema até recomendo busquem na Internet: “Barack Obama fala
sobre religião”. Acho que ele tem uma lição muito grande para
nós todos, para que evitemos sectarismos religiosos.
De outro lado, eu gostaria de passar ao objeto que me parece
tenha sido a razão da minha vinda a esta Casa, que é fazer uma
análise jurídica, desde o campo jurídico, porque atuo como Juiz
de Direito. Como foi bem colocado pela Sra. Maria Rosado, acho
estranho que venha um representante da CNBB falar sobre Ciência. Parece-me que o representante da CNBB deveria falar sobre religião. E que se convidasse um representante da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência — SBPC para, aí sim, falar
sobre Ciência.
Eu quero apresentar um texto que, acredito, alguns Deputados já receberam e está disponível na Internet. A partir da
antecipação do parecer do Relator ao PL nº 1.135, a sociedade
brasileira apresenta uma resposta e que eu gostaria que fosse
contemplada. Gostaria que os senhores me ajudassem a construir o melhor parecer, o melhor enfrentamento para esta questão. E não me refiro a ser contra ou a favor do aborto, contra
ou a favor da descriminação do aborto, mas, sim, ao aspecto da
constitucionalidade. É só para chamar a atenção dos senhores;
está disponível na Internet. Chama-se “Resposta da Sociedade
Brasileira ao Parecer do Relator do PL 1135”. Eu coloquei na Internet para dar conhecimento à sociedade, pensando que umas
10 ou 20 pessoas poderiam lê-lo; quiçá 80 pessoas. Não. Até
agora de manhã, mais de 2 mil pessoas, de todos os Estados da
Federação, já subscreveram o documento.
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Isso eu gostaria que fosse levado em conta por esta Casa, que
não é a Casa do Distrito Federal, é a Casa de todo o Brasil. E no
texto os senhores poderão encontrar e ver quem está-se manifestando a respeito e de onde.
E peço vênia à Mesa e aos Srs. Deputados para pedir que não
tomem como ofensa pessoal.
Ilustre Deputado Eduardo Cunha, vou me referir ao seu parecer e não à sua pessoa. Deixo isso claro porque, às vezes, surge
algum mal-entendido nesse sentido. De forma alguma eu viria a
esta Casa, na condição de convidado, para ser desrespeitoso com
os senhores. Mas é preciso que se diga com todas as letras, para
que o telespectador que também nos acompanha possa compreender, que, juridicamente, o parecer do Relator é imprestável,
não tem validade alguma. A argumentação não se sustenta. E
passarei brevemente porque, no tempo que me foi concedido,
infelizmente não posso aprofundar a discussão. Mas, como eu
disse, os senhores têm à sua disposição o documento, e eu permanecerei à disposição pelo tempo necessário, não apenas nesta
audiência, mas também em outras que porventura surjam, sempre que convocado, para esclarecê-los.
Primeiro ponto: o parecer afirma que o legislador constituinte
não se manifestou sobre a proteção da vida desde a concepção,
criando uma dúvida.
Eu vou ler para os senhores um trecho do Diário da Assembléia
Nacional Constituinte, pág. 7.220 — está na biblioteca do Senado,
senhores. Na ocasião, havia uma proposta do então Constituinte
Meira Filho para que se incluísse no texto constitucional a proteção da vida desde a concepção. Ou seja, não passou despercebida
essa questão; foi trazida à Assembléia Nacional Constituinte. E,
presidindo a sessão, o então Senador Constituinte José Fogaça,
atual Prefeito de Porto Alegre, assim se manifestou: “Essa matéria
foi exaustivamente debatida nas diversas instâncias anteriores. E foi
consenso repetido e assentado o de que este tema deveria ser tratado
na legislação ordinária”.
Não estou com isso dizendo, eminentes Deputadas e Deputados, que não se pode aqui proibir ou descriminalizar o aborto.
Qualquer das alternativas é legítima, e os senhores têm poder
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para tanto. Mas não se pode inquinar o projeto de inconstitucional, quando o próprio legislador constituinte delegou aos
senhores presentes e às senhoras presentes a esta Comissão a
função de legislar sobre a matéria. É uma incoerência.
Segundo aspecto em que o parecer é falho: em decisão recente que deu o basta àquela aventura jurídico-religiosa do
então Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles,
que retardou por 3 anos as pesquisas com células-tronco no
Brasil, o Ministro-Relator, Carlos Ayres Britto, do Supremo
Tribunal Federal, explicitamente, no acórdão — para quem
não é familiarizado com a linguagem jurídica, permita-me esclarecer: o acórdão é a decisão —, diz que se reconhece, sim,
e se protege o feto. Porém (abro aspas), “reconhecer e proteger,
aclare-se, nas condições e limites da legislação ordinária, devido
ao mutismo da Constituição quanto ao início da vida humana”.
E complementa o Ministro Carlos Ayres Britto, para que não
paire dúvida: “Mas um mutismo hermeneuticamente significante
de transpasse do poder normativo para a legislação ordinária”. É
dizer: houve tentativa de se embutir na Lei Maior da República
a proteção do ser humano desde a concepção. E essa tentativa
foi rejeitada.
O que está dizendo o Ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal? Se é que tem valor para os senhores uma decisão
do Supremo Tribunal Federal. Chega um ponto em que eu, como
Juiz de Direito, tenho de questionar isso. O Ministro Carlos Ayres
Britto disse que se pode proteger o feto, sim, lá na lei ordinária,
porque a Constituição não o fez. Não sei se para os senhores faz
sentido uma decisão do Supremo Tribunal Federal, repito. Mas
isso está dito.
Permitam-me, por favor, analisar o terceiro aspecto. Posso
continuar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – A palavra está com V.Exa., embora o seu tempo tenha chegado aos 10
minutos. Mas eu vou permitir que V.Exa. conclua e compensarei o tempo do outro lado.
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O SR. ROBERTO ARRIADA LORÉA – Muito agradecido.
Quando falam enquanto estou falando, Deputado, perturbame o raciocínio. Só por isso. Nada mais.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, pela
ordem.
Sr. Presidente, as pessoas que têm posição, como eu, diferente de alguns, têm ouvido caladas ou cumprido outras funções
como Deputado, fora daqui. Eu acho que nós temos de respeitar
a opinião das pessoas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Deputado, eu tenho procurado o respeito à opinião de todos e alertei, quando fizeram apupos a uma aposição desse lado mesmo. Então, não tenho tido aqui nenhum comportamento...
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Não! Eu não estou
criticando V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – E eu tenho procurado conduzir a sessão...
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Eu estou procurando evitar que haja esses comentários, dos colegas Deputados,
em relação ao raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Eu não
posso censurar Deputado que está falando.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – É claro que não
pode. É por isso que estou falando dessa questão, pela ordem,
com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Eu posso, quando muito, conduzir a platéia. Os Parlamentares, porque somos todos iguais aqui, não tenho o direito nem posso
permitir que nenhum convidado censure. Da mesma forma
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O SR. DEPUTADO MIGUEL MARTINI – Sr. Presidente,
uma questão de ordem.
Não interrompi em nenhum momento. Apenas vi que V.Exa.
estava por fazer uma pergunta e só respondi fora do microfone.
Eu não interrompi nada, nem quis interferir.
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que eu não posso, por ter condição igual, muito menos quem
não tem a mesma condição.
Então, a palavra está assegurada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Mas
não importa. S.Exa. tem o direito à palavra, está assegurada,
para concluir o seu raciocínio. Esse tempo que ficou parado por
causa dessa discussão eu descontarei.
O SR. ROBERTO ARRIADA LORÉA – Restabelecida a ordem, agradeço.
Outro aspecto para o qual chamo a atenção é que é importante que não se tenham opiniões preconcebidas. Não sei se o
telespectador que assiste agora a este programa assistiu à abertura destas audiências ontem. Mas, ao abrir a reunião de ontem, o
eminente Presidente da Comissão e que ora preside os trabalhos
desta Mesa disse que havia antecipado seu parecer, porque já
tem convicção pessoal firmada e não precisa de mais subsídios.
Ora, reitero que, juridicamente — e nada pessoal contra o
Deputado Eduardo Cunha, mas juridicamente, analisando o documento, que é o que me compete, convidado a esta Casa como
juiz de Direito —, o documento é imprestável. Por exemplo,
quando se refere — e isso foi dito nesta mesa novamente hoje
— ao art. 4º do Pacto de São José da Costa Rica, a ladainha que
o Sr. Cláudio Fonteles repetiu à exaustão no Supremo e que teve
a resposta que todos conhecemos. O que acontece é que não é
mencionado — e isso trago aqui para esclarecer; V.Exa. pode ler,
Deputado, afora a Resolução nº 23/81, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já esclareceu que o aborto não
viola o Pacto de São José da Costa Rica; está lá para quem quiser
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ler —, e isto é muito importante, que o Brasil assinou o Pacto de
São José da Costa Rica, sim, mas com ressalvas.
Agora abro aspas para apontar a V.Exas. a ressalva: “Brasil e Estados Unidos interpretam o texto do art. 4º, inciso I, no sentido de que
deixa à discricionariedade dos Estados-partes o conteúdo da legislação
à luz do seu próprio desenvolvimento social”. Essa é a assinatura do
Brasil, ou seja, não se comprometeu com a proteção da vida em
geral desde a concepção. Ainda que se houvesse comprometido, já disse a Resolução nº 23/81 — busquem na Internet —, da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que não estaria
vinculado à questão de não poder descriminalizar o aborto. Mas,
mais do que isso: já quando assinou o Pacto fez essa ressalva.
E há mais um aspecto, senhores, o quarto pelo qual o parecer
não se sustenta: ele deixa de levar em consideração que a Câmara dos Deputados, através de seu Plenário, em 1996, apreciou
uma proposta de emenda à Constituição do então Deputado
Severino Cavalcanti. Todos conhecem o ex-Deputado Severino
Cavalcanti. À oportunidade, 1996, aí, sim, se pretendia incluir
no texto constitucional a proteção da vida desde a concepção.
Talvez muitos de V.Exas. — desculpem-me, não tenho essa informação — estivessem até presentes em 1996 nesta Casa. Pois
bem, levada ao Plenário essa proposta de emenda à Constituição
que incluiria a proteção da vida desde a concepção, foi votada e
recebeu 33 votos favoráveis e 351 votos contrários.
Pergunto-me: como pode o parecer deixar de levar em consideração essa informação? Eu até faço uma observação. Se o parecer realmente não pode ser alterado pelo Deputado, porque já
formou sua convicção, cria-se uma dúvida ética, no meu ponto
de vista, ou o Deputado não conhecia essas informações, não
tinha conhecimento desses dados, que são relevantíssimos e verdadeiramente indispensáveis ao exame constitucional do projeto. E repito que de forma alguma estou aqui dizendo que o
Deputado não pode ser contra a descriminalização do aborto,
porque seria um absurdo, todos sabem disso. Cada um aqui tem
liberdade para decidir o que quiser.
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O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Já concluo. Muito
obrigado, Excelência.
Agora, para a análise constitucional da matéria esses dados
são indispensáveis. A não ser que V.Exas. queiram fazer mero
juízo político. Sintam-se à vontade. Querem analisar constitucionalmente? Não deixem de ler este documento: a resposta da
sociedade brasileira ao parecer do Relator do Projeto de Lei nº
1.135/91. Se o Relator não a conhecia, acho que precisaria meditar e refletir mais; se conhecia e omitiu aos seus pares — nem
posso imaginar essa hipótese —, a situação me parece mais grave.
Finalizando, deixou também o parecer de levar em consideração outros 3 aspectos, que me parecem fundamentais: primeiro,
o Estado laico, as liberdades laicas (art. 5º da Constituição, inciso VI, “inviolabilidade de consciência e de crença”.). A Presidência
da República já se manifestou sobre o tema. Em 2007, de forma
contundente, o Presidente Lula reafirmou a laicidade do Estado
brasileiro, ao rechaçar a concordata proposta pelo Vaticano, que
criaria o odioso privilégio a uma determinada convicção religiosa.
Segundo, o Supremo Tribunal Federal demonstrou sua soberania perante influências religiosas, na decisão que tomou há
poucas semanas, emancipando a população brasileira de uma
convicção religiosa sobre quando começa a vida. Convicção, diga-se, respeitável. Respeito as convicções religiosas que afirmam
que a vida começa na concepção, mas não acho que essas convicções devam ser impostas por lei a todos.

ação parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peço
que V.Exa. se encaminhe para a conclusão, porque já se passaram 5 minutos além do seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peço a
V.Exa. que conclua, por gentileza, porque já passou da tolerância que eu poderia admitir.
O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Já estou concluindo.
Falta então, Excelência, para concluir, esclarecer apenas que
resta a este Congresso Nacional, retomando a sua legitimidade
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democrática, restabelecer a sua soberania como foi feito em 1977,
quando aqui, no plenário da Câmara dos Deputados, a população celebrou a aprovação do divórcio. Ano passado completaramse 30 anos desse feito histórico.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Para
concluir.
O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Por isso, é importante que retomemos essa veia democrática do Supremo Tribunal Federal para que, aí sim, possamos assegurar a igual liberdade para todos os brasileiros.
Permitam-me concluir com uma última frase.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Já são
8 minutos.
O SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA – S.Exa. está abusando. Já passou dos limites da nossa tolerância.
O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Muito bem colocado: tolerância.
O SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA – Conhecemos esses
argumentos todos, senhor. Temos todos de respeitar o tempo,
nós todos. Só V.Exa. não o está respeitando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Deputado Luiz Bassuma, estou no comando.
Vou lhe dar rigorosamente mais 1 minuto e cortarei a palavra.
O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Uma frase, dita por
Simão Bolívar, o Libertador. E, ontem, o Fluminense achava
que ia ganhar, mas não ganhou, a Copa Libertadores da América. Por que Libertadores da América? Simão Bolívar, Libertador
da América, disse: “A religião é a lei da consciência. Toda lei sobre
ela se anula, porque impondo a necessidade do dever, retira o mérito
da fé, que é a base da religião”. Reflitam sobre isso.

250
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Bom, o
convidado extrapolou 8 minutos do seu tempo. Somados aos
4 minutos que se tinha anteriormente, são 12 minutos a mais
para serem concedidos à corrente de opinião contrária.
Antes de eu passar a palavra ao próximo orador, gostaria de
fazer umas considerações sobre o que foi dito, já que fui citado
nominalmente e me sinto no direito de responder.
Não vou debater o conteúdo jurídico do meu parecer com os
convidados. Tenho de debater com os membros da Comissão, no
momento do debate, da discussão e da votação da matéria. Não
pretendo ensinar Direito, até porque não me sinto capaz para
isso. Mas não posso admitir que se considere aventura jurídica
uma proposição ao Supremo, se 5 Ministros da Corte se posicionaram favoravelmente a essa chamada aventura jurídica.
Também não conheço nenhuma sentença proferida por
V.Exa. no seu juízo. Mas certamente algumas devem ter sido reformadas por instâncias superiores. Não me aventaria à hipótese
de dizer que eram imprestáveis as suas sentenças que porventura
tivessem sido reformadas.
Dito isso, no momento da minha exposição, falarei.
