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OAB Inaugura sua 
Nova Sede Recreativa
O presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional Maranhão, Mário Ma-
cieira, e o presidente da Caixa de Assis-

tência dos Advogados do Maranhão (CAAMA), 
Gérson Nascimento, juntamente com as suas 
respecti vas Diretorias, têm a honra de convidar 
Vossa Excelência para a inauguração da 
Sede Recreati va dos Advogados do 
Maranhão, que ocorrerá dentro de 
uma programação especial orga-
nizada pelas duas insti tuições para 
comemorar a entrega da obra con-
cluída aos profi ssionais de Direito 
do Estado do Maranhão.

presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Maranhão, Mário Ma-
cieira, e o presidente da Caixa de Assis-

tência dos Advogados do Maranhão (CAAMA), 
Gérson Nascimento, juntamente com as suas 
respecti vas Diretorias, têm a honra de convidar 
Vossa Excelência para a inauguração da 
Sede Recreati va dos Advogados do 
Maranhão, que ocorrerá dentro de 
uma programação especial orga-
nizada pelas duas insti tuições para 
comemorar a entrega da obra con-
cluída aos profi ssionais de Direito 

Dia 13 de junho
Sábado

Programação:
Das 11h às 23h - Almoço - DJ - Grupo de Pagode - Descerramento da Placa de Inauguração;

Apresentações culturais com: Boi de Upaon Açu - Cia. Barrica e Forró Pé de Serra.
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"O Ministério Público do Trabalho 
no Maranhão (MPT-MA) obteve uma li-
minar no Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT) que obrigará o go-
verno do Estado e as empresas tercei-
rizadas Gestor, VTI Serviços e Atlântica 
Segurança a cumprirem diversas obri-
gações referentes às normas de saúde, 
segurança e meio ambiente de traba-
lho no sistema carcerário maranhense.

No total, o órgão ministerial pede 
R$ 153 milhões de indenização, sendo 
R$ 50 milhões para a ex-governadora; 
R$ 40 milhões para o governo estadual; 
R$ 30 milhões para a VTI; R$ 30 milhões 
para a Gestor e R$ 3 milhões para a 
Atlântica.

“Os trabalhadores dos presídios es-
tão expostos aos piores riscos de saúde, 
segurança e até de morte. Essa liminar 
nos dá esperança de que esses pro� s-
sionais possam ter vida plena e segura 

Para os autores, a construção 
de uma rede de proteção para as 
pessoas na velhice deve ser desen-
volvida levando-se em conta o per� l 
socioeconômico dessa população. 
Tal informação se faz necessária porquanto contribui para o 
planejamento adequado por parte dos entes estatais (União, 
Estados e Municípios). Porém, a rede de proteção não é for-
mada somente pelos entes da administração pública. Toda a 
sociedade deve participar, especialmente os idosos.

A Rede de Proteção no Maranhão encontra-se ainda mui-
to precária em razão da inexistência de órgãos, instituições e 
mobilização da sociedade civil no interior do estado. Na capi-
tal, encontram-se muitos órgãos e instituições que trabalham 
em busca da concretização dos direitos das pessoas idosas. Já 
nas demais cidades analisadas, observa-se pouca organização 
para essa � nalidade. (Leia a íntegra do trabalho em:)

O autor discorre sobre a ocupação 
laboral, de caráter lícito, e de forma contí-
nua, como ferramenta de ressocialização 
de apenados, com ênfase para a ressocia-
lização de apenados do sistema prisional 
brasileiro e maranhense. O autor examina 
a possibilidade de oferecer oportunidade 
de emprego para detentos, ou ainda o 
aproveitamento da mão-de-obra de pre-
sos na execução de obras e serviços pú-
blicos. Para ele essas oportunidades não 
devem ser esporádicas ou temporárias, 
mas permanentes e contínuas para que 

o apenado possa adquirir a cultura e o entendimento de que o trabalho 
seria a melhor forma de prover o sustento, pois atualmente o conceito de 
trabalho é visto dentro das unidades prisionais meramente como uma 
forma de encurtar as penas e obter mais rapidamente a liberdade. 

(Leia a íntegra do trabalho em:)

O renomado e emérito cons-
titucionalista português trata de 
um tema polêmico pelo qual ele 
estabelece a distinção entre o 
associativismo de membros do 
judiciário e o chamado sindica-
lismo judiciário.  O associativismo 
judiciário é um fenómeno antigo 
em vários países, que em Portugal se tem desenvolvido desde 1974, e 
que tem granjeado consagração internacional.

Decorre, como já se disse, do exercício de um direito fundamen-
tal e tem mostrado virtualidades importantes como forma de congre-
gação de pessoas sujeitas, muitas vezes, a penosos labores solitários, 
como veículo de aprofundamento de temas cientí� cos e culturais e, in-
clusive, de questões de ordem pro� ssional e como ponto de encontro 
para re� exões críticas acerca do funcionamento do sistema judiciário e 
das leis processuais e procedimentais que o regem.

Problema bem diferente vem a ser o do sindicalismo judiciário – 
como questão de princípio e como prática. Em última análise, tudo está 
em saber se os juízes ainda se comportam como funcionários públicos 
(atitude bem marcante no tempo da Constituição de 1933, em que 
tudo dependia do Ministro da Justiça) ou se preferem assumir se como 
titulares de órgãos de soberania a par dos outros órgãos de soberania. 
(Leia a íntegra do trabalho em:)

no ambiente de trabalho”, ressaltou a procura-
dora Virgínia de Azevedo Neves, autora da ação 
civil pública juntamente com a procuradora 
Luana Lima Duarte.

Desde 2013, após estourar a maior crise da 
história de Pedrinhas e quiçá do Brasil, o MPT-
MA investiga a situação dos trabalhadores dos 
presídios maranhenses. O órgão realizou inspe-
ções em penitenciárias de São Luís e Imperatriz.

Relatórios produzidos por outras institui-
ções, como Vigilância Sanitária, Conselho Nacio-
nal do Ministério Público e Conselho Nacional 
de Justiça, também ajudaram no embasamento 
da ação civil, que tem como foco as irregularida-
des no meio ambiente de trabalho e o desres-
peito às normas de saúde, higiene e segurança."

PEDRINHAS: MPT-MA PEDE
153 MILHÕES DE INDENIZAÇÃO

A POLÍTICA ESTADUAL 
DO IDOSO E A CONSTRUÇÃO

DA REDE DE PROTEÇÃO À
 PESSOA IDOSA NO MARANHÃO

A ATIVIDADE LABORAL (LÍCITA
E CONTÍNUA) COMO MEIO PARA 

RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS

JUÍZES, LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E SINDICATOS 
(Especial para a Revista Juris)

 Professor Doutor Paulo Roberto
Barbosa Ramos[1]

Analissa Barros Pinheiro[2]

w w w . c e c g p . c o m . b r

L e i a  e m : w w w . c e c g p . c o m . b r

w w w . c e c g p . c o m . b r
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João Bispo Serejo Filho

Curso de Pós-Graduação e 
Extensão da Anhanguera 

Uniderp - LFG
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Este trabalho procura demonstrar a inadequaç ã o da Teoria Geral do Estado para compreender o Estado brasileiro, tendo em vista 
sua especifi cidade. Analisando os teó ricos do Estado dos sé culos XIX e XX, cujo positivismo os leva a eliminar os elementos nã o-
jurí dicos do estudo do Estado e a conceber conceitos abstratos, formais e a-histó ricos, percebe-se que a questã o da especifi cidade 
perifé rica nã o se confi gura como problema teó rico para os formuladores daquela teoria. Retoma-se, entã o, o debate entre Kelsen e 
Heller e, com respaldo neste ú ltimo, constroem-se fundamentos para uma teoria realista do Estado: a ruptura com a generalidade 
sem prejuí zo do conhecimento como totalidade; a adoç ã o do mé todo dialé tico e da aná lise histó rica de longa duraç ã o, situando o 
Estado no tempo e no espaç o da economia-mundo capitalista; a noç ã o da soberania como articulaç ã o entre o polí tico e o jurí dico no 
conceito de Estado. Seguindo esses fundamentos, a afi rmaç ã o da especifi cidade do Estado perifé rico é  um imperativo. O equilí brio da 
relaç ã o inter-Estados na economia-mundo, marcada pela polarizaç ã o centro-periferia, impõ e limitaç õ es à  soberania real dos Estados 
perifé ricos. As idé ias de subdesenvolvimento e dependê ncia no pensamento latino-americano reforç am essa hipó tese e confi rmam os 
limites da Teoria Geral do Estado para apreender caracterí sticas marcantes do Estado brasileiro.

SINÓPSE

Pedidos através do site: 
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ARTIGO

No mês de comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher faz-se necessário celebrar 
as conquistas alcançadas pelos movimentos 
feministas em todo o mundo, especialmente 
a partir da década de 60, sendo indispensável 
uma re� exão acerca da violência contra mu-
lheres, fenômeno que continua a se proliferar e 
desenvolver nas mais diversas culturas mundo 
afora. 

A violência contra a mulher constitui um 
fenômeno endêmico internacional, considera-
do pela ONU como a endemia que mais mata e 
escraviza mulheres no mundo. As modalidades 
doméstica e intrafamiliar desse tipo de violên-
cia tem caráter de máxima gravidade, sendo 
insidiosas, silenciosas, repetitivas e agravadas 
com o decurso do tempo, além de suas ocor-
rências se darem de forma cíclica, alternando-
se períodos de grande perigo com momentos 
de trégua aparente. Esse ciclo pode ser carac-
terizado pela alternância de períodos de agres-
são, seguidos por pedidos de desculpas e de 
arrependimento intenso. Agressão e pedidos 
de perdão são alternados de modo imprevisí-
vel e crescente em termos de  intensidade  pe-
riculosidade. 

Caracterizar a violência contra a mulher 
em todas as formas previstas na Lei 11340, Lei 
Maria da Penha, como uma violação de direitos 
humanos e elevar à categoria de crime hedion-
do a morte de uma mulher em contexto de vio-
lência intrafamiliar ou doméstica, justi� ca-se 
em razão da motivação para esse tipo de crime 
em geral ser percepções e vontades introjeta-

das e explicitadas de submeter, humilhar, con-
trolar e subjugar a mulher, em especial as que 
estão mais próximas do agressor, vinculadas a 
ele por elos afetivos passados ou presentes e/
ou por laços de parentesco. 

Nesse ponto reside um dos vários desa� os 
a serem transpostos culturalmente para que 
seja prestado o devido atendimento e/ou pres-
tação jurisdicional a esse tipo de vítima: como 
vítima e agressor possuem entre si um víncu-
lo afetivo passado ou mesmo uma relação de 
parentesco, ocorre maior vulnerabilidade da 
ofendida a denunciar a violência sofrida, con-
trariamente ao que ocorreria caso fosse agre-
dida por alguém estranho ao seu ambiente 
doméstico, familiar e afetivo. Logo, a mulher 
violentada domesticamente, quer física e ou 
moralmente, em geral, ao invés de sentir rai-
va ou indignação tende a esboçar intensos e 
dolorosos sentimentos de culpa, humilhação, 
angústia e perda de autoestima, além de ter 
seu poder de reação  permeado pela sensação 
de fracasso e pelo medo da exposição pública 
do fato. 

Desta forma, cumpre destacar a máxima 
importância dessa vítima  ser devidamente 
acolhida pelas instituições do sistema de jus-
tiça, no sentido inclusive de conscientizá-la de 
que é vítima de um crime grave. Nesse ponto 
é relevante destacar mais um desa� o a ser 
enfrentado para que se caminhe rumo à efe-
tivação da Lei Maria da Penha no Brasil: a su-
peração da lógica dos acordos barganhados, 
característica do manejo dos crimes de menor 

potencial ofensivo, a partir da Lei 9099/95, que 
norteia a prestação jurisdicional nos juizados 
especiais, bem como da lógica de conciliação 
que permeia as lides que se dão nas varas de 
família.  Apenas a título ilustrativo e simplista 
considere-se um crime de injúria cometido por 
um estranho contra uma mulher. Considere-
se em seguida a mesma injúria proferida por 
alguém a quem ela foi ou é vinculada afetiva-
mente. A segunda situação em geral ocorre 
repetidamente, trazendo uma carga psicodes-
trutiva maior, já que, comumente, acontece na 
presença de familiares ou amigos próximos da 
ofendida ou mesmo sem a presença de teste-
munhas, no ambiente íntimo e doméstico, in-
tensi� cando o sentimento de humilhação da 
vítima, além de contribuir para desconstrução 
de sua autoestima, fatores que di� cultam a de-
núncia da violação sofrida. Cumpre destacar 
ainda que uma injúria sofrida por um estranho 
em ambiente social, via de regra, é denunciada 
de pronto, enquanto a injúria, por exemplo, so-
frida por um agressor com quem se manteve 
ou se mantém algum elo afetivo di� cilmente é 
denunciada antes de já ter ocorrido reiteradas 
vezes, caracterizando a violência psicológica 
e ou moral detalhadas no texto da Lei em co-
mento. 

  Destaque-se que a modalidade delitiva 
em debate comumente não possui testemu-
nhas, mas informantes. Por ocorrer frequente-
mente longe de espaços públicos, a violência 
doméstica ou intrafamiliar contra a mulher 
costuma ser presenciada apenas por � lhos da 
vítima, em geral os mais novos, ou por quem 

Lei Maria da Penha:Lei Maria da Penha:Lei Maria da Penha:

Profa. Pós doutora Artenira da Silva e Silva.1 Profa. Doutora Edith Maria Barbosa Ramos.2

Descortinando alguns dos desafi os a serem superados
 para a garantia de sua efetividade.

1 Pesquisadora Responsável pela realização da pesquisa POR SER MENINA no Estado do Maranhão, Brasil. / Coordenadora Geral do Observatorium de Segurança Pública e  
 Sistemas de Justiça PPGDIR e CECGP.

2 Doutora em Políticas Públicas. / Pesquisadora e coordenadora interinstitucional do Observatorium de Segurança Pública e Sistemas de Justiça PPGDIR e CECGP.

3 Mestre em Políticas Públicas. / Pesquisadora do Observatorium de Segurança Pública e Sistemas de Justiça PPGDIR e CECGP.

Prof. Mestre Josanne Cristina Ribeiro Ferreira Façanha.3
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Artenira da Silva e Silva

com ela trava relações mais próximas, o que au-
menta o poder destrutivo da violação sobre ela. 

A violência contra a mulher praticada em 
ambiente doméstico e familiar tem efeito de-
vastador, sendo prevista em todas as suas mo-
dalidades pela Lei Maria da Penha, pela Conven-
ção Interamericana de Belém do Pará e demais 
tratados internacionais dos quais o Brasil é sig-
natário, tais como: Convenção de Eliminação 
de todas as formas de violência contra a mulher 
ou Lei internacional dos direitos da mulher de 
1979, Declaração de Eliminação de violência 
contra a mulher de 1993 e Plataforma de Ação 
de Beijing.

Vale lembrar que a Lei Maria da Penha sur-
giu a partir da necessidade da OEA em aplicar 
uma punição ao Brasil pelo descumprimento 
dos referidos tratados internacionais, assinados 
em prol da prestação jurisdicional da mulher 
violentada. Uma vez punido por sua omissão e 
negligência no que diz respeito à apuração da 
violência contra a mulher e punição do agressor, 
este crime que até então era tratado como ba-
gatela doméstica, logo, plenamente conciliável,  
passou a ser enfrentado no Brasil pela Lei nº. 
11.340/2006, com o objetivo de combater e pre-
venir esse tipo de prática delitiva, sob a ótica de 
considerá-la uma violação de direitos humanos.  

Percebe-se, portanto, a especi� cidade des-
sa modalidade criminosa ponto onde reside a 
principal fundamentação para a intervenção do 
Estado no que diz respeito ao enfrentamento 
e prevenção da violência contra a mulher, uma 
vez que o agressor ao não matar prontamente 
a vítima, produz sua morte em vida, à medida 
que ceifa a mulher em sua dignidade e em sua 
capacidade máxima de exercício dos seus mais 
diversos papéis sociais, empurrando-lhe para a 
humilhação, difamação e adoecimento. Vale res-
saltar que não existem mulheres que autorizam, 
concorrem ou acomodam-se à situação de vio-
lação. O que existem são mulheres destruídas 
em suas autoestimas e em seu poder de reação, 
motivadas pela culpa, medo, humilhação e vio-
lação de sua dignidade, esgotadas ou amedron-
tadas demais para romperem o ciclo de violên-
cia a que estão acometidas. 

Historicamente, a cultura patriarcal caracte-
rizada pelo sexismo, ou seja, pela atribuição de 
papéis diferentes para homens e mulheres, vem 
subjugando a mulher, di� cultando sua atuação 
e existência pública ou social, atribuindo a ela 
papéis sociais a serem exercidos quase que ex-
clusivamente no ambiente doméstico, naturali-
zando a ideia de que ela é um ser humano me-
nor, mais frágil, destinado ao cuidado e a prover 
afeto, em detrimento a exercer poder fora do 
ambiente de casa, com menos poder de decisão 
e, portanto,  menos cidadã, o que ainda hoje é 

rea� rmado no modo de se educar meninas, ou 
seja, futuras mulheres. Desde tenra infância fa-
vorece-se que as meninas se percebam como 
um ser que tem menos valor social e, portanto, 
menos direitos que meninos. Senão vejamos: 

A PLAN INTERNATIONAL possibilitou a re-
alização de uma pesquisa, em mais 50 países, 
entre eles, o Brasil. O objetivo geral da pesquisa 
foi avaliar a situação das meninas entre 6 e 14 
anos no mundo, sendo elas mesmas  protago-
nistas do estudo realizado, pois muito se teoriza 
e se hipotetiza sobre crianças e adolescentes, 
mas lamentavelmente, em geral, a partir de 
uma percepção adultocêntrica,  comumente 
equivocada.

 Para iniciar o estudo em solo brasileiro di-
vidiu-se o país em 5 regiões. Em cada região foi 
sorteado um Estado representativo da região. 
Em cada Estado foram sorteados 4 municípios, 
além da capital, para realizar a coleta de dados. 
Em cada município foram ouvidas meninas en-
tre 6 e 14 anos em escolas públicas urbanas, pú-
blicas rurais, privadas urbanas, privadas rurais e 
quilombolas.

O Estado representativo do nordeste brasi-
leiro na aludida pesquisa foi o Maranhão. Os da-
dos colhidos a partir da escuta de 377 meninas 
nas cidades de São Luís, Caxias, Santo Antônio 
dos Lopes e Presidente Dutra demonstraram 
que lamentavelmente as vidas das meninas no 
Estado continuam sendo limitadas pelo simples 
fato de serem jovens e mulheres. A desigualda-
de entre meninos e meninas continua inten-
samente enraizada na cultura local em todas 
as classes sociais e lamentavelmente restringe 
direitos de meninas desde muito cedo.  A elas 
é negado o direito de ir e vir e o direito de se 
expressarem, por exemplo, desde tenra idade, 
minando sua capacidade futura de autonomia 
e de tomada de decisões. 

O fato de muitas dessas meninas continuarem 
executando a maior parte do trabalho ou tarefas 

domésticas em seus lares, mesmo quando exis-
tem presentes irmãos do sexo masculino e de 
perceberem sua educação como muito mais 
restritiva que a dos meninos é apenas um exem-
plo de como se segue invisibilizando essas me-
ninas, naturalizando uma educação sexista, im-
pedindo que se re� ita criticamente em relação à 
gravidade desse fato e do seu impacto sobre a 
capacidade das meninas realizarem escolhas e 
internalizarem poder de decisão sobre suas pró-
prias vidas. Em casa, com todos exercendo po-
der sobre elas, seguem sem voz ou escolha para 
reconhecer e realizar seu potencial, em todas as 
classes sociais. 

Estudos da ONU já demonstraram que a 
perpetuação de desigualdades de gênero e de-
sequilíbrios de poder entre homens e mulheres 
são as causas estruturais da violência contra 
mulheres.

É diante desse cenário que surge a neces-
sidade de se fazer um esforço permanente de 
superação da ideologia patriarcal, machista e 
sexista ainda fortemente internalizada em cada 
um de nós, o que em última análise precisa ser 
corajosamente reconhecido, para que a ideolo-
gia em tela seja superada e assim  seja possível 
que se vislumbre  a sedimentação da efetivida-
de da Lei Maria da Penha para proteger mulhe-
res, INDEPENDENTEMENTE de idade, de todas as 
formas de violência.

Medidas viabilizadoras são necessárias para 
que se favoreça uma crescente efetividade ao 
exercício da Lei Maria da Penha no Maranhão, 
enquanto texto normativo voltado ao comba-
te e proteção de uma das mais graves e cruéis 
formas de violação de direitos humanos, cons-
tituindo um dos passos necessários em direção 
ao enfrentamento dessa endemia internacional 
ainda silenciosa, por ter sua etiologia ainda si-
lenciada e naturalizada entre homens e mulhe-
res, mas que ainda mata literalmente ou produz 
morte em vida para tantas meninas e mulheres 
no Estado do Maranhão e no mundo.
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No Dia Internacional da Mulher, apesar 
dos avanços nas lutas travadas por 
melhores políticas públicas e legisla-

tivas em favor delas, em termos de resultados 
práticos (preventivos) as comemorações são 
pí� as (porque continuam aumentando os ho-
micídios contra as pessoas do sexo feminino). 
Na violência em geral, mas particularmente na 
violência contra as mulheres (misoginia = ódio 
contra as mulheres), ocorre o fenômeno da 
desumanização, que se desenvolve em várias 
etapas: primeiro o distanciamento ou a indife-
rença frente a tais vítimas; depois despontam 
as diferenças, que as caracteriza como distin-
tas ou estranhas; em seguida elas são perce-
bidas como indesejáveis ou inimigas e, por 
� m, como não humanos (como não pessoas). 
Chegados a esse ponto, os “outros” (no caso, as 
“outras”) não mais são consideradas como hu-
manos dotados de direitos (daí a mutilação, a 
tortura ou mesmo o extermínio, sem nenhum 
sentimento de culpa).

A cultura da misoginia (do ódio contra as 
mulheres) é diametralmente oposta à cultura 
da afetividade e do cuidado. A essência hu-
mana é o cuidado (diz Heidegger). Mas esse 
cuidado exige uma excelente educação (que é 
o antídoto mais poderoso à programação neu-
robiológica do humano para a violência – to-
dos os países educacionalmente evoluídos di-
minuíram a violência, a começar pela Europa). 
Educar é cultivar (a� rma Myrthes Gonzales). 
Podemos cultivar o que há de nobre e belo nas 
pessoas ou não cuidar delas, deixando-as viver 
sob o império dos seus impulsos naturais. Nas 
escolas e nas mídias, incluindo as sociais, po-
demos cultivar atitudes violentas ou reformar 
o medo e a sensação de impotência. O amor e 

o cuidado deveriam ser o centro da educação 
e das comunicações. Isso requer a presença 
interessada e respeitosa da ética fundada na 
consideração dos outros seres humanos. Em 
lugar de ver o “outro” (ou “outra”) como um ser 
igual, em lugar de ver seus talentos e acredi-
tar no potencial das pessoas e incentivá-las, 
estamos, em regra, no caminho oposto, es-
quecendo que o alimento essencial do huma-
no é a presença afetiva e cuidadosa do outro 
ser humano. Esse alimento é importante para 
todas as pessoas (adultos, crianças, mulheres 
etc.). Somente assim podemos começar a criar 
um mundo novo, a partir de nossas atitudes e 
gestos cotidianos (Myrthes Gonzales, em Bem 
Estar – Qualidade de Vida, ano 3, n. 11, feve-
reiro/15: 14).

Assassinatos de 
mulheres no Brasil

O cenário brasileiro é diametralmente 
oposto à cultura do cuidado com o “outro”. 
Aliás, é muito assustador. Uma mulher é morta 
a cada hora e a perspectiva é que a violência 
machista não se detenha tão cedo (porque 
não estamos fazendo políticas públicas edu-
cativas de qualidade). Em 2012 ocorreram 
4.719 mortes de mulheres por meios violentos 
no Brasil, ou seja, 4,7 mortes para cada grupo 
de 100 mil mulheres. Entre 1996 e 2012 hou-
ve um crescimento de 28% nesses óbitos. Na 
década 2002-2012 o crescimento foi de 22.5%; 
em 2002 constatou-se 3.860 mortes, contra 
4.719 em 2012. Portanto, para esta década, a 
média de crescimento anual de homicídios foi 
de 1,93%.

Mortes Violentas de
MULHERES

Cerca de 49% das mortes foram causadas 
por armas de fogo, outros 34% por objetos 
perfuro-cortantes, 7% foram vítimas de es-
trangulamento ou sufocação, 2% vieram óbi-
to depois de uma agressão por meio de força 
corporal e 1% foi vitimada através de fumaça 
ou chamas.

Causas das Mortes das 
Mulheres em 2012

O Espírito Santo foi, em 2012, o mais vio-
lento Estado para as mulheres, com 8,9 mortes 
para cada grupo de 100 mil mulheres, segui-
do de Alagoas (8,1) e Goiás (7,9).Veja a tabela 
complet aqui.

Para enfrentar essa tragédia nacional, 
no dia 3 de março de 2015 foi aprovada na 
Câmara dos Deputados a lei que considera o 
assassinato de mulher por razões de gênero 
(feminicídio) em homicídio quali� cado e cri-
me hediondo. Há violência de gênero, diz o 
projeto, quando existir violência doméstica 
e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição da mulher.

Assédio e ataques às 
mulheres

A Thomson Reuters Foundation divulgou 
em novembro um ranking das cidades mais 
perigosas para as mulheres transitarem, entre 
as 15 maiores cidades do mundo mais Nova 
York. As cidades latino-americanas mostra-
ram que têm os sistemas de transporte mais 
perigosos para as mulheres. Bogotá, capital da 
Colômbia, que não tem um sistema de trem da 
cidade, mas uma rede de autocarros verme-
lhos, foi considerada a cidade com o transpor-

te público mais inseguro. Bogotá foi seguida 

COMO ANDAM AS
       COISAS NO PAÍS…

Uma
mulher é morta
A CADA HORA

no Brasil
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de Cidade do México, Lima e Nova Delhi. A pesquisa, 

com mais de 6.550 mulheres especialistas e em estudos 

de gênero, classi� cou Moscou como a pior capital euro-

peia, chegando em nono lugar na lista, com as mulheres 

sem a con� ança de que as autoridades iriam investigar 

denúncias de abuso. As seis questões abordadas pelos 

entrevistadores versava sobre os transportes públicos: 

viagens noturnas; os riscos de ser verbalmente assedia-

da pelos homens, o risco de ser verbalmente assediado 

por homens; o risco de ser agarrada ou sujeita a outras 

formas de assédio físico; con� ança de que outros pas-

sageiros poderiam ajudar uma mulher sendo abusada 

� sicamente ou verbalmente; con� ança nas autoridades 

para investigar denúncias de assédio sexual ou violên-

cia; disponibilidade de transporte público seguro.

