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Contas viciadas do aborto
Boaventura de Sousa Santos

E

m causa no referendo à despenalização do aborto devem
estar os direitos e a dignidade
das mulheres e o valor de uma maternidade responsável, e não considerações de ordem financeira. Não
é aceitável que se reduza uma importante questão de saúde pública
e de direitos a uma cifra, e muito
menos que cálculos tão tendenciosos quanto errados acabem por ser
usados como argumento. A verdade
é que, incapazes de convencer os
portugueses do mérito da sua causa, os partidários do NÃO decidiram recorrer ao cálculo financeiro
para aterrorizar os seus concidadãos com ameaças num domínio para
estes muito sensível: o serviço nacional de saúde. Aproveitando o economicismo miserabilista do actual
governo, saíram a terreiro para afirmar que a despenalização acarretará um custo de cerca de 20 a 30 milhões de euros, dinheiro que seria
retirado de fins médicos mais meritórios. O Ministro da Saúde corrigiu
este custo, baixando-o para um terço, o que, por si, revela a relativa arbitrariedade dos cálculos. Mesmo
do ponto de vista economicista,
que todos concordaremos não pode estar em causa numa decisão
destas, os custos da despenalização
do aborto só podem ter significado
na medida em que forem comparados com os custos da manutenção
da situação actual.
Vejamos os custos decorrentes
do aborto clandestino no serviço
nacional de saúde e no sistema judicial. Segundo a Associação para o
Planeamento Familiar, 20% das
mulheres que recorrem ao aborto
clandestino têm problemas de saúde, com 27% a exigir internamento.
Muitas ficam com problemas crónicos de saúde que também se traduzem em custos. No que respeita
à criminalização actual, se a proibição for para cumprir – o que só por
hipocrisia sistémica não ocorrerá –
a investigação, acusação e julgamento dos autores do "crime contra a vida intra-uterina" envolve 3
fases com custos muito elevados
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para o sistema judicial.
Façamos o exercício. Na fase de
inquérito temos os seguintes actos:
participação criminal; deslocação de
agentes policiais; inquirição de testemunhas (em regra, 6 a 8 pessoas:
médicos, parteiras, companheiro, familiares, etc.) e da mulher arguida,
exames periciais, relatório policial,
acusação por parte do Ministério Público. Esta fase envolve agentes policiais (estimativa de 3 a 4 dias), magistrado do MP (1 dia); funcionários
do MP e um perito médico (1 dia).
A fase da instrução (não obrigatória mas habitual nestes casos) envolve audição de testemunhas, interrogação da arguida, novo exame

pericial, debate instrutório e despacho de pronúncia. A estimativa é de
3 dias para o juiz de instrução, 2 dias
para o magistrado do MP e 2 a 3 dias
para o funcionário judicial e perito
médico. Finalmente, a fase do julgamento envolve a audiência do julgamento, sentença e leitura da sentença, cerca de 3 dias de trabalho de 3
juízes (tribunal colectivo), do magistrado do MP e dos funcionários.
Se contabilizarmos apenas o trabalho dos magistrados e apenas na
primeira instância, a estimativa é
de 15 dias de trabalho por processo,
o que, ao custo de 100 por dia – salário médio dos magistrados que
acompanham estes casos – custará

ao Estado 1500. Ou seja, basta
considerar uma fracção dos custos
da criminalização do aborto para se
concluir que, mesmo só sendo incriminada uma parcela das "criminosas", os custos da penalização
são superiores aos da despenalização. Isto sem contar com os custos
para o país decorrentes do tempo
que as polícias, para se dedicarem à
investigação do aborto, deixam de
dedicar à investigação da corrupção e da evasão fiscal.
Este exercício mostra que, se o
bom senso imperar, o argumento
moralmente repugnante dos custos deixará de ser utilizado nos debates sobre o referendo.

Direito e Gênero
 L e i M a r i a d a Pe n h a  A b o r t o  A s s é d i o s e x u a l
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EDITORIAL