Em função do desequilíbrio — há um desequilíbrio aqui, porque chegou uma quarta convidada de uma das correntes, e há
3 convidados da outra —, vou dar continuidade com a mesma
corrente, para que conclua. Depois passarei ao lado contrário,
com os 12 minutos extrapolados mais o tempo a que teria direito, para ser exatamente equânime.
Passo a palavra agora à Sra. Debora Diniz, para que se tenha
os 2 lados com igual tempo.
Peço respeito à platéia.
O representante do Ministério da Justiça está pedindo licença
para se retirar, porque tem outros compromissos. No momento
em que for concluído o tempo dado à convidada que falará agora, passarei o tempo dele para qualquer dos outros convidados
com a mesma posição.
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Muito obrigado.
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O SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, permita-me dar uma sugestão a V.Exa. Como o palestrante anterior
ultrapassou muito o tempo, quando faltarem 2 minutos, peço
que seja avisada a pessoa que vai falar para que conclua, e não
que se espere passar tanto tempo assim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Vim
avisando desde quando acabou o tempo.
Tem a palavra a Sra. Debora Diniz, a partir de 11h54min, por
10 minutos.
A SRA. DEBORA DINIZ – Muito bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desta audiência pública, em especial a V.Exa., Deputado.
Vou direito à minha apresentação.
Apresento dados de uma pesquisa que foi financiada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde,
realizada pela Universidade de Brasília e pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
Essa pesquisa apresenta os únicos dados confiáveis que temos
sobre aborto no Brasil. Foram compilados 20 anos do que a ciência brasileira, em todas as áreas do conhecimento, produziu sobre o aborto. E os resultados que apresento a V.Exas. na verdade
é o que acredito que deva subsidiar o que sabemos sobre aborto
no Brasil, tanto em termos de sua magnitude e seqüelas para as
mulheres quanto especialmente para responder quem são as mulheres de que hoje falamos nesta audiência pública.
Os estudos foram todos publicados em língua portuguesa, em
periódicos e livros de todas as áreas do conhecimento. Foram
analisadas 2.135 fontes, ou seja, estudos de referência sobre o
tema, que podem ser artigos, livros, capítulos, monografias acadêmicas. Não houve nenhum filtro de censura nos estudos, cujos
dados apresento agora a V.Exas.
Quem é a mulher que aborta? Ela tem entre 20 e 29 anos e já
tem pelo menos um filho. Em pelo menos metade dos casos, ela
se declara católica, e a segunda religião que declara é a espírita.
Ela utiliza um método que, na verdade, é ilegal no Brasil, que é
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misoprostol, também conhecido como Cytotec. Repetindo, estamos falando de mulheres entre 20 e 29 anos, já com filhos,
com relações afetivas e conjugais que declaram como estáveis, e
a maioria delas se declara católica.
Qual é a magnitude do aborto no Brasil? Quantas mulheres
fazem aborto? Temos duas formas de registrar isso: com os dados
das internações hospitalares do SUS, ou seja, mulheres que iniciaram o aborto em casa e terminam em hospitais da rede pública; ou com uma técnica que foi utilizada no Brasil pela primeira
vez, a chamada técnica de urna. A técnica de urna é um método
mais confiável para se fazer levantamento de temas que são considerados tabu ou crime, como é o aborto.
Na técnica de urna, a mulher faz uma declaração semelhante
a um voto de um processo eleitoral, com resposta sim ou não, à
pergunta se ela já realizou aborto em algum momento na vida.
A magnitude do aborto por essa técnica de urna, que é considerada a mais confiável e recupera todas as formas de aborto que
as mulheres, em algum momento, possam ter realizado na vida,
indica que uma em cada 15 mulheres em algum momento da
vida já realizou um aborto. Estamos falando de 3,7 milhões de
mulheres. Portanto, a pergunta que fazemos: o que significa a
criminalização para quase 4 milhões de mulheres brasileiras?
Qual é a idade das mulheres que abortam? Como disse, elas têm
entre 20 e 29 anos, e quase todos os estudos no Brasil apontam que
essa é a idade de 50% a 80% das mulheres que fazem aborto.
Em alguns Estados do País, como é o caso, por exemplo, do
Ceará, nos estudos que foram realizados em Fortaleza, quase
90% das mulheres se declararam católicas. A tendência nacional — e não poderia ser diferente, porque a religião com maior
índice de declaração pelo censo é a religião católica —, é que a
religião católica se mantém como maioria, em todos os Estados
em que há pesquisa sobre aborto.
Como as mulheres fazem aborto? A situação de ilegalidade,
de criminalidade, em torno do aborto, faz com que esse seja um
dado de difícil recuperação. No entanto, se eu pudesse traçar a
V.Exas. um cenário de como é o percurso da mulher que decide, em algum momento de sua vida, diante de uma gravidez
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não planejada, interromper uma gestação, diria que ela inicia
em casa, muito provavelmente com chás ou métodos abortivos,
e termina no Sistema Único de Saúde. Esse é o fenômeno que
conhecemos. Não temos nenhum estudo no Brasil sobre clínicas
ilegais de aborto, por exemplo. O que sabemos é basicamente
como as mulheres dependentes do Sistema Único de Saúde fazem aborto, e na ilegalidade.
Quais são os riscos do aborto inseguro? Nos anos 1980, tivemos vários estudos no Brasil mostrando que a primeira causa de
histerectomia, por exemplo, da perda do útero, é o aborto realizado em condições ilegais e inseguras.
Com a entrada do misoprostol nas práticas ilegais do aborto
há uma mudança nesse cenário, mas isso não significa que o
aborto saia da posição de principal risco de morte e morbidade
materna. Os estudos mais recentes, chamados de “mortalidade
perto de mortalidade” — ou “mortalidade near miss”, ou seja,
perto da perda — mostram que 80% das mulheres que estão em
condições de quase-morte tentaram aborto em condições inseguras e ilegais.
Como as adolescentes abortam? Elas tendem a reproduzir o
mesmo sistema das jovens mulheres. Mas há um fenômeno interessante, diferente do que talvez o senso comum de um debate
sobre o aborto tradicionalmente dissesse. É que a primeira gestação de uma adolescente não é finalizada em um aborto, mas
finalizada em nascimento com filho vivo. Então, isso significa
que vamos jogar para a faixa etária de mulheres jovens adultas a
primeira experiência do aborto.
Isso nos mostra que não são mulheres desinformadas, são mulheres que sabem, pela experiência da maternidade e de cuidar
de pelo menos um filho, o que é cuidar de uma criança, experimentar a maternidade. E isso nos obriga a um reenfrentamento
do imaginário de que são mulheres levianas e irresponsáveis. São
mulheres que sabem o que é maternidade. Elas declaram a presença de um companheiro no processo de decisão pelo aborto.
Ao que tudo indica, a compra de um medicamento ou a localização dos métodos de interrupção da gestação cabe a esse homem
que está com ela. Em quase todos os estudos, que incluem algum
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dado sobre homens, há uma divisão de gênero sobre como serão
distribuídas as responsabilidades e a negociação pelo aborto, de
modo que os homens estão presentes na procura pelos métodos
e formas de realização do aborto. Isso nos mostra que estamos
falando das mulheres comuns da sociedade brasileira, de mulheres que são católicas, que possuem companheiros, que já têm um
filho e que, em algum momento da vida, ou porque os métodos falharam ou porque elas os usaram de maneira equivocada,
confrontaram-se com uma gravidez não planejada.
Diria que esse estudo do Ministério da Saúde é um divisor de
águas e deve ser, para qualquer política pública sobre o aborto no
Brasil e qualquer debate legislativo sério, como o que acontecerá
nesta Casa, e que represente não apenas a nossa democracia, isto
é, a nossa diversidade democrática, mas principalmente o que a
ciência conseguiu nos mostrar com evidências confiáveis. Como
eu disse, as maiores universidades do Brasil desenvolveram quase 2.200 estudos, em 20 anos, sobre o que sabemos do aborto.
Não temos estudo algum que sustente qualquer afirmação de
que as mulheres se arrependem quando fazem aborto ou que
mostre que as mulheres tenham maior propensão ao suicídio
quando fazem aborto. O único estudo que compara a magnitude de bem-estar em mulheres que fizeram aborto e mulheres
em situação idêntica, que não fizeram aborto, mostra acréscimo
em auto-estima em mulheres que realizaram aborto, mesmo em
condições inseguras e ilegais.
O que isso nos mostra é que todas as evidências disponíveis
pela ciência brasileira indicam que o aborto é uma prática decidida como matéria de ética privada dessas mulheres e que, a despeito do que as nossas convicções filosóficas e religiosas possam
dizer sobre como devemos conduzir as nossa vidas, mulheres
católicas ou espíritas ou sem qualquer confissão religiosa, em
algum momento da vida, decidem pelo aborto e decidem como
um ato de responsabilidade reprodutiva.
Era isso, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Muito
obrigado.
A senhora usou 1 minuto a menos do seu tempo. Está aqui a
Senadora Heloísa Helena, que terá os seus 10 minutos. Este lado
terá ainda os 10 minutos do quarto convidado, que não existe
aqui, mais o tempo extrapolado pela outra parte. São 31 minutos
para esse lado, a fim de ficar equânime o tempo concedido aos
2 lados.
A Senadora Heloísa Helena pode usar o seu tempo e repassar o
restante como quiser para os convidados desse lado, a fim de igualar o tempo. Lembro que são 31 minutos no total. Interromperei a
exposição, ainda que não tenha sido concluído o raciocínio.
Havendo alguma dúvida quanto à contabilidade do tempo,
esclareço para quem quiser.
A Sra. Heloísa Helena tem a palavra, com início às 12h04min.
A SRA. HELOÍSA HELENA – Primeiro, quero saudar a Comissão, pela iniciativa; V.Exa, Deputado Eduardo Cunha, que
preside os trabalhos; os demais Parlamentares; as convidadas e
convidados da Mesa; e os demais presentes.
É evidente que este é um debate de alta complexidade técnica, filosófica, espiritual, religiosa. Mesmo aqueles que disseram
que não iam reivindicar a religião, por considerar que o Estado
é laico, fizeram-no ou para referendar seus argumentos ou para,
usando a religião, condenar os argumentos alheios. Para que todas as religiões sejam contempladas — estava até dizendo isso à
Mesa, Padre Ernane, para contemplar a religião do amor —, lerei
um poeminha bem bonitinho de um místico andaluz, um muçulmano, que diz: Meu coração está aberto a todas as formas: é uma
pastagem para as gazelas — uma referência ao Budismo —, um
claustro para os monges cristãos, um templo para os ídolos, a caaba
do peregrino, as tábuas da Torá e o livro do Corão. Professo a religião
do amor. Em qualquer direção em que avancem as suas caravanas e os
seus camelos, meus senhores, a religião do amor será a minha religião
e a minha fé.
Aconteceu uma coisa estranha. Eu tinha preparado
a minha fala de maneira completamente distinta, só
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Primeiro, sei que existe quase que uma discussão ideológica em relação ao tema. Tive a oportunidade inclusive, quando
cheguei, de dizer que não ia falar como Presidente do partido,
até porque a maioria dos delegados do meu partido tem posição diferente da minha. Não vou falar por nenhuma religião,
muito menos por um time futebolístico, até porque ficaria muito difícil dizer quem é reacionário ou conservador conforme a
discussão que se apresenta sobre o aborto.
Por exemplo, sou uma militante da esquerda socialista e democrática que não se vendeu ao capital, que não se rendeu ao
bandidismo político. Existem determinadas personalidades, no
mundo religioso, que têm posições completamente diferentes. O
Papa, que é o Chefe da Igreja Católica, é contra o aborto; o Edir
Macedo, que é o chefe da Igreja Universal, é favorável ao aborto.
Não vamos dizer que alguém que defenda o aborto passaria a ser
considerado um revolucionário de esquerda em função disso.
Esse tipo de concepção não vale para o tema. As coisas são
muito mais complexas. Por isso, é importante que deixemos claro, primeiro, o papel do Congresso Nacional. Claro que o Congresso Nacional não necessariamente deve expressar a pesquisa
de opinião pública, porque, mesmo que a opinião pública tivesse uma opinião clara, eu poderia, pelas minhas convicções
e concepções, ter posição distinta. Do mesmo jeito, não podemos exigir que no Congresso Nacional, porque legisla, todos os
Parlamentares aqui tenham formação jurídica. Isso também não
pode ser dito, ou seja, que só pode legislar quem tem formação
jurídica, porque efetivamente não é verdade.
Então, é importante que se deixe claro que esse projeto que
está sendo votado não tem nada a ver com estupro — independentemente da concepção que façamos, há uma outra legislação
em vigor —, não tem nada a ver com o debate sobre anencefalia,
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que acabei modificando totalmente os dados que vou
apresentar e a concepção da minha fala, em função
das intervenções extremamente importantes, porque
expressam as suas concepções, as suas visões de mundo, que foram feitas.
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e não está previsto que fica liberado o aborto para as mulheres
pobres, negras, faveladas, que, pela ausência de equipamentos
sociais, não podem ter os seus filhos. Não se trata disso. O projeto que aqui está sendo votado, ao legalizar o aborto, estabelece
que qualquer mulher, em qualquer fase da gestação, pode fazer
o aborto.
Esse projeto expressa uma concepção da qual tenho divergência profunda, mas que respeito: a autonomia da mulher em relação ao seu próprio corpo. Por que respeito quem tem a coragem
de fazer esse debate? Porque quem faz esse debate não introduz a
curiosidade reacionária de dizer “pode até determinada semana da
gestação”. Ora, se eu tenho autonomia em relação ao meu corpo,
eu tenho autonomia ao meu corpo no primeiro, no quinto, no
sexto, no sétimo ou no oitavo mês da gestação. Aliás, não há
risco para a mulher, porque existem vários mecanismos para o
aborto que não necessariamente a curetagem, a sucção. Pode-se
fazer uma pequena incisão cirúrgica abdominal, uma microcesárea, por meio da qual pode-se tirar uma criança de 6 meses de
idade e jogá-la na lata do lixo. Isso pode ser feito.
Portanto, respeito, embora tenha divergência, o debate que é
feito, porque acho que a mulher tem total autonomia em relação
ao seu corpo. Ela, infelizmente, não tem autonomia em relação
às decisões a serem tomadas sobre o corpo do outro. Por isso,
defendo que a mulher faça o que quiser. Se a mulher quer ser
perua ou ser punk, parabéns para ela; se a mulher quer fazer 10
plásticas, parabéns para ela; a mulher pode definir sobre o seu
corpo. A mulher, infelizmente, na minha concepção — respeito
quem pensa o contrário —, não pode decidir sobre o corpo ou a
vida do outro que, por uma circunstância biológica, está dentro
do seu próprio útero. Ela não é dona dele. É claro que algumas
pessoas acham isso um absurdo. Esse debate mexe com muitas
coisas por isso.
Vou entrar na parte de saúde de pública, porque é o meio em
que eu trabalho mais, como professora da área, e por me preocupar muito com a situação das mulheres no Brasil.
Esse projeto tem uma concepção relacionada à vida.
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A SRA. HELOÍSA HELENA — Não, pode. Como eu sou
mãe — aliás, sou mãe dos meus e mãe de outros — sou acostumada a falar. Não me incomoda. Quem quiser gritar, pode
gritar, não me incomoda, porque consigo manter a retidão do
raciocínio em relação a qualquer grito, não há problema algum. Quem lida com crianças e com os movimentos sociais
sabe muito bem isso. Então, não tem problema algum.
