
Democracia, justiça, direitos humanos

Uma sociedade democrática desafia dogmas, mitos e padrões culturais retrógrados.

Uma sociedade baseada em direitos humanos reconhece a permanente
necessidade de estender a todas as pessoas, independente de seu sexo, raça
ou etnia, idade, orientação sexual ou condição social, os meios de exercê-los.

Uma sociedade justa, assegura a todas as mulheres a possibilidade de tomar as melhores
decisões para sua vida, a ter uma vida saudável, ter ou não filhos como um direito à escolha.

Por isso, as redes e organizações que apresentam esta proposta desafiam a um amplo debate
sobre a descriminalização e a legalização do aborto no Brasil, como parte dos direitos sexuais

e reprodutivos das mulheres.

Afinal, essa é uma escolha das mulheres, que a sociedade deve respeitar e o estado garantir.



As importantes razões:

Proposta de Projeto de Lei 2010
Estabelece o direito à interrupção voluntária da gravidez.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

- Toda mulher tem direito a decidir sobre a interrupção voluntária da gravidez durante as primeiras doze semanas do
processo gestacional.

- Toda mulher tem direito à realização do procedimento de abortamento nos serviços públicos e privados de saúde,
nas condições determinadas pela presente lei.

- Fora do prazo estabelecido no artigo 1º, toda mulher tem direito a decidir sobre a interrupção da gravidez nos
seguintes casos:

Se a gravidez for resultado de violência sexual;

Se sua saúde estiver em risco;

No caso de diagnóstico de má-formação congênita incompatível com a vida ou de doença fetal grave e incurável.

- Será requerido o consentimento informado da mulher, expresso por escrito, previamente à realização do proce-
dimento de abortamento nos casos previstos na presente lei.

- Os serviços de saúde públicos e privados garantirão o acesso aos procedimentos mencionados nos artigos 1º e 3º,
em igualdade de condições com outros procedimentos em saúde, mantendo profissionais qualificados, instalações e insumos
adequados.

- Os profissionais de saúde que manifestem objeção de consciência para intervir nos atos médicos relacionados na
presente lei, deverão expressá-la às instituições a que pertençam dentro do prazo de trinta dias corridos contados a partir da
promulgação da presente lei. Os profissionais que não tenham expressado objeção nos termos estabelecidos não poderão se negar a
realizar os procedimentos. Em todos os casos a autoridade responsável pelo serviço de saúde deverá garantir a realização do
procedimento.

- As práticas profissionais estabelecidas na presente lei se tornam efetivas sem nenhuma necessidade de autorização
judicial prévia ou complementar.

- Em caso de interrupção de gravidez a ser realizada em uma mulher com idade inferior a quatorze anos será
necessária a anuência de ao menos um de seus representantes legais ou em sua ausência ou inexistência, de seu tutor ou curador. Em
todos os casos a jovem deverá ser ouvida e diante de qualquer outro interesse será considerado primordial a satisfação do interesse
superior da jovem no seu pleno gozo de direitos e garantias consagrados na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e no
Estatuto da Criança e doAdolescente.

- Se se tratar de uma mulher incapaz será requerido em juízo o consentimento informado de seu representante legal.

- Revoga-se o artigo... do Código Penal.

- Revoga-se o artigo... do Código Penal.
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I – Situação do aborto no Brasil

A legislação brasileira sobre aborto, que data de 1940, permite
sua prática atualmente em apenas em 2 casos: se não há outro meio
de salvar a vida da gestante ou se a gestação é produto de estupro.
Essa legislação é semelhante, às de países como Panamá (América
Central), Sudão e Mali (África). O Brasil está no grupo dos 69 países
do mundo com legislação mais restritiva (Center For Reproductive
Rights). Enquanto aguardam que o STF julgue a possibilidade de
interrupção de gestação em casos de fetos anencéfalos sem
necessidade de autorização judicial, as mulheres pobres, usuárias
dos serviços públicos de saúde, são obrigadas a ter que recorrer à
justiça para solicitar a autorização deste procedimento. É um
processo, em geral, burocrático e lento e, ainda, corre-se o risco de
negação da autorização, mesmo que haja recomendação médica,
pois depende da avaliação individual do juiz. Para os casos
atualmente permitidos (aborto legal), o procedimento deveria ser
oferecido nos serviços públicos de saúde; contudo, passados 20 anos
desde a inauguração do primeiro serviço de aborto legal no país. O
Ministério da Saúde assume que há, hoje, apenas 60 locais no Brasil
preparados para atender esta demanda.Além disso, o medicamento
misoprostol, conhecido no país como Cytotec, está registrado no
Brasil como medicamento para indução do parto e aborto legal,

havendo indicações para seu uso em Norma Técnica para os casos de
Prevenção eTratamento dosAgravos Resultantes daViolência Sexual.