Observatório da Constituição e da Democracia
igualdade de gênero é uma das afirmações fundamentais de nossa constituição, ainda
que sejam imensos os desafios na sua concretização. Não é possível observar passivamente a desigualdade que ainda persiste entre os gêneros em diversas relações sociais, razão pela qual o Observatório da Constituição e da Democracia destina seu décimo primeiro número a debatê-la. A sua relevância no contexto jurídico-político pode ser aferida já
pela existência, no âmbito do Executivo Federal, de uma Secretaria Especial das Mulheres. Sua
titular, Nilcéa Freire, é entrevistada neste número, traçando um panorama dos desafios mais
imediatos na implementação de uma política de combate à discriminação de gênero.
Um dos temas tratados na entrevista, o avanço presente na Lei Maria da Penha, também
motiva o artigo de Jorge Medeiros, na esteira da revisão jurídica do próprio conceito de família. Já no artigo de Giovana Frisso é abordada uma forma específica de violência de gênero, que é a violência sexual praticada contra mulheres no curso de conflitos armados. Carla
Bezerra narra a experiência de protagonismo das mulheres através da Marcha Mundial organizada por elas como um meio de aglutinar a sua luta por igualdade.
Também possui destaque neste número a continuidade de um debate essencial ao ser abordada a igualdade de gênero: a liberdade do corpo e as questões que envolvem o aborto. Boaventura de Sousa Santos oferece uma análise lúcida que revela a incoerência do uso de argumentos de custos econômicos para tratar a questão. Ainda que escrito no contexto da recente
discussão sobre o aborto em Portugal, o artigo extrapola, em sua perspectiva crítica, os limites
de uma polêmica localizada, por tratar de uma questão ainda aberta.
Dentre os artigos livres apresentados neste número, chama a atenção a divergência entre
dois autores sobre o sentido constitucionalmente adequado dos direitos adquiridos. Tarso Genro
e Guilherme Cintra Guimarães possuem pontos de vista distintos sobre o tema, particularmente
sobre o papel dos direitos adquiridos quanto a nossas expectativas para o futuro. Ambos os pontos de vista são agora submetidas à reflexão do leitor.
A análise feita neste número sobre o Direito e as questões de gênero é, em síntese, marcada pela compreensão de que a igualdade de gênero não é uma promessa, mas um imperativo
da norma constitucional. Nenhuma política ou prática que a viole pode ser tolerada constitucionalmente no Estado Democrático de Direito.
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pela UnB, professor de Direito Civil no IESB, advogado e integrante do grupo
de pesquisa Sociedade, Tempo e Direito.

Sindicato dos Bancários
de Brasília

SindPD-DF

04

A mulher desprotegida no conflito armado
Giovanna Maria Frisso – Professora substituta da Faculdade de Direito da UnB, mestra em
Direito Internacional Público pela Universidade de Uppsala (Suécia) e integrante
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do grupo de pesquisa Sociedade, Tempo e Direito.
Sobre o direito adquirido
Tarso Genro – Ministro da Justiça e advogado especialista em Direito do Trabalho.
Uma garantia para (ou contra) o futuro
Guilherme F. A. Cintra Guimarães – Mestre em Direito, Estado e Constituição pela
Universidade de Brasília, integrante do grupo de pesquisa Sociedade Tempo e Direito.
ENTREVISTA com a ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres e ex-reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Adriana Andrade Miranda – Advogada, mestra em Direito, Estado e Constituição
pela UnB, integrante dos grupos de pesquisa Sociedade Tempo e Direito e
Direito Achado na Rua.
Mariana S. de Carvalho Oliveira – Mestra em Direito, Estado e Constituição
pela UnB, integrante dos grupos de pesquisa Sociedade Tempo e Direito e
Direito Achado na Rua e gestora governamental (SNJ/MJ).
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Discriminação racial e desigualdade social na ordem do dia
Luiz Fernando Martins da Silva – Chefe da Ouvidoria da Secretaria Especial de Políticas de
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Menelick de Carvalho Netto – Doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor de
Filosofia do Direito e Teoria da Constituição dos cursos de graduação e pós-graduação em
Direito da UnB e integrante do grupo de pesquisa Sociedade, Tempo e Direito.
Ricardo Machado Lourenço Filho – Mestrando em Direito, Estado e Constituição
pela UnB, assessor de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e integrante do
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Mônica Nicida Garcia – Procuradora Regional da República da 3ª Região, mestre
em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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OBSERVATÓRIO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Mulheres em movimentam mudam o mundo
Carla Bezerra – Formanda em Direito na UnB, feminista e participa das ações
da Marcha Mundial das Mulheres desde 2004.
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Violência presente em todas as classes
As conquistas e mudanças ocorridas durante todo o século XX foram extremamente significativas e a
mulher passou a ocupar um novo
espaço na sociedade. Há uma entrada massiva no mercado de trabalho
formal de mão de obra feminina,
ocorrem mudanças na estrutura familiar, e a mulher conquista direito à
participação na vida pública e política. Ao menos formalmente, a mulher foi equiparada em direitos civis
e sociais ao homem. Porém, essas vitórias legislativas não necessariamente foram acompanhadas de
processos de mobilização que fossem capazes de gerar uma mudança
na sociedade de “baixo para cima”,
limitando, em muito, a real eficácia
da legislação aprovada.
Nossa sociedade continua estruturada de forma patriarcal. Há inúmeras pesquisas que mostram como
as desigualdades de gênero são contundentes. A pobreza é cada vez
mais feminina e as mulheres continuam recebendo salários menores
por funções semelhantes ou idênticas. O padrão estético gerou uma
enorme e lucrativa indústria que tem
efeitos bastante negativos sobre a saúde da mulher, sem mencionar a exploração excessiva da sexualidade
feminina para fins comerciais. Por
fim, como reflexo último da desigualdade de poder, a violência contra a mulher se mostra presente em
todas as classes sociais. Ainda há
muito a ser feito e a luta feminista se
faz cada vez mais necessária.
Mulheres em Marcha
O início do século XXI foi marcado pela presença de um movimento
internacional a favor de outra globalização (altermundialista) e da emergência de uma nova geração política.
A Marcha Mundial das Mulheres
(MMM) é parte integrante desse movimento. Surgida em 2000, inicialmente como uma campanha contra
a pobreza e a violência sexista, a articulação gerada teve continuidade e
passou a ser um movimento internacional, congregando a experiência
de diversas organizações feministas
e de movimentos sociais.
Apoiada em mobilizações de rua,
educação popular, construção de coordenações nacionais, a MMM está