O debate mexe com concepções relacionadas até com a vida.
Considero-me uma pessoa, como muitas outras mulheres e homens espalhados pelo Brasil, que tem preocupações ambientais muito grandes. Por exemplo, preocupo-me e emociono-me
quando vejo toda aquela peregrinação que começa no ovo da
tartaruga. Preocupo-me com o ovo da tartaruga; preocupo-me
mesmo. Preocupo-me com o ovo da tartaruga e com tudo o que
uma pequena tartaruga enfrenta para poder conseguir ser uma
tartaruga grande. Se me preocupo com o ovo da tartaruga, por
que não me preocupo com o ovo humano? Eu me preocupo.
Se me preocupo muito quando o boto-rosa da Amazônia tem
a cabeça decepada por um arpão, preocupo-me quando um ser
vivo, uma pequena criancinha, tem uma cabeça decepada por
uma cureta. No entanto, respeito inteiramente quem pensa o
contrário, embora também tenhamos o direito de pensar de forma distinta.
Nesse sentido, em relação ao debate, não vou polemizar na
questão do Direito, porque na Mesa há algumas pessoas militantes da área. E é evidente que a ninguém é consagrado, no
processo eleitoral, dizer que, para ser candidato a Parlamentar
deve ser da área do Direito, porque se fosse assim nenhum advogado poderia fazer projeto sobre a área da saúde, da educação,
da agricultura. Seriam de exclusividade de uma ou outra área do
conhecimento. Infelizmente — ou felizmente, graças a Deus —,
não é assim.
Gostaria de expor uns dados da primeira tabela sobre a mortalidade de mulheres e aproveitar para compartilhar um problema gravíssimo das mulheres brasileiras que não têm plano de saúde, que
não têm um amigo na política, que não conseguem furar a fila em
um hospital, enfim, mulheres pobres, que não têm dinheiro nem
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podem ir a um centro de saúde, as quais são submetidas a muitas
adversidades. Por isso, mostro o perfil epidemiológico.
Não vou falar sobre os eventos, vou falar sobre os óbitos. Ora,
se eu parto do pressuposto de que um número de eventos muito
grande leva a óbito, imaginem quando o meu número de óbitos
já é muito grande quantos eventos deverão efetivamente ocorrer
para levar a isso.
De que morrem as mulheres brasileiras?
Os últimos dados do Ministério da Saúde, do DATASUS, estão
à disposição, na página do Ministério da Saúde. São dados que
fazem a análise da saúde e da desigualdade no Brasil e da causa
de morte de quase 400 mil mulheres brasileiras. A partir desses
dados, podemos saber de que as mulheres morrem. E aí peço
a preocupação das Sras. e dos Srs. Parlamentares em relação a
essas mulheres que estão morrendo de outras causas que poderiam ter sido prevenidas. Imaginem o número de mulheres que
estão adoecendo com males que, infelizmente, não estão sendo
discutidos com tanto furor e tanta emoção, como há em outros
debates que às vezes se travam.
Morreram 64.723 mulheres de neoplasias. Imaginem quantas
mulheres estão doentes! Quem conhece o serviço de saúde sabe
exatamente qual é o significado disso. Quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove mulheres morreram de doenças do aparelho respiratório. Imaginem quantas mulheres estão doentes do
aparelho respiratório! Se morrem 3 mil de asma, diante de 400
mil que desenvolvem asma, imaginem outras doenças. E asma é
uma doença que eu tenho e tantos outros têm também.
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, 29.263 mortes. Algumas doenças infecciosas e parasitárias, 18.615 mulheres
mortas. Doenças do aparelho gênito-urinário, 8.015 mulheres
mortas. Afecções originadas no período pré-natal — são as mulheres menininhas, quando morrem até 40 dias de nascidas —,
13.175. Má formação congênita, 4.800. Causas externas de morbidade e mortalidade, vinculadas a coisas gravíssimas, à violência contra a mulher, 20.363. Ora, se 20 mil morreram, imaginem
quantas foram submetidas a esse impacto.

260
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

ação parlamentar

Em relação a gravidez, parto e puerpério, morreram, no Brasil,
1.672 mulheres. Claro — digo sempre isso — que se uma única
mulher pode morrer — e além de trotskista sou cristã —, e para
mim é templo sagrado do Espírito Santo, preocupo-me com ela
do mesmo jeito. Agora, não posso falsear as estatísticas conforme as minhas convicções ideológicas, espirituais ou filosóficas.
Então, 1.672 mulheres morreram de todas as causas relacionadas a gravidez, parto e puerpério. Não estou me referindo às
mulheres que foram ao serviço de saúde com outro evento, mas
às que morreram, segundo os dados do Ministério da Saúde.
Alguém poderia dizer: “Ora, mas você está incluindo aí mulheres
com menos de 10 anos e mulheres com mais de 49 anos”, porque há
uma invenção que classifica as “mulheres em idade fértil”, embora nós mulheres saibamos que estamos em idade fértil na alma, no
coração e na inteligência em todas as faixas etárias. Mas, formalmente, mulheres em idade fértil têm entre 10 e 49 anos.
Então vejamos do que morreram as mulheres de 10 a 49 ano
no Brasil.
Neoplasias, 22%; doenças do aparelho circulatório, 22%; causas externas, 19%; várias outras causas, 34%; e gravidez, parto e
puerpério, 3%. Desses 3%, segundo os dados apresentados pelo
Ministro da Saúde, que respondeu a ofício de vários Parlamentares desta Comissão — a não ser que o Ministério da Saúde esteja
falseando a verdade —, morreram 46 mulheres de aborto provocado. Porque existem várias formas de aborto: aborto natural
e outros tipos de aborto. Agora, aborto provocado, segundo os
dados do Ministério, redundou em 46 mortes de mulheres.
Como eu sou da área de saúde pública e de estatística, às vezes pode haver um número 8 de eventos. Se eu tenho 4 desses 8
eventos que desenvolveram alguma coisa, eu posso dizer que em
50% aconteceu isso. Mas é evidente que os meus 50% em mil é
uma coisa; meus 50% em 8 eventos é outra coisa; meus 50% nos
em 300 mil é ainda outra coisa. E eu meço o impacto, a magnitude do problema, mas eu não posso efetivamente dizer que ele
passa a se constituir o maior problema em função disso.
É um problema grave? É. Do mesmo jeito que são extremamente graves os problemas relacionados a eclâmpsia, pré-eclâmpsia,
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hemorragia pós-parto, outras coisas que levam mulheres grávidas
a morrerem puérperas. O número de mulheres que morrem de
eclâmpsia, de infecção puerperal, de pré-eclâmpsia, de hemorragia pós-parto, de anormalidades de contração uterina, deslocamento prematuro de placenta e outras causas obstétricas indiretas
estão todas naquele total de 1.500 que foi apresentado. Aliás, nos
3% que foram indicados.
Doenças do aparelho respiratório, que complique gravidez,
parto, puerpério; problemas gravíssimos em relação à AIDS, que
complica a gravidez; doenças infecciosas e parasitárias maternas,
que também complicam; hipertensão preexistente, complicando a gravidez e o parto; causas obstétricas não-identificadas; e
outras que ocorrem mais de 42 dias, pelo menos 1 ano depois
do parto.
Esses são os dados. Eu até penso que, do mesmo jeito que o
Ministério da Saúde — e aí dando uma demonstração democrática — financiou determinados estudos relacionados à concepção
identificada com o Ministro, seria muito importante que o Ministério da Saúde, para garantir que o Estado é laico e democrático,
também disponibilizasse igual financiamento para outras interpretações diferentes daquela dada pelo Ministro da Saúde.
Eu não vou desqualificar nenhuma pesquisa. Pelo contrário,
eu tenho o dever, por não ter o instrumental nem o financiamento do Ministério em relação à outra questão, de partir do
pressuposto de que aconteceram 2 milhões de abortos no Brasil.
Porque às vezes tem gente que diz assim: o padrão otimista é 2
milhões, o padrão pessimista é 800 mil. É evidente que ninguém
vai dizer pessimismo ou otimismo em relação a uma situação
tão grave como essa. É até estranho que alguém se refira a valor
otimista ou valor pessimista.
Mas, partindo do pressuposto de que aconteceram esses abortos no Brasil, conforme dados das mulheres que foram concluir
o aborto provocado, ou através de curetagem ou de qualquer outro procedimento, cirúrgico ou não, partindo desse pressuposto,
não é isso necessariamente o que leva um Parlamentar, ou uma
mulher, ou um homem, a identificar que o aborto tem que ser
legalizado. Não é necessariamente isso.
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Olhem, há muitos casos em que a estatística formal mostra a gravidade do problema! Muitos. Há milhões de crianças no Brasil que
atualmente são usadas como mão-de-obra escrava do narcotráfico,
essa grande empresa capitalista. Isso é um fato. Milhões de crianças
no Brasil são usadas como mão-de-obra do narcotráfico.
É evidente que a identificação do problema não nos permite
legalizar o problema e dizer: vamos impor a carteira assinada;
possibilitar à criança introduzir-se como aprendiz; exigir o uso
de colete à prova de balas, para que o risco seja menor. Não. Para
quem defende, pode ser, tem esse direito; mas não pode também
desqualificar quem pensa de modo diferente.
E aí temos que perguntar: ora, quando eu vejo esses dados,
partindo do pressuposto de que são verdadeiros, começo a me
perguntar: o que viabilizará a solução desse problema? Quais os
mecanismos para reduzir o que está sendo feito? É educação sexual? É planejamento familiar? São as políticas sociais que garantam estabilidade no emprego, creche, cultura, música, escola
para nossas crianças? São os equipamentos sociais, para que a
mulher tenha lavanderia, restaurante coletivo, creche, para que
ela possa ser mulher em plenitude, sem ter que abrir mão de ser
a mãe de uma criança?
Então, efetivamente, essas perguntas deveriam ser respondidas. Nem sempre a identificação estatística de um fato pode
levar alguém a utilizar essa estatística para defender aquilo em
que acredita. Talvez outra pessoa possa também igualmente defender posição contrária, porque, se a inspiração é democrática,
ela pode servir para todos os lados.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que eu defendo a vida e a dignidade das mulheres, o conceito democrático de que o debate
seja feito, porque sou uma militante da esquerda socialista e democrática que não se vendeu. Acho inclusive que a legalização
do aborto é uma proposta reacionária, conservadora. Alguns reacionários conservadores dizem que é preciso legalizar o aborto.
Aliás, foi público isso, público. Disseram que tinham que legalizar o aborto para acabar com as fábricas de assassinos e criminosos que eram as favelas cariocas. Então, é a redução da idade
penal ao útero da mãe pobre, para que ela não tenha o filho.
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Eu tinha planejado uma fala totalmente diferente, bem mais
calma. Mas, aí...
A SRA. HELOÍSA HELENA – Não, meu amor, eu disse isso
desde o início. Agora, o meu partido não vai me expulsar, como o
outro me expulsou porque eu fui contra a reforma da Previdência.
Aliás, meu bem, se quisesse fazê-lo, teria todo o tempo e direito — se quisesse fazer —, não o direito estatutário. Mas o outro também não tinha direito estatutário e o fez. Então, a vida
é assim mesmo. Nós defendemos aquilo em que acreditamos,
com consciência tranqüila e coração feliz. Agora, medo nós não
temos. Não temos medo nem da Direita nem de quem a reivindica, sem sê-lo, do outro lado também.
Então, vamos devagar com o andor, porque este debate é muito complexo, e tem gente dos 2 lados: tem gente reacionária
contra o aborto, tem gente reacionária a favor do aborto; tem
gente que diz que é contra o aborto, vai para o templo, para a sinagoga, e paga o aborto quando a menininha da empregada faz.
Mas há outros também com posição completamente distinta e
diferenciada. Portanto, não dá para separar desse jeito.
E se o debate é para combater a hipocrisia, aí nós temos de
esclarecer o que vai ser votado. Aqui não se está falando em estupro, em anencefalia, em mãe pobre. Não. Está-se falando em
uma mãe, uma mulher que, mesmo que tenha tudo o que pode
ter e que não ponha em risco absolutamente nada da sua vida,
passa a ter o direito, em qualquer fase da gestação, de retirar o
feto. E aí, se alguém disser que não é em qualquer fase... Elas
ficam falando, mas não tem problema nenhum não. Se for em
qualquer fase, é até mais justo, porque não pode ter a covardia de
dizer — aí seria uma curiosidade reacionária inaceitável — que
posso até o mês tal e depois eu não posso. Não, se o corpo é meu
e se eu digo que tenho autonomia sobre o meu próprio corpo, eu
tenho que ter autonomia, independentemente de qualquer fase.
E aí a Comissão vai ter que saber o que está votando. E se algumas pessoas precisarem — eu acho que nem vou expor agora,
porque o procurador está solicitando tempo para fazer o debate
mais jurídico —, depois eu posso fazer a exposição das fotos do
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aborto provocado, para que pensemos no que estamos falando. Nós estamos garantindo a legalização de um determinado
procedimento, de uma determinada intervenção que significa
efetivamente o que os filmes, os slides, as fotografias poderão
demonstrar, caso alguém ache que é necessário.
Vou dividir o meu tempo, já que o procurador solicitou.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Nós temos até as 12h35min para essa participação. São 12h29min.
O SR. PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO JUNIOR
– Gostaria de dizer que sou procurador do Estado do Rio de
Janeiro, concursado desde 1985, conforme nosso colega juiz,
que certamente é concursado. Não vou dizer que S.Exa. aqui
se referiu no seu credo agnóstico ou ateu e que por isso está
desqualificado para tal. O verdadeiro Estado laico deve estar
aberto a todas as manifestações, inclusive dos religiosos e dos
não religiosos.
Dr. Arriada, me parece inteiramente descabido –– a meu ver,
um risco grave e profundamente antidemocrático –– algumas
pessoas não conseguirem distinguir a argumentação estritamente racional da pessoa que a formula.
Então, se nós aqui discutimos estritamente com argumentos
jurídicos, filosóficos, éticos, morais, biológicos, científicos, mas
temos um determinado credo, procura-se desqualificar a pessoa
em razão do seu credo e não em razão dos seus argumentos. Parece até que realmente os argumentos são muito fortes, porque
irrespondíveis. Então, em vez de se desqualificar o argumento,
tenta-se desqualificar a pessoa.
Tenho aqui, e deixo para os Deputados, porque o tempo é
breve, um estudo, de mais de 15 anos de pesquisa, realizado na
Finlândia, considerado um dos países da maior perfeição e previsão estatística do mundo, um dos primeiros em Índice de Desenvolvimento Humano: 9,96%, com uma população pequena, que
está muito à frente do Brasil. Lá se constou que o índice de suicídio –– as fontes estão disponíveis –– de mulheres que praticaram
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aborto é seis vezes superior ao índice de suicídio de mulheres
que tiveram filhos e três vezes superior à média. Observem que
esse dado é muito significativo quanto à repercussão do aborto
na vida da mulher. Não pode deixar de ser diferente.