ANUNCIO

COMO ANDAM AS
       COISAS NO PAÍS…

ADVOGADA DE BAURU DIZ QUE FOI BARRADA EM FÓRUM POR 
ESTAR DE SAIA. Profi ssional alega nunca ter tido problema em outras ocasiões. 

TRT informa que medida está dentro dos padrões.

Uma advogada de  Bauru  (SP) reclama que foi 
impedida por duas vezes de entrar no Fórum da ci-
dade de Barueri (SP).  Segundo Ana Carolina Borges, 
de 27 anos, ela foi barrada com a justi� cativa de que 
usava uma saia que não correspondia aos padrões 
da comarca da grande São Paulo.

A direção do Fórum a� rma que segue as regras 
estabelecidas por uma portaria de 1990 em relação 
à ordem e ao decoro em ambientes judiciais, que in-
cluem as roupas que devem ser usadas pelos advo-
gados, as partes envolvidas em qualquer processo e 
também o público em geral.

Em entrevista ao G1, a advogada conta 
que o caso ocorreu em duas situações em 
uma semana. No dia 1º de dezembro, ela foi 
impedida de entrar no Fórum por um segu-
rança e o caso se repetiu na última segunda-
feira (8/12/2014).

“Eu estava indo no Fórum para distri-
buir uma ação trabalhista quando o segu-
rança disse que a minha roupa não estava 
de acordo. Eu estava de saia confeccionada 
com um tecido social e na altura de dois de-
dos acima do joelho”, lembra.

O segurança argumentou que deveria 
impedir a entrada da advogada porque a 
vestimenta não estaria de acordo com uma 
portaria em vigência no órgão. “Ele me mos-
trou o documento, mas não consegui en-
tender quais eram os motivos da proibição 
de entrada. Na minha opinião, a roupa não 
deve ser avaliada por pro� ssionais que não 
conhecem os critérios de roupa forense, e 
eu não fugia do padrão”, a� rma Ana Caro-
lina.

Perda de tempo

Depois de conversar com o segurança, 
a advogada foi autorizada a entrar no Fórum 
de Barueri e a� rma ter encontrado outras 
pro� ssionais com o estilo de roupa parecido 
com o que usava. “Não dava para entender 
qual a diferença das roupas. A gente não 
aguenta usar calças pesadas com o calor 

que está fazendo. Por isso, a saia, de acordo 
com os padrões, é fundamental no guarda
-roupa das advogadas”, ressalta Ana Carolina.

A advogada a� rma ainda que nunca havia 
passado por situação parecida em outras co-
marcas e a� rma ter perdido tempo de trabalho 
ao ser barrada pelo segurança.

“Eu frequento vários fóruns. Depois da 
primeira vez que fui barrada, fui com roupas 
parecidas nas comarcas de Lençóis Paulista e 
Sorocaba, e entrei sem problemas. Para mim, é 
um absurdo ter que perder tempo discutindo 
ter alguém para � scalizar o tipo de roupa “fo-
rense” que se deve usar”, diz.

Outro lado

Em nota enviada ao G1, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da área (TRT-2) esclarece que 
o documento apresentado pelo segurança a 
advogada e que está � xado na porta do Fórum 
de  Barueri  apenas reforça o cumprimento da 
portaria de 1990, que é válida como orientação 
para todas comarcas.

A medida proíbe o uso de trajes que eles 
classi� cam como indiscretos nos ambientes 
judiciais, tais como:   vestidos e saias curtas, 
bermudas, bustiês, calças compridas colantes, 
calças "fuseaux", peças demasiadamente trans-
parentes, decotes extravagantes, bem como, 
camiseta regata cavada.

Ana Carolina Levorato /Do G1 Bauru e Marília

Comprimento de saia pode ter barrado advogada
(Foto: Ana Carolina Borges/ Arquivo Pessoal)
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FEMINICÍDIO
Entenda as questões controvertidas da Lei 13.104/2015

Entrou em vigor, no dia 10 de março, a 
Lei 13.104/2015, que trata do feminicídio. 
O Brasil foi o 16º país da América Latina a 
prever tal �gura. As três importantes novi-
dades para o direito penal são as seguintes:

I. Alterou o art. 121 do Código Penal para 
incluir como circunstância quali�cadora do 
homicídio o feminicídio, descrevendo seus re-
quisitos típicos;

II. Criou uma causa de aumento de pena 
(um terço até a metade) para os casos em que 
o feminicídio tenha sido praticado:

- durante a gestação

- nos três meses posteriores ao parto

- contra pessoa menor de quatorze anos

- contra pessoa maior de sessenta anos

- contra pessoa de�ciência

- na presença de descendente da vítima

- na presença de ascendente da vítima

III. Incluiu o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos trazidos pela Lei 8.072/90.

Vejamos cada uma delas:

I - Feminicídio como nova quali�cadora 
do homicídio e seus requisitos típicos

De acordo com a novel Lei, passa a ser 
homicídio quali�cado a morte de mulher por 
razões de sexo feminino (CP, art. 121, § 2º, 
VI). No § 2º-A do mesmo artigo, o Código Pe-
nal elenca as situações que são consideradas 
como razões de condição do sexo feminino: 
violência doméstica e familiar, menosprezo à 
condição de mulher ou discriminação à con-
dição de mulher.

Os requisitos típicos da nova quali�cadora 
(feminicídio) são:

Homicídio quali�cado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

[...]

Feminicídio

VI – contra a mulher (1) por razões da con-
dição de sexo feminino (2):

Pena: reclusão, de 12 a 30 anos.

§ 2º-A. Considera-se que a há razões de 
condição de sexo feminino (3) quando o crime 
envolve:

I – violência doméstica e familiar (4);

II – menosprezo (5) ou discriminação à 
condição de mulher (6).

(1) Sujeito passivo: mulher

A Lei do Feminicídio faz referência ex-
pressa à vítima mulher. Tal também se dá 
no âmbito da Lei Maria da Penha (LMP - Lei 
11.340/2006). Quando se trata da aplicação da 
LMP, há decisões jurisprudenciais e parte da 
doutrina que se posiciona no sentido de aplica
-la para situações que envolvem transexuais, 
travestis, bem como relações homoafetivas 
masculinas. A LMP cuida primordialmente de 
medidas protetivas. Nesse terreno, a analogia 
é válida para proteger até mesmo o homem 
(nas relações homoafetivas).

No quali�cadora do feminicídio, o sujeito 
passivo é a mulher. Aqui não se admite analo-
gia contra o réu. Mulher se traduz num dado 
objetivo da natureza. Sua comprovação é em-
pírica e sensorial. De acordo com o art. 5º, par. 
Ún., a Lei 11.340/2006 deve ser aplicada, inde-
pendentemente de orientação sexual. Na rela-
ção entre mulheres hetero ou transexual (sexo 
biológico não correspondente à identidade de 
gênero; sexo masculino e identidade de gêne-
ro feminina), caso haja violência baseada no 
gênero, pode caracterizar o feminicídio. A apli-
cação da Lei Maria da Penha para transexual 
masculino foi reconhecida na decisão oriunda 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis, 
juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães (proc. N. 
201103873908, TJGO).

No caso das relações homoafetivas mas-
culinas de�nitivamente não se aplicará a qua-
li�cadora. A lei falou em mulher. Por analogia 
não podemos aplicar a lei penal contra o réu. 
Não podemos admitir o feminicídio quando a 
vítima é um homem (ainda que de orientação 
sexual distinta da sua qualidade masculina).

(2) e (3) Requisito normativo: “razões 
da condição de sexo feminino”

O Projeto que deu origem à Lei 
13.104/2015 (PL 8305/2014) sofreu, pouco 
tempo antes de ser aprovado, uma alteração: o 
vocábulo “gênero” foi substituído pela expres-
são “condição de sexo feminino”.

Tal alteração traz algum impacto interpre-
tativo? Entendemos que não, já que a expres-
são “por razões da condição de sexo feminino” 
vincula-se, igualmente, a razões de gênero.

Perceba-se que o legislador não trouxe 
uma quali�cadora para a morte de mulheres. 
Se fosse assim bastaria ter dito: “Se o crime é 
cometido contra a mulher”, sem utilizar a ex-
pressão “por razões da condição de sexo femi-
nino”.

Uma vez esclarecido que a quali�cadora 
não se refere a uma questão de sexo (catego-
ria que pertence à biologia), mas a uma ques-
tão de gênero (atinente à sociologia, padrões 
sociais do papel que cada sexo desempenha) 
convém trazer algumas considerações sobre o 
assunto.

De acordo com a Convenção Interameri-
cana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên-
cia contra a Mulher, “Convenção de Belém do 
Pará”, “a violência contra a mulher constitui 
violação dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e limita total ou parcialmente a 
observância, gozo e exercício de tais direitos e 
liberdades”. Também ela “constitui ofensa con-
tra a dignidade humana e é manifestação das 
relações de poder historicamente desiguais 
entre mulheres e homens.”

A violência de gênero envolve uma de-
terminação social dos papéis masculino e 
feminino. Toda sociedade pode (e talvez até 
deva) atribuir diferentes papéis ao homem 
e à mulher. Até aí tudo bem. O problema? O 
problema ocorre quando a tais papéis são atri-
buídos pesos com importâncias diferenciadas. 
No caso da nossa sociedade, os papéis mascu-
linos são supervalorizados em detrimento dos 
femininos.
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Para Maria Amélia Teles e Mônica de Melo, 
a violência de gênero representa “uma relação 
de poder de dominação do homem e de sub-
missão da mulher. Demonstra que os papéis 
impostos às mulheres e aos homens, consoli-
dados ao longo da história e reforçados pelo 
patriarcado e sua ideologia, induzem relações 
violentas entre os sexos.”[1]

Em se tratando de controle da mulher, 
essa violência incide quase como controle 
total, dada a situação de afeto, intimidade, 
convivência (em muitos casos) e continuidade 
que caracteriza a relação de poder desigual 
decorrente do sistema de desigualdade de 
gêneros.

Os papéis sociais atribuídos a homens e a 
mulheres são acompanhados de códigos de 
conduta introjetados pela educação diferen-
ciada que atribui o controle das circunstâncias 
ao homem, o qual as administra com a parti-
cipação das mulheres, o que tem signi� cado 
ditar-lhes rituais de entrega, contenção de 
vontades, recato sexual, vida voltada a ques-
tões meramente domésticas, priorização da 
maternidade. Resta tão desproporcional o 
equilíbrio de poder entre os sexos, que sobra 
uma aparência de que não há interdependên-
cia, mas hierarquia autoritária. Tal quadro cria 
condições para que o homem sinta-se (e reste) 
legitimado a fazer uso da violência, e permite 
compreender o que leva a mulher vítima da 
agressão a � car muitas vezes inerte, e, mesmo 
quando toma algum tipo de atitude, acabe 
por se reconciliar com o companheiro agres-
sor, após reiterados episódios de violência. 
Pesquisa da Fundação Perseu Abramo conclui 
que é comum as mulheres sofrerem agressões 
físicas, por parte do companheiro, por mais de 
dez anos[2]. Diversos estudos demonstram 
que tal submissão decorre de condições con-
cretas (físicas, psicológicas, sociais e econômi-
cas) a que a mulher encontra-se submetida/
enredada, exatamente por conta do papel que 
lhe é atribuído socialmente.

Como bem adverte Léo Rosa de Andrade, 
“nesse mundo dos homens, as mulheres foram 
postas para servir a casa dos homens, parir 
para os homens, cuidar dos � lhos dos homens. 
Os homens repartiam entre si o controle sobre 
as mulheres, vigiando-as, reprimindo-as, ma-
tando-as. As leis dos homens absolviam os ho-
mens de tudo. As mulheres eram dos homens. 
Sumiam-se, inclusive, na adoção do nome dos 
homens.”[3]

(4) a (6) circunstâncias que caracteri-
zam as “razões de condição de sexo femi-
nino”

Para con� gurar feminicídio, como já assi-
nalamos, não basta que a vítima seja mulher. 
A morte tem que ocorrer por “razões da condi-

ção de sexo feminino”. Elas foram elencadas no 
§ 2º-A do art. 121 do Código Penal como sen-
do as seguintes: violência doméstica e familiar 
contra a mulher, menosprezo à condição de 
mulher e discriminação à condição de mulher. 
Vejamos cada uma delas:

a) Violência doméstica e familiar contra 
a mulher

A primeira das “razões da condição de 
sexo feminino” trazida pela nova Lei refere-se 
ao fato de o crime envolver “violência domés-
tica e familiar”.

A partir de uma interpretação sistemática 
(que é aquela que busca uma exegese levan-
do-se em consideração o conjunto do ordena-
mento jurídico) chega-se à Lei Maria da Penha 
e percebe-se que lá a expressão “violência do-
méstica e familiar” é fartamente utilizada. Em 
seu art. 5º ela é conceituada como “qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

feminino (art. 121, § II-A) e, portanto, feminicí-
dio, não se confunde com a violência ocorrida 
dentro da unidade doméstica ou no âmbito 
familiar ou mesmo em uma relação íntima 
de afeto. Ou seja, pode-se ter uma violência 
ocorrida no âmbito doméstico que envolva, 
inclusive, uma relação familiar (violência do 
marido contra a mulher dentro do lar do casal, 
por exemplo), mas que não con� gure uma vio-
lência doméstica e familiar por razões da con-
dição de sexo feminino (Ex. Marido que mata a 
mulher por questões vinculadas à dependên-
cia de drogas). O componente necessário para 
que se possa falar de feminicídio, portanto, 
como antes já se ressaltou, é a existência de 
uma violência baseada no gênero (Ex.: mari-
do que mata a mulher pelo fato de ela pedir 
a separação).

Ainda levando em conta a interpretação 
sistemática, devemos fazer referência ao art. 
61, f, do Código Penal que trata da agravante 
relativa ao fato de o crime ter sido cometido 
“com violência contra a mulher na forma da lei 
especí� ca”, ou seja, da Lei Maria da Penha.

Vislumbramos, assim, um sistema no nos-
so ordenamento jurídico que trata de criar nor-
mas penais gênero-especí� cas e é com base 
nesse contexto que as normas que tratam de 
criar situações particulares para as vítimas do 
sexo feminino devem ser interpretadas.

b) menosprezo à condição de mulher

A morte em razão de menosprezo à condi-
ção de mulher é a segunda espécie de femini-
cídio trazida pela nova Lei.

Há menosprezo quando o agente pratica 
o crime por nutrir pouca ou nenhuma estima 
ou apreço pela vítima, con� gurando, dentre 
outros, desdém, desprezo, desapreciação, des-
valorização.

c) discriminação à condição de mulher

O Brasil é signatário da Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discrimina-
ção Contra a Mulher (CEDAW, 1979), rati� cada 
em 1984.

Nela podemos encontrar a seguinte de� -
nição de discriminação contra a mulher: “toda 
distinção, exclusão ou restrição baseada no 
sexo e que tenha por objeto ou resultado pre-
judicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente 
de seu estado civil, com base na igualdade do 
homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qual-
quer outro campo”. (Art. 1º)

Também é importante mencionar que a 
proibição da discriminação contra a mulher e 
a adoção de sanções para os casos de discrimi-

relativa ao fato de o crime ter sido cometido 
“com violência contra a mulher na forma da lei 
especí� ca”, ou seja, da Lei Maria da Penha.

so ordenamento jurídico que trata de criar nor-
mas penais gênero-especí� cas e é com base 
nesse contexto que as normas que tratam de 
criar situações particulares para as vítimas do 
sexo feminino devem ser interpretadas.

ção de mulher é a segunda espécie de femini-
cídio trazida pela nova Lei.

o crime por nutrir pouca ou nenhuma estima 
ou apreço pela vítima, con� gurando, dentre 
outros, desdém, desprezo, desapreciação, des-
valorização.

Eliminação de todas as Formas de Discrimina-
ção Contra a Mulher (CEDAW, 1979), rati� cada 
em 1984.

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Como se pode perceber, para que se con-
� gure a violência doméstica e familiar justi� -
cadora da quali� cadora, faz-se imprescindível 
veri� car a razão da agressão (se baseada ou 
não no gênero).

A Lei Maria da Penha também traz o con-
texto em que a violência doméstica e familiar 
baseada no gênero pode se dar: âmbito da 
unidade doméstica, da família ou em qualquer 
relação íntima de afeto (art. 5º, I a III).

Com essas informações, podemos con-
cluir que a violência doméstica e familiar que 
con� gura uma das razões da condição de sexo 
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nação fazem parte de compromisso interna-
cional assumido pelo Brasil quando rati�cou a 
CEDAW. Consta no Art. II do documento inter-
nacional mencionado:

Artigo II. Os Estados Partes condenam a 
discriminação contra a mulher em todas as 
suas formas, concordam em seguir, por todos 
os meios apropriados e sem dilações, uma 
política destinada a eliminar a discriminação 
contra a mulher, e com tal objetivo se compro-
metem a:

[...]

b) Adotar medidas adequadas, legislativas 
e de outro caráter, com as sanções cabíveis e 
que proíbam toda discriminação contra a mu-
lher;

Situações que con�guram a discrimina-
ção: matar mulher por entender que ela não 
pode estudar, por entender que ela não pode 
dirigir, por entender que ela não pode ser dire-
tora de uma empresa etc.

II - Causas de aumento de pena previstas 
na Lei 13.104/2015

A nova Lei inclui mais um parágrafo ao art. 
121 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 121. [...]

Aumento de pena

[...]

§ 7º A pena do feminicídio (1) é aumen-
tada de 1/3 (um terço) até a metade (2) se o 
crime for praticado:

I – durante a gestação (3) ou nos 3 (três) 
meses posteriores ao parto (4);

II – contra pessoa menor de 14 (quatorze) 
anos (5), maior de 60 (sessenta) anos (6) ou 
com de�ciência (7);

III – na presença de descendente (8) ou de 
ascendente da vítima (9).

Alguns comentários sobre as causas de 
aumento de pena, observando-se desde logo 
que o desconhecimento do agente (= ausên-
cia de dolo) em relação a qualquer uma delas 
signi�ca erro de tipo, excludente do aumento 
da pena.

(1) Os requisitos típicos do feminicídio en-
contram-se analisados no item I, acima.

(2) A variação de 1/3 à metade deve ser 
aplicada conforme cada caso concreto. Com-
pete ao juiz valorar cada situação concreta 
para dosar proporcionalmente o aumento. 
No caso da gestação, quanto mais próximo do 
parto, mais aumento; quando mais perto do 
parto já feito, mais aumento (até o limite dos 
3 meses); quanto menos idade, mais aumento; 
quanto mais idosa a mulher, mais aumento; na 
de�ciência, compete ao juiz valorar o grau da 
de�ciência etc.

(3) A primeira causa de aumento prevista 
pela nova lei (feminicídio praticado durante a 
gestação) representa uma maior gravidade (e 
reprovação do fato) do fato e por conta disso 
encontra-se totalmente justi�cada. No entan-
to, o agente somente responde por ela se ti-
nha conhecimento da situação de gestação da 
vítima, podendo ocorrer erro de tipo caso não 
tivesse tal ciência.

(4) A causa de aumento de pena está ali-
cerçada na opinião de especialistas no sentido 
de que aos três meses a criança está preparada 
para o desmame, já podendo ser alimentada 
por meio da mamadeira (o que não signi�ca 
que o aleitamento materno não seja mais re-
comendável a partir desse lapso temporal).

(5) e (6) O próprio art. 121 do Código Pe-
nal, em seu § 4º, já prevê um aumento de 1/3 
nos casos de homicídio praticado contra pes-
soa menor de 14 ou maior de 60 anos. O au-
mento previsto para o feminicídio, no entanto, 
é mais severo, pois varia de 1/3 até metade. 
Prevalece, no caso, o aumento determinado 
no § 7º, pois se trata de lei especí�ca (princípio 
da especialidade).

Em nenhuma das hipóteses incidirá a 
agravante genérica prevista no art. 61, h do 
Código Penal, sob pena de bis in idem.

(7) As circunstâncias em que uma pessoa é 
considerada portadora de de�ciência podem 
ser encontradas no art. 4º do Dec. 3.298/1999, 
que regulamentou a Lei 7.853/ 1989:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de 
de�ciência a que se enquadra nas seguintes 
categorias:

I – de�ciência física – alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do cor-
po humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo-
noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformida-
de congênita ou adquirida, exceto as deformi-
dades estéticas e as que não produzam di�cul-
dades para o desempenho de funções;

II – de�ciência auditiva – perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas frequên-
cias de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

III – de�ciência visual – cegueira, na qual 
a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção ópti-
ca; a baixa visão, que signi�ca acuidade visual 
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somató-
ria da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocor-
rência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores;

IV – de�ciência mental – funcionamento 
intelectual signi�cativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade;

e) saúde e segurança;

f ) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V – de�ciência múltipla – associação de 
duas ou mais de�ciências.

Vários são os tipos penais em que a pena 
é agravada em razão da de�ciência da vítima 
(lesão corporal, injúria, frustração de direito 
assegurado por lei trabalhista, etc.).

Exige-se que o feminicida tenha conheci-
mento da situação de portador de de�ciência 
da vítima, sob pena de não incidir a causa de 
aumento de pena (em virtude do erro de tipo).

(8) e (9)  O crime, ao ser praticado na 
presença de descendente ou ascendente da 
vítima, adquire uma reprovação ainda maior, 
pois acarretará um trauma muito intenso 
para o familiar que o assistiu; são marcas que, 
muitas vezes, acompanharam a pessoa para 
toda a sua vida. Para con�guração da causa 
de aumento de pena não há necessidade da 
presença física no local dos fatos, bastando 
que o “familiar esteja vendo (ex: por skype) ou 
ouvindo (ex: por telefone) a ação criminosa do 
agente”[4].

Tal circunstância é objetiva, devendo dela 
ter conhecimento o agressor.

III – Feminicídio é crime hediondo

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 
junho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º [...]

I – homicídio (art. 121), quando praticado 
em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e ho-
micídio quali�cado (art. 121, § 2º. I, II, III, IV, V 
e VI);

O feminicídio é um crime hediondo. O 
art. 2º da Lei 13.104/15 alterou o artigo 1º da 
Lei 8.072/90 (lei dos crimes hediondos) para 
incluir nesse rol o homicídio quali�cado do in-
ciso VI,do § 2º, do art. 121 do CP. Portanto, não 
há nenhuma dúvida de que o feminicídio (não 
o simples femicídio: assassinato de uma mu-
lher fora do contexto da violência de gênero) é 
um crime hediondo.
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Não se trata de um crime equiparado ao 
hediondo (como são a tortura, o trá� co ilícito 
de entorpecentes e drogas a� ns e o terroris-
mo), sim, é um crime formalmente hediondo.

Essa mudança legislativa (que entrou em 
vigor no dia 10/3/15) só vale para crimes co-
metidos a partir dessa data. Essa lei, por ser 
mais gravosa, não retroage.

A rigor, o feminicídio já poderia (e, em al-
guns casos, já era) classi� cado como crime he-
diondo (homicídio por motivo torpe, fútil etc.). 
A� nal, não há como negar torpeza na ação de 
matar uma mulher por discriminação de gê-
nero (matar uma mulher porque usa minissaia 
ou porque não limpou corretamente a casa 
ou porque deixou queimar o feijão ou porque 
quer se separar ou porque depois de separa-
da encontrou outro namorado etc.). Mas esse 
entendimento não era uniforme. Daí a perti-
nência da nova lei, para dizer que todas essas 
situações con� gura indiscutivelmente crime 
hediondo. Nos crimes anteriores a 10/3/15 o 
motivo torpe continua sendo possível. O que 
não se pode é aplicar a lei nova (13.104/15) 
para fatos anteriores a ela (lei nova malé� ca 
não retroage).

A comprovação de uma violência de gê-
nero exige prova inequívoca. Havendo dúvida, 
in dubio pro reo. A motivação do delito cons-
titui o eixo da violência de gênero. Uma vez 
comprovada essa circunstância, não se pode 
mais invocar o motivo torpe: uma mesma cir-
cunstância não pode ensejar duas valorações 
jurídicas (está proibido o bis in idem).

Na praxe forense um aspecto sumamente 
relevante será o do possível abuso acusatório 
(excesso na acusação), que ocorre quando se 
força (sem a devida comprovação, com indí-
cios sérios) uma classi� cação de crime hedion-
do. Nem todo femicídio (morte de uma mu-
lher) é um feminicídio (morte de uma mulher 
por razões de gênero). Essa confusão poderá 
ocorrer e para isso devem estar atentos a defe-
sa e o juiz. Compete à defesa, de plano, refutar 
(já na defesa preliminar) o excesso acusatório. 
Ao juiz compete (quando não há prova nem 

sequer indiciária da violência de gênero) re-
jeitar a denúncia parcialmente, recebendo-a 
de� nitivamente com os expurgos necessários, 
por falta absoluta de justa causa. A quali� ca-
dora do feminicídio tem que ter justa causa 
especí� ca (provas mínimas sobre esse ponto). 
Sem isso, rejeita-se parcialmente a denúncia. 
Deixar essa tarefa para o momento da sen-
tença, quando se sabe da inexistência de jus-
ta causa, é uma anomalia inquali� cável (para 
além de uma tirania deplorável violadora da 
dignidade humana). No sentido de que o juiz 
pode corrigir desde logo o excesso acusatório 
veja RSE 200838000145850, Desembargadora 
Federal Assusete Magalhães, TRF1 - Terceira 
Turma, E-DJF1 data:08/04/2011 página:165.