Conseguir vincular os
debates sobre o papel
das instituições
internacionais e as
causas da pobreza e
da violência com a
vida cotidiana das
mulheres é o principal
desafio da Marcha.
sintonizada com essa nova referência
do movimento internacional fortemente enraizada na realidade local.
Conseguir vincular os debates sobre
o papel das instituições internacionais e as causas da pobreza e da violência (patriarcado, capitalismo, racismo) com a vida cotidiana das mulheres é o seu principal desafio. Isto
significa privilegiar espaços de mobilização e liderança junto a mulheres
de movimentos populares com vistas
a transformações sociais profundas,
tendo uma postura crítica à institucionalização do movimento.
A Marcha trabalha em aliança
com outros movimentos, sendo que,
no Brasil, participam: o setorial de
mulheres da CUT, a Central de Movimentos Populares (CMP), Movimentos de Moradia, a Via Campesina, organizações de estudantes e diversas ONGs feministas. A diversidade de sua composição tem como reflexo a pluralidade de pautas, que
trabalham desde a questão da sexualidade e direito ao aborto, passando por trabalho e desigualdade salarial até soberania alimentar e reforma agrária. A intenção é pautar tanto as temáticas tradicionalmente tidas como “femininas” até temas tidos como debates mais gerais, mas a
partir de uma outra perspectiva: a
das mulheres.
As análises e ações da Marcha levam em conta um compromisso internacional com o movimento contra a guerra, as campanhas contra os

tratados de livre comércio e as negociações da OMC, o processo do Fórum Social Mundial e a criação da
Rede Mundial dos Movimentos Sociais. Tudo isso a coloca bem no centro
do movimento altermundialista.
Esta nova estratégia surge da necessidade de se pensar um feminis-

mo capaz de dar resposta à complexidade e pluralidade de nossa sociedade. É sem dúvida um enorme desafio, mas também uma abertura
para novas formas e possibilidades
de alianças entre as mulheres, de
modo a superar as fronteiras e as diferenças.

Para saber mais:
Marcha no Brasil:
www.marchamundialdasmulheres.org
Sítio Internacional:
www.marchemondiale.org
*Para elaborar este texto foram adaptados trechos do
Documento de Preparação para o VI Encontro Internacional
da Marcha Mundial de Mulheres, disponível em :
www.marchamundialdasmulheres.org
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Fo ro privilegiado
Mônica Nicida Garcia

A

previsão de foro privilegiado
(ou foro especial por prerrogativa de função, como preferem os técnicos) para o processo e
julgamento de determinados agentes públicos (em geral, agentes políticos) ocorreu inicialmente, entre
nós, na Constituição de 1824.
Seu fundamento é o de que “presume o legislador que os tribunais de
maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua
capacidade de resistir, seja à eventual
influência do próprio acusado, seja
às influências que atuarem contra
ele” (RCL 473, Rel. Min. Victor Nunes
Leal). Portanto, isenção do juiz e capacidade de resistir às influências
que sobre ele se fizerem são as qualidades que se quer garantir, quando
se estabelece um foro especial.
Mas não são estas qualidades exigíveis, indispensáveis, impostergáveis
para qualquer juiz, independentemente da jurisdição que exerça? É
possível admitir-se, nesta quadra da
história, que um juiz de uma comarca
possa ser menos isento, imparcial e
independente que um Desembargador ou um Ministro? Isenção, imparcialidade e independência não são
atributos de todo e qualquer juiz, que
dispõe de um estatuto constitucional
a lhe garantir o exercício isento, imparcial e independente de suas elevadas e graves funções? É claro que sim!
De fato, todos os juízes gozam
igualmente das mesmas garantias de
vitaliciedade, de inamovibilidade e
de irredutibilidade de subsídio, ingressando na carreira, em sua quase