Nós nos manifestamos veementemente contra a legalização
do aborto, porque para nós, com toda clareza, é matar um ser
humano inocente no início de sua vida, conforme cada um de
nós, mulher ou homem, o foi em determinado momento. Se
tivéssemos sido mortos lá, claro, não estaríamos aqui.
A Senadora Heloísa Helena se referiu a essa questão envolvendo a mulher com toda autoridade, legitimidade de mulher
militante, conforme muitas outras mulheres, a exemplo de Dóris
Hipólito, da Baixada Fluminense, que tem recursos reduzidos e
dá sua vida, sua alma para amparar mulheres, a fim de que elas
tenham seus filhos, sem precisar matá-los.
No fundo, aborto é, convenhamos, matar a criança que está
dentro do útero. Alguém tem dúvida de que está lá? Tem a fotografia, tem o filme, tem tudo. Não passo aqui as fotos, que tenho
disponível para quem quiser ver, porque são realmente horripilantes! Os filmes de execução são horripilantes.
É fundamental –– possivelmente, todos nós da Mesa comungamos nisso –– o desenvolvimento de políticas públicas no sentido de amparar a mulher carente em toda uma situação que, às
vezes, é muita constrangedora e que a leva, é verdade, a condiciona ao aborto.
Mas o caminho, como bem disse aqui a Senadora Heloísa
Helena, é o de fortalecer políticas públicas de amparo à mulher e à família, não esse caminho curto, que parece atender
a interesses internacionais.
Quando perguntado a uma determinada autoridade, bem elevada, do Ministério da Saúde como se faria para praticar aborto
aqui no Brasil, uma vez que não há dinheiro no SUS para as mais
elementares coisas, ela respondeu: “Financiamento externo.”
A quem interessa isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Restam
2 minutos. Alguém deseja utilizar?
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A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Bem,
só para concluir nossa fala, resgato algo que já foi colocado.
Tem-se dito que o Estado é laico e que, portanto, os princípios religiosos, etc., não podem ser levados em conta. Nós temos
princípios da lei de Deus: não matar, não roubar, não julgar, não
mentir. Se considerarmos isso como princípios religiosos e que,
portanto, não devem ser cumpridos pelo Estado, eu pergunto:
por quais princípios vamos guiar nossa sociedade?
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Agradeço todos os palestrantes, primeiro, pela presença na condição
de convidados; segundo, pela forma como conduziram sua fala.
Agradeço especialmente à Senadora Heloísa Helena, que faz
parte do Congresso Nacional.
As inscrições foram abertas...
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Questão
de ordem, Deputado Leonardo Picciani.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Primeiro,
consulto V.Exa. se manterá a mesma sistemática da audiência
de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Sim.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Então, diante dessa assertiva, formulo a V.Exa. o seguinte pedido...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Temos, hoje,
um número menor de debatedores. Solicito a V.Exa. que conceda
aos Parlamentares o tempo de 5 minutos, ao invés dos 3 minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não
vejo nenhum problema.
Antes de conceder a palavra aos Parlamentares inscritos, na
qualidade de autor da proposição, me reservo o direito regimental do tempo de 10 minutos, que não pretendo utilizar na sua
integralidade. Apenas gostaria de fazer algumas considerações.
Primeiro, cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pelo despacho da Mesa da Câmara dos Deputados, o
exame da constitucionalidade, juridicidade da matéria, boa técnica legislativo ou não e mérito, porque trata-se de matéria que
busca alterar o Código Penal.
Sendo assim, não caberia a mim outro tipo de procedimento
senão o de criar o parecer, que está distribuído amplamente, atacando a constitucionalidade, juridicidade, a técnica legislativa, e
me pronunciar quanto ao mérito.
Apesar de tudo o que aqui foi dito, juridicamente não foi apresentado. Espero que a votação se dê na próxima quarta-feira, em
sessão extraordinária, a partir das 9 horas da manhã. Pretende-se
que o debate se inicie a partir da terça-feira.
Os Parlamentares que têm posição divergente do meu parecer
queiram apresentá-la com consistência e argumentação jurídica.
Que efetivamente o debate se dê dentro da linha da juridicidade
e da constitucionalidade. Obviamente, como há mérito, as opiniões de mérito se processarão.
Não há no meu parecer nenhuma menção pela rejeição do
mérito que seja calcada em qualquer argumento religioso. Todo
ele foi feito baseado em argumentos jurídicos. Não aceito algumas posições expostas, embora o debate, obviamente, como
bem frisou a Senadora Heloísa Helena, religioso foi utilizado pelas duas partes. Inclusive, se fôssemos entrar por essa temática,
certamente a argumentação que teríamos seria muito mais profunda. Eu evitei fazê-la, embora tenha minha convicção religiosa, que é pública, não tenho razão nenhuma para deixar de tê-la,
mas me expressei dentro do juízo daquilo que o Regimento da
Casa e a Constituição determinam.
Utilizei autores bastantes conhecidos, cheguei a Rui Barbosa,
Celso Antônio Bandeira de Mello, Alexandre de Moraes, pessoas
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com posições claras de jurisprudência. Infelizmente, não vi outra jurisprudência aqui que pudesse ser contestada. Ainda não
tive o prazer, conforme o eminente juiz de direito expôs há pouco, de conhecer alguma jurisprudência formada com base nos
conceitos ou nas posições jurídicas por ele emitidas. Certamente, deverá existir.
Para chegarmos ao ponto de considerar 5 Ministros do Supremo Tribunal Federal com posições que podem ser supostamente consideradas dando curso a uma aventura jurídica, me
assusta muito, porque o Supremo Tribunal Federal é a Suprema
Corte do nosso País, tem divergências e muitas jurisprudências
são mudadas durante o tempo. É assim que se começa a apreciação da jurisprudência.
Ontem, a Comissão recebeu o Ministro Gilmar Mendes para
discutir o problema da fidelidade partidária. Ele disse que quando
se firmou jurisprudência, foram sete votos a quatro. Já se estava
sinalizando que iria mudar. E se mudou com a nova votação, que
deu a fidelidade partidária. Da mesma forma, se considerarmos
seis a cinco, que deram curso a uma aventura jurídica, eu acho
que chega ao nível de ofender a posição de determinados Ministros que são efetivamente especialistas no direito, com notório
saber jurídico, como, por exemplo, o Ministro Carlos Alberto Direito. Não há de ser alguém que possa negar o saber jurídico do
Ministro Carlos Alberto Direito, apenas para citar um exemplo.
Aqueles votos, aquilo que foi avocado foi citado apenas em voto
de um desses Ministros.
Então, é importante que não tentemos desqualificar a opinião, os conceitos e aquilo que é um entendimento. Direito não
é ciência exata. Por isso que pode haver divergência. Nós não
estamos lidando com matemática. A matemática permite a ciência exata.
Então, eu vou me ater apenas a esses comentários e fazer o
debate no momento da discussão da matéria com os Parlamentares que vão votar. Eu tive a iniciativa de convocar a audiência
pública, apesar de minha posição já estar efetivamente pública,
notória, com parecer divulgado, para que os Parlamentares pudessem fazer o seu juízo. O meu juízo não está precisando de

269
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

ação parlamentar

debate, porque eu já formei a minha convicção. E eu estudei
muito para poder chegar a essa convicção. Talvez não tenha estudado o suficiente para alcançar o nível de muitos debatedores,
mas eu gostaria que me contestassem dentro do direito, e não
dentro da retórica.
Vou ceder a palavra. Por dispositivo regimental, sou obrigado
a dar a palavra, primeiro, aos membros da Comissão e, em seguida, aos não-membros.
Deputado Eduardo Valverde, V.Exa. tem 5 minutos, iniciando
às 12h40min.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, tal como ontem me manifestei, sou católico praticante. Essa
minha convicção religiosa não me impede, como legislador, de
compreender o mundo exterior ao meu pensamento.
Esse mundo exterior ao meu pensamento, em algumas
fases da História, em função de demandas da sociedade, de
lutas corretas, de lutas sociais pelos direitos e liberdades individuais e coletivos, acabou levando a uma evolução de conceitos e de compreensões.
Refiro-me à conferência de Pequim, não à conferência oficial,
mas a feita paralelamente, a conferência social, em que feministas, mulheres de todo o planeta se reuniram. Lá compreenderam o contexto a que estavam submetidas. É importante que nós
lembremos o contexto em que a mulher viveu no mundo para
compreender o estágio atual, em que ela busca avançar no seu
direito, entre esses direitos o direito reprodutivo.
Eu creio que nesta Casa talvez nós não tenhamos a maturidade de compreender isso neste exato momento, seja por posicionamento com bases em crenças religiosas — respeitáveis crenças
religiosas —, seja por uma não-compreensão do que é a liberdade, do que é o direito, do que é a evolução desse direito, talvez
nutrindo idéias preconcebidas.
Muitas vezes, o reacionarismo ou o revolucionarismo não estão na palavra ou no discurso, mas na conduta. Devemos avaliar
uma pessoa pela sua firmeza de opinião não tanto pelo que ela
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somente diz, mas pela forma como ela se conduz na vida pública, na vida individual.
Ontem, obtive minha compreensão no tocante ao relatório.
Não quero fazer uma manifestação do meu posicionamento no
tocante ao relatório, que aponta sua inconstitucionalidade. Eu
contradito essa posição do Presidente. Se nosso Direito atual
colocasse essa questão como uma situação de afrontamento à
nossa Constituição Federal, o Código Penal, que abriga a nãopunibilidade em duas causas de aborto: o terapêutico e o fruto
de uma violência sexual, estaria impedido por nossa Constituição. Nesse caso, o legislador ordinário entendeu que o bem
maior a ser protegido era a mulher. Quando é feito o aborto
terapêutico, o que está sendo protegido é a vida da mulher, e
não a do feto. Quando se permite ou não se pune o aborto por
conta da gravidez oriunda de uma violência sexual, o bem a ser
protegido é a mulher.
Na Casa tramitou um outro projeto, fruto de intenso debate,
que tenta costurar um consenso. Eu sei que existem posições
polarizadas: um posicionamento que é totalmente contrário a
qualquer tipo de aborto, a não ser o que já existe, porque já é
fato consumado; e um outro posicionamento que libera, permite
o pleno exercício desse direito.
Eu sei que tanto uma como outra posição talvez não prosperem. É muito mais consentânea a necessidade que nós temos
de buscar um meio termo. Por que meio termo? Porque não se
pode negar que existe, hoje, aqui no Brasil, todo um mercado de
aborto clandestino, independentemente da existência da lei que
puna. Da mesma forma como há uma lei que proíbe o uso da
droga, há um grande mercado de uso de droga neste País.
O que fazer? Criminalizar aquela mulher que, por falta de assistência, por falta de política pública, interrompeu a gravidez?
Prendê-la? Isso seria a conseqüência que gostaríamos de ter?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Ou compreendê-la e dar a ela a condição de poder dispor de uma política
pública e, ao mesmo tempo, dar a ela o direito de planejar, de
poder exercitar um direito que somente a ela caberia decidir, de
acordo com a sua convicção religiosa, ideológica, política, da
forma que ela entender isso?
Entendo isso como um direito que não possa ser cerceado
no contexto em que hoje a mulher vive no Brasil. Não poderá
haver nenhuma convicção religiosa ou política que venha a
limitar isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Para
concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Esse direito
não pode ser aprisionado por uma convicção religiosa ou por
uma concepção ideológica.
E cabe ao legislador decidir, independentemente da nossa
convicção pessoal. Estou falando como legislador e como católico praticante. Individualmente, tenho a minha convicção, tenho
algumas restrições em relação ao aborto, mas, como legislador,
não poderia limitar esse direito das mulheres, criar impedimento
ou constrangimento, além daqueles que elas já têm hoje em dia,
em função de toda a carga de preconceito e discriminação que
a mulher ainda sofre dentro do nosso mercado de trabalho, na
vida civil e, agora, também no mundo penal. Nós a estamos penalizando com um direito que ela poderia estar exercendo, e não
o exerce dentro de um parâmetro mundial. Ou seja, isso não veio
do nada, isso foi fruto de um consenso que foi sendo construído
depois de muita luta, resistência, vencimento de barreiras, de
preconceitos e discriminação. E nós estamos limitando esse direito no Parlamento brasileiro, num Estado laico.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Muito
obrigado.
Próximo orador, Deputado Leonardo Picciani, às 12h47min.
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O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, saúdo V.Exa., todos os debatedores, as Sras. e Srs. Deputados
e, como o tempo é curto, vou diretamente ao assunto.
Quero aqui, a exemplo da Senadora Heloísa Helena, fazer um
juízo mais amplo. Mas, diante das assertivas do eminente magistrado Roberto Lorea, eu quero fazer algumas considerações de
natureza jurídica.
Discordo frontalmente do que foi dito pelo eminente magistrado. E me permita, Dr. Roberto, a sinceridade. Soaram-me até
um pouco arrogantes as afirmações de V.Exa.
Eu, que tive o prazer e a honra de presidir esta Comissão, de
figurar na galeria ao lado, apesar de ser apenas um jovem curioso
do Direito, quero aqui fazer algumas considerações.
O relatório do Deputado Eduardo Cunha tem base jurídica,
claramente traz base jurídica. E traz argumentos. Quanto à questão de observar os votos, as decisões do Supremo Tribunal Federal, é evidente que esta Casa as observa e é evidente que esta
Casa toma conhecimento dessas decisões. E nos enriquece tomar
o conhecimento das decisões das Supremas Cortes de outros países. Isso faz bem à cultura jurídica daqueles que militam no Direito, daqueles que têm o Direito como sua profissão, como seu
caminho de vida.
Quero dizer a V.Exa. que, no entanto, nesta fase, a competência é do Congresso Nacional. A soberania do povo está desse lado
da praça, e não daquele. E não sou eu que digo isso, é a Constituição que diz isso no Parágrafo único do art. 1º:
Art. 1º .............................................................................
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Pois bem. Os Poderes da União são independentes e harmônicos. Mas, apesar de harmônicos, nós sabemos, e vários doutrinadores ao longo da história ensinam que eles se chocam. E, por
isso, o ensinamento do Direito Constitucional norte-americano
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dos pesos e contrafreios, dos checks and balances, em que cada
um deve se ater a sua esfera, ainda que no choque, no limite de
atribuição de cada um.
A Constituição — e aí sim vamos ao fato concreto — tem as
suas cláusulas pétreas, definidas pelo Constituinte originário, o
núcleo duro da Constituição, que não pode ser modificado. Restringe o poder de emendamento do constituinte derivado. Ora,
isso está definido onde? No art. 60, § 4º, da Constituição Federal,
que diz:
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
Este último é o que nos interessa.
Onde está a inviolabilidade da vida? No Título II da Constituição, Dos Direitos e Garantias Individuais, no art. 5º.
Art. 5º. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
temos seguintes:...
E aí nós podemos dizer: mas todas essas garantias são relativizadas na própria Constituição. São. É verdade. A própria vida
é relativa. Pode-se matar alguém em legítima defesa. Há o caso
do aborto também. Quando há risco para a vida da mulher, a
legislação contempla a legítima defesa.
Por quê? Aí há um choque entre 2 garantias, entre 2 vidas. O
legislador preferiu proteger a vida da mulher, talvez por entender
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que já seja uma vida consolidada, já em pleno andamento, com
outras garantias, talvez até com outros filhos.
