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Vereador apresentou projeto que também dificulta a realização do aborto permitido por lei.
Especialistas criticam proposta

Holiday propõe internação
psiquiátrica para grávidas com
'propensão' ao aborto ilegal

Renato Ghelfi, Especial para o Estado
24 de junho de 2019 | 03h00

SÃO PAULO - Um Projeto de Lei (PL) apresentado pelo vereador Fernando Holiday (DEM) permite
a internação psiquiátrica de mulheres grávidas caso seja constatado, durante atendimento médico, que
a paciente tem "propensão ao abortamento ilegal". Especialistas veem exagero e inconstitucionalidade
na proposta. O parlamentar diz que o recurso à internação seria só nos casos de "prejuízo mental ou
dependência química".
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O PL 352/2019, apresentado na Câmara Municipal no fim de maio, também dificulta a realização do
aborto permitido por lei. Atualmente, o aborto só pode ser realizado nos casos em que houve violência
sexual, o feto não tem cérebro ou há risco para a vida da mulher. Para realizar esse procedimento, a
mulher deverá obter alvará judicial, caso o projeto avance no Legislativo. Depois, terá de esperar 15
dias.  

Durante esse período, ela deverá se submeter, obrigatoriamente, a um atendimento psicológico que
possa “dissuadi-la da ideia de realizar o abortamento”, a um exame de imagem e som “que demonstre a
existência de órgãos vitais, funções vitais e batimentos cardíacos” e a uma “explicação sobre os atos de
destruição, fatiamento e sucção do feto”.

Especialistas criticam proposta

Para Gabriela Rondon, pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética, o artigo 6º do PL, que prevê a
internação psiquiátrica, é inconstitucional. “É um dispositivo muito amplo. Na prática, permitiria que
qualquer mulher em situação de gravidez não planejada ficasse sujeita à internação psiquiátrica”.

A especialista também critica a necessidade de alvará judicial e a espera de 15 dias, previstas nos artigos
2º e 3º do PL, respectivamente. “No aborto legal, o tempo importa muito. Criar essas exigências é uma
forma de estender a gravidez e impossibilitar a realização do procedimento”.

Já Ana Rita Souza Prata, do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da
Defensoria Pública de São Paulo, afirma que é “absolutamente ilegal” o artigo referente à internação
psiquiátrica. “A redação da lei abre espaço para que uma internação prevista para pessoas com
transtorno psicológico seja usada em casos que envolvam pessoas com complicações sociais”.

Sobre a obtenção de alvará e a espera de 15 dias, a defensora pública defende que quanto mais cedo o
aborto for realizado, mais seguro será o procedimento. Hoje, diz ela, a mulher não precisa de
autorização da Justiça e não há período de espera para a realização do aborto legal.

O vereador Fernando Holiday afirma que não vê possibilidade de a internação psiquiátrica ser aplicada
indiscriminadamente Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO
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Mauro Aranha, psiquiatra e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (Cremesp), considera "totalmente desproporcional" a possibilidade de internação
psiquiátrica.  Segundo ele, a decisão de uma mulher pelo aborto "não tem qualquer relação com um
transtorno mental na esmagadora maioria das vezes".

Outro questionamento é sobre a competência da Câmara para legislar sobre o assunto.  "A
Constituição Federal estabelece, no artigo 22, a competência privativa da União para legislar sobre
direitos civis e penais. O aborto envolve aspectos de ambos, já que tem impactos na vida civil e
consequências penais. Ou seja, só a União poderia fazer esse tipo de mudança na lei", diz Flávio de Leão
Bastos, professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Holiday defende o projeto

Sobre as críticas feitas ao PL, o vereador Fernando Holiday afirma que não vê possibilidade de a
internação psiquiátrica ser aplicada indiscriminadamente. Segundo ele, essa medida seria usada
"apenas nos casos em que há algum prejuízo mental ou dependência química", como prevê a Lei federal
10.216 de 2001, citada no artigo 6º do PL.

Ainda assim, Holiday admite que alguns dispositivos do PL poderão ser alterados durante as comissões
da Câmara, "para evitar dúvidas". 