totalidade, pela árdua via do concurso público de provas e títulos, não se
verificando, mais, a precariedade das
nomeações que recaíam sobre pessoas escolhidas a dedo pelos governantes e detentores do poder, característica do Brasil-Colônia e do Brasil-Império, quando o foro privilegiado foi instituído.
Quase dois séculos depois da independência e mais de um século
depois da proclamação da república,
já conseguimos distinguir o público
do privado, já conseguimos entender
que o que é público é de todos, já
conseguimos exigir que o agente público paute sua conduta pela busca
do interesse público e não do seu interesse pessoal. Somos, hoje, uma
República, que tem como princípio
fundamental o princípio da igualdade e que, por isso mesmo, não se
compatibiliza com privilégios de
qualquer espécie, inclusive os privilégios de foro. O foro privilegiado,
portanto, não mais se justifica.
Ressalte-se, ainda, que estabelecer foro privilegiado num Tribunal
significa suprimir instâncias de julgamento. Aquele que é julgado por
um juiz de primeiro grau pode recorrer ao Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, até para o Supremo Tribunal Federal. Mas se o foro estabelecido para uma autoridade for o Supremo Tribunal Federal, realizado o
julgamento nessa única instância,
nenhum outro recurso poderá ser interposto, ficando, assim, frustrada
qualquer expectativa, que é inerente
à natureza do homem, de manifestar
um eventual inconformismo com a
decisão tomada.

REPÚBLICA
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Família não é instituto fechado
Essa enumeração não é fechada,
não exclui possibilidades diversas
de entidade familiar, tanto que a literatura jurídica e as decisões judiciais vêm reconhecendo outras formas de organização da família, a
exemplo daquelas constituídas pela união de parentes e pessoas que
convivam em interdependência
afetiva, sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de irmãos, após o
falecimento dos pais. O Superior
Tribunal de Justiça já decidiu pela
aplicação de proteções tipicamente relacionadas a entidades familiares (bens de família) a essa forma de entidade familiar.
Todavia, o preconceito continua a fazer com que parte considerável dos autores jurídicos exclua a
possibilidade de reconhecimento
de entidades familiares homossexuais, em que pese a presença dos
típicos elementos que a caracterizam (afeto, publicidade e estabilidade). Esse entendimento, antes
da promulgação da Lei Maria da
Penha, era, no mínimo, equivocado, pois ignorava o papel do princípio constitucional da igualdade
como mandamento para o reconhecimento das diferentes formas
de entidade familiar, inclusive a
homossexual.
Essa interpretação ainda sustentava, de maneira incoerente
frente à Constituição, que, mesmo
que não fosse expressamente proibida a família homossexual, ela só
poderia ser reconhecida com uma
expressa regulação legal.
A Lei Maria da Penha ressaltou
que o entendimento de que a família é um instituto fechado, não é
apenas um equívoco, mas uma
compreensão falsa. Após sua promulgação, nem mesmo as interpretações constitucionalmente
inadequadas e que pretendem inverter o papel da interpretação,
submetendo princípios constitucionais a disposições legais, podem
se sustentar.
Isso porque a Lei Maria da Penha, de maneira expressa e consagrando a igualdade no respeito às
diferentes maneiras de estruturação familiar e a liberdade de igualmente estruturar projetos de compartilhamento de vidas baseados

no afeto, dispôs que a família é
uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; independentemente
de orientação sexual (art. 5º, inciso
II, e parágrafo único).
A preponderância da pluralidade sobre formas rígidas de leituras
acerca das famílias, o alargamento
do conceito de família, essas “novas velhas novidades” que já eram
garantidas pela Constituição, são
agora reiteradas pela legislação, resultando em uma grande (concepção de) família.
Não se pode reescrever Tolstoi,
mas se pode reescrever os entendimentos acerca do direito de família.
Afinal, como (re)assegura a Lei Maria da Penha, todas as famílias, perante o direito, se parecem, mas cada uma é constituída à sua maneira,
buscando, sempre, a felicidade.