Com relação à liberdade, também se flexibiliza. Quando alguém comete um crime, pode perdê-la, e o Estado passar a tutelar a sua liberdade.
O que eu vejo aqui, daí a dúvida da Comissão, daí a minha
concordância com o relatório do Deputado Eduardo Cunha, é
que não me parece que nesse caso haja um bem a tutelar que justifique se relativizar a garantia à vida. Não há o que se relativizar.
O que nós estaríamos protegendo, para não garantir a inviolabilidade da vida? Qual seria o bem a se tutelar? O bem-estar da
mulher? É evidente que o bem-estar da mulher deve ser garantia
do Estado. O Estado deve dar assistência à gestante. Aí, para sair
do debate jurídico e ir para o debate eminentemente político,
nós temos que entender que precisamos construir um sistema
de saúde justo. Não adianta fazer proselitismo e permitir a descriminalização, para que o SUS faça abortos legalmente. Não vai
acontecer. A criança vai nascer na fila do aborto nos hospitais
brasileiros, como ficam na fila as mulheres, os homens, os idosos, os jovens, para terem outro tipo de atendimento.
Sr. Presidente, o investimento que nós temos que fazer na
educação é que vai mudar este País, seja na questão do aborto,
seja na evolução, seja na construção de uma sociedade mais justa
em educação. A grande desigualdade, neste País, é porque o filho
do trabalhador não tem o direito de estudar numa escola em
que estuda o filho do rico. Quando tiver, as oportunidades serão
iguais. Aí nós verdadeiramente mudaremos este País e conseguiremos resolver a questão do aborto e outras questões e mazelas
da nossa sociedade.
Sr. Presidente, antes de eu concluir o debate sobre o tema, eu
quero aproveitar que está presente aqui o Deputado Darcísio Perondi. Ontem, quando eu não estava mais presente, o Deputado
Darcísio Perondi fez algumas citações, que eu entendo, mas que
eu reputo liminarmente ao me citar nominalmente.
Eu queria que V.Exa. me concedesse o direito de responder ao
Deputado Perondi.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – V.Exa.
tem o direito regimental.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Primeiro, dizer que o Deputado Darcísio Perondi, companheiro nosso do
partido, é uma pessoa que eu tenho na conta de um homem de
bem e na conta de um Parlamentar comprometido na defesa do
povo brasileiro, na defesa do seu Estado, o Rio Grande do Sul.
O Deputado fez a defesa do Ministro José Gomes Temporão, da
qual eu discordo, por achar que o Ministro não cumpre bem
seu papel. Mas o Deputado tem o direito de pensar o inverso.
Mas algumas afirmações tenho que refutar. Primeiro, o Deputado Perondi, fazendo críticas aos Governos do PMDB, no Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que não teriam investido
em saúde, me cita nominalmente, a mim e a V.Exa., e diz que
V.Exa. seria o meu tutor. Quero refutar isso liminarmente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não.
Não é V.Exa. que deveria refutar, eu é que deveria refutar.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Mas eu quero, Deputado Eduardo Cunha, refutar nesse sentido: a afirmação do Deputado Perondi revela um preconceito com o jovem.
Talvez por eu ser um jovem Parlamentar, o Deputado considere
que eu precise ter tutor nesta Casa. Apesar, Deputado, de eu ter
me elegido duas vezes, entre os mais votados do Estado do Rio
de Janeiro; de eu ter exercido diversas funções nesta Casa: a
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, relatorias de
projetos importantes, relatorias de Comissões Parlamentares de
Inquérito. Talvez o Deputado Perondi tenha esse preconceito
com os jovens. Isso, rejeito liminarmente. Não por mim, mas
em respeito a todos os jovens brasileiros.
No mais, dizer que com relação aos Governos do PMDB, no
Estado do Rio de Janeiro, que sempre investiram mais do que o
mínimo estabelecido para a saúde. E continuam investido hoje
em dia. O Governador Sérgio Cabral, que vem trabalhando o
projeto das UPAs 24 horas teve a promessa do Ministro Temporão de que o Governo Federal seria parceiro. Até então, várias

276
Relatório de Atividades 2008 – Volume II

ação parlamentar

unidades de Pronto-Atendimento 24 horas já foram inauguradas, 100% com dinheiro do Governo do Estado, porque as promessas do Ministro Temporão ficaram apenas nas palavras, não
se concretizaram com os recursos destinados para atendimento
da população do Estado do Rio de Janeiro e de todos os Estados
deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Deputado
Leonardo Picciani, aproveitando o ensejo e também a presença
do Deputado Darcísio Perondi, por quem tenho admiração pessoal, apreço, é meu vizinho de gabinete, tenho que discordar frontalmente da posição por ele expressada, até porque V.Exa. é um
Parlamentar brilhante, foi Presidente desta Comissão, tem saber
jurídico, sabe se conduzir com competência no exercício do seu
segundo mandato. Não precisa nem de mim, nem de qualquer
Parlamentar para tutelá-lo. V.Exa. é absolutamente intutelável.
Aproveito o ensejo, e não o fiz ontem, para me associar a
todas as suas críticas ao Ministro Temporão e à sua gestão no
Ministério da Saúde. Eu, na condição de membro do PMDB, sinto-me envergonhado da gestão da saúde neste País e lamento
profundamente que o nome do PMDB esteja vinculado a essa
gestão, da qual não participamos. Todos sabem que, efetivamente, a escolha do Ministro Temporão –– ele, por acaso, filiou-se
ao PMDB, faz parte dos quadros do PMDB –– não foi uma escolha partidária para ocupar essa função. O PMDB tem apreço
por todos os seus membros, os respeita no exercício das funções,
porém não se pode atribuir a responsabilidade ao PMDB pela
responsabilidade da sua gestão. Acho que o Ministro está devendo, e me associo, em função daquilo que foi dito ontem, às suas
críticas, sendo solidário a elas.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Depois que
os colegas inscritos falarem, eu gostaria de falar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – V.Exa.
poderá se inscrever, com o maior prazer. A Comissão tem o
maior apreço por V.Exa., e V.Exa. poderá falar.
Próximo orador inscrito, o Deputado José Genoíno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, sem
descontar do meu tempo, se o Deputado quiser usar a palavra
antes, não vejo problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – S.Exa. está
inscrito, logo em seguida poderá falar, não há nenhum problema.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Mas o Deputado Picciani saiu de novo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Calma, vamos lá.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Quem sabe eu
saia também, não sei. Mas eu vou aguardá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Eu estava, ontem, numa audiência com o Ministro-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, e sequer sabia que V.Exa. iria falar
qualquer coisa aqui. Eu não costumo fugir de qualquer observação, não costumo fugir de qualquer debate, não tenho medo de
nenhuma colocação. O Deputado Picciani pode ter saído por
qualquer motivo, e voltará, com certeza.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, me manifestar. Tive acesso ao voto de
V.Exa., como Relator. Há determinadas matérias na Casa que o
Presidente avoca para ser o Relator. É um direito. Normalmente as matérias são distribuídas para os membros da Comissão.
Neste caso, V.Exa. avocou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O Presidente é membro da Comissão.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Claro, exatamente.
V.Exa. avocou. Isso não acontece em todas as matérias, evidentemente, senão não haveria Relator, Deputado, e nem o Presidente poderia presidir a Comissão. Mas é um direito.
Tenho uma discordância frontal com o relatório de V.Exa. Nessa discordância até manifestei o procedimento. Quando V.Exa.
convocou a audiência pública, que inicialmente estava nove a
um, fizemos uma audiência mais paritária. É evidente que seria melhor, até em respeito às audiências públicas e aos colegas
da Comissão, que apresentássemos o voto após as audiências, o
qual foi apresentado anteriormente. Apresentarei um voto em
separado defendendo projetos da Deputada Sandra Starling e do
Deputado Eduardo Jorge, nos quais estão apensados um projeto
de minha autoria que vem desde os trabalhos da Constituinte.
Quero levantar aqui 2 elementos centrais. Não estamos aqui
discutindo o aborto, quem é favorável ou quem é contra, mas
qual é o meio, o caminho, o procedimento mais correto para
enfrentar o problema de violência contra a mulher, de crescimento do número de abortamentos e do desrespeito aos direitos
da mulher.
Se a tese da criminalização fosse correta, as estatísticas sobre
o crescimento do número de abortos nos países que penalizam
seriam decrescentes. Mas ocorre o contrário: os países que têm
legislação mais liberal, que tratam dessa questão complexa... O
abortamento é uma questão especial da vida da mulher. O ser é
concebido dentro da mulher. É uma condição essencial da mulher como ser humano, como cidadã. Não é por acaso que toda
legislação sobre penalização do aborto não pega o homem, mas
somente a mulher. Como existe a maternidade concreta, ninguém levanta a possibilidade da paternidade presumida. E todos
sabem que muitos abortamentos são feitos porque os homens
não assumem suas responsabilidades. Mas como estamos dentro
de uma sociedade machista, essa sociedade machista penaliza a
mulher, porque na legislação é ela a criminosa. Então, acho que
não resolve.
Não defendo o abortameto, mas a despenalização. Tratar
isso como uma questão de saúde pública, de orientação, de
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tratamento médico, de tratamento social, de prevenção, é o
melhor caminho. A clandestinidade, a ilegalidade, a penalização é o caminho que faz com que o problema, que é ético, filosófico, religioso, humano, seja colocado no escaninho
da delegacia, do tribunal, da igreja ou da sacristia, levando
essa realidade da mulher a uma situação de hipocrisia. Afinal, quem tem dinheiro pode executar a cirurgia sem risco,
quem não o tem, não pode. Mas nem levo por esse argumento, porque a gaiola de ouro é igual à gaiola de papelão. Para
as mulheres pobres, é gaiola de papelão; para as mulheres que
podem, é gaiola de ouro, porque é presa. Afinal, para aquilo
que é da sua essência ela recebe a criminalização, que é ideológica e cultural, e ninguém de bom senso defenderá que se
ponha 1 milhão de mulheres nas cadeias. Esse problema vai
pela direita ou pela esquerda.
Relativamente a isso, há o filme Quatro Meses, Três Semanas e
Dois Dias, de um caso concreto que aconteceu na Romênia, na
ditadura de Ceausescu. Quem assistir àquele filme, que é o documentário de um caso concreto, compreenderá como esse problema do aborto, além de ser questão social, envolve um problema
humano, de dimensão da mulher, que só ela pode resolver. É
claro que é uma polêmica sobre a concepção, sobre a vida; é uma
polêmica filosófica-religiosa. E nessa polêmica digo que o único
juízo que reconheço é o da mulher. A mulher decide. Não posso
decidir por ela. A idéia é de que o Estado tem que penalizar a
mulher para se desculpar da sua responsabilidade pública. O problema da pena é o seguinte: penalizo para tirar a minha pena, a
minha responsabilidade. Isso, no Direito Penal, é a transferência
de culpabilidade, de penalidade.
Por isso, deixo claro que a minha posição é radicalmente
oposta à do Deputado Eduardo Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Vou apresentar meu
voto em separado exatamente na terça-feira. Eu queria ouvir as
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audiências, colhi informações importantes e vou apresentar o
voto em separado na terça-feira. Acho que essa questão tem que
ser debatida. Entendo, hoje, que há um fundamentalismo, um
conservadorismo que não existiam nos anos 80 e 90. Isso tem
a ver com essa onda conservadora que existe no mundo. Estamos, hoje, diante de uma situação, no meu modo de entender,
mais difícil, e acho que o debate é fundamental.
Termino dizendo o seguinte, Sr. Presidente: temos que ter
respeito às posições filosóficas, religiosas e éticas. A lei não está
dizendo que deve existir aborto. Temos que defender dois princípios fundamentais da democracia: a pluralidade no tratamento
das questões de convicção, de religião; e o Estado laico. O Estado
não pode se vincular a uma concepção religiosa, nem a uma concepção teórica, porque aí saímos para uma visão autoritária no
tratamento da questão do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Por isso, quero deixar claro que valeu a pena ter trabalhado na Comissão de Justiça, para que essas audiências fossem realizadas de maneira
democrática e paritária. Tivemos o mesmo número de uma posição e de outra. São opiniões respeitadas. Respeito todas as
observações feitas aqui. Afino-me com aqueles que se posicionam contrários ao parecer do Relator, portanto, contrários à
criminalização e à penalização das mulheres. A penalização e a
criminalização das mulheres é o pior caminho para quem quer
diminuir o número de abortos no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Informo que primeiro falarão os membros da Comissão. Após os
membros, falarão os não-membros da Comissão.
Próximo orador inscrito, Pastor Pedro Ribeiro.
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O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Sr. Presidente, estou com saudade da nossa reunião de ontem. Como
meu próprio nome revela, sou pastor evangélico.
O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Espero
que a vaia tenha sido dirigida a mim, não ao Evangelho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Quero
garantir o respeito à sua palavra e à sua pessoa.
O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Quanto
a mim, podem vaiar; agora, quanto ao Evangelho, é coisa séria!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Não.
Já disse que permitirei as posições de aplausos, não de apupos.
O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Dizia
eu, Sr. Presidente, que estou com saudades da reunião de ontem, quando recebemos debatedores tão ilustres quanto os debatedores de hoje. Foram 5 horas de debates, período em que
me mantive, como hoje, sentado, ouvindo atentamente cada
um, considerando a opinião de cada um. Foi tão boa a reunião
que, no final, me foram dados 3 minutos, mas usei menos do
que isso, só para aplaudir o que aconteceu ontem.
Aplaudo a reunião de hoje, porque trouxe relevantes informações. Ouvimos pessoas realmente abalizadas, elas se apresentaram muito bem. Mas, como pastor que sou, não tenho medo
algum quando outros também se manifestam, com coragem,
sobre suas posições. Embora estejamos nós, Deputados e debatedores, dizendo que a questão não é religiosa, espiritual, muitos estão fazendo campanha a favor do abordo dizendo que não
são a favor do aborto. Uma coisa que me soa estranha é que
ouvi muitos dizerem, ontem e hoje, que são contra o aborto,
mas que agora são a favor da descriminalização, que liberam as
mulheres, que são donas dos seus corpos, a tirarem, em plena
consciência, o seu rebento, a maravilha que foi gerada em seu
ventre, despojando-se, como se fosse parte do seu corpo, e como
se aquela parte realmente nada valesse, descartando algo que é
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muito acima, Sr. Presidente, do que o que estamos falando, às
vezes falaciosamente, em muitos e muitos debates e reuniões.
Por que não temos coragem de falar o que está escrito na Palavra de Deus? Por que não temos coragem de dizer que aqueles
que falam que não são a favor do aborto, mas que o defendem, lá
no seu interior, no seu coração, na sua alma, ou no seu espírito,
estão temendo a Deus? Não é temor a Deus? Não se fala mais.
Por que um Deputado vem falar em religião?
Eu não estou falando em religião; estou falando que nossa
Nação principalmente é cristã. Respeito as muitas religiões defendidas aqui, porque o ilustre Meritíssimo Juiz Roberto Arriada
gostaria que estivessem todas as religiões aqui, ou então que passássemos meses e meses convocando as religiões, representadas
na Nação, para terem oportunidade de dizer o que pensam. Muito democrático, mas é inaplicável, não há condição para isso.
