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, ,Atualmente, esvazia o útero a 
mulher que quer parecer bela, 
e rara, em nossa época, é aque

la que deseja ser mãe." Essas pala
vras, escritas por Ovídio (Sátiras, VI, 
593), há dois mil anos, bem pode
riam estar em qualquer dos gran
des jornais do mundo de hoje. 

Por interferir em diversas áreas 
da bioética, a questão do aborto con
tinua, desde a auro-
ra da civilização, a 
provocar as mais 

Segundo noticiam os jornais ame
ricanos e brasileiros, cerca de 55% 
dos entrevistados são favoráveis ao 
aborto voluntário; 38% se mostram 
contra. São os "Pro-Choice" e os "Pro
Life" que se defrontam e tentam, ca
da um a sua maneira e com suas 
armas, pesar na balança do Judi
ciário. 

Tanto nos Estados Unidos quan-

mal ao marido, se se tratar de mu
lher casada; consentimento expres
so dos pais, quando a abortante for 
menor de 18 anos; audiência prévia 
de conselho curador do nascituro etc. 
Tal lei está sendo tachada de incons
titucional por seus visíveis embara
ços. 

O caso que foi verdildeiro divisor 
de águas é o "Roe v. Wade", de 1973, 
reaflrmado, cerca de dez anos de
pois, no "CityofAkron v. Akron Cen
ter for Reproductive Health Inc" e, a 
seguir, por mais outros "cases". 

"Jane Roe" - nome fictício adota
do por Norma McCorvey - lutou ju
dicialmente pelo direito de não ter 
uma filha, produto de estupro. Se a 
decisão não serviu para ela, abriu a 
oportunidade de abortamento volun-

tário para milhares 
de mulheres com 
prenhez de menos de 

acesas controvér
sias. É direito damu
lher? ou, ao contrá
rio, o nascituro é que 
merece proteção? 

Legisladores como 
Licurgo e Sólon proi
biram o aborto. Fi
lósofos como Aristó
teles e Platão já o per-

Atualmente, esvazia o útero a mulher 
que quer parecer bela, e rara, em nossa 

época, é aquela que deseja ser mãe, 

3 meses. Seu caso, 
como d_e muitas ou
tras mulheres do 
mundo, não deixa de 
ser triste e dramáti-
co. Numa noite 
quente de verão de 
1969, Norma McCor
vey, solteira, de 25 
anos de idade, cami-

mitiam sob condições. O primeiro, 
desde que o feto não tivesse, ainda, 
adquirido sua alma. Já o segundo, 
a toda mulher acima de 40 anos de 
idade. Malthus, no início do século 
passado, via o aborto com bons olhos, 
pois era mais um fator de equilíbrio 
econômico: menos bocas para ali
mentos limitados e escassos. 

Em Roma, houve época que o fe
to era considerado pars mulieris. Se 
era "parte da mulher", ela, logica
mente, dele podia-se desfazer à von
tade. Muita gente, ainda hoje, bate 
nessa tecIa milenar para defender o 
direito de a mulher se desfazer do 
fruto indesejado. Esquece-se, porém, 
de um bem maior: o ser humano 
em formação. 

Nos Estados Unidos a questão do 
aborto volta, depois de quase duas 
décadas (caso "Roe v. Wade"), a agi
tar a sociedade americana e a exi
gir, mais uma vez da Suprema Cor
te, agora composta sobretudo de con
servadores, nova atitude. Fala-se 
mesmo que já houve, de 1973 para 
cá, nada menos que 22 milhões de 
abortos voluntários naquele país. 
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" to no Brasil, o tema não foi tratado 
a nível constitucional. Nossa Cons
tituição, é certo, tem como um dos 
direitos invioláveis o "direito à vi
da". Assim, implicitamente, estaria 
garantindo a vida humana em esta
do fetal. Aliás, já há registro de de
cisão do Tribunal Constitucional Fe
deral da Alemanha Ocidental, em 
1975, nesse sentido. 

No Brasil, tramita na Câmara dos 
Deputados, além de projeto de lei 
para legalizar o "aborto de feto de 
má-formação", projeto permitindo a 
interrupção voluntária da gravidez 
antes que o feto tenha adquirido" 
viabilidade". A viabilidade, como se 
sabe, é a possibilidade de sobrevi
vência do feto fora do útero mater
no. Ora, diante do avanço da medi
cina, esta expressão "viabilidade" da
rá oportunidade a vários desencon
tros no campo jurídico. 

Nos Estados Unidos, a questão 
ressurge, agora, por causa da lei do 
Estado da Pensilvânia que estaria 
dificultando, sem expressamente 
proibir, a prática do aborto voluntá
rio. Por exemplo: comunicação for-
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nhava sozinha por uma estrada ru
ral, rumo asua casa, quando foi "cur
rada" por uma gangue, composta de 
três homens e duas mulheres.Aban
donada desmaiada ao longo da es
trada, ela descobriu, semanas mais 
tarde, que estava grávida. Não sabia 
quem era o pai. Não queria que a 
criança nascesse, pois não desejava 
se lembrar pela vida toda da violên
cia que sofrera. Seu Estado, o Te
xas, não permitia o aborto em tais 
circunstâncias ("aborto sentimen
tal"). Ela, de pouca instrução e pos
ses, não tinha dinheiro para ir para 
outra unidade federativa onde a lei 
permitisse o aborto. Decidiu enfren
tar a situação por ela não criada. 
Seu caso foi parar na Suprema Cor
te. Dos 9 juízes, apenas dois vota
ram contra a legalização do aborto: 
William Rehnquist, que hoje é o pre
sidente da Corte, e Byron White. Cou
be ao "Justice" Harry A. Blackmun 
lavrar o acórdão. Sem dúvida algu
ma este foi o caso mais importante 
de toda a década. Por mais de uma 
vez, depois, tentou-se derru bar a de
cisão. Em 1983, no caso "City of 



Akron v. Akron Center for Repro
ductive Health Inc" e em 1986, no 
"Thornburgh v. American College of 
Obstetricians and Gynecologists", 
quando se apreciou uma lei do mes
mo Estado da Pensilvânia. No "Roe 
v. Wade", a votação, como se disse, 
foi folgada: 7 a 2; já no segundo ca
so (1983), de 6 a 3 e, no de 1986 
(Thornburgh), houve maioria apenas 
de um voto. A juíza Sandra Day O' 
Connor, a única mulher a integrar 
a Suprema Corte, votou contra o 
aborto. 