Na doutrina (consoante artigo de Sérgio 
Murilo Fonseca Marques Castro, Conjur), Nes-
tor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar ali-
nham-se também a esse entendimento, con-
forme se transcreve in verbis:

“Acreditamos ser possível ao magistrado, 
sem se imiscuir nas atribuições do órgão acu-
sador, rejeitar parcialmente a inicial acusatória. 
Nada impede que o juiz rejeite parcialmente 
a inicial para excluir um ou alguns imputados, 
quando não haja lastro probatório mínimo 
vinculando-os aos fatos. O mesmo raciocínio 
pode ser seguido na hipótese de pluralidade 
de infrações objeto de uma mesma denúncia, 
onde, em não havendo justa causa, algumas 
podem ser excluídas. O mesmo se diga quanto 
às quali� cadoras ou causas de exasperação de 
pena” (Curso de Direito Processual Penal, 6. Ed., 
Ed. Jus Podvm, p.191)

Os motivos que autorizam essa valoração 
antecipada por parte do magistrado são de 
três ordens (pondera Sérgio Murilo Fonseca 
Marques Castro, citado):

A uma, o princípio da economia proces-
sual orienta seja evitada toda uma instrução 
processual inexoravelmente fadada a um des-
fecho que poderia ter sido obtido desde o iní-
cio da ação penal;

A duas, conforme demonstrado, se hoje 

o magistrado pode, inclusive, absolver suma-
riamente o acusado, dentro das hipóteses do 
artigo 397 e incisos do Codex, é inarredável a 
conclusão de que ele também pode, ao invés 
de proceder à absolvição sumária, vir a corrigir 
a classi� cação jurídica apontada na denúncia 
ou queixa, com todos os consectários proces-
suais e penais daí resultantes, pois quem pode 
o mais, pode o menos;

A três, mormente quando a classi� cação 
legal errônea importar em vedação a benefí-
cios processuais e materiais do acusado, que 
se não fossem estes excessos ou improprie-
dades acusatórias, poderiam ser desde logo 
usufruídos por aquele, extinguindo-se ou sus-
pendendo a ação penal.

Não é proporcional ou razoável seja miti-
gado um direito do acusado de usufruir, desde 
logo, dos efeitos de uma causa extintiva de 
punibilidade (pagamento do débito � scal em 
crimes contra a ordem tributária) ou mesmo 
de um benefício despenalizador (conforme já 
exempli� cado), a � m de se prestigiar a premis-
sa do monopólio da ação penal pública pelo 
Ministério Público, por exemplo, uma vez que 
ambas as vertentes (direito ao devido proces-
so legal pelo acusado e monopólio da ação 
penal pelo Ministério Público ou querelante) 
possuem majestade constitucional, devendo 
assim haver uma convivência harmônica entre 
estes postulados constitucionais.

Na prática, o que signi� ca “ser crime he-
diondo”?

Desde logo, que a pena será de 12 a 30 
anos de reclusão. De outro lado, que ele não 
admite anistia (que se concede por meio de 
lei), graça (que é o indulto individual concedi-
do por ato do Presidente da República) nem 
indulto (indulto coletivo, também outorgado 
pela presidência da república, por meio de de-
creto – o indulto natalino é o mais conhecido 
indulto coletivo).

Tampouco se admite � ança nos crimes 
hediondos (caso o agente seja preso em � a-
grante, não pode ser bene� ciado pela � ança).

O regime inicial de cumprimento da pena 
do feminicídio é o fechado. Normalmente essa 
determinação legal (da lei 8.072/90) não ge-
rará nenhum problema porque a pena míni-
ma desse homicídio quali� cado é de 12 anos 
(pena acima de 8 anos inicia-se em regime 
fechado). Pode haver discussão quando se 
trata de crime tentado (cuja pena é reduzida 
de um a dois terços) e caso a pena � nal não 
ultrapasse oito anos. Desde o julgamento do 
HC 82.959 pelo STF há entendimento no sen-
tido de que a individualização da pena (e seu 
regime de cumprimento) é tarefa do juiz, não 
do legislador. Logo, não estaria o juiz impedi-
do de � xar outro regime inicial na situação que 
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aqui estamos enfocando (desde que todas as 

condições sejam favoráveis ao agente).

A progressão de regime, no caso dos con-

denados aos crimes hediondos, dar-se-á após 

o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 

se o apenado for primário, e de 3/5 (três quin-

tos), se reincidente. Sem o cumprimento de 

40% da pena (ou 60%, quando reincidente) 

não se opera a progressão de regime (normal-

mente do fechado para o semiaberto). Na pro-

gressão em geral a lei exige o cumprimento de 

apenas 1/6 da pena. Nos crimes hediondos a 

regra é diferente.

A regra do § 3º do art. 2º da lei dos crimes 

hediondos (“Em caso de sentença condena-

tória, o juiz decidirá fundamentadamente se 

o réu poderá apelar em liberdade”) hoje já 

não tem nenhum sentido (depois da reforma 

do CPP de 2008) porque o duplo grau de ju-

risdição (o direito de apelar) não pode � car 

condicionado à prisão. O duplo grau é uma 

garantia internacional (prevista na Convenção 

Americana de Direitos Humanos), que está 

acima da lei (conforme decisão do STF no RE 

466.343-SP).

A prisão temporária nos crimes hedion-

dos terá o prazo de trinta dias, prorrogável por 

igual período em caso de extrema e compro-

vada necessidade. O livramento condicional, 

nesses crimes, exige o cumprimento de mais 

de dois terços da pena (conforma o disposto 

no art. 83, V, do CP).

A quali� cadora do feminicídio é subje-

tiva ou objetiva?

A quali� cadora do feminicídio é nitida-

mente subjetiva. Sabe-se que é possível coe-

xistência das circunstâncias privilegiadoras (§ 

1º do art. 121), todas de natureza subjetiva, 

com quali� cadoras de natureza objetiva (§ 2º, 

III e IV). Quando se reconhece (no júri) o pri-

vilégio (violenta emoção, por exemplo), crime, 

� ca afastada, automaticamente, a tese do fe-

minicídio (posição de Rogério Sanches, que 

compartilhamos). É impossível pensar num 

feminicídio, que é algo abominável, reprová-

vel, repugnante à dignidade da mulher, que 

tenha sido praticado por motivo de relevan-

te valor moral ou social ou logo após injusta 

provocação da vítima. Uma mulher usa minis-

saia. Por esse motivo fático o seu marido ou 

namorado lhe mata. E mata por uma motiva-

ção aberrante de achar que a mulher é de sua 

posse, que a mulher é objeto, que a mulher 

não pode contrariar as vontades do homem. 

Nessa motivação há uma ofensa à condição 

de sexo feminino. O sujeito mata em razão da 

condição do sexo feminino. Em razão disso, ou 

seja, por causa disso. Seria uma quali� cadora 

objetiva se dissesse respeito ao modo ou meio 

de execução do crime. A violência de gênero 

não é uma forma de execução do crime, sim, 

sua razão, seu motivo. Por isso que é subjetiva.

Para não confundir:

1) femicídio: morte de uma mulher

2) feminicídio: morte de uma mulher por 
razões de gênero (por discriminação ou me-
nosprezo à condição de sexo feminino)

3) uxoricídio: assassinato em que o marido 
mata a própria esposa

4) parricídio: assassinato pelo � lho do pró-
prio pai

5) matricídio: matar a própria mãe

6) fratricídio: matar o próprio irmão

7) ambicídio: quando as mortes decorrem 

de um pacto

Quando a quali� cadora do feminicídio in-

cidir, restará prejudicada a incidência da agra-

vante genérica do art. 61, II, f, parte � nal, do CP, 

sob pena de bis in idem vedado pelo art. 61, 

caput, do CP.

[1] TELES, Maria A. De Almeida. MELO, Mô-

nica. O que é violência contra a mulher. São 

Paulo: Brasiliense, 2002.

[2] De acordo com a pesquisa, entre 6% e 

17% das entrevistadas que a� rmaram ter so-

frido violência física disseram ter permanecido 

mais de dez anos com seus companheiros. Os 

percentuais das entrevistadas que mantive-

ram o relacionamento com o agressor variam 

de acordo com o tipo de violência relatada. Ca-

pítulo referente à violência doméstica:

Luiz Flávio Gomes
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Los derechos humanos pertenecen al 
discurso de la modernidad. El proceso histó-
rico en el que surgen, se conceptualizan y se 
regulan permite una mejor comprensión de 
su signi�cado. Son las revoluciones liberales 
que se producen en Europa y en los Estados 
Unidos de América a �nales del siglo XVIII el 
marco ideológico que facilita su nacimiento. 
Son producto de la modernidad y de la cultu-
ra occidental que conllevan, indudablemente, 
un componente de subordinación por razón 
de género. La legitimación y la defensa de 
los derechos humanos en cuanto derechos 
universales e inalienables trae su fundamento 
en el derecho natural que los entiende como 
algo inherente a la dignidad humana y en 
consecuencia previos y superiores al poder 
político. Sin embargo, tanto el iusnaturalismo 
laico como el religioso, han defendido la uni-
versalización de los derechos en el marco de la 
primera gran ley de la naturaleza: la separaci-
ón de los sexos.

La ley natural en cuanto re�ejo de la ley 
divina o como resultado del dictado de la rec-
ta razón tiene su razón de ser en la doctrina 
de la complementariedad de los sexos y la 
subordinación del sexo femenino al mascu-
lino. Las mujeres gozarán de una dignidad 
menguada o disminuida por su estatus sexu-
al. También el contractualismo clásico explica 
que los derechos humanos son la consecuen-
cia que acompaña al contrato social. Según 
las tesis contractualistas la sociedad civil es el 
resultado de un pacto libre, celebrado entre 
iguales, en el cual se intercambia obediencia 
por protección. La libertad natural del estado 
de naturaleza se permuta por la seguridad que 
ofrece el orden político. Pero la capacidad con-
tractual la tienen sólo los iguales, entendien-
do que pertenecen a esta categoría quienes 
disponen de capacidad autónoma de juicio y 
discernimiento. El contractualismo liberal sólo 
reconoce a los hombres razón su�ciente para 
realizar el contrato social; en el pacto se cede 
el uso de la violencia individual al Estado que 
ejercerá el derecho exclusivo de garantizar vi-
das, libertades y propiedades. Pero ese pacto 
se da únicamente entre iguales; las mujeres 
no son iguales a los hombres y estos en el pre-
citado pacto no ceden el recurso al uso indi-
vidual de la violencia sobre las no iguales, es 
decir las mujeres. Con�guradas por oposición 
a la �gura central del varón las mujeres son lo 
subalterno, es decir la "otreidad absoluta" (Val-
cárcel).

El proceso revolucionario francés originó 
la proclamación de la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano en 1789; 
ello supuso el momento fundacional del re-
conocimiento de unos derechos universales e 

inalienables. Pero en ese momento fundacio-
nal no estaban las mujeres, pues, los padres 
de la Revolución les negaron a las mujeres el 
derecho a tener derechos.

En correspondencia a tal actuación, en el 
año 1791, Olympe de Gouges redactó la De-
claración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, que en su artículo primero dice: 
"Las mujer nace libre y permanece igual al 
hombre en derechos". Pero, el patriarcado ilus-
trado no estaba por la labor de reconocer la li-
bertad y la igualdad de las mujeres y dos años 
más tarde de Gouges pagó su osadía siendo 
guillotinada.

Después del periodo revolucionario Eu-
ropa se vio inmersa en una etapa de reacción 
conservadora que afectó directamente a la 
condición social y jurídica de las mujeres que 
llegaron al siglo XX con su situación de subor-
dinación prácticamente incólume. Pero los 
argumentos deterministas eran cada vez más 
difíciles de defender con el paso del tiempo 
y al menos en su aspecto formal las mujeres 
fueron consiguiendo el reconocimiento de sus 
derechos políticos.

Después de la II Guerra Mundial en el seno 
de la comunidad internacional se acordó es-
tablecer un sistema que permitiera garantizar 
unas bases mínimas de convivencia universal. 
Así pues, en diciembre de 1948 la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
que en su artículo primero reconoce que «to-
dos los seres humanos nacen libres e iguales 
y, dotados como están de razón y conciencia 
deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros». En este axioma deben apare-
cer, sin duda, incluidas también las mujeres; 
sin embargo, quedaron subsumidas en la ca-
tegoría universal de "lo humano" asimilado a 
lo masculino en cuanto lo neutro universal, lo 
genéricamente humano. De ahí que las viola-
ciones de los derechos humanos que no afec-
tasen a los hombres se situaban fuera de los 
estándares internacionales para la protección 
de los derechos humanos. Supuestos de viola-
ciones especí�cas de los derechos de las muje-
res (como sucede con la violencia de género) 
eran prácticamente imposibles de proteger 
con este enfoque del discurso que condonó el 
componente identitario origen de la exclusión 
naturalista previa.

Hasta la década de los años setenta del 
pasado siglo no consiguió el movimiento fe-
minista que los derechos de las mujeres fue-
sen considerados derechos humanos modi�-
cando la visión sesgada que se había tenido 
hasta ese momento. El resultado más visible 
de la movilización internacional de los movi-

mientos feministas dará como fruto un nuevo 
instrumento normativo: la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra las mujeres (CEDAW, 1979) que 
en lo sucesivo se convertirá en el referente 
internacional de los derechos de las mujeres. 
A lo largo del decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer (1975-1985) se fueron aproban-
do normas tímidas y estándares internaciona-
les en materia de violencia de género, pero la 
tendencia general era la de ignorar la cuestión. 
La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(celebrada en Nairobi en 1985) destacó la casi 
indiferencia internacional sobre el tema e in-
tensi�có la presión y el activismo feminista de 
cara a la siguiente década. En consecuencia, 
en 1992 las observaciones del Comité de la 
CEDAW referentes al cumplimiento de las dis-
posiciones de la Convención de la Recomen-
dación General nº 19, vincularon los estereoti-
pos sexistas con la violencia sobre las mujeres 
y destacaron la directa correlación entre la 
desigualdad, las prácticas que deshumanizan 
a las mujeres utilizando su cuerpo con �nes 
sexuales y la violencia de género.

Con la Recomendación nº 19 de la CEDAW 
parecía que quedaba expedito el camino en lo 
referente al origen de la violencia de género y 
a las posibilidades de lucha contra esta lacra. 
Sin embargo, el sistema de sanciones que exis-
tía a nivel internacional era una turbia nebulo-
sa y las mujeres todavía no habían alcanzado 
plenamente el nivel de "humanas" (Fraser). 
Quedaba como asignatura pendiente la inclu-
sión de la perspectiva de género en el marco 
interpretativo de los derechos humanos. En el 
año 1993 la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos celebrada en Viena 
dio respuesta a las pretensiones históricas del 
feminismo y así, los derechos de las mujeres 
pasaron a ser considerados como Derechos 
Humanos y la lucha contra la discriminación 
del sexo femenino será reconocida como una 
prioridad internacional. El art. 18 de la Decla-
ración y del Programa de Acción de Viena re-
conoció que: 

"…los derechos humanos de la mujer y 
de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos univer-
sales. La plena participación, en condiciones 
de igualdad, de la mujer en la vida política, 
civil, económica, social y cultural en los planos 
nacional, regional e internacional y la erradi-
cación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo son objetivos prioritarios 
de la comunidad internacional… La cuestión 
de los derechos humanos de la mujer debe 
formar parte integrante de las actividades de 
derechos humanos de las Naciones Unidas, en 
particular la promoción de todos los instru-
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mentos de derechos humanos relacionados 
con la mujer".

Este reconocimiento representó una con-
quista sin precedentes porque, en el ámbito 
supranacional se puede perseguir la violencia 
de género como un crimen contra la humani-
dad por cualquier Tribunal Internacional espe-
cializado en la materia; y en el ámbito nacio-
nal obliga a los Estados �rmantes a perseguir 
dichas prácticas de o�cio. También en 1993 se 
proclama la Declaración de Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, en cuyo primer artículo se de�ne la vio-
lencia contra las mujeres como: 

"todo acto de violencia basado en la per-
tenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclu-
sive las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública o privada".

Destaca de esta mítica Declaración no 
sólo la prohibición de ejercer violencia contra 
las mujeres sino la obligación de los Estados 
de perseguirla y erradicarla.

A partir de ese momento se han aprobado 
muchos instrumentos políticos y jurídicos de 
ámbito internacional y regional, Resoluciones 
de Naciones Unidas, órganos y comités que 
reconocen la violencia que sufren las mujeres 
como una violación sistemática de los dere-
chos humanos que requieren una intervenci-
ón urgente y que consideran la desigualdad 
de género como origen y causa de la misma. 
Pero desafortunadamente su incumplimiento 
es la tónica habitual; este hecho obliga a que 
cada vez en mayor medida se tenga que judi-
cializar la intervención recurriendo a los Tribu-
nales Internacionales de Derechos Humanos. 
Estos Tribunales disponen, sin duda, de una 
gran capacidad ejempli�cadota pero los re-
sultados obtenidos no son óptimos porque no 
se suele interpretar el principio con la debida 
diligencia y amplitud y se deja en un lugar se-
cundario el deber de prevención y la obligaci-
ón de intervenir en los orígenes de la violencia 
de género: el mandato de subordinación, la 
jerarquía sexual y los valores patriarcales que 
comparten todas las sociedades, incluso las 
más avanzadas del occidente democrático.

— II —

Los valores del patriarcado imperantes a 
lo largo de la historia no toleran la pretensión 
de autonomía a la que aspiran las mujeres en 
cuanto seres humanos titulares de derechos 
en igualdad de condiciones que los hombres. 
La violencia de género es la respuesta a ese 

con�icto, incluso en sociedades formalmente 
igualitarias donde la violencia de género intra-
familiar es una agresión con la que convivimos 
a diario y es algo muy complejo de erradicar. 
Quizás las más complicadas de evitar son las 
agresiones que se producen en el entorno 
afectivo, porque tradicionalmente han sido 
consideradas como un asunto privado; la agre-
sión es invisible; la víctima guarda silencio; es 
además un hecho evidente la propaganda de 
las denuncias falsas… 

En el marco regional de la Unión Europea 
el principio de igualdad en el derecho deriva-
do y en la práctica de las instituciones euro-
peas ha recibido un impulso importante pero 
hay que lamentar una implicación mayor por 
parte del derecho originario. Faltan alusiones 
explícitas en los Tratados fundacionales a la 
igualdad entre mujeres y hombres entre los 
valores de la Unión Europea; destaca también 
la escasa atención dedicada en el derecho ori-
ginario a temas tan relevantes como el carácter 
transversal de la igualdad o a la manifestación 
más evidente de la desigualdad entre mujeres 
y hombres que es el tema de la violencia de 
género. Abordar la violencia de género como 
una cuestión de derechos humanos obliga a 
buscar una respuesta global y multisectorial al 
problema; porque este tipo de violencia aten-
ta a la dignidad de las mujeres, a su integridad 
física y psicológica, a los derechos humanos y 
a los principios de una sociedad democrática. 
Sin embargo, después de más de cincuenta 
años la regulación normativa del tema llega 
a su momento álgido en el Derecho origina-
rio. Pues la versión consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (tras la 
entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del 
Tratado de Lisboa) en su artículo 8 (antiguo ar-
tículo 3, apartado 2, TCE) señala que: "en todas 
sus acciones, la Unión se �jará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y 
la mujer y promover su igualdad". Y la Decla-
ración nº 19, relativa al artículo 8 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea pres-
cribe: "La Conferencia conviene en que, en su 
empeño general por eliminar las desigualda-
des entre la mujer y el hombre, la Unión tratará 
en sus distintas políticas de combatir la violen-
cia doméstica en todas sus formas. Es preciso 
que los Estados miembros adopten todas las 
medidas necesarias para prevenir y castigar 
esos actos delictivos y para prestar apoyo y 
protección a las víctimas".

Las políticas de igualdad que llevan déca-
das desarrollándose en el marco de la Unión 
Europea convierten ahora el tema de la vio-
lencia del género en algo prioritario y con el 
�n de articular mecanismos jurídicos comunes 
que permitan luchar contra este tipo de vio-

lencia en el ámbito europeo, en el año 2011 
fueron aprobados dos nuevos instrumentos 
normativos: La Directiva 2011/99/UE, de 13 de 
diciembre de 2011, sobre la Orden Europea de 
Protección y el Convenio Europeo para preve-
nir y combatir la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica.

Esta última norma, conocida también 
como Convenio de Estambul, fue aprobada 
en el seno del Consejo de Europa. Ambos do-
cumentos parecen apuntar un cambio de pa-
radigma en el tratamiento de la violencia de 
género ejercida por la pareja o ex pareja y dan 
la impresión en sus contenidos de que se ol-
vida que el origen de este tipo de violencia es 
la desigualdad de género y el factor de riesgo 
es el hecho de ser mujer. Esto es así porque la 
Resolución del Parlamento Europeo de 26 de 
noviembre de 2009, sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer (siguiendo la línea 
de tratamiento desarrollada por Naciones Uni-
das) identi�caba la violencia de género como 
la violación de los Derechos Humanos de las 
mujeres por ser consideradas desiguales a los 
hombres. Pero, en la nueva Directiva se estab-
lece el reconocimiento mutuo de las resolucio-
nes judiciales relativas a la violencia intrafami-
liar y se extiende la tutela no sólo a las mujeres; 
se incluyen también los varones y los menores. 

Por su parte el Consejo de Europa dis-
ponía de una Recomendación del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre la 
protección de las mujeres contra la violencia, 
aprobada en el año 2002. Este documento 
consideraba la violencia de género como una 
violación de los derechos humanos cuyo ori-
gen se hallaba en la discriminación de sexos 
y para combatirla se incluía el principio de la 
diligencia debida. Sin embargo, nueve años 
más tarde, el Convenio de Estambul reconoce 
dos modalidades distintas de violencia: la que 
se ejerce contra el colectivo de las mujeres y la 
practicada en el ámbito doméstico. Son estas 
zonas de sombra en el Convenio de Estambul, 
que es uno de los instrumentos internaciona-
les más completos –ya que armoniza el dere-
cho penal procesal y consensúa estándares de 
actuación– porque reconoce dos tipos distin-
tos de violencia que se solapan y considera la 
violencia doméstica como algo yuxtapuesto a 
la violencia contra las mujeres, cuando lo habi-
tual es considerar la violencia de género como 
una forma especí�ca de la violencia contra las 
mujeres. Esas diferencias en origen, exigen 
marcos de actuación especí�cos, pues, cuan-
do la violencia de género queda subsumida 
en una categoría genérica, con un tratamiento 
neutro que no tiene en cuenta el hecho que 
la origina (es decir la evidente discriminación) 
la e�cacia de su erradicación disminuye. Las 
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agresiones que sufren las mujeres por parte 
de sus parejas o ex parejas obedece a un obje-
tivo instrumental que se centra en garantizar 
y reproducir la jerarquía sexual y el mandato 
de género. El tratamiento igualitario de los 
distintos tipos de violencia puede signi�car 
un retroceso respecto a los lentos y costosos 
avances que se han producido en el ámbito 
internacional en el tratamiento de la violencia 
de género.

Dentro del marco de las políticas comuni-
tarias debe ser tenida en cuenta la Comunica-
ción adoptada por la Comisión y denominada 
Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mu-
jeres y Hombres, que supone el Sexto Progra-
ma de Acción 2006–2010 y que marca una se-
rie de áreas prioritarias de actuación entre las 
que se encuentra la erradicación de la violen-
cia de género y la trata de seres humanos, para 
lo cual será preciso eliminar los estereotipos 
de género en diversos ámbitos como el edu-
cativo, el mundo de la cultura, el mercado la-
boral y los medios de comunicación de masas. 
El Pacto Europeo para la Igualdad de Género 
de 2006 se prolonga con la "Comunicación de 
la Comisión de 5 de marzo de 2010" que lleva 
por título: "Un compromiso reforzado en favor 
de la igualdad entre mujeres y hombres: una 
Carta de la Mujer". Dicha Carta propone cinco 
ámbitos especí�cos de actuación a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres, entre los 
cuales se encuentra la dignidad e integridad 
de las mujeres, así como la erradicación de la 
violencia de género. Esto mismo eje de actu-
ación aparece en la Estrategia aprobada por la 
Comisión para el periodo 2010–2015 en mate-
ria de igualdad entre mujeres y hombres. 

De acuerdo a lo antes expuesto el Con-
sejo EPSCO de 7 de marzo de 2011 aprobó 
unas Conclusiones sobre el Pacto Europeo por 
la Igualdad de Género 2011–2020 y adoptó 
el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 
2011–2020 que fue incluido como Anexo sien-
do refrendado posteriormente por el Consejo 
Europeo. El Consejo de la Unión Europea reco-
noce la necesidad de un nuevo impulso y rea-
�rma su compromiso con las aspiraciones de 
la Unión Europea, en materia de igualdad de 
género y con la eliminación de todas las for-
mas de violencia contra las mujeres, instando 
que se actúe a escala de los Estados miembros. 
También el Parlamento Europeo el 13 de mar-
zo de 2012 aprobó una Resolución sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión 
Europea.

En ella se destacan los avances graduales 
que en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres se han ido logrando pero pone el 
acento en las desigualdades que aún persis-

ten entre las que destaca la violencia de géne-
ro como gran lacra social. Para su erradicación 
propone entre los distintos ejes de actuación 
la "dignidad, integridad y el �n de la violencia 
sexista" acompañado de una serie de medidas 
para conseguir los objetivos previstos. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa el día 1 de diciembre de 2009 adquirió ca-
rácter de norma jurídica vinculante la Carta de 
Niza de 2000. A partir de esos momentos se ha 
incrementado de forma considerable el acervo 
normativo de derecho derivado sobre la igual-
dad de género y la lucha por erradicar la violen-
cia de género en unos niveles que no se habían 
alcanzado hasta ahora. Pero, a pesar de ser 
uno de los valores compartidos sobre los que 
se construye esta organización supranacional 
siguen dándose di�cultades y obstáculos para 
su vigencia real y efectiva. De ahí que en todas 
las normas precitadas, aprobadas por las ins-
tituciones de la Unión Europea, se destaquen 
una serie de fundamentos que se trasladan a 
los correspondientes ámbitos de actuación 
especí�cos a desarrollar en el conjunto de las 
políticas comunitarias. El fundamento número 
4 que afecta al tema que nos ocupa hace refe-
rencia a: la dignidad, la integridad y el �n de la 
violencia sexista. Este tipo de violencia consti-
tuye una violación de los derechos fundamen-
tales, un atentado a la dignidad humana y al 
derecho a la vida y a la integridad de la persona, 
impidiendo el ejercicio de una vida autónoma. 
Europa rechaza la violencia sexista y por ello va 
a intensi�car los esfuerzos para erradicar toda 
forma de violencia y prestar apoyo a las perso-
nas afectadas.

Cinco años después de la adopción del 
Primer Pacto Europeo por la Igualdad de Géne-
ro el Consejo de la Unión Europea rea�rmó el 
compromiso de desarrollar los contenidos del 
Tratado de Lisboa. Por ello entre los objetivos 
del Pacto Europeo para la Igualdad de Género 
(2011–2020) se halla el "combatir todas las for-
mas de violencia contra la mujer, con objeto 
de garantizar que ésta disfrute plenamente de 
sus derechos humanos y lograr la igualdad de 
género con vistas a un crecimiento integrador".

Con vistas a eliminar las distintas formas de 
violencia contra las mujeres propone actuar a 
escala de los Estados miembros con las siguien-
tes medidas:

adoptar, aplicar y supervisar estrategias a 
escala nacional y de la Unión con vistas a elimi-
nar la violencia contra las mujeres. 

reforzar la prevención de la violencia con-
tra las mujeres y la protección de las víctimas y 
de las potenciales víctimas, entre ellas las mu-
jeres pertenecientes a grupos desfavorecidos; y

poner de relieve el papel y la responsabi-
lidad esenciales de hombres y muchachos en 
la erradicación de la violencia contra las mu-
jeres."