Muito bem. Continuo. Eu, Sr. Presidente, digo há em mim, legislador, e no coração do povo brasileiro, o temor ao Deus. O que
está faltando em muitos é saber que Deus é quem dá e quem tira
a vida. Está escrito na Palavra assim: o pó volta ao pó, de onde
era; e o espírito, a Deus, que o deu. Não há fôlego de vida, se não
houver a manifestação, o poder e a graça de Deus.
Então, quero despertar minha Nação. Os debatedores que aqui
estão, que provaram claramente que após haver a interação entre
os corpos masculino e feminino, penetração de espermatozóide,
que há zigoto, há vida, não é a religião, não é o cristão que está
dizendo; quem diz é a ciência, a qual recebe o nosso respaldo.
Mas cheguei aqui, Sr. Presidente, e olhei. Eu gosto de olhar
nos olhos. E com muita simpatia troquei sorrisos com alguns,
sentindo-me muito bem em estar aqui; inclusive com o meritíssimo senhor juiz.
E ouvi, permita-me a minha observação, Sra. Maria José Rosado Nunes, não é contra sua pessoa, muita distinta, mas eu estranhei quando a senhora apresenta-se como representante das
Católicas pelo Direito de Decidir, é um direito; muito bem; e
inicia criticando a posição da Igreja Católica, embora seja livre
para fazê-lo. E de repente é avocada na palavra seguinte o cânon católico, que foi rechaçado, humilhado, desvalorizado pelo
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nosso querido juiz, que quando tomou a palavra disse: como se
pode atender a um documento de 1707? Que valor tem isso? O
senhor jogou-o por terra.
Eu sou pastor, mas eu quero que se respeite a Igreja Católica
Apostólica Romana, que tem posições maravilhosas sobre a vida.
Sr. Presidente, causa-me espécie.
Então, ela chegou dizendo isso. De repente disse que não caberia razões à Igreja Católica. De repente, chega o meritíssimo
senhor juiz, com quem muito simpatizei com seu rosto, sua posição, e trouxe aqui...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Para
concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO – Já, Sr.
Presidente? Ah, se eu tivesse 15 minutos hoje, para descontar
os de ontem.
Ele iniciou dizendo que o Código Canônico de 1707, do Episcopado da Bahia, é obsoleto, e por que se avocar um cânon desse? Depois, disse que o relatório de V.Exa. — que eu li e aprovei,
é excelente, tem juridicidade — é imprestável; como se o jovem
juiz não tivesse equilíbrio.
Ele arrotou arrogância aqui, na nossa palestra; ele disse várias
vezes, ele nos questionou se tínhamos ciência de alguma coisa
que ele já pôde ler. Será que o senhor já leu tudo, senhor juiz?
Será que o senhor leu tudo, conhece tudo? Então, respeite as
limitações dos outros. Há de ter, senhor juiz, sobriedade. Faltoulhe sobriedade. Eu lhe falo até como mais velho, de 62 anos, e
como pastor evangélico. Eu não estou irritado com V.Exa.; eu estou chocado, com a arrogância que V.Exa., meritíssimo, arrotou
nesta reunião.
Ele disse: se é que tem algum valor, a manifestação do Supremo — olhando para nós, como se não tivéssemos qualquer
respeito pela manifestação do Supremo. Precisamos de respeito,
meritíssimo senhor juiz. O senhor saiu dizendo e repetiu que o
relatório é imprestável. Como pode, no parecer, não constar as
informações que V.Exa. levantou?
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Então, o relatório do eminente Deputado Eduardo Cunha
precisaria ter as informações que V.Exa. colheu. É como se só
existisse as suas informações. Acho isso o cúmulo da arrogância,
com todo o respeito a V.Exa.
Sr. Presidente, esta Nação precisa saber que Deus é quem doa
e dá vida e que quem pode criticar, manifestar-se e, de fato, modificar o vosso relatório somos nós que estamos nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Próximo orador inscrito, Deputado Dr. Talmir.
O SR. DEPUTADO DR. TALMIR – Sr. Presidente, gostaria
de elogiá-lo pela sua humildade e pelo seu parecer. Sou também
católico e membro da Frente Parlamentar da Família e Apoio à
Vida. Com o Pastor Pedro, componho diversas frentes parlamentares no Congresso Nacional. Com a minha esposa, Adriana — temos 6 filhos —, ajudei a fundar o setor vida e família
da CNBB. Morei 2 anos na França, sou médico e acompanho os
congressos e as conferências mundiais de população. Infelizmente, nessas conferências mundiais de população é passada
a idéia de uma mentalidade antivida. A Conferência de Bucareste, depois a do México, a do Cairo, todas elas têm chegado a
questionar se a vida do ser humano tem valor ou não.
Nós, no Brasil, não nos podemos deixar influenciar por instituições internacionais que estão financiando, sim, a própria
ONU, no seu saber e no ditar de algumas de suas regras. Temos a
IPPF, Federação Internacional da Paternidade Planejada e a MacArthur Foundation, que denuncio aqui e que, inclusive subsidiam, financiam muitas das pessoas que vêm ao Congresso Nacional falar em audiências públicas.
Sr. Presidente, gostaria que puxássemos alguns dados. Aqui
foi citada a questão da Igreja, mas não adianta falar que o raciocínio vem desde 1800. Durante a visita de Maria a sua prima
Isabel — está na Bíblia —, João Batista estremeceu no ventre com
a alegria da presença do Salvador. Na visita do anjo Gabriel também foi citada a presença de Jesus no ventre de Maria. É muito
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importante entendermos que a Igreja não se faz só com documentos recentes. Há toda uma história a zelar e a preservar. E
São Tomás de Aquino nunca disse que a alma começa no corpo
da menina com 60 dias e no do menino com 40 dias. Aristóteles,
sim, no documento De Anima.
Sra. Maria José Rosado Nunes, Católica pelo Direito de Decidir, é pelo direito de decidir que uma criança nasça com vida ou
que uma criança nasça morta? Faço essa pergunta à senhora.
A decisão de uma pessoa católica quente — não deve ser um
cristão morno, nem frio, mas, sim, quente — é pela vida. E podem ler nas Bem-Aventuranças ou em Magnificats o seguinte: “Tudo
o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazes”. Também está em Matheus, 25.
Então, para sua referência, podemos, sim, ser católicos, ser
favoráveis ao aborto ou não. No entanto, não devemos nos posicionar em cima do muro. Não devemos dizer que somos católicos, que não somos favoráveis ao aborto, mas favoráveis à
descriminalização do aborto, à penalização ou à despenalização.
Não, devemos ter dados mais concretos. O que ocorreu em Portugal e no México não ocorrerá no Brasil. Aqui o aborto não será
legalizado. Aqui o aborto não será legalizado, repito.
Surpreendeu-me, Sr. Presidente, alguns dados contestados
pela próprio Ministério da Saúde em resposta ao Requerimento
de Informação nº 311, de minha autoria, em que é colocado que
a média de abortos por estupro é de mais ou menos 2 mil por
ano, a de abortos clandestinos está mais ao menos ao redor de
250 mil por ano e a morte de mulheres está entre 30 e 53 por
ano. Como a Senadora Heloísa Helena bem disse, não queremos
nenhuma morte. Agora, dados incorretos não podemos ter, porque aqui foi afirmado que 80% do número de mortes pode estar
ligado a aborto clandestino. Isso são dados incorretos.
Agora, surpreende-me também o fato de dizerem que no Brasil não existe a síndrome pós‑aborto. Num mundo globalizado,
se primamos pela verdade científica, temos dados, sim, de que
a síndrome pós aborto existe no Brasil. Não só para a mulher,
mas também para o homem. O homem e a mulher na faixa etária de 5 a 20 anos podem apresentar essa síndrome pós-aborto.
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Depressão, alcoolismo, droga, suicídio, homicídio. O fato de realizarem outros abortos também faz parte do quadro da síndrome pós-aborto. É necessário, sim, que se criem movimentos que
defendam a vida, em que as próprias mulheres que cometeram o
aborto, arrependidas, possam se manifestar.
Temos muitas coisas a dizer, mas, para concluir, como existe
no Brasil o Projeto Tamar, de proteção às tartarugas. Não queremos o projeto matar, Projeto PL nº 1.135.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado, Deputado.
Com a palavra o próximo orador, Deputado Darcísio Perondi.
V.Exa. tem 5 minutos. São 13h20min.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há muitos anos minha posição nesta
Casa é clara em relação à discriminalização do aborto. Eu a defendo e fiz isso aqui ontem à tarde. Segundo, o seu relatório é
pobre sim. V.Exa. fala em constitucionalidade. V.Exa. não foi
ver o espírito do Constituinte, como o do nosso companheiro
de partido, Senador Fogaça, que não estabelece quando começa
a concepção. Na Constituição Federal, de forma nenhuma. É
uma interpretação errada de V.Exa., ou dos pareceres que consultou. E joga para a lei ordinária. Isso é claro e transparente.
Depois V.Exa. confunde leis ordinárias, que é o Código Penal
e o Estatuto da Criança. Realmente é pobre, mas esta Comissão
vai decidir. E como a questão está radicalizada e o movimento
conservador cresceu nesta Casa, é bem possível que o seu relatório seja aprovado. E, se aprovado, é o relatório da Comissão de
Orçamento. Depois, se for a plenário, os Deputados vão concordar ou não. Quero fazer essa observação.
Em terceiro lugar, Leonardo Picciani é um brilhante Deputado. S.Exa. trabalha, tem produção legislativa. Isso é indiscutível. Se S.Exa. se sentiu ofendido de chamá-lo de tutorado por
V.Exa., até peço perdão.
Agora, eu não posso aceitar a campanha que S.Exa. fez ontem
e agora, e V.Exa. corroborou, em relação ao trabalho competente
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do Ministro Temporão. Antes disso, quero dizer que o Ministro
Temporão é um Ministro do PMDB, que faz parte da base do
Governo. Queria ou não V.Exa., ele é e tem apoio, sim, da nossa
Executiva Nacional, da qual faço parte. V.Exa. pode não aceitar,
mas ele tem todo o apoio e é filiado. Não interessa como V.Exa.
colocou, eu quero fazer esse contraponto.
Outra situação. O Rio de Janeiro é o exemplo do caos da saúde
pública. E os nossos governos, durante 8 anos e agora por mais 2
anos, estão lá. Está lá o Governo Estadual, e o Rio de Janeiro é a
segunda ou a terceira economia do Brasil, com uma arrecadação
excepcional, com royalties que o meu Estado queria ter, que o
Amazonas queria ter, que Pernambuco queria ter, e não o tem e
é uma pobreza na área da saúde pública.
E mais. Vou sugerir ao Deputado Leonardo hoje à tarde que
consulte o CIOPS, órgão do Ministério da Saúde que verifica o
cumprimento da Emenda nº 29 por parte dos Estados e Municípios. O Rio de Janeiro não a cumpre e coloca contrabandos,
financiamentos, restaurante popular, casa popular, asfalto. Tudo
isso que dá muito voto, mas não é. Dá voto e também segurança.
Habitação e alimentação são fatores indiretos, condicionantes
da saúde, mas o Rio de Janeiro não cumpre a Emenda nº 29. E,
quando informa, aparece claramente contrabandos que não é só
privilégio do Rio de Janeiro, mas também do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, que não é pobre, e do Paraná, que também não é
pobre. Mas lá no Norte e Nordeste estão cumprindo.
Para encerrar, os níveis da equipe de saúde da família do Estado do Rio de Janeiro são tristes. Nem vou citá-los. E a crise
hospitalar do Rio de Janeiro é o antiexemplo, e o Ministério da
Saúde tem colocado. E até tenho inveja dos recursos que saem
do Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro. Mas é uma má
gestão, uma má aplicação, desvio de recursos para outras áreas.
Então, não pode servir de exemplo.
O Ministro Temporão tem alta qualificação, e temos que respeitá-lo. Podemos discutir isso dentro do partido, mas temos de
respeitá-lo publicamente.
Deputado Leonardo Picciani, eu disse aqui que respeito e admiro a sua qualidade legislativa. Se V.Exa. sentiu-se ofendido
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Cumprimento o Deputado Darcísio Perondi pela humildade que
teve de ter retirado uma expressão que possa ter sido considerada pejorativa. Isso só engrandece a sua atuação Parlamentar,
como grande Parlamentar que S.Exa. é. Só gostaria de tecer alguns comentários a V.Exa., se me permitir, mas permitirei que
os replique, se assim o desejar.
Em primeiro lugar, quero falar do Rio de Janeiro. Aquele Estado foi Capital da República, herdou tudo aquilo que existia na
Capital da República e tem hoje em sua folha de pagamentos
mais de 55% de aposentados. O Estado do Rio de Janeiro tem
consumido 55% do total de sua folha de pagamento com funcionários inativos. O Rio de Janeiro, diferentemente dos outros
Estados, não tem o limite de 13% sobre as arrecadações para pagamento da dívida, porque extralimite tem 8,5%. O Rio de Janeiro gasta 21,5% do total de sua arrecadação com o pagamento
da dívida, sendo que a folha de pagamento total consome 60%
da arrecadação.
Com base nesses números iniciais, V.Exa. — apesar de ser médico, conhece as contas tão bem quanto eu — sabe que é impossível a situação financeira do Rio de Janeiro ser de prosperidade,
assim como a do Estado de V.Exa., que, como bem ressaltou,
também não tem o cumprimento adequado, realmente não tem,
e passa por dificuldades, muitas delas causadas pela compensação das exportações. O Estado de V.Exa. é exportador e se prejudica frontalmente pela não recuperação, perante o Governo
Federal, dos créditos de exportações.
Cada Estado tem suas mazelas, cada Estado tem seus problemas. Infelizmente, a Federação se transformou em algo em que
os Estados atuam isoladamente com os problemas, e a arrecadação fica concentrada no ente federativo da União.
As mazelas são essas. Nunca houve, por parte de nenhum Governo do PMDB, nem mesmo do atual, com o qual nem tenho tanta
interação como tive com o passado, qualquer responsabilidade pela
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porque o chamei de tutorado pelo Deputado Eduardo Cunha,
peço perdão a V.Exa.
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falta de aplicação de recursos, porque não há recursos. Esses recursos faltam, mas precisam existir, tanto que votamos a Emenda nº
29 tirando algo que sabemos que vai causar ao Estado do Rio de
Janeiro uma despesa de 100 milhões por mês a mais, somente com
a exclusão da folha de pagamento dos inativos. Quero deixar isso
bem claro, para que V.Exa. saiba quais são os números reais e V.Exa.
os conhece.
Em segundo lugar, respeito a opinião de V.Exa. sobre meu
parecer. Isso será debatido pela Comissão. V.Exa. não nem eu
somos juristas especializados. Não vamos debater no âmbito jurídico, pois Comissão o fará apropriadamente.
Com relação a S.Exa. o Ministro José Temporão, embora não
se trate de eu concordar ou não, tudo o mundo sabe — é público
e notório — que o PMDB foi barriga de aluguel do Sr. Temporão.