Apesar disso, menos de ¼ das maternidades tem acesso ao
medicamento - o que está ligado a exigências burocráticas – e seu
uso é restrito ao âmbito hospitalar, sendo proibida a aquisição por
ambulatórios e a comercialização em farmácias. Este quadro tem
gerado venda da medicação em situação clandestina, inclusive,
algumas vezes, em ligação com o narcotráfico. Muitas vezes as
mulheres acabam usando medicamentos falsificados, com danos à
sua saúde.

Há duas maneiras de superar este grave problema de saúde
púbica: realizando a prevenção da gravidez com acesso amplo a
todos os métodos anticoncepcionais cientificamente aprovados,
como dispõe nossa Constituição e, ao mesmo tempo,
descriminalizando e legalizando o aborto neste país. No caso do
Brasil, a última pesquisa da PNDS (2006) mostra que cerca de 50%
das gravidezes ainda são indesejadas pelas mulheres, número
evidentemente significativo. Em que pese o esforço bem sucedido de
décadas em fazer avançar o acesso e uso a contraceptivos, as
diferenças regionais são relevantes. Como exemplo, na região Norte
apenas 13% das mulheres unidas de 15 a 44 anos usam
anticoncepção oral, enquanto que este percentual sobe para 39%



quando analisamos os dados da região Sul do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, 250 mil é o número médio
de mulheres internadas anualmente em hospitais da rede pública de
saúde para realizar curetagem após um aborto inseguro. A maioria
delas é jovem, pobre e negra (Mário Monteiro, 2009). A prática de
abortamentos em condições clandestinas no Brasil tornou-se um
grave problema de saúde pública, responsável pela quinta causa de
mortalidade no país, a primeira causa dessas mortes em Salvador,
desde 1990, e a terceira causa em São Paulo. O abortamento provoca
mais mortes de mulheres negras (pardas e pretas) que de mulheres
brancas, e seu peso, como causa de mortalidade, é maior nas faixas
etárias das meninas até quinze anos e das mulheres entre trinta e
trinta e nove anos. Segundo estimativa da Organização Mundial de
Saúde, mais de trinta por cento das gravidezes no País terminam em
abortamento, de modo que, anualmente, ocorrem aproximadamente
um milhão e quatrocentos abortamentos inseguros - clandestinos ou
espontâneos -, o que representa 3,7 ocorrências para cada cem
mulheres de quinze a quarenta e nove anos.

Recente pesquisa desenvolvida pela ANIS e pela Universidade de
Brasília (2010) mostrou que 1 em cada 7 mulheres de até 40 anos já
realizou aborto; se consideradas apenas as mulheres de 35 a 49 anos,
esta relação cai para 1 em cada 5 mulheres. Foram ouvidas 2002
mulheres entre 18 e 39 anos, das capitais brasileiras e de municípios
acima de 5000 habitantes,excluindo-se aquelas mulheres que viviam
em áreas rurais e analfabetas. Os dados indicaram que o aborto é
mais freqüente entre as mulheres com menor nível de escolaridade,
não havendo, no entanto diferenças em função das religiões
adotadas O estudo mostrou também que entre as mulheres que
abortaram, cerca de 48% usaram algum medicamento, e que 55%
delas ficaram internadas em razão do procedimento. A grande
relevância destas informações é mostrar que as mulheres seguem
abortando sem encontrar respostas contundentes para essa

demanda cidadã nas políticas públicas de saúde.

Em síntese, os efeitos a criminalização do aborto refletem e
aprofundam a desigualdade social geral e entre as mulheres, pois são
aquelas que não possuem recursos financeiros para pagar abortos
seguros as que são realmente punidas pela prática no país. As
mulheres pobres realizam abortos em condições inseguras e, quando
têm complicações, são obrigadas a recorrer ao sistema público de
saúde onde muitas vezes não encontram o amparo adequado (RFS,
2006). Pelo contrário, em alguns casos, profissionais de saúde
denunciam as mulheres que chegam a estes hospitais públicos pelo
crime de aborto, indo inclusive contra a recomendação do código de
ética médica,de que o médico só é obrigado a comunicar autoridades
legais em caso de morte da gestante por aborto. Nos outros casos,
seu dever é atender a paciente com todos os recursos disponíveis e
respeitar o sigilo médico. Como quarta causa de morte materna no
país, o aborto inseguro faz das mulheres pobres que realizam abortos
inseguros as maiores vítimas, que “pagam” criminalmente pela
prática do aborto,quando não pagam com suas próprias vidas.