— III —

Una sociedad democrática avanzada re-
quiere la convivencia en igualdad de todos 
sus miembros para que éstos logren un pleno 
desarrollo como personas. La lacra de la vio-
lencia de género ataca al núcleo esencial de 
la dignidad humana e impide que los Estados 
no legitimen sus estructuras políticas, jurídi-
cas, económicas, culturales y sociales. Por ello 
uno de los principales objetivos de cualquier 
Estado debe ser su erradicación que, sin duda, 
conlleva un mayor nivel cultural, un cambio en 
los sistemas educativos y una legislación ade-
cuada que ofrezca la normativa necesaria para 
conseguir el objetivo de erradicar la violencia 
de género.

En España, después de varias reformas 
legislativas en el Código Penal sobre los de-
litos de violencia doméstica fue aprobada la 
LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que regula un tipo penal de violencia 
sufrida por las mujeres en función de sus rela-
ciones de pareja. Las modi�caciones respecto 
a la anterior regulación del artículo 153.1 del 
Código Penal no quedan reducidas a la termi-
nología, sino que la Ley de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, contiene una re-
gulación de todas las disciplinas comprometi-
das con la erradicación de la violencia ejercida 
sobre las mujeres. Habían sido varias las refor-
mas legislativas realizadas en la última década 
con ese objetivo. Aparte de distintas modi�ca-
ciones del Código Penal y de la LECR –no exen-
tas de polémica– destaca la Ley 27/2003, de 31 
de julio, que regula la orden de protección de 
las víctimas de la violencia doméstica.

A pesar de las distintas reformas legislati-
vas no se avanza en la erradicación de la vio-
lencia de género, sino que al contrario el delito 
aumenta de forma alarmante. Los/as exper-
tos/as en la materia destacan que el fracaso 
de estas medidas se puede explicar si lo anali-
zamos desde la perspectiva de género. Desde 
este punto de vista se aprecia la necesidad de 
una ley integral que sea capaz de suplir las ca-
rencias que contenía el ordenamiento jurídico 
español. Es la LO 1/2004, de 28 de diciembre, 
la primera norma que en nuestro país recono-
ce un hecho diferencial de género. La Exposi-
ción de Motivos de dicha norma re�exiona y 
explica la necesidad de una regulación jurídi-
ca para proteger los derechos de las mujeres 
que se vulneran con este tipo de violencia: el 
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derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida, 
a la seguridad y a la no discriminación. Hasta 
ese momento el ordenamiento jurídico había 
ofrecido respuestas parciales al problema y 
por ello se hacía necesaria una norma que  re-
alizase una nueva regulación global. 

En el Título I de la norma en cuestión se 
recogen las medidas de sensibilización en ma-
teria educativa, destacando su importancia, 
así como los contenidos curriculares de gé-
nero. En Sanidad, los protocolos sanitarios, o 
en el tema de la publicidad, la regulación de la 
publicidad sexista que estereotipa la imagen 
de la mujer. El Título II prevé medidas asisten-
ciales importantes y regula los derechos la-
borales que obligan a las mujeres víctimas de 
violencia de género a cambiar de residencia; 
también se contemplan ayudas de naturaleza 
económica. El Título III se ocupa de regular la 
creación de organismos especí�cos de con-
trol y defensa como son la Delegación del 
Gobierno contra la violencia sobre la Mujer y 
el Observatorio Nacional de Violencia sobre la 
Mujer a los que se le atribuyen funciones de 
gran relevancia. Finalmente en el Título IV se 
introducen nuevos tipos penales, normas de 
reparto y de especialización de los órganos ju-
diciales y otras que afectan a las funciones del 
Ministerio Fiscal. Todo este acervo normativo 
tiene un objetivo principal: la prevención, la 
represión y la asistencia a las víctimas; desde 
el punto de vista penal la ley contiene tres ele-
mentos principales destinados a la erradicaci-
ón de la violencia de género: la garantía de la 
orden de protección para evitar las agresiones, 
la regulación de la prisión preventiva para es-
tos casos especiales y la  tipi�cación de estos 
delitos en función del sujeto pasivo. 

Los aspectos más polémicos de la tipi�-
cación se re�eren a la asimetría de determina-
dos tipos delictivos como los sujetos pasivos 
del art. 173.2 del Código Penal. Algún sector 
de la doctrina (junto con el Dictamen emitido 
por el Consejo de Estado) consideraba que 
esta regulación podía ser inconstitucional por 
tratarse de una medida de acción positiva. 
Decían los defensores de esa posición que las 
medidas de acción positiva podían ser cons-
titucionalmente adecuadas en otros ámbitos 
del derecho pero que no tenían cabida en el 
derecho punitivo. Estas opiniones doctrinales 
no tenían en cuenta un hecho histórico esen-
cial en la violencia de género. Se trata de una 
forma especí�ca que sólo tiene causa contra 
las mujeres y los estudios realizados por la 
doctrina especialista en el tema demuestran 
de forma evidente los caracteres de esa espe-
cialidad. A diferencia de otras conductas delic-
tivas la violencia de género tiene dos caracte-
rísticas propias que justi�can la especi�cidad 

de los tipos. La primera es la raíz del delito, ya 
que la violencia de género está originada por 
una estructura histórica del poder patriarcal 
que genera esa forma de dominación. La se-
gunda se debe a que el delito nunca es puntu-
al sino que viene determinado por un proceso, 
que tiene una evolución en el tiempo y que es 
susceptible, a diferencia de lo que sucede con 
otros tipos penales, de tratamiento sanitario, 
educacional o asistencial. Estas dos notas que 
de�nen lo que es la violencia de género pue-
den justi�car la constitucionalidad de un tipo 
especial de delito.

La ley que comentamos ha sido objeto de 
control de constitucionalidad por la cuestión 
de inconstitucionalidad formulada por un ju-
zgado de violencia que cuestionó la posible 
contradicción del artículo 153.1 del Código 
Penal con algunas normas de la CE, pero en 
especial con el artículo 14 que regula el princi-
pio de igualdad ante la ley y la prohibición de 
discriminación, entre otras razones, por razón 
de sexo. El Alto Tribunal se pronunció recono-
ciendo que no es inconstitucional una norma 
que establece penas diferenciadas en función 
del género, al hallarse justi�cado ese tipo pe-
nal por unas pautas culturales basadas en la 
desigualdad en el ámbito de las relaciones de 
pareja. Con ello se castiga un tipo de violencia 
que se ejerce por los hombres sobre las muje-
res, que con los criterios axiológicos actuales 
resulta inaceptable. Así pues con la Sentencia 
del TC 59/2008, de 14 de mayo, la ley ha su-
perado el test de la constitucionalidad, pero 
no por unanimidad. De los doce Magistrados 
que componen el Pleno votaron ocho a favor 
de la constitucionalidad de la norma y otros 
cuatro formularon los correspondientes vo-
tos particulares. Posteriormente el supremo 
intérprete de la Constitución (artículo 1 de la 
LOTC) ha resuelto un importante número de 
cuestiones de constitucionalidad respecto de 
la precitada norma y ha con�rmado esa doc-
trina. Esta sentencia puso �n a la resistencia a 
considerar que el derecho penal debía tambi-
én estar sometido, como cualquier otra rama 
del ordenamiento jurídico, a los principios y 
valores constitucionales. Sucesivas cuestiones 
de inconstitucionalidad fueron desestima-
das porque el Tribunal Constitucional realizó 
un juicio de relevancia en el que razona que 
la consecuencia de la aplicación del artículo 
153.1 del Código Penal a un hombre que co-
mete violencia de género es una pena mayor 
a la que correspondería a una mujer que hu-
biera cometido la misma falta. El análisis de la 
racionalidad de la norma se analiza en función 
de la legitimidad de su �nalidad: erradicar la 
violencia de género que se origina por la desi-
gualdad situación social de la mujer respecto 
del hombre, siendo por ello razonable que se 

diferencie también en la regulación de un tra-
to diferente.

También se pronuncia el TC sobre el tér-
mino género (FJ nº 9) que fue denostado en 
los informes previos a la aprobación de la ley 
y en algunas instituciones que se ocupan de 
la defensa de la lengua. Para el Alto Tribunal 
este término que sirve de título a la Ley y que 
se utiliza a lo largo de su articulado pretende 
comunicar que no se trata de una diferencia 
por razón de sexo. Este no es el determinante 
para el legislador a los efectos agravatorios de 
la pena, sino que lo importante es el carácter 
lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito 
relacional en el que se producen y del signi�-
cado objetivo que adquieran como manifesta-
ción de una grave y arraigada desigualdad. La 
sanción no se impone por razón del sexo del 
sujeto activo ni de la víctima, ni por razones 
vinculadas a la biología. Se trata de una sanci-
ón mayor de hechos más graves, que el legisla-
dor considera razonablemente que lo son por 
constituir una manifestación especí�camente 
lesiva de violencia y desigualdad. 

Los votos particulares se mueven en la 
lógica de un razonamiento formal del princi-
pio de igualdad que no admite que a la mis-
ma conducta se la castigue de diferente ma-
nera. Sin embargo, la postura mayoritaria de 
los magistrados del TC parte de un concepto 
material de la igualdad que evidencia las de-
sigualdades existentes en el momento actual 
y la necesidad de superar esa desigualdad. Del 
poder que todavía se ejerce sobre las mujeres, 
globalmente considerado y de la necesidad de 
un mayor rechazo social para superar la tole-
rancia y la justi�cación que todavía cultural-
mente tiene un determinado tipo de maltrato 
o dominio de los hombres sobre las mujeres. 

— IV —

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, estab-
lece la necesidad de coordinar los recursos y 
los instrumentos de los poderes públicos de 
todo el Estado Español para prevenir y erra-
dicar los casos de violencia de género. En un 
Estado descentralizado como el nuestro es 
fundamental la actuación de las Comunidades 
Autónomas en aquellas materias sobre las que 
tiene competencias. De ahí la importancia de 
la legislación autonómica para consolidar la 
lucha contra la precitada lacra. La elaboración 
y aprobación por parte de las autonomías en 
materia de violencia de género es consecuen-
cia del reconocimiento de esta competencia 
en el ámbito estatutario; pero, dicho reconoci-
miento no es uniforme y es obligado distinguir 
las regulaciones hechas en el marco de los Es-
tatutos de primera o de segunda generación. 
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Los Estatutos de primera generación regulan 

principalmente el tema de la igualdad entre 

mujeres y hombres y destacan la competencia 

de la Comunidad Autónoma para regular sobre 

ese tema. La utilización de términos como "con-

dición femenina" o "promoción de la mujer" en 

el ámbito del articulado estatutario son mani-

festación evidente del momento en que dichas 

normas fueron aprobadas y que la situación de 

desigualdad entre mujeres y hombres ponía 

el acento en dicho tema y aún no ocupaba el 

lugar que posteriormente se le otorgó el pro-

blema de la violencia de género. A partir de ahí 

tuvo lugar un desarrollo legislativo autonómico 

bastante amplio que se ocupaba no solo de la 

efectiva igualdad entre sexos sino también de 

la protección de la mujer contra la violencia 

machista.

Los Estatutos de Autonomía de la segunda 

generación –aprobados ya en la primera dé-

cada del siglo XXI–  muestran una regulación 

de la igualdad mucho más completa que los 

Estatutos de la primera generación; de este 

modo reconocen la igualdad no sólo como una 

competencia propia sino que introducen un 

avance cualitativo porque la reconocen como 

un valor del ordenamiento autonómico y como 

un derecho subjetivo de los ciudadanos de esa 

autonomía. Este es el caso de los Estatutos de 

Autonomía de Andalucía, Valencia, Aragón, Is-

las Baleares, Extremadura, Cataluña y Castilla 

y León. La nueva regulación estatutaria del 

derecho a la igualdad fue fundamental para 

impulsar el desarrollo normativo y las políticas 

públicas en pro de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres. Sin embargo, no deja 

de sorprender la escasa atención que se presta 

al tema de la lucha contra la violencia machista. 

Únicamente aluden a este problema el Estatu-

to Catalán y el Castellano-Leonés. También lo 

hacía la propuesta de reforma del Estatuto de 

Castilla la Mancha (que fue retirado en la ante-

rior legislatura). Incluso conviene resaltar que la 

mayor parte de las Comunidades Autónomas 

han llevado a cabo un desarrollo legislativo 

sobre los temas que nos ocupan. En unos ca-

sos en la misma ley se han regulado los temas 

sobre la igualdad y la violencia de género; en 

otros se han aprobado leyes que de forma in-

dependiente regulan estos problemas. A pesar 

del avance que ha supuesto la regulación auto-

nómica en el marco de la violencia de género, 

contribuyendo a dar visibilidad al problema, 

creemos que los resultados podrían haber sido 

mejores (en lo que a la legislación se re�ere) si 

se hubiesen superado ciertas debilidades entre 

las que podemos destacar: la no alusión en los 

Estatutos de Autonomía –salvo en dos– al tema 

de la lucha contra la violencia de género; la ne-

cesidad de que en cada Comunidad Autónoma 

se aprueben leyes especí�cas sobre la violen-

cia de género; una de�nición del concepto de 

"violencia de género" amplio y preciso, que 

coadyuve a entender el problema en toda su 

dimensión; erradicar del contenido estatutario 

y de la legislación autonómica de expresiones 

como "condición femenina" o "promoción de 

la mujer" que tienden a seguir manteniendo la 

imagen de inferioridad de la mujer respecto al 

hombre.

Por último debemos pararnos a pensar en 

las razones que impiden que toda la batería de 

medidas normativas, a nivel estatal y autonó-

mico, surta los efectos deseados de erradicar 

la violencia de género. Es preciso destacar que 

las normas jurídicas intentan dar respuestas a 

los problemas sociales; un problema como el 

que nos preocupa no se resuelve únicamen-

te con leyes. Es preciso insistir en factores tan 

importantes como la educación, los medios de 

comunicación de masas, la cultura y lo que ésta 

representa… y, cómo no, los medios económi-

cos necesarios para trabajar en la erradicación 

de esta lacra. La crisis económica globalizada 

que estamos atravesando afecta de forma ne-

gativa al desarrollo de políticas de igualdad de 

oportunidad y contra la violencia de género. 
La aprobación de leyes en este ámbito es fun-
damental pero su efectividad depende de la 
correspondiente dotación presupuestaria para 
poder poner en marcha y sostener los servicios 
especí�cos que se crean para proteger a las 
mujeres víctimas de la violencia de género. Los 
recortes, que sucesivamente se van incremen-
tando, de los fondos destinados a estas políti-
cas hacen que no sean debidamente atendidos 
los servicios psicológicos, el asesoramiento 
legal de las víctimas, la creación o consolidaci-
ón de centros de protección y apoyo, casas de 
acogida, puntos de encuentro, observatorios 
de género, unidades de igualdad…

Por último, conviene también denunciar 
cambios normativos que van a afectar a la lucha 
contra la violencia de género: la reforma que se 
tramita en estos momentos en las Cortes Gene-
rales de la LOPJ, a propuesta del Partido Popu-
lar, va a dejar reducido a la mínima expresión 
el principio de justicia universal y con ello se 
di�cultará la persecución de los maltratadores 
fuera de nuestras fronteras. También crímenes 
como la ablación del clítoris, trata de blancas, 
pornografía infantil, malos tratos a menores…
no podrán ser perseguidos por los jueces es-
pañoles.

Las di�cultades para erradicar la violencia 
de género no se entienden al margen del carác-
ter estructural y globalizado que acompaña a 
este problema. El mandato de género, incluso 
en las sociedades más avanzadas, implica la 
subordinación femenina y un plano de superio-
ridad de los hombres sobre las mujeres. Estos 
estereotipos deben ser desterrados y así conse-
guiremos empoderar a las mujeres en el ámbito 
personal, político, económico y social. Mientras 
persista la violencia de género se reproducirá y 
mantendrá esta jerarquía sexual.

Ángela Figueruelo Burrieza

Plaza Mayor Salamanca
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A crise social refl etida nos indicadores sociais negativos e nos elevados índices de violência, tem por base a 
má gestão administrativa. Nesse panorama, o ativismo judicial no Brasil atua não contra a omissão legislativa 
mas contra a omissão administrativa e a precariedade dos serviços públicos. Precariedade que não está situada 
na falta de recursos mas na má gestão atualmente compartilhada pelas três esferas públicas de competência 
(federal, estadual e municipal). O papel que joga o Poder Judicial, nesse contexto, é um passo decisivo para 
combater a precariedade das políticas públicas. O livro apresentado pela Universidade de Salamanca adota uma 
linha de convergência entre liberdade e igualdade, entre liberalismo económico e direitos sociais, buscando 
nesses dois pilares do pensamento político universal as fontes legitimadoras do garantismo Judicial, inclusive no 
campo da execução penal.

 O livro se propõe, nesse contexto, e como ponto de partida, ao exame dos fundamentos do Estado social 
e democrático de Direito e a adoção dos seus princípios constitucionais e históricos como fonte do Direito. 
São princípios que legitimam o Poder Judiciário, como um dos órgãos soberanos do Estado, em garantir os 
direitos sociais constitucionalmente exigíveis, inclusive no âmbito das prisões. A pesquisa desenvolvida cobre três 
aspectos: (1) O desenvolvimento histórico do Estado social com suporte nos direitos de igualdade e de liberdade; 
(2) As correntes doutrinais de garantia dos direitos sociais na formação do direito subjetivo à tutela estatal; e 
(3) A execução penal no Brasil e a proposta para a efetivação de uma “ressocialização espontânea”, baseada na 
garantia dos direitos sociais fundamentais e nos princípios do liberalismo.
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Pedidos através do site: 

“O tema da obra é cada vez mais atual...Vai ser, certamente, uma obra 
de referência e espero que, em breve, seja traduzida para o português”

Professor Doutor Jorge Miranda
Catedrático em Direito Constitucional

 Universidade Clássica de Lisboa e Universidade Católica Portuguesa.

“Le felicito por la culminación y publicación de tan brillante trabajo: le 
agradezco además toda la información que me ha proporcionado sobre 
la situación de las cárceles brasileñas.”

María Acale Sánchez
Catedrática de Derecho Penal

Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
Universidad de Cádiz

“Acabo de recibir … Legitimidad judicial en la garantía de los derechos 
sociales, que el agradezco profundamente dada el interés de la materia 
–sobre todo en una época en la que los derechos sociales están en crisis 
y en donde la protección jurisdiccional cobra mayor relieve.”

 Jorge Lozano Miralles
Catedrático de Derecho Constitucional

Departamento de Derecho Público 
 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Universidad de Jaén

 “Le agradezco mucho me haya enviado su libro Legitimidad Judicial en 
la garantía de los derechos sociales, me será muy útil en la preparación 
de clases y como libro de consulta.”
           

Juan Anton Mellon
Catedrático de Derecho Constitucional

Universitat Barcelona 

“Le agradezco mucho el envío de su interesante libro, resultado de 
su tesis doctoral "Legitimidad judicial en la garantía de los derechos 
sociales. Especial referencia a la ejecución penal en el Estado del 
Maranhao, Brasil", por el que le doy mi enhorabuena.”

Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo
Catedrático de Derecho Penal

Director del Departamento de Derecho Público
Facultad de Derecho
Universidad de León

“Le agradezco el envío de su libro sobre la garantía de los derechos 
sociales, que acabo de recibir, pues constituye un tema que me resulta 
de especial interés.”

Manuel Medina Guerrero
Catedrático de Derecho Constitucional

Universitad de Sevilla

“Trabalho que depois de vários anos de intensa investi gação no estudo 
salmanti no e em disti ntas universidades portuguesas culminou com uma 
tese doutoral defendida no mês de junho de 2013 com o esplêndido 
resultado de “Apto cum laude por unanimidade” (...) A oportunidade do 
objeto de análise é indiscutí vel desde a teoria dos direitos fundamentais 
do Estado social, sobretudo em um momento histórico no qual o ocidente 
democráti co assiste ao acelerado desmantelamento das bases sustentadoras 
da sociedade de bem estar...”

Ángela Figueruelo 
Catedráti ca de Direito Consti tucional da Universidade de Salamanca

LEGITIMIDAD JUDICIAL EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES
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"Vai de decote que 
é causa ganha."

O preconceito contra a mulher na advocacia.O preconceito contra a mulher na advocacia.
Uma coisa que já há algum tempo vinha 

pensando em escrever era sobre o preconcei-
to contra a mulher advogada, sobretudo se 
for jovem. Pior ainda se for bonita! Entretanto, 
não sabia bem ao certo como escrever, ou por 
onde começar, então acabei "enrolando".

Todavia, com o advento do Dia Internacio-
nal da Mulher, no último domingo, dia 08 de 
março, retomei essa ideia, e então comecei a 
rascunhar este texto. Semana passada, por si-
nal, aconteceu algo bastante curioso, que me 
lembrou o motivo de eu querer abordar esse 
tema.

Na sexta-feira, dia 06 de março, recebi um 
telefonema de um representante da Rádio 
Band News de Porto Alegre, interessado em 
fazer uma entrevista sobre um dos textos que 
escrevi sobre Descriminalização do Aborto. A 
ideia era falar sobre a saúde e os direitos da 
mulher nas vésperas do dia 08 de março. Acei-

tei de bom grado a entrevista, e no mesmo dia 
foi ao ar, por volta das 12h20.

Após esse evento, recebi uma série de 
emails, recados no Whatsapp, SMS, etc... A 
maioria de conhecidos parabenizando pela 
entrevista. Entretanto, recebi alguns emails 
curiosos. Um deles, de uma pessoa desconhe-
cida, parabenizava pela entrevista, agradecia à 
contribuição para o debate sobre a legalização 
do aborto, e dizia "perdão pela pergunta, mas 
quantos anos a Dra tem? É que tens voz de 
menina." Um outro email dizia "Mas a senhora 
é advogada com OAB e tudo?", após ver uma 
foto minha no meu blog.

Seriam somente comentários engraçados, 
se não tivessem um impacto na minha vida 
pro� ssional.

Eu decidi que faria Direito quando estava 
no segundo ano do Ensino Médio, aos 16 anos. 
Desde que resolvi qual curso faria (e sabia que 

não seria tão fácil entrar em uma boa Universi-
dade), passei a estudar muito. Meu pai me foi 
claro que eu só poderia prestar vestibulares de 
Universidades Públicas, pois "já paguei as me-
lhores escolas para você a vida toda, o mínimo 
que você pode fazer é passar em uma faculda-
de pública". Depois dessa, uma Universidade 
privada não era uma opção, de� nitivamente. 
Aos 17 anos, fui aprovada no vestibular da VU-
NESP, e � z minha matrícula na UNESP, Câmpus 
de Franca, em fevereiro de 2007.

Em julho de 2011, terminando o meu 
nono semestre, prestei o Exame de Ordem, e 
fui aprovada de primeira. Aos 22 anos, termi-
nei minha graduação, com a carteira da OAB 
em mãos, e pronta para começar a trabalhar.

Como nunca fui muito dada aos concur-
sos públicos, e sempre tive uma paixão pela 
advocacia, sobretudo desde que estagiei em 
um escritório de advocacia em Franca, eu já sa-
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bia que me dedicar exclusivamente aos estu-
dos não seria uma opção viável para mim. Eu 
queria independência � nanceira, emocional e 
psicológica. E queria ser advogada! E desde os 
22 (e agora com 25) luto por isso.

Dentre cursos, audiências, atendimentos 
e alguns tropeços, fui aprendendo a prática 
da advocacia, e certamente ainda estou longe 
de aprender tudo. Aliás, sempre fui adepta do 
conceito de quanto mais se aprende, mais se 
tem a aprender. Obviamente cometo erros, 
equívocos, e nem sempre tenho o desem-
penho favorável que gostaria de ter. Mas me 
considero uma boa advogada. Sou dedicada, 
estudiosa, preocupo-me em atender bem aos 
clientes, em sanar dúvidas, em ser acessível. 
Nunca precisei de um advogado, mas imagino 
como gostaria de ser tratada caso precisasse 
(e caso fosse leiga no assunto), tal qual como 
gosto quando um médico, por exemplo, expli-
ca-me o que está acontecendo com a minha 
saúde, de forma que eu consiga entender.

Apesar disso, já me deparei com situações 
nas quais perdi um cliente (ou mais) para ou-
tros advogados por uma razão um tanto quan-
to estranha: eles eram homens, e eu, mulher. 
Parece bastante estranho quando dito dessa 
forma, mas é verdade. Por exemplo, certa vez 
atendi uma senhora de cerca de 60 anos, e 
após mais de 1h conversando e sanando to-
das as dúvidas que ela tinha, a ouvi dizer que 
agradecia o "favor", mas que procuraria "um 
advogado de verdade". Ora, mas eu sou uma 
advogada de verdade! Não é "de mentirinha". E 
então ela me respondeu "é que pre� ro alguém 
com mais experiência, doutora". Depois soube 
que ela acabou por contratar um senhor com 
menos experiência pro� ssional que eu, mas é 
homem e mais velho, e passa uma imagem de 
maior con� ança.

Isso sem contar as inúmeras vezes em que 
atendi a algum assistido da Defensoria Pública 
pelo convênio OAB/DPE e ouvi coisas como "a 
senhora é estagiária?", "mas não tem um ad-
vogado para me atender?", "mas a senhora é 
mesmo advogada? Com OAB e tudo?" , "mas a 
doutora tem uma carinha de criança".

Quando comecei a advogar, eu já sabia 
que enfrentaria esse tipo de problema, e por 
isso mesmo meu pai me aconselhou, desde 
o início, a sempre trabalhar com a roupa mais 
formal possível, muita maquiagem, e salto alto. 
É um jeito de impor um mínimo de respeito. 
Mas aí acabou por me gerar outro problema: 
"A senhora devia ser modelo, e não advogada".

E se eu disser que já fui modelo? Já fui capa 
de editorial de moda. E isso em momento al-
gum me impediu de ser advogada!

Fora as brincadeirinhas constantes sobre 
ter ganho uma ou outra causa em razão do 

decote, ou da saia. E ouvir frequentemente frases como "Vai despachar 
com o juiz? Não esquece de vir de decote" ou "Vem de vestido que é 
causa ganha".

Fato é que por mais que eu estude, por mais preparada que es-
teja para atender a algum caso, por mais que eu me preocupe 
em explicar ao cliente os detalhes do processo, sanar dúvidas, 
etc... Minha credibilidade sempre � ca a desejar, ao menos em 
um primeiro momento. Ob-
viamente tenho clientes que 
con� am muito em mim, mas essa 
con� ança vem aos poucos. No quesi-

mulher bonita pensa (se é 
que pensa). E se consegue algu-
ma coisa na pro� ssão não é por ser 
inteligente, competente, esforçada ou 
dedicada. É porque é bonita e passou no "teste 
do sofá".