Não foi indicação do PMDB. Pode estar protegendo-o hoje, não
porque o está tentando o proteger. Não há nenhuma deliberação
de executiva nacional. Desconheço. Mas o PMDB hoje age — e
eu votei e trabalhei para aprovar a Contribuição Social para a
Saúde —, para tentar fazer entrar mais recursos para a saúde,
porque nós queremos proteger a saúde brasileira e não o Ministro José Temporão. Nós queremos proteger os recursos a serem
aplicados na saúde brasileira, não o Ministro Temporão. Que isso
fique bem claro. E eu mantenho a posição afiançada, com todo
respeito a V.Exa., que o merece, uma pessoa com quem tenho o
prazer de conviver dentro da bancada, apesar de qualquer divergência que possamos ter. Se V.Exa. quiser falar...
Gostaria de, agora, passar a palavra, dentro da mesma ordem
original, para que os convidados, por 5 minutos cada um, possam
fazer sua exposição e responder a qualquer pergunta ou abordar
qualquer tema sobre o qual não tenham falado anteriormente.
Vou começar pela mesma ordem. O Sr. Pedro Abramovay se
retirou, mas ficaram 3 de cada lado, o que dá a mesma igualdade,
o tempo igual.
Com a palavra o Sr. Roberto Arriada Lorea, que dispõe de
5 minutos.
Vou colocar a mesma ordem originária. Vou fazer a mesma
coisa que fiz na audiência de ontem. O mesmo procedimento de
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O SR. ROBERTO ARRIADA LOREA – Obrigado, eminente Presidente dos trabalhos, Deputado Eduardo Cunha. Reitero meu absoluto respeito a V.Exa., que agora se converteu em
admiração, pelo modo isento e magistral como conduziu os
trabalhos durante os debates.
Tenho apenas 5 minutos para responder a mais de 15 de argumentação. Então, evidentemente, não vou poder dar conta de
tudo, mas quero, resumidamente, responder.
Houve um equívoco ao dizerem que eu havia agredido o Código Canônico. Não, não fiz isso. Eu me referi a um texto jurídico, que são as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia
de 1707. Mas está tudo gravado. Então, não há equívoco sobre o
que eu disse. Eu não preciso responder aquilo que eu não disse.
Eu trouxe, modestamente, uma obra, um coletânea que eu
organizei, que se chama Em Defesa das Liberdades Laicas. Até
conversava antes com a Heloísa Helena nesse sentido. Não há
equívoco. Defender o Estado laico não é defender a adoração do
Estado laico em si mesmo. É defender o Estado laico como ferramenta para assegurar as liberdades laicas. E não há aqui — eu
lhes asseguro — nada contra a religiosidade. Muito pelo contrário. Há, sim, a proteção à liberdade religiosa, como também às
liberdades laicas. E como se dá isso? Como o Estado laico deve‑se
portar diante de diferentes credos?
Ouvi aqui o Deputado Pastor Pedro Ribeiro e o Deputado Dr.
Talmir referirem‑se a seus deuses. S.Exas. estão muito bem referindo-se a suas crenças religiosas. Agora, seria importante, pareceme, para um debate efetivamente democrático, que ouvíssemos
outras pessoas que pudessem também ter a mesma liberdade.
A Deputada Heloísa Helena se referiu também a algum aspecto espiritual, buscando contemplar a diversidade, mas ela não se
completa, infelizmente, se nós não tivermos aqui, nesta Mesa,
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ontem vou fazer hoje. Ontem, começou por aquele lado. Lá, de
outra forma, foi também naquele lado. Hoje, começou por esse
lado. A segunda rodada é também por esse lado. Estou sendo
equânime até na divisão das ordens.
Por gentileza, Sr. Roberto. São 15h32min.
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uma mãe-de-santo, se não tivermos aqui alguém representando
o judaísmo, o islamismo. Eu já me referi às nossas etnias indígenas. Vamos trazer um xamã, um pajé. Ou as suas divindades são
menos importantes do que a do nobre Deputado? A pergunta é
retórica. Evidentemente o Deputado não pensa isso. Porque senão, se fosse diferente, se apenas católicos e evangélicos tivessem
o dom da palavra e pudessem falar — vejo que eu e a Senadora
Heloísa Helena concorda, convergimos nesse aspecto, pelo que
ouvi de sua fala —, estaríamos criando uma discriminação religiosa, vedada pelo art. 5º, sobre o qual muito se falou ontem e
hoje. Vamos ler o inciso VI do art. 5º: inviolabilidade da consciência e da crença.
Então o que acontece? Foi chamado algum agnóstico, algum
ateu, para defender o ateísmo? Algum adventista? O adventista
eu posso fornecer. Trata-se de um peruano, um jurista, adventista do sétimo dia que tem um texto sobre o Estado laico. Vamos,
sim, contemplar a religiosidade, mas na sua diversidade, e não
trazer um bloco religioso como se representasse essa imensa diversidade, com todo o respeito, com todo o acolhimento a todas
as crenças. Daí porque o Estado democrático de direito não pode
se filiar a uma ou outra doutrina religiosa.
O Deputado Eduardo Valverde fez uma observação que me
comoveu, porque essa é a distorção feita no Brasil de hoje: ou
se é religioso ou se é laico. Foram colocados de um lado os religiosos, e do outro os laicos. Não acredito que seja assim, e posso
citar um debate sobre um livro chamados Os que Crêem os que
Não Crêem, com o Cardeal Martini de um lado e o intelectual
Umberto Eco de outro. O que se mostra? Mostra-se que há várias
formas de vivenciar sua religiosidade, há várias formas de conviver na diversidade. E acredito que queremos para o Brasil do
século XXI uma convivência harmônica. Não estamos propondo
sectarismos, em que teremos de ver quem domina quem, qual
convicção se sobrepõe a qual, daí porque gostaria de concluir
no pouco tempo que tenho para responder todas essas questões.
O Deputado Leonardo, ao trazer a questão jurídica, se diz
perplexo com relação a que direito esse projeto estaria contemplando. Infelizmente S.Exa. não está presente, mas vou
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III – a dignidade da pessoa humana.
Dignidade da pessoa humana. É isso o que esse projeto está
defendendo. Reiterando, a pessoa pode ser religiosa e laica.
Não lembro se foi o senhor ou seu colega que quis saber como
posso ter uma crença e defender o aborto. Eu digo: respeitando
o direito de quem pensa diferente de mim, não querendo impor
minha crença religiosa ao outro. Por quê? Porque a fé — e quem
crê saberá vivenciar essa experiência — não pode ser imposta por
lei, até porque seria uma coação estatal em matéria religiosa, o
que é vedado pela Constituição em seu art. 5º, o mesmo artigo
que fala da inviolabilidade da vida e da liberdade de consciência
e crença.
Essa é a primeira das liberdades. Porque as guerras religiosas...
Houve o tempo em que a religião do rei era a religião do povo,
ou a pessoa era morta, depois o tempo em que quem acreditava
em outro deus que não o do rei era mandado embora do País,
depois se passou a conviver de maneira harmônica. E cada vez
mais temos que conseguir contemplar no Estado Democrático
de Direito a convivência harmônica. Não há como acolher uma
ou outra.
Lamento — não desqualificando o discurso religioso, só
quem não ouviu a minha fala poderia dizer algo assim, só quem
não leu o que escrevo pode dizer uma coisa dessa, muito pelo
contrário —, mas não se pode confundir o Estado defender a
liberdade religiosa com o Estado laico fomentar a religiosidade.
São coisas diversas.
Agradeço a todos e me coloco à disposição para sempre retornar a este plenário, o que me deixa muito honrado, e gostaria,
sim, de participar de uma nova audiência em que toda a diversidade religiosa fosse contemplada.
Obrigado.
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deixar registrado o que diz o inciso III do art. 1º da Constituição Federal:
Art. 1º .............................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Tem a
palavra o Sr. Paulo Leão, por 5 minutos. São 13h38min.
O SR. PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO JUNIOR – Sr.
Presidente, inicialmente quero agradecer, mais uma vez, à Comissão de Constituição e Justiça o convite e dizer que há no
parecer de V.Exa. várias citações de renomados juristas.
José Afonso da Silva, no curso de Direito Constitucional Positivo, ao interpretar o caput do art. 5º da Constituição Federal, é
expresso no sentido de dizer que, embora não esteja ali expressamente referida a defesa da vida desde a concepção, tal qual está
redigido não pode afastar a proteção da vida desde o início da
existência. O início da existência é dado pela ciência embriológica, ciência biológica, e não há dúvida, conforme dito e reconhecido expressamente pelo Ministro Carlos Ayres Britto, que se dá
com a fecundação. O Ministro apenas faz referências a metamorfoses, que não existe no desenvolvimento humano, talvez em outras espécies, como borboleta, girino etc. No ser humano há um
desenvolvimento contínuo e gradual. Então, o direito à Constituição defender a lei, sem dúvida, está plenamente conforme.
Quanto ao Estado laico, é uma conquista do nosso evolver
histórico e democrático um Estado que não esteja vinculado a
uma determinada religião. Mas a Constituição Federal brasileira,
ao se proclamar como não vinculada a nenhuma religião, invoca
expressamente em seu preâmbulo a proteção de Deus, estabelece
a garantia da educação religiosa, que, aliás, parece que não vem
sendo cumprida efetivamente. Ou seja, é um Estado não vinculado a uma determinada religião, mas aberto a diversos credos
religiosos, o que é extremamente saudável e desejável, sem a menor sombra de dúvida. O que me parece extremamente perigoso
é que uma pequena minoria, ao invocar o Estado laico, invoque conjuntamente e acoplado a isso determinada ideologia que
pretende desvincular o raciocínio jurídico de valores humanos,
culturais e éticos que fazem parte da nossa Constituição.
Quanto à questão da síndrome pós-aborto, há diversos estudos
que mostram a tragédia que é o aborto para a mulher e, de certo
modo, também para o homem, ainda que de maneira certamente
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menos expressiva, inclusive na repercussão de suicídios e conseqüências para o aparelho reprodutor, para a psique e a psicologia
da mulher. Há diversos estudos que foram referidos e que podem
ser consultados.
A criminalização do aborto é, sim, um fator de dissuasão da
prática do aborto. E óbvio, e acredito que nisso estamos de acordo, que não há de ser o único elemento. Com certeza, não. Mas,
sim, é um elemento da maior importância. Vejam a Espanha, que
em 1985 legalizou o aborto, e ano a ano, ininterruptamente, não
pára de crescer naquele país a prática do aborto. Em 2007, a Espanha atingiu a marca de 100 mil abortos. O mesmo ocorre na
Grã-Bretanha e ocorreu nos Estados Unidos, conforme já foi dito.
No Brasil, foi constatada no SUS uma diminuição do atendimento de casos de abortamento. No início da década de 90 —
isso foi publicado por um estudo encomendado pelo Ministério
da Saúde, o relatório preliminar foi publicado na Internet no Dia
Internacional da Mulher do ano passado —, falava-se na faixa
de 350 mil atendimentos/ano no SUS em razão de aborto. Atualmente, está na faixa dos 250 mil e mais da metade desse número
é de abortamentos espontâneos, expressamente constantes da
relação do SUS. Ora, como, com base nisso, vai-se falar em 1 milhão, 2 milhões de abortos?
Vejam que nos Estados Unidos, que têm uma população cerca
de 50% maior que a do Brasil e recursos técnicos incomparavelmente superiores, desde 1973 existia uma cultura abortista inteiramente disseminada e que, até há pouco, permitia inclusive
o aborto de terceiro trimestre. Recentemente isso foi proibido,
inclusive pela Suprema Corte, que considerou o aborto de terceiro trimestre como infanticídio, conforme consta desse projeto
de lei que está sendo votado nesta Casa, ou seja, matar a uma
criança após o período de sua viabilidade extra-uterina, em que
ela poderia sobreviver fora do útero.
Gostaria de dizer, mais uma vez, que, de nossa parte, há todo
respeito e toda consideração para com a mulher. Entendo eu,
pessoalmente, que em outra ocasião há de se modificar o tipo
penal para fazer expressa referência ao homem. Embora isso já
seja aplicado pelos tribunais com base nos princípios gerais do
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Direito Penal, entendo que seja educativo constar expressamente o homem, porque, sem dúvida, não há de ser a mulher que
há de levar tão-somente essa incidência penal. Nós, homens,
devemos estar inseridos nisso, inclusive, para lutar pela vida das
crianças que correm o risco de serem abortadas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado pelo respeito ao tempo. São 13h44min.
Próxima oradora, Sra. Maria José Rosado Nunes. V.Sa. dispõe
de 5 minutos.
A SRA. MARIA JOSÉ ROSADO NUNES – Em primeiro
lugar, quero dizer que sou muito feliz por haver nascido no
século XX e não no tempo da Inquisição, senão acredito que
haveria pessoas que gostariam de me ver queimada na fogueira.
Nesta mesma Casa do povo, houve o caso de um padre católico
que me agrediu. Não fossem os seguranças da Casa me protegerem, não sei o que teria acontecido.
Foi aqui lembrado trecho da história bíblica de Maria e João.
Acredito que, evidentemente, a gestação de Maria já estaria
bem adiantada, quando sabemos que o feto se mexe na barriga
da mãe. Trata-se de uma gestação adiantada e voltarei depois a
essa questão.
Quero também voltar à questão da democracia. Na minha
concepção, como democrata que sou, acho que os grupos religiosos têm todo o direito de se manifestar, de fazer pressão para
que suas idéias sejam contempladas, mas não têm o direito de
mistificar e falsificar. Ora, este ano mesmo, para dar um exemplo, durante a Campanha da Fraternidade no Rio de Janeiro,
foram distribuídos bonecos com características de bebês, para
induzir as pessoas a acreditarem que se tratava de embriões, fetos ou mesmo zigotos. A própria Igreja Católica fala do recurso
à consciência informada. Portanto, esse tipo de mistificação é
um desserviço que a Igreja presta à população, assim como esses vídeos absurdos que mostram sangue correndo, uma criança,
um bebê sendo cortado, quando estamos falando de zigoto, de
embrião e de feto.
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Quero ainda voltar à questão das mulheres. Não sei quais mulheres a Senadora Heloísa Helena conhece, as que são mais próximas ou distantes dela. Não sei. Conheço mulheres do meu trabalho na Universidade, mulheres feministas, da minha família,
do movimento social, das comunidades eclesiais de base. Estou
segura de que essas mulheres que conheço no Brasil inteiro, ainda que houvesse uma legislação permissiva no Brasil, não abortariam no nono mês. Pelo que conheço, as mulheres brasileiras
são capazes de decidir, e mostram isso cotidianamente, segundo
princípios éticos, segundo princípios morais e até segundo princípios religiosos, uma vez que a maioria das mulheres que abortam são católicas e não deixam de ser católicas por isso. Aliás,
anos atrás, uma freira católica defendeu publicamente o direito
das mulheres, inclusive falando das mulheres pobres, de recorrerem ao aborto. Ela continua freira católica. Isso significa que,
de fato, há uma possibilidade enorme de discussão dessa questão
dentro da Igreja.
Quero ainda dizer que falo do que conheço. E vou-me permitir, dado o caráter do debate, a dar uma informação de cunho
absolutamente pessoal. Fui freira católica durante mais de 20
anos, conheço muito bem a doutrina católica, a moral católica,
conheço a Teologia e conheço a Bíblia. Portanto, quando falo,
falo de forma informada.
É claro que Aristóteles falou antes de São Tomás de Aquino,
porque sabemos que Tomás de Aquino escreveu com base nas
idéias de Aristóteles. Mas o dado que foi colocado está na suma
teológica, basta abri-la e verificar.
