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NOTA DE REPÚDIO AO PROJETO DE LEI Nº 5.435/2020 

“ESTATUTO DA GESTANTE” 

  

O CONSELHO CEARENSE DOS DIREITOS DA MULHER - CCDM, criado 

pela Lei nº 11.170, de 02 de abril de 1986, e alterado pelas Leis nº 11.399, de 21 de 

dezembro de 1987, nº 12.606, de 15 de julho de 1996, Lei nº 13.380 de 29 de setembro 

de 2003 e nº 13. 969 de 09 de março de 2010, órgão Colegiado de caráter deliberativo, 

consultivo, formulador e fiscalizador das políticas públicas voltadas para a mulher, 

vinculado à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 

Humanos - SPS, nos termos do art.21, § 10 da Lei nº 16.710 de 21 de dezembro de 

2018, com sede e foro na cidade de Fortaleza-CE, após deliberação na reunião 

ordinária do dia 09 de abril de 2021, vem por meio desta NOTA DE REPÚDIO 

manifestar contra o Projeto de Lei Nº 5.435/20, de autoria do Senador Eduardo Girão 

(PODEMOS-CE).  

Em resumo, o projeto visa suposta proteção a mulher gestante, ao nascituro desde a sua 

concepção, bem como, ao genitor e/ou estuprador, buscando através de um aparato 

legal estabelecer que o autor dos crimes tipificados como estupro e/ou violência sexual 

mediante fraude e estupro de vulnerável, dispostos nos artigos 213, 215 e 217-A, todos 

do Código Penal Brasileiro, o direito de estabelecer vínculos afetivos com o possível 

filho fruto destes crimes. Ou seja, se a mulher vítima da violência sexual engravidar, 

esta, ficará sujeita à discricionariedade do estuprador, ser constrangida a consentir para 

que este, mantenha relações afetivas com o filho decorrente da prática desses crimes 

sexuais contra nós mulheres e meninas. 

Além disso, cria auxílio de natureza assistencial para o filho da mulher vítima de 

estupro, caso o estuprador não tenha condições de arcar com a pensão alimentícia para 

a criança até sua maioridade civil, o Estado deverá arcar com o pagamento de 

alimentos através deste auxílio.   

Segundo o 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em setembro de 

2019, o Brasil registrou recorde no que se refere a prática de violência sexual contra 

nós mulheres e outras pessoas vulneráveis, tais como crianças, pessoas idosas, pessoas 

com deficiência, pessoas negras, dentre outras. 

Os dados totalizaram 66 mil vítimas de estupro no ano de 2018, maior índice desde 

2007 ano em que começaram a contabilizar a prática do crime de estupro, vale ressaltar 

que devemos considerar ainda a subnotificação, tendo em vistas que muitas vítimas 
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deixam de denunciar por medo, falta de conhecimento ou por falta de acesso a 

segurança/proteção pública. 

Ainda com base nesses estudos, meninas de até 13 anos de idade, representam 53,8% 

das vítimas de estupro (Art.217-A, CP), portanto a cada quatro meninas até essa idade 

são estupradas por hora no Brasil. A cada 10 estupros, oito ocorrem contra meninas e 

mulheres e dois contra meninos e homens. E, 50,9% das vítimas de estupro são 

meninas e mulheres negras. 

O Projeto de Lei Nº 5.435/20, banaliza e incentiva a práticas de violências sofridas por 

nós Mulheres antes e após o estupro. Como podemos ser obrigadas a carregar em nosso 

ventre uma criança que foi gerada diante de tanta violência? Nossos corpos não são 

propriedades desse Sistema, que a cada dia busca violar nossos corpos e nossos 

direitos. O nosso Código Penal, em seu art. 128, II, trata o tema e preceitua: 

 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é 

precedido de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal. (grifos nossos) 

 

Estamos constrangidas, pois esse projeto foi proposto por um parlamentar eleito no 

Estado do Ceará, Senador Eduardo Girão, influente, privilegiado, do gênero masculino, 

heterossexual, bem-sucedido, empresário, membro da diretoria de um grande time de 

futebol cearense. Esse Senador utiliza-se deste projeto de lei para atacar a dignidade de 

mulheres, meninas e meninos, vítimas da violência sexual no nosso país e no Ceará. 

O projeto na íntegra nos deixou aterrorizadas, a título de exemplo: o artigo 11 do PL 

Nº 5.435/20, estabelece a criação do auxílio, mas amplamente divulgado pelo termo 

“Bolsa Estupro”, já os artigos 5º, 7º, 9º e 10º do projeto alhures, estabelece a 

corresponsabilidade do genitor e/ou homem que protagonizou o estupro. 

Outrossim, tal auxílio (Bolsa Estupro), cria uma possibilidade de desvio de finalidade 

do referido auxílio, seja pela possibilidade da maternidade garantir uma fonte de renda 

de 01(um) salário mínimo à genitora por cada filho nascido vivo até sua maior idade, 

seja por incentivar, e eximir o genitor e/ou estuprador do dever de pagar alimentos, 

criando um ônus imensurável ao Estado, aumentando a natalidade 

indiscriminadamente e sem planejamento familiar.  

A aprovação desse projeto de Lei pelo Congresso Nacional representa uma tragédia 

para vida de mulheres e meninas neste país, pois perpetua sequelas de ordem 

psicológica, mental, emocional, e até física, além de incentivar a prática de estupro 

por trazer “vantagens” ao estuprador. 



Se temos medo de sermos estupradas ao andar nas ruas escuras ou desertas das 

cidades brasileiras, com a aprovação do PL 5.435/20, teremos medo de sermos 

estupradas e obrigadas a estabelecer vínculos afetivos com o estuprador. 

Também, precisamos reforçar que a Constituição Federal reconhece a pluralidade 

social e a liberdade religiosa, e, a laicidade do Estado, desta forma não adotamos 

nenhuma religião como oficial. Logo, é inadmissível parlamentares utilizarem de seus 

interesses pessoais em detrimento da coletividade e pluralidade, principalmente, 

através de um projeto que visa promover a violência contra nós mulheres. 

Não podemos e nem iremos nos calar quando um projeto de lei apresentado por parte 

de um grupo privilegiado da população brasileira, insiste em naturalizar o estupro de 

nós, mulheres e meninas, em todo país. 

Contrastando a esta postura e a justificativa utilizada, desrespeitando a nossa 

diversidade social, política e religiosa, surge inquietação sobre a verdadeira face do 

projeto que tem como finalidade proteger e beneficiar meramente os estupradores de 

mulheres. 

Portanto, este conselho representativo, deliberativo, legitimamente constituído, 

considera o projeto de lei apresentado pelo Senador Eduardo Girão, verdadeira afronta 

a nossa democracia representativa, a saúde física e mental feminina, nossos direitos 

sexuais e reprodutivos, a dignidade humana, e, por isso, suplicamos a todas as 

Senadora e os Senadores, pela retirada permanente de pauta do Projeto de Lei 

5.435/20, bem como quaisquer outros projetos com o mesmo propósito, ou seja, de 

perpetuar o sofrimento em nós mulheres, especialmente aquelas que já são vítimas de 

violência sexual, assim como as que, infelizmente, ainda serão.  

Neste sentido, este Conselho expõe suas preocupações advindas de todo e qualquer 

projeto que tem o intuito de camuflar a redução dos direitos humanos já estabelecidos. 

Não se trata de alterar o teor do Projeto de Lei, e sim arquivá-lo definitivamente em 

sua integralidade.  
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