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Com fundamento no Art. 177,. 446-A, caput, c/c art. 446-B, todos do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, a CRIAÇÃO da FRENTE
PARLAMENTAR  ESTADUAL DE COMBATE AO ABORTO “PRÓ – VIDA”, tendo como Coordenador-Geral o
Deputado Estadual Cláudio Ferreira.

 

 

JUSTIFICATIVA

A vida é o maior bem da pessoa , o direito à vida tem múltiplas conexões. Segundo JOSÉ AFONSO  DA
SILVA, é integrado por elementos (físicos e psíquicos) e elementos imateriais (esprituais). Assim, convertida
a vida num bem juridicicamente  tutelado, o conceito do direito à vida, para JOSÉ AFONSO DA SILVA,
engloba também os direitos: (a) à dignidade da pessoa humana ; (b) à existência; (c) à integridade
físico-corporal; e (d) à integrida moral.

 

Sendo tutelado pelo Estado toda e qualquer ameaça ao direito à vida deve ser objeto de enfrentamento e
cuidados. A legislação penal e a própria Constituição Federal, como é sabido e consabido, tutelam a vida
como o bem maior a ser preservado. As hipóteses em que se admite atentar contra ela estão elecandos de
modo restrito, inadmitindo-se interpretação extensiva, tampouco analogia in malam partem.

 

Ainda, insta consignar que o  direito á vida  é um direito fundamental consagrado em diversos diplomas
legais nacionais e internacionais, tais como: A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), que
erige o direito de toda pessoa à vida desde a sua concepção; a Constituição da República Federativa do
Brasil (art. 5), que consagra o direito universal à vida, à liberdade e à segurança; o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/1990, artigos 7º e 8º), que assegura o direito da criança à vida e à saúde mediante
políticas públicas de promoção do desenvolvimento e o nascimento sadio e harmonioso; o Código Civil (art.
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2º), que dispõe que o nascituro é sujeito de direitos, desde a concepção; e o Código Penal (art. 124 e
seguintes), que erigiu a vida da criança por nascer como bem jurídico penalmente tutelado.

 

Salvo melhor entendimento. Não existe aborto “legal” como é costumeiramente citado, inclusive em textos
técnicos. O que existe é o aborto com excludente de ilicitude, no Brasil é permitido por lei em três casos:

gravidez decorrente de estupro;1.
risco à vida da gestante;2.
anencefalia, ou seja, quando o feto tem malformação no cérebro.3.

Todo aborto é crime, mas, quando comprovadas as situações de excludentes de ilicitude após exame
minucioso pelos orgão competentes (poder judiciário, junta medica, investigão policial e afins) o ato deixa de
ser punido, como a interrupção da gravidez por risco materno. O acolhimento da mulher em situação de
aborto previsto em lei deverá receber um acolhimento humanizado com equipe multidisciplinar.

 

Posto isso,  o  presente requerimento tem como objetivo a criação da Frente Parlamentar de Combate ao
Aborto – Pró-Vida, que é uma entidade constituida por membros da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso de caráter suprapartidário, destinada a promover, em conjunto com representantes da
sociedade civil organizada e de Órgãos Públicos afins, ações e mobilizações para adoção de políticias
públicas destinadas à proteção da vida no estado de Mato Grosso.

 

A recente postura do Governo Federal em desligar-se da declaração Internacional contra o aborto, somada a
revogação da Portaria GM/MS nº 2561/2020,  sobre aborto pelo Ministério da Saúde e o crescente
movimento que tem sido feito no Brasil em favor da legalização do aborto destoam do direito, direito a vida.
Nesse sentido, é dever dos Parlamanteres Pró-Vida fazer o enfrentamento profilático desse terrível mau,
com a ideia de prevenção do aborto e, em defesa da vida na sua concepção até a morte natural.

 

Diante disso o documento ora proposto visa a criação da FRENTE PARLAMENTAR  DE COMBATE AO
ABORTO “PRÓ-VIDA”,  que  tem como objetivo: articular, dialogar, discutir, propor sugestões, realizar amplo
debate e estabelecer parcerias e conectividade do legislativo com as intituições interressadas no direito a
vida, bem como fiscalizar e acompanhar os programas e as políticas públicas governamentais destinadas à
proteção e garantia do direito à vida da gestante e do nascituro.

 

Sendo assim, a Frente Parlamentar de Combate ao Aborto “Pro vida” será criada  para atuar na  Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso,  com a finalidade de formular e implantar políticas públicas em seu
favor, tendo como objetivos:

 

Acompanhar e fiscalizar os programas e políticas públicas governamentais, destinadas à proteção e à1.
garantia dos direitos à vida da gestante e do nascituro, manifestando-se quanto aos aspectos mais
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importantes de sua aplicabilidade e execução.
Promover debates, simpósios, paletras, campanhas, seminários e eventos pertinentes ao exame de2.
politicas públicas e realizar pesquisas destinadas à gestante e ao nascituro, divulgando seus resultados
Participar de discussões, nos municípios do Estado de Mato Grosso com o objetivo de assegurar os3.
meios necessários para a garantia dos direitos à vida da gestante e do nascituro. 
informar a população sobre os métodos de contracepção admitidos pela legislação brasileira e sobre4.
efeitos psicológicos e colaterais do aborto para a mulher e o feto.
Promover discussão e debates,  de núcleos especializados nos municípios com o objetivo de assegurar5.
os meios necessários para a garantia da saúde fisica e mental da mulher e também da família , incluindo;
tratamento psiquiátrico, psicólogico, auxílio religioso e subsídios.

 

Por todo exposto, é a síntese necessária para justificar o presente requerimento para a criação da Frente
Parlamentar de Combate  ao Aborto “Pro-Vida”  razão pela qual, contamos com o apoio dos Nobres Pares
para aprovação deste Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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