Quero ainda dizer algo que já disse numa audiência pública
anterior: que sempre acusam a nós, que somos favoráveis à vida
das mulheres, somos pela vida, de receber dinheiro estrangeiro
e americano. Católicas pelo Direito de Decidir recebem dinheiro
dos Estados Unidos. Não há problema algum nisso! Nossas contas são abertas, todos podem vê-las! Há pouco tempo, alguém
tentou saber das contas de grupos pró-vida e foi ameaçada. Mas
quero dizer outra coisa. Já estive aqui em audiências da Câmara
em que havia gente, que felizmente hoje não está, hoje o ambiente é bem mais tranqüilo, trazendo cartazes em que estava
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escrito abortion kills e outros em inglês. E pergunto: quem financiou todo esse material em inglês?
Concluindo, quero trazer uma história que vou contar muito
rapidamente. Há pouco tempo, uma mulher muito próxima a
mim e que conheço bem, que é heterossexual, casou-se com um
homem, engravidou e foi ao médico. Após ser examinada, e a
gravidez já estava mais avançada, ele lhe disse que o bebê iria
morrer ao nascer por ter problemas genéticos seríssimos. Qual
foi a decisão dessa moça? Ela disse: “Eu quero manter essa gravidez”. De fato, a criança nasceu e morreu.
Eu peço às mulheres que não possam, não queiram levar
avante uma gravidez, que tenham o mesmo direito dessa moça
de interromper o processo gestacional. É essa equanimidade de
direitos que peço para todas as mulheres brasileiras em defesa
das suas vidas.
Era isso que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Chamo
agora a Sra. Lenise Garcia, a quem concedo 6 minutos, pelo
acréscimo. São 13h51min.
A SRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA – Muito obrigada.
A palestrante que me antecedeu agradeceu por ter nascido no
século XX, então, quero agradecer por ter nascido, por não ter
sido abortada.
Quero também agradecer ao Deputado Pastor Pedro por ter
defendido o que eu disse sobre o Código de Direito Canônico e
fazer 2 esclarecimentos.
Primeiro, na mesma fala, fui absolutamente explícita ao dizer
que o Brasil é governado pela nossa Constituição e pelas leis feitas nesta Casa. Ou seja, de modo algum, fiz referência ao Código
de Direito Canônico dizendo que ao mesmo caberia definir qualquer coisa em relação ao povo brasileiro enquanto povo brasileiro. Avoquei o Código de Direito Canônico, que, esclareço, é de
1983, e a esse Código vigente, de 1983, cabe, sim, definir quem é
católico e quem não é. Obviamente cabe à Igreja Católica definir
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quem é católico, e foi nesse sentido que o utilizei. Aliás, também
foi feita uma referência estranha ao Vaticano, e esclareço que o
Vaticano é um Estado soberano e que não fica na Itália.
É interessante que foi levantada aqui, em várias falas, a questão de um desrespeito da atual lei ao direito da mulher. De que
direito se está falando? Não é um direito que a lei lhe dê porque
justamente se a lei não lhe dá o direito, não haveria o que ser desrespeitado, e obviamente não é um direito que ela tenha por natureza porque ninguém tem direito à vida do outro. Então, não está
sendo desrespeitado absolutamente nenhum direito da mulher.
Outra questão que foi colocada é que haveria no aborto uma
violência contra a mulher. Está-se invertendo aí quem faz a violência, porque o aborto é uma violência feita pela mulher contra
seu filho! Não entendo como isso possa ser invertido. Aliás, acho
muito interessantes os dados trazidos pela minha colega Debora
Diniz e gostaria de saber dela onde foi publicado esse trabalho,
porque, quando saiu no site da UnB, fui procurada pela imprensa querendo que eu o comentasse, como também professora da
UnB, e não consegui encontrá-lo. Então, se você puder, gostaria
muito que me informasse a respeito.
De acordo com os dados trazidos pela minha colega Debora
Diniz, em média, a mulher que aborta tem entre 20 e 29 anos, é
casada e católica. Então, quero entender que violência ela sofreu.
Não estou entendendo que violência essa mulher sofreu que a
leve a ter de abortar! Então, a meu ver, isso é, como disse antes, o
aborto sendo usado como método não digo contraceptivo, porque a concepção ocorreu, mas como método de controle de natalidade, e isso não é violência alguma a não ser contra à criança.
Foi citada aqui a Constituição, e eu a peguei aqui com meu
amigo Paulo Leão, que mais de uma vez já comentou a respeito.
Cita-se muito o art. 5º, mas também é muito interessante o art. 3º
da Constituição, que diz:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
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IV – promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Então, o aborto é uma discriminação por idade. Sendo assim, ele vai contra ao art. 3º da nossa Constituição Federal.
Na verdade, dentro de todo esse contexto não existe nenhum
desrespeito a direito nenhum na atual legislação. O que existe é
que está sendo resguardado um direito humano inalienável, que
é o direto à vida. Esse direito tem de continuar a ser preservado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Ficou
ainda um minuto para vocês, mas fica para a próxima.
A próxima oradora é a Sra. Debora Diniz. O início é às
13h56min.
A SRA. DEBORA DINIZ – Muito obrigada.
Há 5 pontos que gostaria de comentar e que foram citados em
todo o debate. O primeiro refere-se a 2 perguntas sobre onde estão os dados. Os dados são públicos, são do Ministério da Saúde,
foram publicados em formato de livro e CDs e são divulgados
a cada pessoa que faz uma requisição formal ao Ministério da
Saúde. No site http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livreto.pdf é possível ter acesso a versão eletrônica da publicação.
Os dados, como já disse, são públicos, Senadora. São 2.165 estudos que estarão disponíveis para V.Exa. fazer uma futura revisão,
caso queira checar a qualidade dos dados.
Como eu disse, nesses estudos, que não foram produzidos por
nós, não há qualquer evidência de uma síndrome pós-aborto.
Como pesquisadora, eu levantaria uma contra-hipótese. Esse talvez seja um diagnóstico que não está nos catálogos médicos, mas
talvez nos religiosos. Em contextos de repressão moral, mulheres
vinculadas talvez às comunidades morais a que pertençam aos
debatedores desta mesa experimentem e relatem esse fenômeno,
mas isso não está em nenhuma evidência científica no Brasil.
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O segundo ponto que discutimos aqui foi sobre democracia,
e eu faria novamente um aparte sobre o que a Sra. Maria José
Rosado disse, que já experimentou ameaças por debater aborto.
Comigo ocorreu não apenas isso. Já tive de apresentar inclusive
queixa-crime contra pessoas que me agrediram. Essa pergunta
nos mostra o que está por trás deste debate: por que esse é um
tema tão difícil de ser discutido? Temos 2 compreensões de democracia. Uma que foi colocada aqui em vários momentos de
que democracia é a representação da maioria. Democracia também é a proteção da nossa menor minoria. Por isso que um tema
como aborto não se presta a uma idéia de plebiscito, não é a
vontade da maioria que garante a dignidade da pessoa humana. O princípio ético que estamos discutindo e que tem que ser
seriamente discutido é em que medida proibir o aborto não é
uma violação da dignidade da pessoa humana. E esse sim é um
princípio dentro do nosso marco constitucional.
A laicidade, então, tem uma esfera privada e uma esfera pública. Como esfera pública é garantir essa representatividade religiosa que vimos aqui. Mas ela tem uma esfera de garantia da ética
privada de cada um de nós. A dignidade passa por escolhermos o
sentido da nossa existência, da nossa vida. A maternidade é uma
experiência central para a vida de uma mulher, como mostrei
nos dados. São mulheres que sabem o que é a maternidade. Elas
já tiveram um filho e decidem o momento da sua vida como um
ato de responsabilidade reprodutiva. Ninguém mencionou aqui
o aborto como método contraceptivo ou de qualquer outra forma, como se tentou inferir nas últimas observações. Eu diria que
é um ato de responsabilidade daquelas que conhecem o que é a
maternidade, ou daquelas que têm expectativa do que vem a ser
e que decidem o momento de ter um filho.
Na verdade, o princípio da laicidade garante a nossa expressão democrática, garante a diversidade, garante a liberdade de
pensamento. Violá-lo é violar uma regra fundamental do funcionamento da nossa vida pública. Por fim, Dra. Lenise Garcia, em
ciência, principalmente em Estatística, média não se confunde
com moda. Quando eu disse que, em sua maioria, as mulheres
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tinham entre 20 e 29 anos, eu jamais disse média. É moda, é algo
que mais aparece nos estudos.
Eu jamais falei em violência, em mulheres violentadas. Quando as mulheres se referem a aborto e à decisão de interromper a
gestação, fazem referência ao principio ético — que eu gostaria
ver contra-argumentado nesta Mesa — o da dignidade da pessoa
humana, o que passa pela garantia de proteção a direitos sociais
e individuais, mas também pelo reconhecimento de que há matérias que são de ética privada. O sentido da vida, da constituição de família e do que acreditamos ou deixamos de acreditar
não é o Estado que determina por nós.
É isso o que garante a nossa diversidade, num debate com um
pastor ou com pessoas agnósticas. É essa a garantia que queremos.
Por fim, repito que também discordo da inferência de que
mulheres viriam a abortar aos 9 meses. Os estudos brasileiros
mostram que a moda (regra estatística) é as mulheres interromperem, mesmo em contexto de ilegalidade, até 2 meses. As mulheres também fazem avaliações éticas sobre a experiência por
que vão passam e sobre a decisão que vão tomar.
Finalmente, eu devolvo a pergunta aos Deputados que na semana que vem avaliarão o parecer do ilustre Deputado-Relator.
O dado brasileiro mais seguro não é de 200 mil, nem de 1 milhão, mas de 3,7 milhões de abortos. Esse é o melhor estudo com
técnica confiável, com técnica de urna, divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde e publicado há quase uma década
no Brasil a partir de um estudo piloto no Rio Grande do Sul. Esse
é público, não está sendo divulgado por nós. Talvez muitos não
conheçam o debate científico.
Minha pergunta é: seriam 3,7 milhões de mulheres presas? Eu
devolvo a pergunta: como vamos garantir a dignidade humana
dessas mulheres, que pedem ao Congresso Nacional o reconhecimento de um dos princípios mais fundamentais da vida democrática e do Estado laico?
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Obrigado.
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A SRA. HELOÍSA HELENA – Primeiro, quero dizer ao Dr.
Roberto Lorea, que reivindicou a presença de outras identidades religiosas — e eu até compreendo que o tenha feito —, que
eu tenho certeza de que, mesmo entre as concepções religiosas,
talvez se tivesse de abrir espaço para lados distintos dessas concepções, até porque uma das mais belas formulações a que eu
assisti contra a legalização do aborto foi de uma umbandista
presente no lançamento da nossa Frente. Então, talvez devessem estar, entre os católicos ou os evangélicos, um lado contra
e outro a favor; ia ficar difícil de fazer o debate, mas eu compreendo perfeitamente essa reivindicação e dela compartilho.
Segundo, se algum Deputado ou Deputada, Senador ou Senadora, quiser apresentar um projeto para deixar claro que, diante
da gravidez indesejada, a mulher terá o filho e caberá ao homem,
o pai, cuidar dele, eu serei absolutamente favorável. O que não
dá é para abortar porque é uma gravidez indesejada, porque não
há responsabilidade masculina. Portanto, vamos votar favoravelmente ao projeto que, no caso de gravidez indesejada, disser
que mulher tem o filho, mas obriga o homem a cuidar dele. Isso
para deixar claro que não existe nada de hipocrisia quanto ao
esse problema.
Há uma outra questão que acho extremamente importante. A
senhora que me antecedeu perguntou quantas mulheres eu conheço. Eu conheço muitas mulheres. Conheço mulheres maravilhosas, mulheres simples, mulheres do povo, que não se dobraram, que não se venderam, que não se acovardaram, que criaram
seus filhos enfrentando e desbravando caminhos inimagináveis.
E essas mulheres maravilhosas também não fizeram aborto. Então, não dá para se colocar que é mulher maravilhosa quem faz
e mulher condenável quem não faz. Isso não fica muito bem.
Quero referir-me ainda a questão que não abordei na minha
fala, e eu trouxe até alguns slides dos estabelecimentos de saúde
para ilustrar. É muito importante deixar claro que existe um mercado palpitando e interessado na legalização do aborto. Muitos
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dos cuidados relacionados a homens, mulheres, crianças, jovens
ou idosos no Brasil não são feitos pelo setor público. Portanto,
há muitos organismos nacionais e internacionais, muita gente
capitalista e reacionária que quer mesmo a legalização, para que
possa fazer o procedimento que o Sistema Único de Saúde não
faz e não fará, mas pagará com dinheiro público empresas privadas para fazê-lo.
Sobre a questão da dignidade da pessoa humana é difícil dizer: defendo o aborto porque defendo a dignidade da pessoa humana. Quer dizer que quem é contra o aborto não é favorável à
dignidade da pessoa humana? Não dá para dizer isso.
Peço que sejam exibidos os slides.
Estou defendendo a dignidade das mulheres e a dignidade
dessas pequenas pessoas humanas, que, infelizmente, foram
abortadas. São seres humanos também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Peço
respeito. Um momento, Sra. Senadora. A contagem do tempo
está interrompida.
A SRA. HELOÍSA HELENA – Não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Sra. Senadora, é uma questão de respeito à Comissão.
A SRA. HELOÍSA HELENA – Só quero dizer a V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – O prazo
está interrompido. Vou pedir à Segurança que convide...
A SRA. HELOÍSA HELENA – Não, eu não quero. Eu ficaria
muito triste se as pessoas fossem convidadas a se retirar. Eu só
espero que as pessoas não usem de violência contra mim.
O SR. PEDRO RIBEIRO – A verdade dói. A verdade está estampada na tela: o derramamento de sangue inocente. A verdade
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Cunha) – Está
concluída, antes do tempo, a apresentação.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os convidados a
presença e a disposição em debater tema tão polêmico.
Reconheço que os sentimentos mais exaltados podem se manifestar, o que não é nosso desejo. Lamento profundamente o
episódio das manifestações — apesar da reiterada advertência —,
ao contrário do que ocorreu ontem, quando todos atuaram com
respeito, mesmo com posições divergentes. Tenho as minhas posições e respeitei às dos demais, dando tratamento equânime a
todo mundo.
Não posso admitir que nesta Comissão ocorra esse tipo de
comportamento por parte da platéia. Desde já, vou prevenir de
que, à primeira manifestação que houver na votação do projeto,
deixarei a sessão restrita aos Parlamentares. Não vou admitir interferência na votação por meio de apupos nem aplausos nesse
dia. Os Parlamentares é que deverão se pronunciar.
Quero deixar bem claro que se alguém pensa que vai organizar
manifestação para coagir qualquer Parlamentar para a posição A
ou B, não terá guarida desta Presidência. É o alerta que faço.
Convoco reunião ordinária da Comissão a realizar-se terçafeira, dia 8 de julho, às 11 horas. A pauta será encaminhada aos
gabinetes parlamentares por meio eletrônico, na sexta feira.
Está encerrada a reunião.
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dói, mas doa a quem doer, temos de mostrar a realidade e o esforço de muitos em exterminar vidas.
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