Sobre a exigência de alvará, o vereador defende que é necessária uma averiguação mais rigorosa antes
do aborto, para que fique comprovado que a mulher se enquadra em uma das situações em que o
procedimento é legal. Segundo ele, a legislação atual permite que "apenas a palavra da mulher" seja o
suficiente para que o procedimento seja realizado, o que acaba "liberando o aborto
indiscriminadamente no Brasil".

Já a necessidade dos 15 dias de espera e das medidas a serem tomadas nesse período é uma forma de
"preservar a vida" do feto, de acordo com vereador. 

Discussão federal

O debate sobre o aborto também ganhou força em Brasília neste ano. Em fevereiro, o Senado
desengavetou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe o procedimento em qualquer
situação. 

Apresentada em 2015 pelo ex-senador Magno Malta (PL-ES), a PEC voltou à Comissão de
Constituição e e Justiça (CCJ) do Senado, onde pode ser avaliada nos próximos meses.

Mais conteúdo sobre: Poder Legislativo Fernando Holiday

Cremesp [Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo]

crime sexual [Assédio Ato libidinoso Corrupção de menor Estupro]

Encontrou algum erro? Entre em contato
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Segundo a CET, às 9h, a região oeste da capital apresentava 36 km de congestionamento; Ponte
Cidade Universitária é alternativa de rota

Ponte do Jaguaré permanece fechada
nesta segunda-feira

Ana Paula Niederauer, O Estado de S.Paulo
24 de junho de 2019 | 09h04

SÃO PAULO - A Ponte do Jaguaré, na zona oeste da capital, continua fechada nesta segunda-
feira, 24.  O local foi interditado na sexta-feira, 21, após um incêndio na parte de baixo da
estrutura. Atualmente, a ponte está liberada somente para uso por pedestres e ciclistas. A Prefeitura
de São Paulo deve definir nesta segunda se mantém o bloqueio na Ponte do Jaguaré.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste primeiro dia útil após o
incêndio, às 9h, a cidade de São Paulo apresentava 81 km de lentidão, sendo a região oeste da capital
com 36 km de congestionamento.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deve receber nesta segunda os resultados dos testes
realizados no concreto e nas ferragens da Ponte do Jaguaré, para que os engenheiros possam avaliar os
danos causados pelo incêndio.

A retirada de blocos de concreto e placas de aço (chamados de corpos de prova) começou na manhã de
sábado e prosseguiu neste domingo, 23. Serão avaliados 46 blocos de concreto e 26 barras de aço.
Segundo a Defesa Civil, barracos de 215 pessoas foram danificados e não houve vítimas.

Ponte Cidade Universitária é alternativa

Os motoristas que trafegam na Avenida Queiroz Filho, no sentido bairro, e estão sendo desviados para a
Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. Como alternativa, os veículos no sentido bairro têm
ainda a Ponte Cidade Universitária para chegar à região do Jaguaré e Butantã. Já para os condutores
que seguem no sentido Lapa, de acordo com a Prefeitura, o desvio é pela Marginal do Pinheiros, sentido
Interlagos. 

Treze linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado por causa da interdição

As 13 linhas de ônibus com itinerário que inclui a Ponte do Jaguaré continuam com o percurso alterado:

N832/11 Terminal Lapa - Parque Continental (Noturna)
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7282/10 Parque Continental - Praça Ramos de Azevedo

748A/10 Jd. Peri Peri - Lapa

748A/41 Jd. D'Abril - Lapa

748R/10 Jd. João XXIII - Metrô Barra Funda

775N/10 Rio Pequeno - Metrô Vila Madalena

8038/10 Parque Continental- Lapa

809H/10 Jardim Boa Vista - Lapa

809N/10 Vila Dalva - Lapa

809T/10 COHAB Raposo Tavares- Lapa

8319/10 Parque Continental - Sesc Pompeia

847J/10 City Jaraguá- Jaguaré

874C/10 Parque Continental - Metrô Trianon Masp

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Mais conteúdo sobre: CET [Companhia de Engenharia de Tráfego] Prefeitura de São Paulo

Defesa Civil Butantã [bairro São Paulo] Pinheiros [São Paulo] Lapa [São Paulo] ônibus

pedestre incêndio Marginal Pinheiros [São Paulo]

Encontrou algum erro? Entre em contato

Prefeitura define nesta segunda se mantém bloqueio na Ponte do Jaguaré

Ponte do Jaguaré ficará interditada até ao menos segunda-feira, diz Prefeitura
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