Finalmente mas não menos importante, um sem número de
analistas reiteram sistematicamente que a criminalização do aborto
não reduz a prática, dificulta enormemente definir a magnitude do
problema, bem como restringe as possibilidades de redução de riscos
e tratamento pós aborto adequado. Alem disso, considerando as
estimativas disponíveis de que se realizam anualmente no país entre
700.000 e um milhão de abortos, a implementação draconiana da
legislação existente implicaria quadruplicar a população carcerária
brasileira, uma perspectiva que tampouco condiz com a perspectiva
dos direitos humanos e da reforma dos sistemas prisionais que
informa o debate atual sobre o tema no Brasil e no mundo.

Por uma questão de saúde, justiça social e direitos humanos, o
Brasil, portanto, não pode mais esperar para enfrentar este grave
problema.

I I -Tratados Internacionais e fundamentos

constitucionais

O Estado Brasileiro ratificou os principais tratados internacionais
de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas, tais como o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção para a Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Conven-
ção para a Eliminação deTodas as Formas de Discriminação Racial e a
Convenção sobre aTortura.

O governo brasileiro também ratificou os principais tratados
internacionais de direitos humanos no âmbito do Sistema Interame-
ricano de Proteção dos Direitos Humanos, tais como: a Convenção
Americana de Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para
Prevenir e Punir aTortura, a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção Interame-
ricana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais - Protocolo San Salvador.

Esses conjuntos de normas internacionais constituem parâme-
tros a para eliminação da desigualdade entre os gêneros, erradicação
e discriminação contra as mulheres, bem como para promoção de
seus direitos humanos,em especial o direito á saúde e a possibilidade
de tomar decisões privadas sem interferência indevida do estado.

Além disso, o governo brasileiro também aderiu aos documentos
internacionais resultantes das Conferências Internacionais, que con-
templam compromissos dos governos em relação aos direitos huma-
nos das mulheres, inclusive do seu direito à saúde e, mais especifica-
mente, definem seus direitos sexuais e reprodutivos. O documento fi-
nal da Conferência de Direitos Humanos de Viena ,em 1993, legitima
de maneira definitiva as concepções de universalidade, interdepen-

dência e indivisibilidade dos direitos humanos e especificamente dos
direitos humanos das mulheres.

O Programa de Ação da Conferência Internacional de População
e Desenvolvimento (Cairo, 1994) que define o conceito de direitos re-
produtivos e reconhece o aborto como grave problema de saúde pú-
blica e a plataforma de ação da IV Conferencia Mundial da Mulher
(Pequim,1995) que define os direitos humanos das mulheres no cam-
po da sexualidade e recomenda aos países signatários a revisão de
legislações que criminalizam a interrupção voluntária da gravidez.
Vale lembrar que essas definições assim como a recomendação de
reforma legal foram reafirmadas na X Conferencia Regional sobre a
Mulher da América Latina e do Caribe (Cepal), ocorrida em Brasília
em Julho de 2010.

Os tratados internacionais de direitos humanos tornam-se legal-
mente exigíveis quando os governos os ratificam e assumem o com-
promisso perante a comunidade internacional de realizar esforços
para implementá-los no seu território. Essa premissa, inclusive, é
explicitamente contemplada no preâmbulo da Constituição Federal
de 1988.E,ainda que os documentos resultantes de conferências não
sejam vinculantes, ao assiná-los, o governo brasileiro também assu-
me o compromisso moral de implementar políticas nacionais com ba-
se nas definições e recomendações que deles constam.

Aliás, é fundamental sublinhar que (independentemente de rati-
ficação) os princípios gravados nos instrumentos internacionais de
direitos humanos coincidem (de maneira geral) com os fundamentos
da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito à igualdade, ao
direito à privacidade e direito à saúde. Vale lembrar, ainda, que o
artigo 227 da CRFB assegura a liberdade de decisão quanto ao núme-
ro de filhos e preconiza o apoio do estado nesse campo, no que diz
respeito à informação e oferta de serviços.
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