É triste, mas esse ainda é um preconceito 
muito comum. Muitas vezes precisamos nos 
esforçar ao máximo para conseguir passar a 
mesma credibilidade e con� ança que um cole-
ga do sexo masculino passaria sem tanto esfor-
ço, simplesmente por ser homem. Obviamente 
não há que se falar em competência maior ou 
menor de homens ou mulheres. Como já disse, 
me considero uma boa advogada, assim como 
conheço muitos amigos e amigas colegas de 
pro� ssão que são excelentes pro� ssionais, in-
dependente de gênero.

O mesmo vale para outras pro� ssões. Te-
mos, (graças a Deus) muitas mulheres médi-
cas, engenheiras, arquitetas, dentistas, juízas, 
promotoras! O mundo é cheio de mulheres 
bonitas, inteligentes e competentes. Porque, 
sim, beleza e inteligência podem andar juntas! 
E andam!

Creio que em algumas pro� ssões, e sobre-
tudo em algumas áreas, essas questões de gê-
nero sejam um pouco mais acirradas que em 
outras. Mas, infelizmente, ainda acontece.

Fica aqui registrado meus parabéns (com 
um pequeno atraso) a todas as Mulheres que 
todos os dias enfrentam esses infelizes pre-
conceitos, mas que não desistem da luta para 
conquistar o seu lugar e demonstrar o seu 
valor. E, por que não, parabenizo também aos 
Homens que contribuem para a valorização da 
mulher no trabalho e não praticam esse triste 
(e feio!) fenômeno de discriminação por gêne-
ro. Neste âmbito jurídico, somos todos cole-
gas de pro� ssão, e certamente temos muito a 
aprender uns com os outros.

to primeira impressão, meus Nobres Colegas 
do sexo masculino costumam � car a frente.

Conversando com uma amiga, também 
advogada, ouvi outra história interessante de 
se comentar aqui. Ela também é conveniada 
da Defensoria Pública e atendeu uma senhora 
pelo convênio, mãe e um réu criminal. A pri-
meira reação da senhora, antes mesmo de con-
versar sobre o problema jurídico que estava 
tendo, foi dizer que voltaria à Defensoria para 
pedir outro advogado, pois queria um "advo-
gaDO, e não uma menina".

Para ajudar, tanto eu quanto essa minha 
amiga somos criminalistas, bem como a outra 
idealizadora deste blog, Dra Aline. E na área 
Criminal o preconceito contra as mulheres é 
in� nitamente maior.

Lembro-me perfeitamente do dia em 
que "pedi as contas" do meu estágio em um 
escritório de advocacia em Franca. Meu chefe 
me perguntou qual área eu pretendia seguir 
depois de formada, e eu disse "Criminal, lógi-
co, doutor. Posso até fazer outras áreas, mas 
Criminal sempre!". E ele me disse que não me 
aconselhava a seguir essa área, porque "não há 
espaço para mulheres jovens e bonitas nesse 
ramo, minha querida".

Nós, mulheres advogadas, sofremos pre-
conceito na nossa pro� ssão de todos os lados: 
de clientes, de outros advogados, de juízes, de 
promotores. E quando se fala em mulheres bo-
nitas, mais ainda! Pode parecer meio ultrapas-
sado, mas a verdade é que ainda existe um cer-
to preconceito sobre a "mulher bonita e burra". 
Mulher bonita deveria ser modelo, deveria se 
preocupar em postar "self" no Facebook e no 
Instagram, deveria se preocupar com a cor do 
batom, o tamanho do salto, se a bolsa combina 
com o sapato e o que vai acontecer na nove-
la das 8. Mulher bonita não se preocupa com 
audiência, atendimento a clientes, Resposta à 
Acusação, Memoriais, Agravo de Instrumento, 
Agravo Regimental, Apelação, Sustentação 
Oral... E Cálculos, obviamente, mulheres boni-
tas não sabem fazer.

Mulher bonita tem função de alegoria, 
de prêmio, de troféu para ser exibido para os 
amigos. Mas ninguém quer saber o que uma 

por Camila Arantes Sardinha 
Publicado em JusBrasil
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Imperatriz, 31 de outubro de 2014.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

FLÁVIO DINO                                                   

Governador Eleito do Estado  Maranhão

Prezado Senhor,

O Fórum de Mulheres de Imperatriz  é um 

espaço político que aglutina várias entidades  da 

sociedade civil para articular e mobilizar a luta das 

mulheres por direitos na Região Tocantina,  nesta 

oportunidade o parabeniza pela vitória eleitoral e 

apresentar  nesta carta as demandas  consideradas 

para o movimento  feminista  e de mulheres  essen-

ciais para “mudar” a vida das mulheres maranhenses 

nos próximos 04 anos.

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

A violência vivida pelas mulheres é, sem dúvi-

da, uma das questões sociais  mais  graves que toda  

sociedade  enfrenta. A média de assassinatos de 

mulheres em Imperatriz, de 2001 a 2012, foi de 08 

óbitos por ano, perfazendo um total de 98 assassi-

natos de mulheres em 10 anos, um número acima 

da média nacional, e o que é mais grave, 95% desses 

crimes não foram elucidados. 

Este ano de 2014, até o mês de outubro, 12 

mulheres foram assassinadas; de todos esses crimes, 

apenas três foram  elucidados até agora, e nenhum 

dos autores foi preso.

Considerando que Imperatriz é uma das pou-

cas cidades do Brasil  que tem   todos os serviços de 

proteção à mulher,  previstos na Lei Maria da Penha,  

esse  quadro já deveria ter  sido revertido,  entretan-

to,  o péssimo serviço desenvolvido pela segurança 

pública nestes últimos 40 anos  agravou esse qua-

dro, pela negligência e impunidade. Para superar 

o mais rápido possível a dívida social do Estado do 

Maranhão com a segurança pública das mulheres da 

Região Tocantina  necessitamos : 

1. Quali� cação dos efetivos das Policias Civil, 

Militar e Corpo de Bombeiros sobre a Lei Maria da 

Penha e os Direitos Humanos das Mulheres;

2. Fortalecimento da Ronda Domiciliar, com a 

ampliação da equipe, viaturas e infra-estrutura ne-

cessária para um trabalho resolutivo;

3. Funcionamento de todas as linhas do 190 e 

que as mesmas sejam atendidas  por pro� ssionais 

quali� cados  na perspectiva dos direitos  humanos 

das mulheres, coibindo a minimização, pelos agen-

tes, das ocorrências que as envolvem;

4. Cumprimento da Norma Técnica de funciona-

mento das Delegacias Especializadas da Mulher;

5. Criação de um Centro Integrado onde funcio-

ne a Delegacia da Mulher, a Perícia Médica da Mulher 

e da Menina, a Promotoria da Mulher, a Defensoria da 

Mulher e o Centro de Atendimento à Mulher vivendo 

em Situação de Violência, garantindo assim que as 

mulheres pobres, que são as que mais procuram os 

serviços possam acessá-los sem prejuízo de desloca-

mentos, garantindo assim mais agilidade  e  resoluti-

vidade. Atualmente todos esses serviços funcionam 

em prédios  separados, o que propomos é que estes 

funcionem num único espaço de preferência em um 

prédio público.

6. Priorizar a articulação dos serviços especiali-

zados no atendimento a mulher vivendo em situação 

de violência em rede; 

7. Criação do Centro de Responsabilização do 

Agressor, órgão previsto para efetivar a punição dos 

agressores através de assistência psicossocial e peda-

gógica, proporcionando aos mesmos a oportunida-

de de rever conceitos e valores acerca das relações 

de gênero.

8. COMBATE IMPLACÁVEL AO TRÁFICO DE DRO-

GAS E AO CRIME ORGANIZADO NA REGIÃO.

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHERES  VI-

VENDO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

Criação da Defensoria Especializada no Atendi-

mento a Mulher na Defensoria de Imperatriz;

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E FINANCIAMENTO DE 

PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA

Vivemos numa região com poucas indústrias, 

um amplo comércio varejista e um amplo setor de 

prestação de serviço, espaços ocupados por um nú-

mero signi� cativo de mulheres, no entanto as mulhe-

res mais pobres tem mais di� culdades de ingressar 

no mercado de trabalho por falta de condições de 

pagar um curso de quali� cação pro� ssional de boa 

qualidade como no sistema S, para superar essas 

di� culdades solicitamos que o governo do Estado 

invista e  fortaleça o  CETECMA para que o mesmo  

ofereça uma grade maior de  cursos de quali� cação   

e que o mesmo desenvolva parceria com as escolas 

e universidades públicas, para a realização de turmas 

em vários pontos dos nossos municípios. 

Financiamento de projetos de geração de renda 

para grupos especí� cos de mulheres, tais como mu-

lheres egressas do sistema prisional, resgatadas do 

trá� co de pessoas, vítimas de violência doméstica e/

ou que se encontrem em estado de vulnerabilidade 

social, os quais contemplem ações de capacitação e 

fomento a associações e cooperativas.  

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER VÍTIMA 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL

As mulheres e meninas que sofrem violência 

sexual em nosso município e região tem que passar 

pelo constrangimento de um atendimento desquali-

� cado, desrespeitoso e desumanizado nos Hospitais 

Municipais – Socorrão e Socorrinho – que não tem 

ginecologista e para estes casos  chamam um pro� s-

sional que  eles  mantém sobreaviso, que muitas ve-

zes demoram muito a chegar,    enquanto o Hospital 

Materno Infantil   tem um serviço 24 horas com uma 

equipe composta por pro� ssionais da  ginecologia e 

oferece condições menos hostil  para assistência a 

estas  mulheres, sendo portanto o local ideal para  tal 

atendimento.

Seguiremos lutando por um Maranhão digno, 

democrático, que respeite os direitos e a vida das 

mulheres!

Saudações Feministas,

Coordenação do Fórum de 
Mulheres de Imperatriz

Conceição de Maria 
Amorim

Maria do Rosário Silva
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PROMOTORES DO MARANHÃO 

A 
VI Conferência Internacional 
de Direitos Humanos é um 
dos maiores eventos do Brasil 
nesse gênero tendo reunido 

no � nal do mês de abril cerca de 5 mil 
participantes entre pro� ssionais da área 
jurídica, militantes dos Direitos Huma-
nos e estudantes de Direito de todas as 
faculdades de Belém. Uma grande co-
mitiva partiu de São Luís onde se desta-
cou o casal de promotores Karla e Carlos 
Henrique Vieira. Os promotores estão 
concluindo o curso de doutorado em 
Direitos Humanos pela Universidade de 
Salamanca.

O presidente da OAB Nacional, Mar-
cus Vinicius Furtado Coelho, concedeu 
ao longo das atividades da Conferência o 
Prêmio de Direitos Humanos da OAB para 
personalidades que se destacam pela 
atuação em defesa dos direitos humanos 
e da democracia.

Foram homenageados: o jurista, Cel-
so Antônio Bandeira de Mello; o advoga-
do e coordenador da Comissão Nacional 
da Verdade, Pedro Dallari;  a ex-presiden-
te do Superior Tribunal Militar (STM), Ma-
ria Elisabeth Teixeira Rocha; o presidente 
da Comissão Nacional de Direitos Hu-

manos do OAB, Wadih Damous; o jurista 

Dalmo Dallari; a presidente da Comissão 

de Sistema Penal da OAB-PA e integrante 

da Coordenação Nacional de Acompa-

nhamento do Sistema Carcerário da OAB 

Nacional, Ivanilda Pontes; e o pai do pre-

sidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, que 

tem o mesmo nome.

O Prêmio também foi concedido 

ao presidente do STF, ministro Ricardo 

Lewandowski e ao membro da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, 

Paulo Vannuchi. 

Foram destaque na VI Conferência Internacional 
de Direitos Humanos da OAB em Belém do Pará.

SINOPSE:

A presente obra é dividida em 3 partes: 

Parte I: Função Política e Função Administrativa; Controle da Função Política; Controle da 
Função Administrativa. 

Parte II: A Administração Pública Face aos Atos Políticos: Antecedentes do Contencioso; 
Justiça Administrativa e Atos Políticos em Portugal; Jurisdição Administrativa no Brasil.

Parte III: A Garantia Judicial dos Direitos Sociais: Direitos Sociais e Normas Programáticas; 
Instrumentos Processuais de Garantia.

SERGIO VICTOR TAMER

ATOS POLÍTICOS E DIREITOS SOCIAIS NAS DEMOCRACIAS.

PEDIDOS PELO SITE: WWW.CECGP.COM.BR

À direita da foto os Promotores Karla e Carlos Henrique Vieira, com a  conferencista espanhola Esther Quinteiro e autoridades do Pará.
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Pesquisadora responsável pela realização da pesquisa POR SER MENINA no Estado do Maranhão, Brasil.
A Associação Maranhense de Advogados - AMAd e o CECGP - Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública receberam a profes-

sora e pós-doutora Artenira Silva e Silva para uma palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, relacionada ao tema "Por Ser Menina no 
Maranhão", objeto de sua pesquisa de campo em vários municípios do Maranhão.

CRESCENDO ENTRE DIREITOS E 
VIOLÊNCIAS.

A PLAN INTERNATIONAL possibili-
tou a realização de uma pesquisa,   em mais 
50 países, entre eles, o Brasil. O objetivo geral 
da pesquisa foi avaliar a situação das meninas 
entre 6 e 14 anos no mundo, sendo elas mes-
mas  protagonistas do estudo realizado. Muito 
se teoriza e se hipotetiza sobre crianças e ado-
lescentes, mas lamentavelmente, em geral, a 
partir de uma percepção adultocêntrica, sem 
que se dê a esses atores sociais a possibilidade 
de eles falarem por si, conforme preconiza o 
Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. 

Para iniciar o estudo em solo brasileiro di-
vidiu-se o país em 5 regiões. Em cada região 
foi sorteado um Estado representativo da re-
gião. Em cada Estado foram sorteados 4 mu-
nicípios, além da capital, para realizar a coleta 
de dados. Em cada municipio foram ouvidas 
meninas entre 6 e 14 anos em escolas públicas 
urbanas, públicas rurais, privadas urbanas, pri-
vadas rurais e quilombolas.

A partir do contato direto com essas me-
ninas os pesquisadores puderam precisar o 
contexto no qual elas de fato vivem. Como 
pensam? Como se sentem? Como se perce-
bem em relação a outras meninas e em rela-
ção aos meninos? Quais são seus sonhos para 
o futuro? Como constiuem sua identidade 
de gênero? Que direitos lhes são garantidos? 
Quais lhes são negados?

A pesquisa mostrou que as vidas das me-
ninas no mundo continuam sendo limitadas 

pelo simples fato de serem jovens e mulheres. 
A desigualdade entre meninos e meninas con-
tinua intensamente enraizada na cultura de 
diversos países e restringe direitos de meninas 
desde muito cedo. 

  O fato de muitas dessas meninas conti-
nuarem executando a maior parte do trabalho 
doméstico em seus lares segue invisibilizado e 
naturalizado, impedindo que se re� ita critica-
mente em relação à gravidade desse fato e do 
seu impacto sobre a capacidade das meninas 
realizarem escolhas e internalizarem poder de 
decisão sobre suas próprias vidas. Em casa, 
com todos exercendo poder sobre elas, se-
guem sem voz ou escolha para reconhecer e 
realizar seu potencial. 

Estudos da ONU já demonstraram que a 
perpetuação de desigualdades de gênero e 

desequilíbrios de poder entre homens e mu-
lheres são as causas estruturais da violencia 
contra mulheres, o que por sua vez é a ende-
mia que mais mata e maltrata meninas e mu-
lheres no mundo.

É diante desse cenário que dar voz e vez 
para que essas jovens cidadãs maranhenses 
evidenciem como estão realmente vivendo, o 
que desejam e o que esperam do futuro é que 
se pode efetivamente pensar  políticas públi-
cas de prevenção e enfrentamento dessa en-
demia internacional ainda silenciosa, por ser 
silenciada, mas que mata literalmente ou pro-
duz morte em vida para tantas meninas e mu-
lheres no Estado do Maranhão e no mundo.

Profa. Pós doutora Artenira da 
Silva e Silva.

Veja o evento realizado nos dias 05 e 06 de março de 2015:

Artenira Silva, João Batista Ericeira, Carmem Silva, Rosinete Moraes Rêgo
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Veja o evento realizado nos dias 05 e 06 de março de 2015:

NOVA TURMA
11 e 12 de Junho

Inscreva-se Já

1ª Turma OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCOV/CECGP

Participantes exibem, orgulhosos, ao lado do Instrutor
Roberto Araújo, os cerifi cados conferidos ao término do curso.

www.cecgp.com.br

100%100%100%
APROVADO
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O embrião da justiça restaurativa?
“Cartas de Perdão “

“HISTÓRIAS DE PERDÃO E SEUS NARRADORES NA 
FRANÇA DO SÉCULO XVI”.

RESUMO

Análise teórico-metodológi-
ca e historiográ� ca do livro 
“Histórias de perdão e seus 

narradores na França do século XVI”, da 
autora Natalie Zamon Devis. Enfatiza-se a 
prática historiográ� ca da autora, adequa-
da à metodologia que de� nisse o caráter 
da narrativa histórica nas cartas de remis-
são e proporcionasse uma ampla resso-
nância de percepção das ligações recor-
rentes entre história, literatura e direito, 
para ler histórias de perdão e narrativas 
de crimes. Identi� ca-se a microanálise 
como um procedimento metodológico, 
que amplia o trânsito pelo excepcional 
com o normal e opera na escrita da histó-
ria. Apresenta-se a busca da autora sobre 
as cartas de remissão, do Século XVI, na 
França, naquilo que pudessem ser consi-
deradas uma boa história, como davam 
conta do motivo e como por meio da nar-
rativa, faziam com que o inesperado ga-
nhasse sentido e introduziam coerência 
na experiência imediata. Analisa-se com 
as lentes teóricas da microanálise social, 
realizada por Geovanni Levi e cultural, de 
Carlo Ginzburg, sob as abordagens de Ja-
cques Revel e de Ronaldo Vainfas. Indica-

se que a micro-história exige um estudo 
intensivo dos documentos, pertinentes a 
recortes temáticos, de� nidos em termos 
de espaço e temporalidade, e que po-
derá revelar fatores não observáveis, de 
um vivido que se articula em estruturas 
invisíveis.

Palavras-chave: Micro-história. Co-
nhecimento histórico do Direito.

INTRODUÇÃO

Este texto é sobre a micro-história, 
concebida como “exposição de uma his-
tória para os que a conhecem e também 
para os que não conhecem, por meio 
da narrativa de casos miúdos” (VAINFAS, 
2002, p. 81), e que depende da atitude 
inventiva para a produção do conheci-
mento histórico. E a micro-história é uma 
questão porque permaneceu durante 
todo este processo de análise como uma 
dúvida, uma pergunta, uma procura ple-
na, um problema a resolver, que obrigou 
nossa leitura a se aprofundar mais e des-
cobrir as escolhas de procedimentos teó-
ricos e metodológicos da autora, quando 
da sua operação historiográ� ca, que não 
foram aleatórias. Os seus objetivos, que 
estiveram em jogo, foram rede� nidos, 
considerando a qualidade das fontes. 

Maria Goretti Cavalcante de Carvalho
Doutoranda em História – Turma Especial UNISINOS/UEMA
goretticavalcante2008@yahoo.com.br

A MICROANÁLISE NA ESCRITA DE

Primeiramente, tentamos encontrar 
a micro-história; depois, de compreender 
que ela não é precisamente localizável; 
depois de de� ni-la; que ela é percebi-
da como um procedimento; como uma 
atitude inventiva, durante todo um pro-
cesso de investigação, motivada por um 
fascínio, uma descoberta, e que pode 
ser decisiva na construção de um objeto 
de pesquisa. Nesta perspectiva, a autora 
Natalie Zamon Devis, seduzida pela qua-
lidade literária dos textos e suas quali-
dades “� ccionais”, encontrou razões para 
as suas escolhas na escrita do seu livro 
“Histórias de perdão e seus narradores na 
França do século XVI”1 . 

A autora pesquisou cartas de remis-
são  de muitas regiões da França, em ar-
quivos, orie2ntada pelos textos jurídicos 

1  O Livro apresenta-se organizado em quatro 

partes: 1- Introdução; 2 - A época em que se 

contavam histórias; 3 - A raiva e a legítima defesa; 4 

- O derramamento de sangue e a voz da mulher. A 

Autora prefacia o Livro retornando ao trabalho que 

� zera sobre a investigação do caso Martin Guerre. Diz 

ela: “foi possível descrever como o juiz e o escrivão 

deram um rumo aos acontecimentos, depois da 

morte do impostor”.  Mas, ainda segunda a Autora, 

...foi necessário voltar a alguns Objetivos... - O que 

dizer das lembranças dos aldeões? - De que recursos 

culturais eles dispunham para organizar as partidas 

e os retornos, as identidades e as cumplicidades? 

- Como era possível identi� car tais elementos no 

modo como narravam?

2 Das centenas de remissões pesquisadas pela 

autora, foram selecionadas 164 solicitações de 

homens (1523 a 1568), para examinar em detalhes 

a estratégia, linguagem, caracterização e motivo da 
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do século XVI e pelos Romances Renas-
centistas. O seu estudo foi rigorosamente 
limitado ao século XVI, mas Natalie Davis 
convida aos seus leitores para, em uma 
ressonância mais ampla, perceberem as 
ligações recorrentes entre História, Lite-
ratura e Direito, e para lerem histórias de 
perdão e narrativas de crimes do presen-
te. Bem como, a busca sobre o funciona-
mento da Justiça criminal francesa, atra-
vés dos registros do Parlamento de Paris 
e das Archives da Police de Paris. Mas, o 
que a autora quis foi enfatizar o quanto 
seus autores dão às etapas de um crime 
o molde de uma história, nas narrativas 
daquelas cartas de remissão.

Portanto, a análise que ora investi-
mos está circunscrita nos conceitos de 
micro-história, naquilo que possam con-
tribuir para a compreensão desta prática 
historiográ�ca. Naquilo que possam ma-
nifestar-se do e no escrito, considerando-
se que não se trata de produção textual, 
mas à produção de conhecimento his-
tórico sobre o Direito, em virtude de um 
confronto necessário com o objeto das 
investigações: as narrativas das histórias 
de perdão, na França do Século XVI. Por-
tanto, analisa-se: o que há de microaná-
lise na escrita de “Histórias de perdão e 
seus narradores na França do Século XVI”, 
pela autora Natalie Zamon Davis?

Em função disto, foram necessárias 
algumas orientações analíticas, sem per-
dermos de vista os seus conceitos e pre-
conceitos.

ENTRE CONCEITOS E
PRECONCEITOS

Buscamos encontrar a microanálise 
deste escrito. Lemos que a micro-história 
se localiza em uma “relação que se pode-
ria quali�car de inventiva com a realidade 
histórica, [...], atenta à construção do real 
e ao papel que aí desempenham o obser-
vador e seus instrumentos” (REVEL, 2000, 
p. 19)3 . 

Percebemos que a construção de 
uma historiogra�a está nas suas deter-
minações anteriores: as �nalidades, as 

narrativa, procurando assegurar uma abrangência 

social e geográ�ca, além de buscar textos que 

ilustrassem e�cientemente o interesse e a gama de 

estilos literários. E 42 requerentes mulheres.

3  Prefácio em LÉVI, Giovanni. Herança Imaterial. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

necessidades, as alternativas, as escolhas 
do pesquisador. Nesta perspectiva, foi 
analisado o propósito da autora quando 
da seleção dos seus materiais, e atenção 
às leituras incessantes para que fossem 
identi�cadas as regularidades, para po-
der inferir sobre a microanálise na escrita 
deste livro. 

Procuramos, então, não um jeito de 
dizer, mas de fazer, da autora. E neste 
prisma, identi�camos alternativas e deci-
sões, o que possibilitou analisar indícios 
de micro-história. Como uma “invenção 
de um modo de exposição que contribui 
explicitamente para a produção de certo 
tipo de inteligibilidade nas condições de-
�nidas” (REVEL, 2000, p. 22). 

Constatamos que houve uma forma 
criativa de lidar com as fontes, apartada 
da negação do seu conteúdo. Em função 
disto, sabendo-se que nenhum objeto 
está pronto, a empreitada foi de procurar 
o caminho que possibilitou esta constru-
ção e, consequentemente a produção 
deste livro. 

A análise do texto não foi su�ciente, 
mas a “impressão de uma escrita”4  con-
vocou os elementos que possibilitassem 
lê-las com a referência de uma análise 
qualitativa, para localizar não o estilo da 
autora, mas uma postura diante das fon-
tes históricas e as consequências disso na 
escrita como atitude e não como produ-
ção textual. Foi preciso descolar a escrita 
do texto.

E quando descolamos escrita de tex-
to, percebemos a atitude inventiva. Na 
elaboração deste livro, percebemos a 
motivação na microanálise. Por isto, fo-
ram necessárias algumas considerações 
acerca de seus conceitos e preconceitos. 
De quais decisões epistemológicas es-
tão imbricadas no acesso às fontes para 
emoldurar uma história. E como os con-
ceitos e os preconceitos podem determi-
nar um novo caminho para circunscrever 
um objeto histórico. 

Esclarecendo o caminho das con-
fusões sobre a Micro-história, Vainfas 
(2002) explica que esta foi por muito 
tempo confundida com a história das 

4  Ver em ALMEIDA, Sonia. Escrita no ensino 

superior – a singularidade em monogra�as, 

dissertações e teses. São Paulo: Editora Paulistana, 

2011.

mentalidades desenvolvida, sobretudo 
na França das décadas de 1960 e 1970, 
pelo fato de dedicar-se a pequenos en-
redos, personagens anônimos, aspectos 
cotidianos das sociedades passadas, 
quando não a temas extravagantes como 
a vida de exorcistas, seitas diabólicas, as-
sassinatos atrozes ou brigas conjugais. 
Porém, o autor alerta sobre os pontos 
de aproximação entre estes dois campos 
historiográ�cos: “estariam certas a�nida-
des temáticas, o apego pela narrativa, a 
tentativa de estreitar os laços entre his-

tória e antropologia ou, quando menos, 

a adoção de certos conceitos operativos 

em modelos antropológicos variados” 

(VAINFAS, 2002, p.13). Embora, o autor 

ateste que “a confusão entre micro-histó-

ria e história das mentalidades, além de 

super�cial do ponto de vista teórico, não 

é nada ingênua, [...], à medida que procu-

ra desquali�car o gênero historiográ�co 

em causa animada de um proselitismo 
político”. 

