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Nota Pública do Movimento Brasil sem Aborto
O Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto soube da apresentação ao
Supremo Tribunal Federal (STF), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 442, de uma solicitação concreta de aborto por uma grávida, Rebeca. Ela apresenta as
suas dificuldades para ter o filho e comenta que “se eu estivesse vivendo outra realidade, o
mínimo diferente que fosse, eu não estaria escolhendo fazer um aborto”. Como participam do
movimento diversas instituições de apoio e amparo à gestante, indicamos em nossas redes
essa situação. Muitos já se manifestaram com disposição de ajudá-la, para que não se veja
nessa dolorosa situação de fazer um aborto por não ver outra solução. Efetivamente, temos a
experiência de que sempre há outras soluções possíveis, que preservam a vida da mãe e do
filho.
Rebeca pode contar com casas de acolhimento durante a gravidez, inclusive levando os seus
outros 2 filhos. Pode contar com amparo financeiro de muitos voluntários, se preferir ficar em
sua casa, e vários casais já se apresentaram para adotar essa criança, caso ela realmente não
deseje ficar com ela. Temos também a certeza de que não lhe faltará emprego, como ela
supõe. Infelizmente, muitas mulheres abortam por imaginar dificuldades que podem não se
concretizar. É importante ressaltar que as instituições que se prontificaram a amparar Rebeca
têm larga experiência de ajuda a gestantes que pensavam em abortar seus filhos e, depois de
amparadas, apoiadas, amadas, esclarecidas, essas mulheres acabam por optar pela vida de
seus filhos. Compreendem que o aborto nunca é a solução, por mais difícil que seja a situação
na qual uma gestante se encontra ao saber-se grávida de um filho não planejado, pelo
contrário, a dor de ter eliminado uma vida no seu nascedouro, que dela demandava proteção e
amor, é muito maior.
Parece-nos que os que defendem o aborto em todas as circunstâncias veem nesta ação a
possibilidade de alcançar um objetivo muito claro: obter pela via judiciária o que não
conseguiram junto ao Congresso Nacional, desde a derrota do Projeto de Lei 1.135 de 1991,
que propunha a descriminalização total do aborto no Brasil, após 20 anos de tramitação. Não
se pode dizer que o legislativo é omisso nesse assunto. Querem repetir no Brasil o que
aconteceu nos Estados Unidos da América, que legalizou o aborto, em 1973, a partir da
decisão do julgamento do caso “Roe vs Wade”. Vale lembrar que “Roe” – cujo verdadeiro
nome era Norma McCorvey-, recentemente falecida, tornou-se depois militante pró-vida, contra
o aborto.
Entendemos que não cabe ao STF permitir o aborto, porque é inconstitucional, considerando o
Artigo 5º da Constituição Brasileira, que expressa claramente a “inviolabilidade do direito à
vida”. Pensamos não ser coincidência essa demanda justamente quando a PEC 181/2015, em
discussão na Câmara dos Deputados, propõe tornar esse direito mais explícito ao acrescentar
a este mesmo artigo que esse direito existe “desde a concepção”. Além disso, o fórum
constitucional de elaboração das leis é o Congresso Nacional, sendo lá que o debate sobre
esta questão deve continuar sendo feito e não no âmbito do Poder Judiciário.
Apelamos aos ministros da Suprema Corte Brasileira para que busquem sintonizar-se com a
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consciência da maioria do povo brasileiro, que se manifestou em diversas oportunidades pelo
direito à vida, desde a concepção. Não queremos a morte das mulheres eliminando-as ainda
no ventre materno. Queremos vida e as instituições provida do Brasil, que reúnem milhares de
militantes, não só lutam pela manutenção da atual legislação brasileira sobre o aborto, como
tem, no anonimato, acolhido e amparado milhares de mulheres que, em situações as mais
diversas, pensam, num primeiro momento, em abortar seus filhos, mas quando encontram
apoio e amorosidade, quase sempre decidem pela vida. Estamos de braços abertos para
receber Rebeca e seus 3 filhos.
Brasília, 24 de novembro de 2017
Movimento Brasil sem Aborto
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