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Jacqueline Pitanguy merece nossa profunda admiração e respeito por sua 
trajetória dedicada à defesa da dignidade humana e dos valores e princípios 
universais de direitos humanos, nos quais se incluem os direitos sexuais e 
reprodutivos. 

Como presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), durante a 
Assembleia Nacional Constituinte, lutou com sucesso pela extensão da licença 
maternidade para  quatro meses, pela licença paternidade, pelo direito à creche, 
pelo direito ao aleitamento materno no sistema prisional, pela inclusão na 
Constituição da responsabilização do Estado por ações contra a violência no 
âmbito das relações familiares. 

Celebramos a luta de Jacqueline Pitanguy em prol da vivência da maternidade e da 
paternidade como escolha e não como imposição. Como Jacqueline, também 
lutamos pelo direito de acesso à informação e aos meios de contracepção e 
concepção. Junto com ela defendemos, com base na Constituição, que homens e 
mulheres tomem decisões livres de coerção, com liberdade e responsabilidade 
sobre suas vidas sexual e reprodutiva. Ao seu lado estamos na defesa do direito ao 
abortamento voluntário nas três circunstâncias em que este está legalmente 
previsto - a saber, o risco de morte materna, a gravidez decorrente de estupro e os 
casos de feto anencéfalo - e, mais amplamente, na defesa da descriminalização das 
mulheres, com inclusão e regulamentação deste direito no marco legal brasileiro. 

O reconhecimento a seu trabalho notável e de vanguarda levou Jacqueline a 
assumir e a ter papel de destaque em conselhos diretores nacionais e 
internacionais, tais como o Instituto para a Educação da UNESCO, International 
Human Rights Council (coordenado pelo ex-presidente Carter), Fundo Global das 
Mulheres, Inter American Dialogue, World Movement for Democracy, Society for 
International Development (SID), Women’s Learning Partnership (WLP). No 
Brasil,  foi presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, integrante da 
Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) e do CNDM, na qualidade de notório 
saber. 

Repudiamos o ataque pessoal a Jacqueline Pitanguy por parte da mandatária do 
Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, e que tem por objetivo 
desqualificar não apenas sua figura política, e sua trajetória ímpar em defesa da 
democracia e dos valores e princípios universais de direitos humanos, mas 
também a luta que milhões de pessoas empreendem, no Brasil e no mundo, por 
direitos fundamentais. Repudiamos, veementemente, as ofensas lançadas contra 
Jacqueline Pitanguy, que representam uma afronta  a todas as pessoas e 
instituições que, como ela, defendem os direitos humanos e a autonomia 
reprodutiva. 
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