Sugerimos que, para a apropriação 
do conceito de Micro-história seja ne-
cessário compreendermos as suas “prin-
cipais características que diferenciam da 
história das mentalidades: sua renúncia 
à história geral, à contextualização siste-
mática, à explicação, à totalidade e à sín-
tese” (VAINFAS, 2002, p. 51). 

Portanto, seria um equívoco declarar 
que este livro seja um exemplo de his-
tória das mentalidades ou do cotidiano. 
Natalie Davis lançou mão do espírito da 
micro-história, valendo-se das narrativas, 
embora tratadas na perspectiva �ccio-
nal, para fazer história. A autora iniciou o 
texto com uma Carta de Remissão5, sem 
apresentá-la convencionalmente em 

5       Humilde petição de Thomas Manny (pobre 

lavrador, de cerca de 40 anos, morador de Sens). A 

história de Thomas Manny – “tem menos suspense 

que muitas outras petições de graça real – desde 

a primeira menção da esposa lasciva o leitor sabe 

quem é a provável vítima -, mas os acontecimentos 

caminham para um clímax, passando pelas tentativas 

e humilhações do marido e pela linguagem cada vez 

mais abertamente sexual: a sí�lis curada; a menina 

da casa de banhos e a �lle de joie [mulher da vida] 

de quem ele obtém não satisfação carnal, mas 

informação; o paillard [amante]; e a explosão �nal: 

‘Fault-il que je meure pour une putain?’. E a esposa 

nada arrependida é chamada pelo amante e morta 

pelo marido no dia de Maria Madalena”. (DAVIS, 2001, 

p. 13)
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uma contextualização. O texto foi dei-
xando de sê-lo para se transformar em 
escrita. 

Escrita que re�ete os procedimentos 
historiográ�cos utilizados pela autora, 
na sua pesquisa, cujos “recortes privile-
giados foram: a história de indivíduos; 
comunidades; pequenos enredos cons-
truídos a partir de tramas aparentemen-
te banais, envolvendo gente comum” 
(VAINFAS, 2002, p.106). Neste espírito da 
micro-história, o objeto foi construído 
pela microanálise, mas que não propõe, 
segundo Jacques Revel (2000), uma revo-
lução epistemológica. Trata-se, segundo 
o autor, de um procedimento prático – o 
que não quer absolutamente dizer que 
não tenha implicações teóricas.

Outro ponto de re�exão é que "a mi-
cro-história como uma prática é essen-
cialmente baseada na redução da escala 
da observação, em uma análise microscó-
pica e em um estudo intensivo do mate-
rial documental." (LEVI, 1992: 136). E que, 
ainda segundo Giovanni Lévi, o princípio 
uni�cador de toda pesquisa micro-histó-
rica é a crença em que a observação mi-
croscópica revelará fatores previamente 
não observados. 

Estes fatores também podem estar 
imbricados no conceito de Culturas po-
pulares, que implica o “conjunto de atitu-
des, crenças, códigos de comportamento 
próprio das classes subalternas num cer-
to período histórico” (GINZBURG, 1987, p. 
17), mas que também podem estar nas 
deturpações construídas pelas classes al-
tas, no que se referem às visões de mun-
do das classes subalternas. 

Outro fator interessante na escrita 
sobre as “Histórias de Perdão” foi a aten-
ção às narrativas construídas em uma 
circularidade cultural, ou seja, no “in�u-
xo recíproco entre cultura subalterna e 
cultura hegemônica” (GINZBURG, 1987, 
p. 21). Concordando que o excepcional 
normal “[...] da cultura do próprio tem-
po e da própria classe não se sai a não 
ser para entrar no delírio e na ausência 
de comunicação. Assim como a língua, a 
cultura oferece ao indivíduo um horizon-
te de possibilidades latentes – uma jaula 
�exível e invisível dentro da qual se exer-
cita a liberdade condicional de cada um”. 
(GINZBURG, 1987. p. 28)

Nesta perspectiva, a análise que se-
gue sobre a prática historiográ�ca esco-
lhida para a escrita deste livro, orienta-se 
por conceitos, mas atenta-se aos precon-
ceitos que pudessem gerar equívocos. 

PRIMEIRAS PREOCUPAÇÕES 
SOBRE A ESCRITA 

Apesar do fascínio da autora pela 
qualidade literária dos textos ou, melhor, 
com suas qualidades “�ccionais”, ela quis 
“enfatizar o quanto seus autores dão às 
etapas de um crime o molde de uma his-
tória”. (DAVIS, 2001, p. 16). Portanto, des-
pir os elementos �ctícios daqueles docu-
mentos para chegar aos fatos reais seria 
comprometer o “valor documental” das 
Cartas de Remissão, ou seja, segundo a 
autora, teria que “corrigir a petição espe-
cial de Thomas Manny se quisesse desco-
brir os fatos que realmente aconteceram 
em 22 de julho de 1529”, por exemplo. 

A autora coloca os aspectos “�ccionais” 
desses documentos no centro da análise. Diz 
Davis (2001, p.17): “Por ‘�ccional’ entendo não 
apenas os elementos �ctícios, mas sim – usan-
do um sentido mais amplo, da raiz �ngere – os 
elementos formadores, modeladores e cons-
trutivos: a elaboração de uma narrativa”.                                                                                   

 As preocupações importantes da autora 
referem-se à apropriação da construção literá-
ria das Cartas de Remissão. Veri�car a dinâmica 
social daquelas aldeias, através das narrativas, 
a exemplo da história de Thomas Manny:

- “Elas constituem fontes preciosas para o 
estudo das festas, da violência e da vingança 
em diferentes meios sociais e grupos etários, 
das atitudes relativas ao rei e das imagens que 
dele se faziam, e de outras normas sociais e 
culturais”.   (DAVIS, 2001, p. 17).

E mais! Que “é fácil perceber detalhes in-
teressantes sobre o modo como as esposas 
eram espancadas e sobre a prostituição nas 
pequenas cidades”. (DAVIS, 2001, p.17). Ou 
seja, aquelas narrativas possibilitaram a Nata-
lie Davis uma pesquisa de “evidências perifé-
ricas, aparentemente banais, incertas, porém 
capazes, quando reunidas em uma trama ló-
gica, de reconstruir a estrutura e dinâmica de 
seu objeto” (VAINFAS, 2002, p.109). 

Ainda segundo o autor, 

“por meio da narrativa amiudada de certo 
caso, o que se pretende é exibir a relação entre 
determinado sistema de regras ou determi-
nações históricas da sociedade estudada e as 
ações individuais: as escolhas que �zeram ou 
deixaram de fazer os agentes históricos dentro 

da margem de liberdade pessoal que lhe po-
dia tocar, quer em relação a episódios especí�-
cos, quer em relação ao quadro normativo do 
mundo em que estavam inseridos”. (VAINFAS, 
2002, p.130).

O tema deste livro está circunscrito 
na criação e no caráter dessas histórias 
de perdão, cuja abordagem historiográ�-
ca permitiu “o enriquecimento da análise 
social, tornando-a mais complexa, levan-
do em conta aspectos diferentes, inespe-
rados, multiplicados da experiência cole-
tiva” (LEVI, 2000, p.18), considerando os 
aspectos teóricos e metodológicos sobre 
o valor documental das narrativas.

E PARA DEFINIR O CARÁTER DA 
NARRATIVA HISTÓRICA?

A autora traçou sua prática historio-
grá�ca considerando pontos importan-
tes. E para de�nir o caráter da narrativa 
história, consubstanciou sua escrita nas 
concepções de Roland Barthes, Paul Ri-
couer e Lionel Gossman quando consen-
sualmente declaram que: “é necessário 
haver escolhas formativas de linguagem, 
detalhes e ordem para apresentar um 
relato que pareça verdadeiro, real, signi�-
cativo e/ou explicativo tanto para o autor 
como para o leitor”. (DAVIS, 2001, p.17).

A partir das categorias dos retóricos e 
teóricos literários renascentistas, as cartas de 
remissão foram consideradas um gênero mis-
to, ou seja: “uma petição judicial destinada a 
persuadir o rei e a corte; um relato histórico 
dos atos de um indivíduo no passado; e uma 
história”. (Idem, p.17).

No debate sobre a relação do ‘real’ 
e do ‘histórico’ com o ‘�ccional’, a autora 
considera os pressupostos de Hayden 
White: “o mundo não se apresenta à 
percepção apenas na forma de histórias 
bem-feitas, com personagens centrais, 
começo, meio e �m adequados”. (Idem, 
p.17). Segundo Natalie Davis, em cada 
uma dessas três categorias havia um pa-
pel para a elaboração e para a formaliza-
ção.“... do artifício da �cção não decorria 
necessariamente a falsidade de um rela-
to; dele podia muito bem resultar veros-
similhança ou verdade moral. Tampouco 
a formalização ou o embelezamento de 
uma história signi�cavam necessaria-
mente seu falseamento”. (2001, p.18)

Mas, permaneciam preocupações. 
Pois, segundo Levi (2000), existem la-
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cunas, imprecisões, obscurantismos e 
ausências. E que, por esta razão, a re-
construção dos acontecimentos e das 
biogra�as será, frequentemente, impres-
sionista, alusiva e até, talvez, imaginária, 
indicações ricas e esporádicas, exigem 
um esforço de fantasia ativa por parte do 
leitor. 

QUAL A BUSCA DA AUTORA SO-
BRE AS CARTAS DE REMISSÃO?

“O que procuro são mostras de como 
as pessoas do Século XVI contavam his-
tórias (mesmo no caso especial de uma 
história de perdão), o que consideravam 
uma boa história, como davam conta do 
motivo e como, por meio da narrativa, 
faziam com que o inesperado ganhasse 
sentido e introduziam coerência na expe-
riência imediata”.  (DAVIS, 2001, p.18)

Partindo do pressuposto de que o 
“real” apenas se manifesta em alguns mo-
mentos, mas não se mostra e que “o es-
crito está do lado do objeto, e, portanto, 
o estatuto é real e não simbólico” (ZIZEK, 
1991, p. 67), localiza-se o que não está do 
lado do pesquisador: o controle sobre a 
escrita.

Percebemos que na feitura deste li-
vro, escrever não bastou. Foi necessário 
observar nos documentos as “simpli�ca-
ções da realidade que tornam mecânicas 
as relações entre indivíduos e normas e 
entre decisões e ações.” (LEVI, 2000: p.45). 
Mas, nas leituras das Cartas de Remissão 
a autora também quis “acompanhar a va-
riação de suas histórias, dependendo do 
narrador e do ouvinte, o modo como as 
regras da trama desses relatos judiciais 
de violência e perdão interagiam com 
hábitos contemporâneos mais abran-
gentes de explicação, descrição e ava-
liação”. (DAVIS, 2001, p. 18). E ao retornar 
aos “acontecimentos reais” - aparecerão 
preocupações do historiador social e po-
lítico – “como passos de uma narrativa ou 
de uma transação narrativa”. (Idem, p.19).

Davis (2001, p 19) é levada a investigar: 

“como esses relatos de indivíduos 
com um interesse pessoal no caso, com 
sangue nas mãos, podem ser compara-
dos aos relatos de crimes publicados e 
aos contos de nomes da literatura como 
Marguerite de Navarre e Noël du Fail, que 
podiam ser lidos pelo rei, mas que não 
precisavam de seu perdão. Qual seme-

lhança existia entre o ‘conto e a novela’ e 
as histórias de perdão?”

E POR QUE AS CARTAS DE RE-
MISSÃO?

Para isto, a autora justi�ca: 

“Porque são uma das melhores fon-
tes de narrativa relativamente ininterrup-
ta proveniente das classes inferiores (na 
verdade, de outras também) na França 
do século XVI[...]. São raras as cartas e 
memórias de camponeses e artesãos; e 
são numerosos os contratos de casamen-
to, os testamentos e outros documentos, 
que muito nos revelam sobre as ações, 
os planos e a sensibilidade de homens 
e mulheres que não eram capazes nem 
de neles assinar o próprio nome, embo-
ra os documentos estejam repletos de 
sequências e fórmulas notariais”.  (DAVIS, 
2001, p.20).

Por meio de uma carta de remissão, 

“... (uma vez rati�cada por uma corte 
legal), o perdão real impedia que a pes-
soa fosse executada e também impedia 
ou limitava o con�sco real de bens que 
acompanhava a pena, [...] através de cita-
ção da fórmula, perdoava o ato [...] e can-
celava toda penalidade, multa, e prejuízo 
corporal, criminal ou civil que pudesse 
dela resultar [...] e restaurava ao reque-
rente sua boa reputação e seus bens”. 
(DAVIS, 2001, p.21).

A autora não se propôs mostrar outra 
coisa que não fosse a criação e o caráter 
dessas histórias de perdão. O seu papel 
não foi ler a realidade inscrita nas cartas 
de remissão, mas uma invenção, não na 
dicotomia verdade X invenção, mas “na 
integração, sempre assinalada pontual-
mente, de 'realidades' e 'possibilidades'". 
(GINZBURG, 1991, p. 183). Neste passo, a 
autora foi em busca de:

A ÉPOCA EM QUE SE CONTA-
VAM HISTÓRIAS

Neste item, as análises sobre as cartas 
de remissão proporcionaram à pesquisa-
dora e aos seus leitores conhecer como 
eram contadas as histórias de perdão.

“Era este o momento em que perso-
nagens importantes, ou pelo menos com 
ligações importantes, deveriam intervir. 
A história era contada a um notário real e 
a seus funcionários, às vezes pelo reque-

rente, às vezes por seus parentes – ‘ses 
parentes et amys charnelz’ [seus parentes 
e amigos carnais] -, às vezes por um ad-
vogado”.  (DAVIS, 2001, p.26)

Quanto aos autores de narrativas, 

“para cada carta de remissão havia 
pelo menos duas pessoas, às vezes mais, 
envolvidas em sua composição. O notá-
rio real e seus funcionários preparavam 
um rascunho junto com o requerente ou 
seu representante e depois o registravam 
no pergaminho �nal. Os notários ou se-
cretários reais [...] constituíam a elite do 
mundo dos escribas, possuíam um lucra-
tivo escritório real”. (DEVIS, 2001, p. 33).  
Este foi um dos pontos mais importantes, 
no que se refere ao apego às narrativas: 
“o cuidado no uso das fontes e a profusão 
delas”. (VAINFAS, 2002, p.100).

Sobre a escrita das cartas de remis-
são: 

“O notário que a redigia era respon-
sável pelo palavreado da introdução e da 
conclusão. Ele teria aprendido as fórmu-
las quando jovem... [...] O secretário, ou 
seu escrevente, podia enfeitar o preâm-
bulo com outros fatos que �zessem o re-
querente parecer mais digno de piedade. 
A maior contribuição dos secretários apa-
recia nas fórmulas de conclusão. Alguns 
dos que buscavam graça e misericórdia 
haviam também discutido seu caso com 
um advogado, principalmente os reque-
rentes mais abonados, com dinheiro para 
pagar. A pessoa que procurava o perdão 
devia contar o que acontecera ‘com sua 
própria boca’, conforme determinava 
para todas as ações criminais...” (DAVIS, 
2002, p. 35)

 Mas, aqui, a questão que interessa à 
autora é justamente “o papel do homem 
da lei na criação inicial da história, isto é, 
da carta de remissão”.

E QUANTO ÀS HISTÓRIAS BEM 
CONTADAS?

  “O fato de carta de remissão ter sido 
bem-sucedida leva a pensar se fazia algu-
ma diferença a história contada pelo re-
querente ser verdadeira e/ou bem cons-
truída, caso ele tivesse bons contatos na 
corte”. (DAVIS, 2002, p. 35).

Segundo a autora, a análise dessa 
questão pode nos permitir uma maior 
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compreensão do “�ccional”, da habilida-
de criativa nas histórias de remissão. 

Em se tratando de micro-história, isto 
não dá margem para se concluir que esta 
prática transforme a verdadeira história 
em �cção. “A micro-história, na verda-
de, não inventa fatos, embora especule 
muito, passando ao leitor as dúvidas do 
historiador e os dilemas miúdos da pes-
quisa”. (VAINFAS, 2002, 102).

A autora pontua que os privilégios 
desempenhavam importante papel, pois 
os relatos fornecem uma “visão de den-
tro” - assim como “os caprichos do favor 
do rei -, que é colocada lado a lado com 
o conteúdo das cartas de remissão”.  (DA-
VIS, 2002, p.81). Isto quer dizer que, “em 
si mesma a história de remissão era irre-
levante para o sucesso de um pedido de 
perdão?” – Pergunta a autora. “Só em al-
guns poucos casos, quando o solicitante 
era alguém excepcionalmente próximo 
do rei, os méritos da carta deixavam de 
importar”. (DAVIS, 2002, p. 81).

OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPOR-
TANTES...  

Sobre os registros das narrativas, 
podem-se veri�car os deveres dos notá-
rios – “‘ouvir com diligência’, enquanto o 
secretário real tinha instruções especiais 
para usar a terminologia apropriada ao 
assunto – termos graves para assuntos de 
peso, familiares para assuntos familiares”. 
(DAVIS, 2002, p. 43)

Sobre as orientações do secretário 
ao requerente – “que ele deve relatar os 
acontecimentos verdadeiros, tais como 
aconteceram, sem acrescentar nada que 
não possa provar, e sem silenciar sobre 
nada que possa ser revelado pelas teste-
munhas” (Idem, p. 43).

E, o que concluir, a respeito da autoria 
da carta de remissão? 

“Ela surge do intercâmbio entre diver-
sas pessoas sobre os acontecimentos, os 
pontos da lei e o estilo da Chancelaria. To-
dos os autores conservam certas ligações 
com as tradições narrativas, literárias e/
ou orais, mas o registro da remissão, do 
qual participam o secretário �dedigno e 
o advogado, privilegia o relato a pessoa 
que pede perdão. o notário faz a moldura 
do documento e introduz o rei e o solici-

tante” (Idem, p. 46).   

Contudo, segundo a autora, “mesmo 
sendo produto de uma colaboração, a 
carta de remissão ainda pode ser analisa-
da nos termos da vida e dos valores da 
pessoa que quer salvar a própria vida por 
meio de uma história”. (Idem, 46).

A autora explorou sistematicamente 
aquelas histórias, questionando o tipo 
de tempo de que elas lançavam mão, ou 
seja: “recorriam a contextos históricos 
ou acontecimentos além das vidas dos 
atores envolvidos para fundamentar o 
ocorrido, para justi�car ou dar coerência 
às ações? A data em que um insulto era 
proferido ou o fato de uma faca ter sido 
sacada de repente seriam mais importan-
tes que a precisão jurídica?” (Idem, p. 48).  
Muitas petições eram lidas como se os 
textos fossem escritos por romancistas.

As histórias não eram apresentadas 
com a moldura de tempo histórico. E em 
geral, não recorriam à explicação histó-
rica. Mas, a autora enfatizou o que era 
peculiar: na “época em que contavam 
histórias”; na relação da “raiva e a legítima 
defesa”; e no “derramamento de sangue e 
a voz da mulher”.

Nas análises das cartas de remissão, 
Natalie Davis constata que a referência 
temporal de tipo mais amplo desempe-
nha de fato um importante papel nas 
narrativas de remissão: as datas de festas 
e rituais, por exemplo: “O narrador usa 
o quadro ritual ou festivo para ajudá-lo 
a justi�car e atribuir sentido ocorrido. O 
santo do dia conduz e julga a ação; a ação 
expõe alguns dos perigos e dos con�itos 
latentes à festa”. (Idem,  p. 53).

Outro aspecto importante, na es-
crita deste livro, é que a autora utilizou 
sempre expressões, como: “talvez”, “não 
temos como saber”, “o mais provável”, 
“nunca saberemos se..”. Estas são mais 
adequadas para as “explicações históri-
cas” no procedimento metodológico que 
utiliza a microanálise.

En�m, foram muitos os pontos in-
teressantes, portanto encerramos com 
uma constatação de... “como a carta de 
remissão, embora se trate de um esforço 
coletivo entre notário, responsável pela 
fórmula, o advogado conselheiro (even-
tualmente) e o requerente, pode ser usa-

da como fonte aproximada para o talento 
narrativo e para os estilos das pessoas do 
século XVI. [...] A história de perdão limi-
tava-se, evidentemente, às tramas que 
eram remissíveis, mas sem dúvida mos-
tra as habilidades narrativas agindo com 
persuasão realista e a favor de interesses 
próprios” (Idem, p. 161).

        E mais, que:

 “algumas das ‘mulheres simples’ e dos 
‘pobres lavradores’ acabam se mostrando 
possuidores de mais talento retórico ou 
de mais recursos narrativos naturais do 
que os letrados. As histórias de perdão 
mostram que ‘justi�car invenções’ era prá-
tica efetuada com frequência em socieda-
de, [...]”.  (Idem, p. 161-162).

       A autora pede perdão aos leitores 
deste livro. Pelos risos espontâneos diante 
de situações hilárias encontradas nas car-
tas de remissão: 

“O que torna essas histórias engraça-
das? A forma breve? O fato de ser a his-
tória de terceiros, de outrem? O prazer 
da surpresa ou do subterfúgio? Em todo 
caso, a mistura de riso e horror não era es-
tranha ao século XVI”  (Idem, p. 165)

E pontua que 

“[...] talvez haja algo mais profundo 
do que o prazer que o leitor sente com 
uma história que aconteceu com outras 
pessoas. [...] as pessoas confessavam seus 
pecados ‘como se contassem uma história’. 
Transformar um ato terrível em uma histó-
ria é uma maneira de se distanciar do fato: 
na pior das hipóteses uma forma de auto
-enganar-se; na melhor, uma maneira de 
perdoar a si mesmo”. (Idem, p. 166)

CONCLUSÃO 

Após as leituras e análises do livro 
em questão, conseguiu-se chegar a uma 
impressão de historiogra�a criando para 
isso um conceito para a Escrita do livro 
“Histórias de perdão e seus narradores na 
França do século XVI”: Escrita Inventiva, 
pois não traduz apenas o mesmo daque-
las fontes; não é apenas uma represen-
tação do conhecimento histórico, mas, 
uma transliteração, o novo, o inventado, 
o produzido. Foi nesta perspectiva his-
toriográ�ca que Natalie Davis produziu 
conhecimento histórico, também sobre 
o Direito. 
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As necessidades que contornam a 
escrita da história, por vezes, são deter-
minadas pelo imediatismo, pelo buro-
crático, que não se lança à experiência 
de uma pesquisa exaustiva de fontes 
variadas, para não perder tempo. Esta 
escrita contenta-se com o su�ciente das 
informações que são disponibilizadas 
nos arquivos.

Não considerar o texto, mas as atitu-
des de escrita é desatar a possibilidade 
de inventar, mas com a convicção de que: 

“em matéria factual – especialmente 
nela – o rigor do historiador deve preva-
lecer, e isto vale tanto para os ‘grandes’ 
fatos da política ou da economia, como 
para os ‘pequenos’ fatos da vida cotidiana 
das aldeias ou de ‘personagens anôni-
mos’, isto é, os não pertencentes ao pan-
teão dos personagens o�ciais da história”. 
(VAINFAS, 2002, P.103)

Concluímos que a escolha da mi-
cro-história, como prática historiográ-
�ca, possibilita a liberdade do pôr-de-si  
6através da invenção do novo com os 
utensílios que a operação historiográ�ca 
oferece. Aqui se pode localizar a microa-
nálise do trabalho de Natalie Davis sobre 
a historiogra�a que inventou. Sobre uma 
história do Direito que, apesar de uma 
temporalidade remota, é pertinente às 
re�exões atuais sobre a Justiça Restaura-
tiva e mediações de con�itos, por exem-
plo.

Evidenciamos a pesquisa do excep-
cional das “Histórias de perdão”, na busca 
da normalidade nas redes de comunica-
ção e de eventos nas vidas daquelas pes-
soas, nas suas redes de relações sociais. 
Segundo Lima (2006), relações sociais 
formam redes, e não apenas cadeias ou 
trilhas, precisamente porque cada pes-
soa e grupo constitui um ponto de en-
contro, ou nó, de muitas relações.

Apesar da brevidade deste texto, mas 
o objetivo foi analisar a escolha meto-
dológica da autora, considerando a sua 
escrita inventiva e a captura de o ins-
crito nas cartas de remissão, bem como 
os seus questionamentos de pesquisa e 
suas necessidades. En�m, sentir a atitu-

6  Ver em ALMEIDA, Sonia. Escrita no ensino 

superior – a singularidade em monogra�as, 

dissertações e teses. São Paulo: Editora Paulistana, 

2011.

de investigativa da autora, e de como se 
responsabiliza pela produção do conhe-
cimento histórico, ao tempo que oferece 
ao leitor experiências únicas de compre-
ensão social e cultural de uma determi-
nada sociedade, e temporalidade.

Nesta análise, implicou o valor do 
processo de construção do livro, e não 
no produto. Não para ver teorias e me-
todologias melhores ou piores, mas 
para compreender que o campo do co-
nhecimento do Historiador é especí�co, 
abre-se à crítica, mas não está fechado 
a determinado procedimento metodo-
lógico. E estas escolhas estão evidentes 
nas suas atitudes, em um pôr-de-si, que 
é único. E que abriu espaço para o desejo 
de inventarmos nas futuras páginas de 
alguma historiogra�a, sobre uma realida-
de concreta, para a reconstrução do fato 
histórico. Bem como para produzirmos 
conhecimento jurídico, com o foco nas 
resoluções de problemas reais.
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ABSTRACT

MICROANALYSIS IN THE BOOK "STO-
RIES OF FORGIVENESS AND ITS NARRA-
TORS IN FRANCE OF CENTURY XVI".                       

The present work is a Theoretical-
methodological and historiographical 
analysis of the book "Stories of forgive-
ness and its narrators in France of sixte-
enth-century," by Natalie Zamon Devis. It 
emphasizes the author's historiographi-
cal practice, the proper methodology to 
de�ne the character of historical narrati-
ve in the letters of remission that would 
provide a  broad resonance of perception 
of the recurring connections between 
history, literature and law, to read stories 
of forgiveness and narratives of crimes. It 
also identi�es microanalysis as a metho-
dological procedure that expands tran-
sit through exceptional and normal and 
operates in the writing of history. It pre-
sents the author's search for the letters 
of remission, in the sixteenth century, in 
France, in what could be considered a 
good story, as they gave an account of 
the reason and how through narrative, 
made the unexpected gain meaning and 
introduced consistency in immediate 
experience. It is analyzed with the the-
oretical lenses of social microanalysis, 
performed by Geovanni Levi and cultu-
ral of  Carlo Ginzburg, in the approaches 
of Jacques Revel and Ronaldo Vainfas. It 
indicates that the micro-history requires 
an intensive study of the documents, the 
relevant thematic clippings, de�ned in 
terms of space and temporality, and that 
could prove unobservable factors of an 
experience that is divided into invisible 
structures. 