Nosso Código Penal, na esteira do 
Código Penal Argentino, permite o 
"aborto sentimental", também deno
minado "ético" ou "humanitário": 
gravidez resultante de estupro. Tec
nicamente é caso de exclusão de an
tijuridicidade. Exige-se porém, o con
sentimento da gestante, se maior, 
ou de seu representante legal, se in
capaz. 

Este pesadelo da interrupção vo
luntária da gestação humana nun
ca será resolvido satisfatoriamente, 
pois seu campo de envolvimento tem 
conotações filosóficas, morais, reli
giosas, sociais, políticas e jurídicas. 
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O GAPA Grupo de Apoio à pre
venção à Aids (SP) é uma entida
de civil sem fins lucrativos, devi
damente legalizada e considera
da de utilidade pública munici
pal. Foi o primeiro Grupo organi
zado no Brasil a se formar com o 
objetivo de lidar com a questão 
da Aids (Janeiro, 1985). 

É composto essencialmente de 
voluntários dos mais diversos seg
mentos da sociedade. Age de for
ma autônoma, sem vinculos com 
o Governo, Igreja, religião, ideo
logia ou partido político. 

DoaçÕes: Banco Itaú - Agên
cia 0660 - c.c. 10.444-9. Viaduto 
9 de Julho (S.Paulo, SP) Telefo
ne/Fax: 66.0755 e 825-6003. 
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I -INTRODuçÃO 
Uma das questões mais tormen
tosas no estudo do Direito tal

vez seja a da interpretação das leis, 
nem sempre bem apreendida. No en
tanto, certamente, é a mais impor
tante para todos aqueles que se pre
tendem juristas. 

Tal conhecimento assume espe
cial relevo quando se trata do juiz, 
como órgão estatal encarregado de 
aplicar o direito aos 

pelo legislador em determinado mo
mento histórico e sob determinadas 
circunstâncias. Para tanto, socorre
se, o intérprete, do método históri
co-evolutivo, através do qual, inteli
gentemente, busca0 verdadeiro sen
tido da lei para aplicá-la a fatos ocor
rentes. 

Valendo-se, contudo, da interpre
tação objetiva e atual, não estaria o 
intérprete, ou o aplicador da lei, a 

navegar pelas águas 
casos concretos que 
lhe são submetidos 
a julgamento. 

Distante já se en
contra a época em 
que se achava ser a 
lei aquilo que preten
deu o legislador, que 
bastava se inquirir a 
respeito da vontade 
deste para se ter o 
verdadeiro sentido 
da norma. Sabe-se, 
hoje, que a lei, como 
norma de conduta 
editada para regular 
a vida em sociedade, 
não se prende à von-

Uma das questões 
mais tormentosas 

no estudo do Direito 
talvez seja a 

do arbítrio, a sacrifi
car a segurança ju
rídica que deve pre
sidir as relações so
ciais? Afastando-se 
da mens legislato
ris, não estaria par
ticularmente o juiz, 
a arriscar-se pelos 
caminhos nebulosos 
do imponderável, 
tornando, com isso, 
suas conclusões um 
autêntico jogo de lo
teria? 

da interpretação 
das leis. 

" tade do legislador. Ao contrário, em 
penetrando o mundo jurídico, ad
quire vida própria, autônoma, inde
pendente de seu criador, e poderá, 
na mais das vezes, produzir conse
qüências inesperadas, até mesmo in
desejadas por este último, o qual não 
poderia, à sua época, prever a evo
lução da técnica e da ciência e, nem 
mesmo, a cada vez maior complexi
dade das relações sociais. Isto ocor
re, exatamente, porque, ainda que 
imutável em sua literalidade, a lei 
deve ser in terpretada de modo a aten
der sempre o seu objetivo, qual seja 
o de realizar o bem comum, a busca 
incessante da paz social. Fulcrada 
neste desiderato, a norma deverá ser 
interpretada de maneira objetiva e 
atual, buscando-se-lhe descobrir o 
sentido, o espírito, isto é, a mens 
legis, e não mais o que foi querido 
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É o que veremos 
adiante. 

Por enquanto, é 
suficiente deixar claro que o juiz tem, 
como sua função específica, a apli
cação do direito; é o seu executor e 
não o seu criador. O juiz é a viva 
vox iuris, o realizador do comando 
abstrato contido no direito. Nesse 
mister, deverá, em dado estágio de 
sua operação, não só determinar a 
norma jurídica aplicável ao fato con
creto, mas também estabelecer o seu 
sentido e alcance. Isso é interpre
tar. De que modo, porém, deverá fa
zê-lo? De quais recursos poderá uti
lizar-se? 

II - A INTERPRETAÇÃO HISTÓRI
CO-EVOLUTNA 

Já se sabe que o es'..!opO essen
cial da atividade interpretativa não 
se deve ser reconstituição da vonta
de ou da intenção dos autores da lei 
(voluntas legislatoris), mas sim o 
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