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ANÁLISE

Decisão judicial de 73 continua a
limitar interferência do Legislativo na
questão
HÉLIO SCHWARTSMAN
ARTICULISTA DA FOLHA

Os poderes do Congresso dos EUA para legislar sobre a
interrupção voluntária da gravidez são bastante limitados
porque, ao contrário do que ocorreu na maior parte do
mundo civilizado, o direito ao aborto ali foi estabelecido por
uma decisão da Suprema Corte, e não com uma lei aprovada
no Parlamento.
Assim, qualquer proposta legislativa que contrarie os termos
do acórdão Roe v. Wade, de 1973, ou de alguma das várias
decisões subsequentes acabaria sendo declarada
inconstitucional.
Roe v. Wade, diferentemente do que se pensa, não diz
diretamente que a mulher tem direito constitucional ao
aborto. A enxuta Carta dos EUA, adotada em 1787, nem
sequer menciona os termos aborto, feto ou gravidez.
Toda a argumentação deste caso gira em torno do "direito à
privacidade", isto é, a noção de que as decisões tomadas
por uma mulher e seu médico estão, pelo menos nos
primeiros meses da gravidez, protegidas da interferência do
Estado.
Curiosamente, o "direito à privacidade" também não está
explícito na Carta dos EUA, mas é inferido principalmente
da nona emenda, que diz apenas que existem "outros
direitos inerentes ao povo" não expressos na Constituição.
São bases frágeis para um assunto tão polêmico.
Inevitavelmente, surgiram críticas tanto da direita quanto da
esquerda à decisão.
Pelo lado dos liberais, além da tibieza da argumentação
jurídica, a crítica é que a legalização decidida por apenas
sete juízes sufocou o que parecia ser um movimento popular
que levaria à flexibilização das leis antiaborto. Ao contrário
até, Roe v. Wade deu uma causa para a direita religiosa.
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De fato, os conservadores nunca não se conformaram em
ver o aborto retirado da alçada das legislaturas. Tentaram
contornar a situação aprovando leis de regulação com vistas
a dificultar a interrupção da gravidez.
Foi assim que surgiram normas que obrigavam a mulher a
comunicar o parceiro de que pretendia abortar, a esperar
alguns dias antes de fazê-lo e mesmo a ler propaganda
antiabortista antes do procedimento. A maioria dessas
iniciativas foi rechaçada pela Suprema Corte.
As restrições que o Judiciário considerou legais gravitam
em torno do financiamento. É a esfera na qual os
legisladores conservadores atuam, mais para dar satisfações
a suas bases do que para efetivamente mudar o panorama
legal do aborto.
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