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DIREITOS HUMANOS | deputados defendem veto presidencial a projeto sobre atendimento a vítimas de estupro

FRENTE PARLAMENTAR  | Ato na Câmara lembra aniversário de 23 anos do eCA e critica redução da maioridade penal

Em debate, o conceito de violência sexual

Frente pede mais recursos para jovens carentes

 Karla Alessandra

Projeto que altera procedimen-
tos para o atendimento de mulhe-
res vítimas de violência sexual foi 
criticado em audiência pública da 
Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias. O debate havia sido con-
vocado para discutir o Estatuto do 
Nascituro (PL 478/07), mas acabou 
mudando de rumo.

O texto que virou foco das dis-
cussões, já aprovado na Câmara e 
no Senado (PLC 3/13 - PL 60/99) 
e pronto para ser sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff, prevê 
“atendimento imediato e multidis-
ciplinar” a quem procurar um hos-
pital alegando ter sido vítima de es-
tupro e define esse tipo de violência 
como qualquer forma de atividade 
sexual não consentida.

No atendimento de emergência, 
a proposta prevê cuidados com as 
lesões físicas, a “profilaxia da gra-
videz” e de doenças sexualmente 
transmissíveis, com administração 
de medicamentos.

Defesa do veto - Os deputados 
presentes à reunião afirmaram que 
vão se mobilizar para que o projeto 
que altera as regras para a realiza-
ção de aborto em caso de violência 
sexual seja vetado pela presidente 
Dilma. A proposta da Câmara foi 
aprovada na íntegra pelo Senado 

no último dia 4 de julho. A partir do 
recebimento do texto, a presidente 
tem 15 dias úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo.

Na opinião do padre Paulo Ri-
cardo de Azevedo Junior, um dos 
convidados para a audiência, o pro-
jeto torna muito amplo o conceito 
de violência sexual e obriga os hos-

pitais do SUS, mesmo sem atendi-
mento ginecológico, a atenderem 
de maneira emergencial as vítimas.

“Como está redigida, a proposta 
pode abrir caminho para a legaliza-
ção do aborto no Brasil”, afirmou o 
sacerdote, que é mestre em direito 
canônico pela Pontifícia Universi-
dade Gregoriana de Roma e profes-

sor de teologia do Instituto Bento 
XVI em Lorena, São Paulo.

Padre Paulo Ricardo acrescen-
tou que a formulação do texto per-
mite uma “interpretação elásti-
ca” daquilo que é violência sexual. 
“Qualquer tipo de atividade sexual 
não plenamente consentida geraria 
um direito semelhante ao caso de 
estupro”, disse o sacerdote ao de-
fender o veto à proposta.

Ausências - O autor do requeri-
mento para a realização da audi-
ência, deputado Henrique Afonso 
(PV-AC), lamentou a ausência dos 

Convidados dizem que proposta abre caminho para legalização do aborto
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“Qualquer atividade 
sexual não plenamente 
consentida geraria um 
direito semelhante ao 
caso de estupro”
Padre Paulo Ricardo

representantes dos ministérios da 
Justiça e da Saúde, o que impossibi-
litou os parlamentares de obterem 
esclarecimentos quanto às dúvidas 
sobre a proposta que altera a defi-
nição de violência sexual.

“Acredito que os ministérios 
sempre têm alguém que possa re-
presentar os ministros. No caso da 
pasta da Saúde, também podería-
mos ter informações sobre outras 
políticas públicas”, declarou.

Com a presença de entidades li-
gadas à infância, parlamentares con-
trários ao aumento de penas para 
menores infratores e à redução da 
maioridade penal cobraram mais in-
vestimentos em políticas públicas 
para tirá-los da criminalidade.

A coordenadora da Frente Parla-
mentar dos Direitos Humanos, depu-
tada Érika Kokay (PT-DF), condenou 
os governantes que não aplicam ver-
bas para retirar crianças e adolescen-
tes das ruas. “Se o ECA se transfor-
masse em realidade e nós pudéssemos 
penalizar todos os governantes que 
estão em conflito com a lei (que não 
cumprem o que determina a lei), nós 
teríamos uma sociedade onde não se-
ria necessária nenhuma unidade de 
internação e de medidas socioedu-
cativas. Nós teríamos uma sociedade 
mergulhada na paz.”

Segundo Kokay, boa parte dos me-
nores infratores nascem em famílias 
pobres, mas vivem numa sociedade 
que celebra o consumismo. “O adoles-
cente está entrando em conflito com 

a lei por crime contra o patrimônio., 
muitas vezes para conseguir objetos 
pessoais. O crime contra patrimônio 
é a grande tipologia que tem levado o 
adolescente a entrar em conflito com 

a lei. O crime contra o patrimônio é 
uma resposta à sociedade que diz, to-
dos os dias, para esse adolescente que 
ele tem que consumir para ser reco-
nhecido por ela mesma.”

Planejamento familiar - O deputa-
do Glauber Braga (PSB-RJ) acha que 
o planejamento familiar seria uma 
boa política para evitar filhos aban-
donados à própria sorte e consequen-
temente a criminalidade infanto-ju-
venil. “A partir do momento em que 
existe a informação, o sistema público 
de saúde pode garantir, através in-
clusive de seus profissionais, um pla-
nejamento familiar adequado. Isso é 
possível e a gente pode avançar mais 
no que diz respeito a esse ponto, 
mas sem partir mais uma vez para 
uma onda conservadora. Uma onda 
progressista necessariamente parte 
como primeiro ponto a informação 
como direito essencial.”

Glauber Braga lembrou que outra 
solução seria o alistamento militar 
obrigatório para menores em confli-
to com a lei. “Eu diria que a criança, 
o adolescente, o jovem tem que ter a 
oportunidade, o acesso e a garantia 
aos direitos. As forças armadas po-
dem exercer um papel importante 
nesse sentido.”
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