A Lei Maria da Penha dispôs que a
família é uma comunidade
formada por indivíduos que são ou
se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade
expressa, independentemente de
orientação sexual.
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Prerrogativa suprime instâncias

Qu a l f a m í l i a ?
Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros

Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à
sua maneira. Essa frase, que inicia a
obra Anna Karenina, de Liev (Leon)
Tolstoi, pode ser usada como um
ponto de partida para a análise dos
avanços produzidos pela Lei Maria
da Penha (Lei nº 11.340), promulgada em oito de agosto de 2006.
A lei criou mecanismos para
combater a violência doméstica e familiar contra a mulher e recebeu esse nome como homenagem a Maria
da Penha Maia Fernandes, símbolo
da luta contra a violência contra a
mulher. Maria da Penha foi vítima de
duas tentativas de homicídio por
parte do ex-marido e ficou paraplé-

gica. A punição do agressor só veio
19 anos e 6 meses depois.
Ao criar mecanismos de assistência às mulheres vítimas de agressões,
definindo espécies de violência doméstica familiar e medidas protetivas
de urgência que obrigam o agressor
familiar, a lei contribuiu para a superação de silêncios impostos pelos
abusos cometidos contra mulheres.
Contribuiu, também, para reforçar a idéia que emerge no direito de
família contemporâneo, de que a família deve ser calcada no afeto e possuir como objetivo principal a promoção da realização individual de
cada um de seus membros, realização essa que é bruscamente interrompida pela violação das integridades física, psicológica, sexual, patri-

monial e moral da mulher. Isso ocorre por meio de atos que fazem com
que diversas famílias sejam infelizes
à sua maneira, mas possuindo como
uma das causas de sua infelicidade,
semelhante origem: a violência.
A família não pode ser encarada
como um espaço fechado ao debate público e a formas de proteção
governamental. Os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha foram
importantes e diversos debates têm
sido promovidos acerca das alterações que foram introduzidas. Todavia, ainda possui pouca visibilidade
uma “nova velha novidade” implementada pela legislação: o reconhecimento da existência de diferentes formas de família para que,
todas elas, ao menos quanto à pro-

teção jurídica, possam se parecer
na felicidade.
Casa de Família
Como já foi trabalhado em números anteriores do C&D, a abertura para o reconhecimento de diferentes entidades familiares, a partir
dos pontos em comum de afeto, publicidade da relação como entidade
familiar e estabilidade da relação,
possui fundamento na Constituição
da República.
A Constituição cita, mas não de
maneira exclusiva, a possibilidade
de proteção de entidades familiares compostas a partir do casamento, da união estável e da relação entre qualquer um dos pais e
seus descendentes.

A família não pode ser encarada como um espaço fechado ao debate público
e a formas de proteção governamental.

Outro fator não pode ser desconsiderado neste debate: os tribunais são órgãos colegiados,
vocacionados para o julgamento
de recursos, para a revisão de decisões proferidas por um juiz.
Não são, os tribunais, vocacionados para a instrução e julgamento de processos. Estes exigem
uma agilidade que os tribunais
não têm. No transcorrer dos processos, ninguém o ignora, há
inúmeras manifestações das
partes, juntadas de documentos,
produção de perícias, oitiva de
testemunhas, interrogatórios,
audiências, que os tribunais, pela sua própria estrutura, não estão preparados para realizar com
a rapidez desejável e sem prejuízo de sua função precípua, que é
a de apreciar recursos.
Houvesse uma justificativa teórica, técnico-jurídica, em que
estivesse fundado o foro por prerrogativa de função, essas questões práticas poderiam e deveriam ser resolvidas e superadas.
Mas, na medida em que essa justificativa não existe, como já colocado, as conseqüências práticas
que podem advir de sua instituição adquire cores dramáticas e
deve ser definitiva no momento
da opção política.
Foro especial por prerrogativa
de função é privilégio. É foro privilegiado. Não se coaduna com a
República que estamos tentando
construir. Não se compatibiliza
com o princípio de igualdade,
que tanto precisamos enaltecer e
respeitar. Não pode o foro privilegiado prevalecer e, muito menos, ser ampliado.
Por isso que não se há de admitir a extensão do foro privilegiado para os casos de improbidade administrativa. Tal extensão
significaria chancelar um tratamento anti-isonômico e anti-republicano, um verdadeiro atentado à Constituição.
Não é disso que precisamos.
Precisamos, isto sim, ser mais
República, e, para tanto, precisamos ter a coragem de não
perpetuar, por inércia ou por
comodidade instituições que
mal se justificavam na realidade
do Brasil-Império.

O foro privilegiado não se coaduna com a República que estamos
tentando construir. Não se compatibiliza com o princípio de
igualdade, que tanto precisamos enaltecer e respeitar.

