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JUSTIFICATIVA - PL 0352/2019 
"Eu percebi que todo mundo que é favorável ao aborto já nasceu." 

Ronald Reagan, presidente dos EUA. 

A Constituição Federal determina que seja feita a defesa da dignidade da pessoa 
humana. A vida humana, como se sabe, começa desde a concepção, sendo necessário regular 
de forma muito estrita os casos em que é permitido o abortamento. Isto se torna ainda mais 
necessário quando consideramos que tais procedimentos são feitos com verba pública - ou 
seja, financiados pelo povo, cuja imensa maioria é contrária ao abortamento. 

Atualmente, o Brasil é vítima de um movimento favorável à liberação do abortamento 
que, sabendo da impopularidade da proposta, tenta se valer de meios antidemocráticos 
(perversão da jurisdição constitucional) para conseguir seus objetivos. 

É necessário, portanto, a valorização da vida. Durante a gestação, o Poder Público e a 
sociedade em geral devem cuidar com afinco das duas vidas afetadas: a da gestante e a do 
embrião/feto. Todo o cuidado deve ser dispensado para que estas duas vidas tenham a 
segurança e o conforto necessários nos meses de gestação e no puerpério. 

O presente projeto de lei institui um atendimento psicológico integral à gestante e 
garante a vida do embrião/feto, com o objetivo de fazer valer o direito à vida previsto na 
Constituição Federal. Veda-se a prática de abortamento pela rede municipal de saúde e 
entidades conveniadas, salvo naqueles casos em que haja alvará judicial - e, mesmo assim, 
garante-se ao município o direito de interpor os recursos processuais cabíveis. Garante-se à 
gestante vítima de violência sexual o atendimento psicológico para aliviar o trauma e garantir 
que a gestação não significará contato com o criminoso. 

O projeto também prevê que a gestante ou sua família tenham ciência dos sinais vitais 
do feto e das técnicas de abortamento, a fim de dissuadi-los da prática. Tal medida vem sendo 
utilizada com sucesso em outros países. 

Por fim, garante-se aos profissionais da saúde o direito à escusa de consciência. 

Pela valorização da vida, peço aos eminentes colegas atenção ao projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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