Keywords: Micro-history. Historical 
knowledge of right.
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A instalação da Seccional da Associação 
Maranhense de Advogados-AMAd, na micror-
região sediada em Imperatriz, estava prevista 
para o � nal do ano passado. Alguns imprevis-
tos impediram a sua realização, � nalmente efe-
tivada às 19.30 horas do dia 29 do mês passa-
do, no salão de eventos do Hotel Posseidon. Ao 
ato estiveram presentes o vice-prefeito Pastor 
Porto; o procurador geral do munícipio, repre-
sentando o Prefeito; representantes da Câmara 
Municipal e da Subsecção da OAB, e muitos ad-
vogados. Evidenciando o compromisso dos co-
legas com o associativismo, fundamental para 
a nossa pro� ssão, face as complexidades e os 
desa� os do seu exercício, dentre outros moti-
vos, pelo volume das demandas e as exigências 
tecnológicas atuais.

lANÇAMENTO EM IMPERATRIZ

Em vários estados da Federação, vêm sur-
gindo as associações advocatícias, objetivando 
a defesa dos seus sócios e a interação com a 
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, em tudo 
que respeitar aos interesses do desempenho 
pro� ssional. A nossa não foge à regra, as suas 
� nalidades estão previstas no Estatuto, e a nos-
sa postura é de estrita colaboração com a nossa 
corporação de ofício, a OAB. Queremos apoiar 
nossos sócios, a neó� tos e a veteranos na advo-
cacia, capacitando-os para a busca de patama-
res de e� ciência. 

A pro� ssão de advogado é política no sen-
tido amplo e aristotélico do termo, e especí� ca 
pela sua condição de múnus público, deferida 
pela Constituição Federal de 88, que erigiu o 
advogado a condição de coadministrador da 
Justiça pública. A nossa ideologia fundamental 

é a da Carta Magna, de preservação do Estado 
Democrático de Direito, e das garantias dos Di-
reitos Humanos e da cidadania.

Duas razões determinaram a escolha de 
Imperatriz para a instalação da primeira Sec-
cional da AMAd, na visão do planejamento 
estratégico, que brevemente estará acessível 
em nosso site. O primeiro deles é a importân-
cia daquela cidade da região tocantina para o 
desenvolvimento econômico e social do Mara-
nhão, relacionada com o tema proposto para o 
debate inicial: A Reforma Política. 

No Maranhão, há premente necessidade 
de ampliação do debate público, daquilo que 
os gregos chamavam de ágora, impondo-se o 
interesse institucional, sem prejuízo de outros 
promovidos por diversas entidades, incluindo 
os partidos políticos.

João Batista Ericeira é profes-
sor universitário, sócio majoritário 

de João Batista Ericeira Advoga-
dos Associados e presidente da 

AMAd – Associação Maranhense 
de Advogados.

Roberto Feitosa explica o funcionamento da AMAd 
para advogadas tocantinas

Advogados de Imperatriz prestigiaram o evento
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A AMAd divulgou nota o� cial manifestando posição favorável a 
Reforma Política na 55ª Legislatura, iniciada domingo passado no ple-
nário Ulysses Guimarães, sob pena de o regime democrático correr ris-
co, pela perda de credibilidade dos partidos, pela baixa representativi-
dade dos dirigentes públicos e das grandes empresas e construtoras a 
eles associados. Em artigo recente publicado na “Folha de São Paulo”, 
sob o título “A Deslegitimação da Política”, o jornalista Elio Gaspari dis-
corre sobre as promessas não cumpridas por partidos e lideranças do 
governo e da oposição, e se reporta a “Operação Mãos Limpas” desen-
cadeada pelo Judiciário na Itália em 1992. Dois anos depois as duas or-
ganizações partidárias Democrata-Cristã e Socialista dissolveram-se, 
dinamitando-se a organização política dominante no país desde 1945.

O juiz federal Sergio Moro, na condução da Operação Lava Jato, 
estaria adotando o modelo italiano, e forçosamente conduzirá a uma 
reforma política, que se não efetivada pelo Parlamento, será pela Polí-
cia Federal, Ministério Público e Judiciário, com amplo apoio popular. 
O Congresso Nacional ou assume a liderança da Reforma, ou se verá 

superado pelos acontecimentos, ou até atropelado pela locomotiva 
da História. A sociedade brasileira clama aos parlamentares eleitos em 
2014 e empossados domingo passado, a indispensável responsabili-
dade institucional e a elevada consciência histórica. 

Por problema de saúde na família, vi-me impedido de comparecer 
ao evento de 29 de Janeiro em Imperatriz, como desejava, mas lá esti-
veram os diretores da AMAd: Roberto Feitosa, Mauro Ferreira e Sergio 
Tamer, que na ocasião lançou, com enorme aceitação de parte da co-
munidade jurídica, a 4ª edição da Revista Juris, contemplando como 
matéria de capa a Reforma Política. Sobre ela manifestou-se ainda o 
professor Dimas Salustiano, presidente da Unisulma, um pesquisador 
de méritos em Direito Constitucional.

Na mesma ocasião, prestou-se merecida homenagem ao pro-
fessor Lula Almeida, advogado, professor e fundador da Unisulma, 
recentemente falecido, pelos relevantes serviços prestados ao ensino 
superior na região, a quem me associo. Rendo também meu preito de 
gratidão ao presidente da Seccional de Imperatriz, advogado Charles 
Miguez e a todos membros da Diretoria, estendendo-o ao professor 
So� ane Labidi, eminente consultor técnico.

www.ericeiraadvogados.com.br

Revista Juris teve grande aceitação

Recepção oferecida pelo presidente da AMAd - Imperatriz, 
advogado Claudio Miguez

Advogados de São Luís e Imperatriz 
confraternizando após o evento.

Instalações da AMAd e lançamento da Jurís: 
reunião da classe jurídica

Advogados e convidados especiais: registro histórico.
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 SOBRAL
PINTO

 VIDA
E

OBRA

As décadas de trinta e 
quarenta do século 
passado viram o mun-
do dividir-se entre o 

fascismo e o comunismo, no meio das 
duas correntes, a democracia acusada de 
ultrapassada e ine� ciente, tentava sobre-
viver na Inglaterra e Estados Unidos. No 
Brasil, após a Revolução de Trinta, Getú-
lio Vargas dominava.  Em 1937, deu-se 
o golpe do Estado Novo. Vargas guinda-
do à condição de ditador utilizou-se do 
Tribunal de Segurança para prender os 
adversários, fascistas, comunistas, de-
mocratas. Os corporativistas tupiniquins 
empolgavam-se com Mussolini, Franco 
e Salazar. Poucos advogados atreviam-
se a defender os perseguidos políticos 
do regime. Um deles, Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto, destacou-se pelo destemor 
com que abraçou as causas dos prisio-
neiros, como os comunistas Luís Carlos 
Prestes e Harry Berger. Em 1938, foi a vez 
dos integralistas. Considerados simpati-
zantes do fascismo, tentaram a derruba-

da de Vargas e foram parar nos cárceres.  
Abrigaram-se na banca de Sobral, que os 
acolheu, dentre eles, Raymundo Padilha 
e Lanari Júnior. Durante o Estado Novo 
combateu o regime com cartas e artigos, 
muitos deles censurados.

Participou dos movimentos de resis-
tência democrática, e quando da rede-
mocratização, em 1945, exerceu papel 
determinante para a realização das elei-
ções e a organização dos partidos políti-
cos.  Sob a égide da Constituição de 1946, 
por quem tanto lutou, envolveu-se em si-
tuação exemplar. Em 1955, eleitor de Ju-
arez Távora, candidato derrotado por Jus-
celino Kubitschek, irresignou-se com um 
movimento articulado para impedir a sua 
posse. Fundou com Evandro Lins e Victor 
Nunes Leal a Liga para a Defesa da Lega-
lidade. Empossado, Juscelino o convidou 
para o cargo de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Sobral recusou, se aceitas-
se, pareceria que a sua posição cívica fora 
interessada, buscando recompensa.

Agia em função de valores. Católico 
praticante, anticomunista, antifascista, as 
suas posições políticas coincidiam com a 
doutrina social da Igreja, mas as separava 
dos compromissos pro� ssionais, ligados 
ao Direito de defesa, e a sua paixão pela 
verdade e pela justiça, que como Tomás 
de Aquino, considerava indissociáveis. 

Seu postulado básico: Deus criou 
os homens iguais, e nada mais o indig-
na que a injustiça e a falta de caridade 
para com o próximo. Indagado porque 
advogara para Prestes, um materialista, 
respondeu: combato o pecado e amo o 
pecador.

Em 1964, a princípio preocupado 
com o clima de desordem, apoiou o mo-
vimento para depor Jango, mas após a 
edição do Ato Institucional nº 1, perce-
bendo que se instalara nova ditadura, 
passou a combatê-la. Começou pela defe-
sa dos chineses da Missão Comercial, pre-
sos sob a falsa acusação de espionagem.

1893 - 1991



REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br

João Batista Ericeira

37

 VIDA
E

OBRA

 Carlos Lacerda, Miguel Arraes e o general Lott foram seus 
clientes. A todos atendia com o mesmo entusiasmo. Aos 96 anos 
atuou pela última vez defendendo um primeiro tenente acusado 
de estelionato. Abraçou a causa dos favelados de Vidigal ameaça-
dos de despejo pela especulação imobiliária.

Respondeu a uma colega que lhe perguntava como encon-
trava tanta coragem: “não tem nada a ver com a coragem, não, 
minha � lha. Tem a ver com a capacidade de se indignar”. De cer-
ta feita devolveu um cheque que lhe fora enviado por um cliente 
banqueiro. Acima dos interesses � nanceiros, estavam os valores 
éticos, a quem o próprio Direito estava subordinado.

Protagonizou dois episódios memoráveis: em 1968 estava em 
Goiânia por ocasião da edição do Ato Institucional nº 5. Protestou 
nos meios de comunicação e recebeu no Hotel a visita de um ma-
jor que lhe dizia: “por ordem do Presidente da República o senhor 
deve acompanhar-me”. Sobral respondeu: “o senhor deve acom-
panhar as ordens do Presidente, eu não. Daqui só sairei arrastado.” 
Levaram-no preso de chinelo. Três dias depois o soltaram em de-
corrência da repercussão internacional.

Em 1984, fragilizado pela idade, compareceu ao Comício 
pelas Diretas no Rio de Janeiro, de voz trôpega, pronunciou a 
frase que levou a multidão ao delírio: “todo poder emana do 
povo e em seu nome é exercido”.

Dia 30 de novembro de 1991, aos 98 anos de idade, Sobral 
deu o passo para a eternidade. Em 2001, John Foster Dulles 
publicou a biogra� a “Sobral Pinto- A consciência do Brasil”.  
O ano passado, Márcio Scalercio lançou: “Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto- Toda Liberdade é Íngreme”. Este ano corre o Bra-
sil o documentário: “Sobral- o Homem que não tinha preço”. 
Dirigido por Paulo Fiuza, conta a história desta � gura singular 
que Evandro Lins e Silva cognominou de símbolo da advoca-
cia brasileira.

A Academia Maranhense de Letras Jurídicas, a AMAd e o 
CECGP exibiram o documentário no dia 31 de Março, às 19h, 
no auditório do COQ. Após a exibição houve debates sobre 
Sobral, o advogado que punha os valores éticos acima dos 
interesses materiais.  

www.ericeiraadvogados.com.br

Raimundo Marques e João Batista Ericeira.

Politicos e magistrados
prestigiaram o evento. Advogados e intelectuais apreciaram o bem estruturado documentário VIDA E OBRA DE SOBRAL

1893 - 1991
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Como os EUA
reduziram a
CRIMINALIDADE?

A criminalidade nos EUA cresceu assustadoramente nos anos 60/70 e atingiu seu apogeu nos anos 80.

O declínio começou a partir de 1990: os 
índices de assassinatos e roubos (assaltos) 

caíram pela metade (ver Erik Eckholm, 
The New York Times International Wekly 

– Folha, 7/2/15). Nova York, que possui 
um dos menores índices de encarcera-
mento dos EUA, é uma das cidades que 

mais reduziram a criminalidade: ela re-
gistrou apenas 328 homicídios em 2014, 
contra 2.245 em 1990 (redução de 85%: 
ver Adam Gopnik, em Revista Jurídica 
de la Universidad de Palermo, año 13, n. 
1, novembro/2012, tradução de Juan F. 

González Bertomeu e co-
laboradores). 

Depois de 
20 anos da 
grande e 
bilionária 

reforma penal 
de Bill Clinton 
(de 1994), con-
tinua a polêmi-

ca sobre as 
causas da 

redução 

da criminalidade nos EUA. Seria o encarcera-
mento massivo? Nos anos 80, eram 220 presos 
para cada 100 mil pessoas; esse número pulou 
para 730 em 2010. Indaga-se: era mesmo ne-
cessário esse drástico aumento no encarcera-
mento? Quais fatores mais contribuíram para 
a diminuição do crime?

A polêmica é imensa, mas existem alguns 
consensos (ver Erik Eckholm, citado): (1) fecha-
mento dos mercados de drogas a céu aberto 
(com a consequente redução dos tiroteios); 
(2) revolução no policiamento (concentração 
nos “pontos quentes”, ainda que fossem um ou 
poucos quarteirões); (3) policiamento “intensi-
vo” preventivo (blitz contínuas em toda popu-
lação: “os pobres nesse caso são os que mais 
sofrem, mas também os que mais ganham”); 
(4) o exagerado número de condenações por 
drogas e armas teve papel bastante modes-
to; (5) o grande encarceramento foi relevante 
num período, mas depois foi perdendo sua 
importância para a redução dos crimes (pos-
to que afeta desproporcionalmente algumas 
minorias: negros, hispânicos e pobres, que são 
condenados a longas penas, inclusive por cri-
mes menores; o encarceramento dos negros 

é sete vezes maior que a dos brancos); 
(6) envelhecimento da população; (7) 
baixos índices de in� ação. A esses fa-

tores cabe agregar: (8) o saneamento e 
o controle rígido da polícia (evitando ao 

máximo a corrupção); (9) a melhoria visível 
da estrutura e do preparo do policial, bem 
remunerado (e mesmo assim muitos desvios 

ainda acontecem). A efetiva atuação da polícia 
se transformou em (10) alto grau de certeza 
do castigo (quase 70% dos homicídios são de-
vidamente apurados e punidos). Muitos des-
ses fatores também se � zeram presentes em 
vários países. A baixa da criminalidade desde 
meados de 90 se deu, assim, em várias partes 
do mundo (Europa, por exemplo, Canadá etc.).

A queda dos crimes, ademais, coincidiu 
com o declínio (descompressão) de vários 
problemas sociais como (11) a gravidez na 
adolescência e a (12) delinquência juvenil (for-
tes, aqui, foram a cultura e o sistema judicial). 
Quando os jovens crescem num ambiente 
mais seguro, eles se comportam de maneira 
mais responsável (J. Travis). Qual o consenso 
em 2015? O encarceramento massivo foi lon-
ge demais (republicanos e democratas estão 
reconhecendo isso). O enigma da redução 
da criminalidade (nos EUA) não encontra ex-
plicação plausível em teorias simplistas (mui-
to menos simpli� cadoras e pior ainda nas 
simplórias, que tangenciam o senso comum 
vingativo). Foram intensas as medidas de 
prevenção secundária (obstáculos ao come-
timento do crime), mas não podem ser des-
cartadas para o futuro as de natureza primária 
(mudanças socioeconômicas), tais como: (13) 
o incremento do policiamento comunitário 
(aproximando-se o policial da comunidade: é 
preciso superar o abismo que separa as forças 
da lei das minorias sociais); (14) que são rele-
vantes o enriquecimento da primeira infância, 
(15) a expansão do tratamento dos drogados 
e (16) mais serviços de saúde mental (ver Erik 
Eckholm, citado).

O encarceramento massivo seria respon-
sável por uma baixa diminuição dos delitos 
(algo em torno de 10%) e mesmo assim a um 
custo exorbitante: o dinheiro gasto com pri-
sões aumentou seis vezes mais que o sistema 
universitário (educação superior); fala-se ain-
da na despersonalização do condenado, no 
teor vingativo da pena bem como no enrique-
cimento das empresas que exploram merca-
dologicamente os presídios (privatização dos 
presídios). A falência da reabilitação criminal 
(desenvolvida no norte dos EUA, sobretudo 
a partir da prisão de Filadél� a) levou muitos 
a concluírem que nada funciona (nothing 
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Works, disse Martinson). Daí o conservadoris-
mo encarcerador.

Para o criminólogo Franklin Zimring (A ci-
dade que se tornou segura, 2012, em Gopnik, 
citado: 155), a grande redução da criminalida-
de não decorreu da resolução das patologias 
profundas que obsessionam a direita (encar-
ceramento massivo dos superpredadores, 
redução das mães solteiras, o � m da cultura 
do bem-estar social) ou a esquerda (injustiça 
social, discriminação, pobreza); nem tam-
pouco da generalização do aborto, nem de 
mudanças radicais na situação econômica do 
povo, nem alteração étnica, nem na alteração 
da educação, nem na tolerância zero: foram 
pequenos atos de engenharia social desenvol-
vidos para impedir o delito que funcionaram 
(mais policiamento nos lugares “quentes”; não 
prisões alopradas de pequenos delitos nos lu-
gares seguros); blitz generalizada (“os pobres 
pagaram mais, mas ganharam mais”) etc. O ato 
delitivo é uma questão de oportunidade, seja 
para os ricos, seja para os pobres (quanto mais 
obstáculos, menos delitos). Muita prevenção e 
alta certeza do castigo (frente aos delinquen-
tes, sejam marginalizados, sejam os de colari-
nho branco). Sem alterar suas profundas pato-
logias sociais, os EUA conseguiram diminuir a 
criminalidade.

Saiba mais

Por que tanta diferença entre os EUA e 
o Brasil? Por que eles conseguiram reduzir 
a criminalidade, enquanto nossos números 
só aumentam? A única coincidência entre os 
dois países reside no encarceramento massi-
vo (que tem pouca densidade na diminuição 
do crime, como vimos). No mais, somos em 
tudo diferentes. Vejamos: (1) baixo controle do 
trá� co de drogas e das armas (encarceramen-
to massivo do pequeno tra� cante, não dos 
“chefões”); (2) ausência de mapeamento deta-
lhado dos “pontos quentes” (inexistência, em 
consequência, de um policiamento ostensivo 
e continuado nesses lugares); (3) inexistência 
de um policiamento “intensivo preventivo”; 
(4) ausência do império da lei (alta taxa de im-
punidade, sobretudo em razão da baixíssima 
capacidade investigativa do Estado); (5) encar-
ceramento massivo aloprado (sem critério de 
justiça: prisão de gente não violenta, deixan-
do os violentos escapar); (6) população ainda 
muito jovem; (7) alta e descontrolada in� ação; 
(8) ausência de um profundo saneamento na 
polícia (que protagoniza altíssimo índice de 
corrupção e de violência); (9) precariedade 
estrutural da polícia e do policial (destacando-
se sua baixa remuneração); (10) alto índice de 
gravidez na adolescência (em razão da preca-
ríssima educação pública); (11) expressiva de-
linquência juvenil (sem nenhum indicador de 

recuperação do jovem); (12) ausência absoluta 
de policiamento comunitário: (13) inexistência 
de programas tutelares em favor de primeira 
infância; (14) ausência quase absoluta do Es-
tado no tratamento dos drogados e (15) pre-
caríssimos serviços de saúde mental. Somos o 
oposto dos EUA.

O que o Brasil vem fazendo para enfren-
tar a criminalidade? Em termos de prevenção 
primária (raízes socioeconômica do problema) 
praticamente nada (a melhora nos indicadores 
sociais dos anos 2003/2010 não foi su� ciente 
nem sequer para mudar a ridícula e vergo-
nhosa posição do Brasil no IDH); no que diz 
respeito à prevenção secundária (obstáculos 
ao cometimento do crime) é deplorável a atu-
ação do poder público (que é reativo, não pre-
ventivo; chega sempre depois que a vida já foi 
destruída, que o carro foi roubado etc.). A cer-
teza do castigo, de outro lado, por aqui, é uma 
quimera. Que restam? Apenas duas iniciativas 
que fracassaram retumbantemente. São elas: 
(a) edição de várias leis penais mais duras e 
(b) encarceramento massivo aloprado de uma 
classe social (sem critérios de justiça). De 1940 
a 2014 editamos 154 leis penais (ou seja, as leis 
penais foram reformadas 154 vezes, das quais 
75% são leis mais severas) e a criminalidade 
não diminuiu (veja nosso livro Populismo pe-
nal legislativo, no prelo). A população carce-
rária de 1990 a junho de 2013 cresceu 507% 
(passamos de 90 mil para 574 mil presos). Ape-
sar de tantas prisões (muito além dos padrões 
internacionais), nenhum crime diminuiu nesse 
período no Brasil.

O encarceramento massivo, consequen-
temente, não constitui razão su� ciente para 
reduzir (ou reduzir drasticamente) a crimina-
lidade. Pode ser que tenha efeito impeditivo 
do aumento dela. Mas sobre isso não temos 
estatísticas. Nunca em nenhum outro momen-
to histórico se fez uso tão intenso da prisão 
para � ns de controle social (racial e étnico). De 
quem? Do jovem negro ou pardo (61,7% dos 
presos) ou branco pobre (35,3%), analfabeto 
ou semianalfabeto (86,5%). Do total de presos, 
41%, ademais, são provisórios (sem sentença). 
É patente o abuso da prisão cautelar contra o 
grupo social referido. A política de prevenção 
do crime no Brasil é vergonhosamente ridí-
cula quando comparada com a dos EUA. Eles 
reduziram seus crimes pela metade; no Brasil 
os crimes vão se duplicando ou triplicando em 
pouco tempo. Nada do que acontece no Brasil 
na área criminal é por acaso.

Palácio do Planalto - Brasília

A política de prevenção do crime no Brasil é vergonhosamente ridícula quando 

comparada com a dos EUA. Eles reduziram seus crimes pela metade: no Brasil os 

crimes vão se duplícando ou triplicando em pouco tempo.

Nada do que acontece no Brasil na área criminal é por acaso.
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POBREZA E
CRIMINALIDADE
EM UMA SOCIEDADE DE CONTEXTO
SOCIAL DESPADRONIZADO

 E
CRIMINALIDADE
EM UMA SOCIEDADE DE CONTEXTO
SOCIAL DESPADRONIZADO

SERGIO TAMER
Muito já se ouviu dizer que a melhoria 

dos padrões de vida não só diminuirá como 
extirpará o crime. O que enseja reconhecer, 
dentro dessa visão e como outro lado da mes-
ma moeda, que a situação de miséria social é 
fomentadora dos índices elevados de crimina-
lidade. Contudo, sob ótica diferente, até já se 
disse que a criminalidade, no Maranhão, havia 
aumentado porque “o Estado estava mais rico”, 
a� rmativa que causou perplexidade até mes-
mo no ministro da Justiça Eduardo Cardoso 
quando aqui esteve para tentar apagar o in-
cêndio da deplorável e avassaladora “crise de 
Pedrinhas” (2013-2014). Recentemente, nessa 
mesma linha de argumentação, governadores 
do Nordeste encaminharam um manifesto à 
presidente Dilma destacando que o “progres-
so” da Região havia atraído muitos bandidos 
e, em consequência, a criminalidade havia 
aumentado. O risco dessas a� rmativas está na 
redução simplória dos fatos. Manuel Lopez – 
Rey 1, por exemplo, a� rma que se o progresso 
reduz algumas formas de crime, também cria 

1 Lopez-Rey, Manuel. Crime – Um estudo 
analítico. Ed. Artenova, MG, tradução de 
Regina Brandão.

outras, muitas vezes mais graves do que as 
que existiam anteriormente. E em sua ampla 
avaliação analítica sobre o crime, acentua que 
o crime é um problema “intratável” na maioria 
dos países, sejam ou não desenvolvidos, por 
três razões básicas: 1. o crime tornou-se um 
problema sociopolítico; 2. a criminologia é, de 
um modo geral, o resultado de uma promoção 
pro� ssional; e, 3. o sistema de justiça criminal 
é inadequado para enfrentar o crime ou os cri-
minosos.

Mas qual a relação concreta que há entre 
pobreza/riqueza e criminalidade? O historia-
dor JOSÉ MURILO DE CARVALHO 2, ao analisar a 
pressão da classe média brasileira por medidas 
mais efetivas de combate à violência urbana, 
concorda com o enfoque sociológico que diz 
não ser a pobreza condição necessária nem 
su� ciente para a violência, a exemplo da Índia 
onde a miséria é muito grande mas não há vio-

2 CARVALHO, José Murilo de : coor-
denador do programa de pós-graduação em 
História Social da UFRJ e PhD em história pela 
Universidade de Stanford, durante entrevista 
ao jornal Folha de S. Paulo, p. A 13 , 26.6.2000 

lência. E revela que, semelhante à então situa-
ção da Colômbia, que é um caso típico, há vio-
lência sem pobreza em inúmeros países.3 Mas 
no caso brasileiro CARVALHO a� rma que seria 
ingênuo sustentar a tese de que a pobreza, 
principalmente a urbana, não tem ligação com 
a violência. Ele explica que há uma fórmula ex-
plosiva na sociedade brasileira: “uma sociedade 
de consumo e extremamente desigual, aliada à 
presença do trá� co”. Por outro lado, ele enten-
de que enquanto a classe média quer medidas 
ligadas ao controle do crime, com reforma da 
polícia e do Judiciário, e o endurecimento das 
penas, os representantes de favelas ou de co-
munidades de periferia também têm queixas 
da polícia, mas sua ênfase é na agenda social, 
como a falta de emprego e a ausência do po-
der público.

3           Recentemente, em artigo pu-
blicado no Jornal Pequeno de 25.2.2015, o juiz 
Federal Roberto Veloso a� rmou que “em oito 
anos, Bogotá reduziu o número de homicídios 
de 80 para cada 100 mil habitantes para 23 a 
cada 100 mil, tirando a capital colombiana do 
rol das cidades mais violentas do mundo”.



REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br

Serio Victor Tamer

41

DESIGUALDADE SOCIAL

Contudo, nem pobreza nem riqueza, iso-
ladamente, mas a desigualdade social poderia 
ser, então, a raiz do aumento da criminalidade 
numa sociedade de contexto social despa-
dronizado. O caso da Inglaterra, nos anos 90, 
é bem exempli� cativo: com o desemprego 
à época no nível mais baixo em 25 anos e a 
economia crescendo, cresceram também os 
índices de violência. O Governo deu, então, 
uma explicação inusitada: pela versão o� cial 
inglesa, “com mais dinheiro no bolso os jovens 
saem mais, bebem muito e acabam arruman-
do confusão “. Em análise feita de Londres por 
RICARDO GRINBAUM4 esse argumento, toda-
via, não explica um crescimento de 26,1% no 
número de roubos. Ao ouvir o professor PAUL 
ROCK da London School of Economics, GRIN-
NBAUM informa que para alguns especialistas 
há um problema social alimentando as estatís-
ticas. Diz ROCK: “Embora o desemprego esteja 
caindo, a desigualdade social está aumentan-
do. A desigualdade aumenta a tensão social 
porque as pessoas querem ter acesso às mes-
mas oportunidades e poder consumir como 
os outros.” Segundo dados do Departamento 
de Previdência Social do governo britânico5 
a renda dos mais ricos está crescendo numa 
velocidade três vezes mais acelerada do que 
a dos mais pobres, aumentando, assim, a dife-
rença no padrão de vida, embora essa diferen-
ça não seja tão contrastante como no Brasil.

Dentro desse mesmo prisma, constata-se 
que em Buenos Aires a violência cresceu 313% 
nos últimos dez anos 6. Para EDUARDO POM-
PEI, professor de economia da Universidade 
de Buenos Aires, “mais do que o desemprego, 
a principal causa da criminalidade é o aumen-
to da desigualdade social.”

Desigualdade social que, se responde 
pela elevada taxa de criminalidade nos gran-
des centros urbanos –, nas cidades brasileiras 
aprofunda-se sobremaneira, inclusive em São 
Luís e Imperatriz. Segundo Fernando Noguei-
ra da Costa “pelos dados de  Distribuição da 
Renda Bruta apresentada na DIRPF 2013 
– Ano-Base 2012  (Tabela 48), o decil (10%) 
com faixa de renda superior a R$ 138.000,00 se 
apropriava de 49,8 % da Renda Bruta. 

4 GRINBAUM, Ricardo : jornalista da Folha 
de S. Paulo, p. A 16, 19.7.2000

5 Idem, p. A  16.

6 Conf. matéria de GUSTAVO CHACRA, 
de Buenos Aires: Folha de S.Paulo, p. A 14 , 
25.7.2000

Comparando com  a Tabela 7.3 (abaixo), 
apresentada no livro de Thomas Piketty —  O 
Capital no Século XXI –, com a desigualdade to-
tal da renda (trabalho e capital) no tempo e no 
espaço, essa desigualdade brasileira é similar à 

da Europa em 1910 e à dos Estados Unidos de 
2010, quando os 10% mais ricos (“classes su-
periores”) se apropriam de 50% da Renda Bru-
ta. É a desigualdade mais acentuada da história 
do capitalismo!

Conforme matéria publicada em O Globo  
, no Brasil a desigualdade de renda parou de 
diminuir, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios), feita pelo IBGE. 
De acordo com a Pnad, o Brasil tem hoje 201,5 
milhões de habitantes. Em um ano, o país ga-
nhou 1,8 milhão de moradores, isso signi� ca 
um aumento de 0,9%. As mulheres são maio-
ria: 51,5% da população. 46% dos brasileiros se 
declararam de cor branca, 45% de cor parda, 
8% de cor preta e menos de 1% da população 
disse que é indígena ou amarela. A pesqui-
sa mostra também que de 2012 para 2013 
aumentou o número de idosos no Brasil en-
quanto reduziu a quantidade de jovens até 24 
anos. A taxa de analfabetismo caiu 0,4 ponto 
percentual, mas o Brasil ainda tem 13 milhões 
de pessoas que não sabem ler nem escrever. 
A boa notícia é que aumentou o número de 
brasileiros com ensino superior completo. Em 
relação ao saneamento básico, a Pnad aponta 
que mais de 85% das casas têm rede de água. 
Houve queda de 0,1 ponto percentual. 64% 
possuem rede de esgoto e o acesso aumentou 
um ponto percentual.

DESIGUALDADE DE RENDA

Um dos levantamentos feitos pela Pnad é 
o que mede a desigualdade de renda, chama-
do Índice de Gini. Ele vai de zero, que signi� ca 
igualdade absoluta, a um, que seria desigual-
dade máxima. Esse índice vinha recuando nos 
últimos anos, o que signi� ca uma melhora na 
distribuição de renda. Mas em 2013 ele voltou 
a subir um pouco. Ou seja, no ano passado, o 
Brasil não conseguiu reduzir a desigualdade. 
Já a renda média do brasileiro, de maneira 
geral, subiu no ano passado. Mas, para a parte 
mais rica da população, o aumento foi quase o 
dobro da parte mais pobre.

7 Danielle Fonseca / Juliana Alvarenga / 
Lília Teles / Renato Biazzi / Viviane BasileOlinda, 
PE / Belo Horizonte, MG / Rio de Janeiro, RJ / São 
Paulo, SP / Brasília, DF – O Globo, Edição do dia 
18/09/2014.
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O governo Federal justi�cou assim o au-
mento da desigualdade: "A questão da desi-
gualdade não pode ser medida só por renda. 
Se a gente olhar a desigualdade compreendi-
da como o acesso a um conjunto de bens e di-
reitos e não só renda, a desigualdade no Brasil 
vem caindo", explica Teresa Campello, ministra 
do Desenvolvimento Social. Observa-se, no 
entanto, que o resultado do Índice de Gini da 
Renda Bruta, a partir das DIRPF, surpreendeu, 
pois, o agrupamento dos indivíduos em decla-
rações tributárias sugeriria um índice de Gini 
menor do que o encontrado por intermédio 
da PNAD.

Com base em dados da PNAD, a desigual-
dade na distribuição de renda no Brasil dimi-
nuiu entre 2004 e 2013, mas não o su�ciente 
para alterar substancialmente a diferença de 
rendimentos, de acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). Segundo 
a Síntese de Indicadores Sociais, divulgada dia 
17/12/14, com dados de 2013, os 10% da po-
pulação que possuem a maior renda familiar 
per capita concentravam 41,7% da renda per 
capita total do país em 2013, contra 43,6% em 
2008 e 45,8% em 2009.

Entre os mais ricos, houve redução de 
9,8% na participação da renda total. Enquan-
to isso, a proporção entre os 10% da popula-
ção com menor rendimento passou de 1% 
em 2004 para 1,1% em 2008 e 1,2% em 2013. 
Idealmente, em uma sociedade perfeitamen-
te igualitária, cada décimo (10% das pessoas 
com rendimentos) teria 10% da soma desses 
rendimentos, explica o IBGE.

MULHERES, HOMENS, NORDESTE E 
MARANHÃO...

Esses números, considerados globalmente, nos autorizam estabelecer uma relação direta 
entre IDH, desigualdades e homicídios, a�rma Luiz Flávio Gomes. 

Os vinte e quatro países com a melhor taxa de IDH do planeta:

O Índice de Gini também indicou que a 
distribuição de renda foi mais desigual entre 
os homens (0,503) do que entre as mulheres 
(0,477). O maior nível de concentração da 
renda entre homens ocupados foi observado 
no Piauí (0,572), e o menor nível, no Amapá 
(0,432). Entre as mulheres ocupadas, o maior 
nível de desigualdade no rendimento foi en-
contrado no Maranhão (0,564), e o menor 
nível, em Santa Catarina (0,381). A Região 
Nordeste apresentou o maior nível de desi-
gualdade na distribuição do rendimento do 
trabalho (0,523). No Piauí, foi registrado o pior 
resultado do país: 0,566.

MELHOR IDH, MENOR TAXA DE 
CRIMINALIDADE

Para LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista e diretor
-presidente do Instituto Avante Brasil, nosso 
país é um dos países mais violentos do planeta 
porque somos um dos mais desiguais: “quan-
to mais elevado o desenvolvimento humano 
(IDH) menos desigualdade existe e quanto 
menos desigualdade menos violência acon-
tece (e vice-versa: quanto menos desenvolvi-

mento humano mais desigualdade e quanto 
mais desigualdade mais violência) ”. 

O índice de Desenvolvimento Humano da 
ONU (IDH) serve de parâmetro para se aferir o 
grau de desenvolvimento (de tendencial civili-
zação) de cada país, levando em conta os indi-
cadores da educação (alfabetização e taxa de 
matrícula), da longevidade (esperança de vida 
ao nascer) e da renda individual (PIB per capi-
ta). Quatro são os grupos: (a) desenvolvimento 
humano muito elevado, (b) elevado, (c) médio 
e (d) baixo. Para o jurista, há um dado objetivo 
irrefutável: “os quatro grupos contam, respec-
tivamente, com a seguinte taxa média de ho-
micídios: 1,8 mortes no primeiro grupo, 10,7 
no segundo, 11,7 no terceiro e 13,9 no quarto. 
Para a OMS trata-se de violência epidêmica a 
que é igual ou superior a 10 mortes para cada 
100 mil pessoas. Ou seja: apenas o primeiro 
grupo não conta com violência epidêmica. O 
Brasil, só para recordar, está no segundo grupo 
e é um dos cinco campeões em violência den-
tro deste grupo (27,1 assassinatos para cada 
100 mil pessoas, em 2011). ” Vejamos:
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Como todos os indicadores sociais nega-

tivos que o Brasil possui são agravados e am-

pliados no Maranhão, temos aqui o seguinte 

quadro: o Estado – que tem um PIB conside-

rável (o 16º do País) porém um baixo IDH (o 

penúltimo entre os Estados) – com sua profun-

da desigualdade social e deficiente prestação 

de serviços públicos – tem a sua capital – São 

Luís - ocupando hoje a incômoda posição da 

15ª cidade mais violenta do mundo e a 7ª no 

ranking nacional. 

Mas, contrastando com o que se sucede 

nas grandes capitais e outras megacidades –, 

nas cidades onde não haja fosso social entre 

as diversas famílias (onde praticamente todas 

estão niveladas com a mesma renda), a violên-

cia urbana tende a ser menor e até irrelevan-

te estatisticamente, inclusive naquelas muito 

pobres. 

Sob outro enfoque, COSTA JUNIOR , apoia-

do em GRISPIGNI, e desprezando a idéia da 

desigualdade social como causa do aumento 
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Humanos do Estado do Maranhão (2009-2010) e ex-secretário de Justiça e Administração 

Penitenciária (2011-2012). É presidente do Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão 

Pública (CECGP).

da criminalidade, sustenta que 90% da hu-

manidade não delinque por temor à pena; 

5% não delinque jamais, constituindo-se 

naquele contigente de homens puros, vol-

tados só ao bem e à caridade; e que os ou-

tros 5%  são daqueles que delinquem sem-

pre , com o seu penchant au crime (pendor 

ao crime), sendo a pena – qualquer delas 

– incapaz de detê-los.

VALORES MORAIS E CRIMINOLOGIA

Um outro fator importante a conside-

rar é que o combate às causas sociais da 

violência passa, com efeito, não apenas 

pelo revigoramento dos valores morais, 

mas, sobretudo, pelo correto funciona-

mento das instituições civis e governa-

mentais, em suas funções básicas (saúde, 

educação, urbanismo, lazer, transporte pú-

blico, etc.), debelando-se, ainda, o nepotis-

mo, as sinecuras, o parasitismo funcional e 

não deixando, igualmente sem punição, a 

dilapidação do dinheiro público.

Devemos entender, finalmente, que a 

política criminal é indissociável da política 

social, sendo desejável um entrelaçamento 

íntimo entre uma e outra na formulação e 

execução de suas ações. Por esse critério, a 

segurança pública se afigura entre as maio-

res questões da atualidade pelo fato de ter-

mos, de um lado, índices crescentes de vio-

lência e de outro, um aparelho policial que 

dá mostras visíveis de sua impotência para, 

isoladamente, combater o bom combate, 

pois as suas ações se encontram apartadas 

de uma efetiva política social que deveria 

envolver, inclusive, as administrações mu-

nicipais. 

Portanto, prometer no Brasil o ‘endu-

recimento’ e mais eficiência do aparelho 

repressivo, por meio de contratações e au-

mento da força policial, sem atentar-se para 

os diversos planos interligados de políticas 

públicas, tem o condão de transmitir tão so-

mente uma ilusão de segurança, sem, contu-

do, conseguir esconder o fato de que o po-

pulismo está tomando o lugar de políticas 

sérias e mais condizentes com a realidade 

para que se reduza, efetivamente, os índices 

de criminalidade.
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Ouvidorias judiciárias 
e audiências públicas: 

oportunidade de comunicação, controle e proximidade

Área do Direito: Democracia e Relações sociais

Resumo: O presente artigo aborda a possibili-

dade de empoderamento das Ouvidorias Judiciárias 

por meio das audiências públicas, espaços de deba-

te aberto nos quais as pessoas da comunidade local 

participam ativamente, oferecendo críticas e suges-

tões para o aprimoramento do serviço de prestação 

jurisdicional nas comarcas, de modo a criar um canal 

de comunicação mais dinâmico e interativo, além de 

propiciar um novo mecanismo de controle social e de 

prestação de contas, favorecendo a realização da ac-

countability indispensável para aproximar o Judiciário 

da sociedade. 

Palavras-chave: Ouvidorias judiciárias – Audiên-

cias públicas – Democracia participativa – Prestação 

jurisdicional – Comunicação – Controle social – Pres-

tação de contas – Justiça de proximidade. 

Abstract: The present article approaches the em-

powerment of the Judicial Ombdusmen, spaces de-

signed for open debates in which community mem-

bers actively participate by o� ering suggestions and 

critical views, in order to improve the jurisdictional 

services in each county, to create a more dynamical 

and interactive communication channel, to provide a 

new mechanism of social control and transparency, as 

well as in order to o� er an accountability of vital im-

portance to bring the society closer to the Judiciary. 

Keywords: Judicial Ombudsmen – Public Hear-

ings – Participatory Democracy – Jurisdictional Ser-

vices – Communication – Social Control – Account-

ability – Proximity Justice.
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  "O drama do juiz é aquele hábi-

to, que, insidioso como uma doença, 

o consome e o desencoraja até ao 

ponto de lhe fazer sentir sem revolta 

que o decidir da honra e da vida dos 

homens passou a ser, para ele, uma 

prática de administração ordinária."

Piero Calamandrei

1. Introdução

O presente ensaio constitui a base 

teórica da palestra proferida no I En-

contro Nacional dos Ouvidores dos Tri-

bunais de Justiça dos Estados realizado 

nos dias 5 e 6 de março de 2015, na ci-

dade de Fortaleza, Estado do Ceará. Seu 

ponto de partida reside na constatação 

de que muitas instituições democrá-

ticas, diante da miríade de tarefas que 

lhes são atribuídas, sofrem das mesmas 

mazelas pós-modernas que afetam pes-

soas atribuladas, como a automação e a 

alienação em face da vida. No caso das 

instituições, o problema se traduz na 

perda da sua �nalidade e sentido, pois 

deixam de ser republicanas e se con-

vertem em entidades autofágicas, que 

existem em função de si mesmas. Não 

servem à sociedade, mas dela se ser-

vem e se isolam. 

 Aqui se vai veri�car que o Poder 

Judiciário, por conta de sua natureza 

excessivamente conservadora e formal, 

é entre as instituições democráticas a 

potencialmente mais susceptível de ser 

afetada por esse alheamento e afasta-

mento social, correndo o risco de per-

der legitimidade num momento crítico, 

de consolidação da democracia, em que 

se espera protagonismo desse Poder. 

A par dessa constatação, pretende-

se mostrar o a�orar de um movimento 

multinacional de reação que propugna 

pela reforma do Estado moderno atra-

vés de uma agenda positiva de compro-

missos que inclui maior participação 

popular na gestão do Poder Judiciário a 

partir da criação de Ouvidorias.

Com base na experiência da Ou-

vidoria Judiciária do Estado do Mara-

nhão, defende-se o empoderamento 

das Ouvidorias por meio das audiências 

públicas previstas na Lei de Acesso à 

Informação, sustentando-se que essas 

sessões ampliam o canal de comuni-

cação com o jurisdicionado, assegu-

rando-lhe a possiblidade de participar 

ativamente do debate em torno da ad-

ministração do Judiciário e do aperfei-

çoamento da jurisdição, permitido que 

todos conheçam melhor esse Poder e 

as di�culdades por ele enfrentadas para 

dar cabo à sua missão institucional. 

Demonstra-se, ainda, que esse en-

volvimento da comunidade nas audi-

ências públicas, além de concretizar a 

regra de democracia participativa, ge-

rando um sentimento de coletividade e 

pertencimento, favorece o surgimento 

de um controle local sobre a ação de 

juízes e servidores, permitindo a presta-

ção de contas indispensável para apro-

ximar o Judiciário da sociedade.

No Maranhão, a Ouvidoria do Tri-

bunal de Justiça realiza uma audiência 

pública em cada polo judicial do Esta-

do – sete ao todo –, contando com a 

presença dos juízes das comarcas que 

integram os polos, promotores de justi-

ça, advogados, defensores públicos, de-

legados de polícia, presidentes de sin-

dicatos, de associações, líderes políticos 

e religiosos, além do público em geral, 

todos participando ativamente das ses-

sões, com a apresentação de sugestões, 

críticas e elogios, aproveitando-se to-

das as oportunidades para prestação de 

esclarecimentos e informações gerais e 

especí�cas do interesse dos participantes.    

Uma das características mais notá-

veis da democracia ateniense era a pos-

sibilidade de os cidadãos participarem 

ativamente dos mais diversos aspectos 

da vida pública. Crendo ser essa a fór-

mula para a democratização e abertura 

do sistema de Justiça, tem-se que as au-

diências públicas das Ouvidorias consti-

tuem um importante instrumento a ser-

viço do aperfeiçoamento da jurisdição.    

2. Ouvidorias: uma nova postura 

institucional frente aos problemas da 

pós-modernidade

Ângela é uma brasileira de 36 anos, 

que por anos a �o exerce a mesma ati-

vidade laboral numa empresa de Belo 

Horizonte. Chega ao trabalho invaria-

velmente no mesmo horário todas as 

manhãs e dele se despede ao �nal da 

tarde, cumprindo uma extensa jornada 

de trabalho de segunda a sexta-feira. 

No serviço, exerce múltiplas atividades 

em ritmo frenético, perseguindo resul-

tados e metas. Num determinado dia 

deixou seu carro estacionado próximo 

ao local de trabalho e, como sempre fez, 

saiu apressadamente para bater o pon-

to. Ao �m do expediente foi buscar sua 

�lha de um ano e onze meses na creche. 

Mas lá chegando, surpreendentemente 

foi informada de que não havia deixado 

a criança naquele dia. Voltando para o 

carro estacionado descobriu que a me-

nina havia sido esquecida e já se encon-

trava sem vida. Segundo relato da polí-

cia era o pai que sempre levava a �lha 

para a creche, mas naquele fatídico dia, 

por se encontrar viajando, Ângela �cou 

responsável pela tarefa. 

Ângela é um nome �ctício que ilus-

tra um trágico acontecimento real di-

vulgado pela mídia nacional em 18 de 

dezembro do ano pretérito. No entanto, 

não se tratou de um fato isolado. Ele é 

mais comum do que parece.1 Na mesma 

semana outros dois casos de crianças 

esquecidas em automóveis já haviam 

1  Dados da Agência Norte-Americana para 

Segurança Rodoviária (NHTSA) revelam que nos EUA 

morrem, em média, 38 anos crianças todos os anos 

esquecidas em automóveis fechados, vítimas de 

superaquecimento. AFP. Em média morrem por ano 

38 crianças norte-americanas esquecidas nos carros. 

Público, Lisboa, 26 julho 2014. Disponível em:<http://

www.publico.pt/mundo/noticia/em-media-morrem-

por-ano-38-criancas-norteamericanas-esquecidas-

nos-carros-1664364>. Acesso em: 9 fev. 2015. No 

Brasil, não se tem dados seguros sobre o número 

desses infortúnios, mas a divulgação dos casos pela 

imprensa se repete com frequência cardíaca.   
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sido noticiados pela imprensa, todos 

com um ponto em comum: os envolvi-

dos estavam submetidos a uma estres-

sante carga de trabalho durante longo 

período de tempo, sendo reconhecidos 

por familiares e vizinhos como pais 

amorosos com os �lhos. O que então 

explica essas trágicas ocorrências?   

    Segundo especialistas em psico-

logia esses episódios, longe do que 

podem sugerir, não retratam casos de 

negligência ou abandono, mas consti-

tuem re�exo de uma sociedade que se 

move de modo automático, robotizada, 

de maneira que basta uma simples al-

teração na rotina diária para que fatos 

graves aconteçam. Para Ana Elisa Fon-

tes Villas, professora da Faculdade de 

Psicologia da PUC/Minas, o problema 

está no ritmo de vida acelerado com 

excesso de informações e atividades, 

“as pessoas fazem mil coisas ao mesmo 

tempo, agem como robôs, sem perce-

ber o que realmente estão fazendo”.2  

Uma reflexão mais aprofundada do 

fenômeno demonstra que esse alhea-

mento e automação provocados pelo 

ritmo pós-moderno não estão restri-

tos a esfera da vida privada, também 

solapam as instituições republicanas, 

que desatentas à razão fundamental 

da sua existência, acabam voltando-se 

para si e seus interesses corporativos, 

transformando-se em instituições ex-

trativistas, que não estimulam a partici-

pação da população no enfrentamento 

das grandes questões nacionais nem 

focalizam sua energia no processo de 

emancipação social, tornando-se irre-

levantes. Encapsuladas nas próprias 

dificuldades, essas instituições deixam 

de ouvir o seu público alvo e nas pou-

cas ocasiões em que ouvem, raramen-

te o levam em consideração. Tal como 

aqueles pais desafortunados, seguem 

no modo automático, reproduzindo 

mecanicamente um grande número de 

tarefas (e “vítimas”) sem atentar para a 

2  Corujices. Disponível em: <http://corujices.

com/2014/12/22/criancas-esquecidas-no-carro-

uma-reflexao-sobre-como-estamos-no-modo-

automatico-e/>. Acesso em 9 fev 2015.

grave problemática circundante.3  

Relativamente ao Judiciário, o mi-

nistro Carlos Ayres Britto, quando ainda 

presidia o Supremo Tribunal Federal, 

deu o alerta ao afirmar que “por ser o 

mais formal dos poderes, o mais ritu-

alístico, tende a repetir mais do que 

inovar. E aí ele se desumaniza, porque 

perde contato com a realidade palpi-

tante da vida”.4 Exatamente nesse pon-

to, na perda de contato com o mundo 

da vida, o chamado Lebenswelt,5 que 

3  Sobre o papel das instituições no desenvolvimento 

das nações, ver: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, 

James. Por que as nações fracassam: as origens do 

poder, da prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana 

Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 33-59.

4   Entrevista publicada nas “páginas amarelas” 

da revista VEJA. RANGEL, Rodrigo. Entrevista 

com Carlos Ayres Britto. Será o julgamento do 

século. Revista Veja. São Paulo, edição nº 2264, 

ano 45, nº 15, p.17, 20-21, abr. 2012. Ainda sobre a 

matéria, temos que o alheamento decorrente da 

estressante rotina de serviço dos juízes brasileiros 

é potencializado pela pressão pelo cumprimento 

de metas, críticas injustas, mal intencionadas e 

generalizadas, baixo reconhecimento social e pouca 

valorização pro�ssional, realidades que atualmente 

são enfrentadas por iniciativas ainda isoladas, mas 

merecedoras de todos os elogios, como a instituição 

do prêmio Innovare visando estimular e disseminar 

boas e inovadoras práticas que contribuam com a 

modernização da Justiça brasileira, a campanha de 

valorização pro�ssional da magistratura promovida 

pela Associação dos Magistrados Brasileiros e a 

recente edição pelo Conselho Nacional de Justiça 

da Portaria nº 205 de 16 de dezembro de 2014, 

que institui o Comitê Gestor da Política Nacional de 

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 

que tem entre suas atribuições propor formas 

de reconhecimento, valorização e premiação de 

boas práticas, projetos inovadores e a participação 

destacada de magistrados no desenvolvimento de 

políticas públicas de gestão.

5   Lebenswelt é expressão de Edmund Husserl para 

de�nir o Mundo da vida, que interfere tanto na 

gênese das regras jurídicas como, ao recepcioná-las, 

nas suas modi�cações semânticas (REALE, Miguel. 

Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1984, p. 102). Em Habermas, o conceito 

de  Lebenswelt é tomado de empréstimo de teorias 

sociológicas e refere-se ao mundo da experiência 

intersubjetiva, das relações que os sujeitos 

estabelecem com a linguagem, a comunicação, a 

cultura etc. Os componentes desse Mundo da vida 

são os modelos culturais, as ordenações sociais, 

identidades, tomadas como base para a coordenação 

da ação e socialização, como ponto de referência 

para o estabelecimento de formas comunicativas 

e democráticas (POLLI, José Renato. Habermas: agir 

comunicativo e ética do discurso. Jundiaí: Editora In 

reside o perigo de o Poder Judiciário, 

ensimesmado na sua rotina, perder a 

capacidade de re�exão, de sua impor-

tância, dimensão social e da própria 

credibilidade que o legitima a prosse-

guir assegurando as liberdades demo-

cráticas e atuando de maneira útil na 

solução dos con�itos humanos. Indis-

pensável que esse Poder se coloque em 

permanente estado de atenção e que 

tenha uma visão ampliada do seu papel 

institucional, assumindo um compor-

tamento mais receptivo das demandas 

sociais por justiça e democracia.

    Um passo valioso na direção de 

uma nova postura institucional frente 

aos problemas da pós-modernidade6 

e na construção de uma nova ética re-

publicana foi a regulamentação, pelo 

Conselho Nacional de Justiça, das Ou-

vidorias judiciárias,7 cujo alicerce para 

toda a administração pública reside no 

art. 37 §3º e incisos da Constituição Fe-

deral (com a redação dada pela Emen-

da Constitucional 19, de 4 de junho de 

1998) e se funda no modelo de partici-

pação do usuário. Especi�camente para 

o Poder Judiciário a matriz constitucio-

nal está no art. 103-B §7º introduzido 

pela Emenda Constitucional 45 de 30 

de dezembro de 2004.8

House, 2013, p. 15-16). Neste trabalho a expressão é 

empregada com o sentido dado por Habermas.  

6   Para alguns estudiosos a pós-modernidade é 

de�nida como o período de crise da razão, de crise 

da modernidade, uma época de massi�cação da 

cultura e das relações, de exacerbação do consumo 

e do afugentamento da �loso�a na construção dos 

valores sociais (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 

e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1999, p. 11).

7  Foi a Resolução nº 103 de 24 de fevereiro de 2010 o 

ato que dispôs sobre as atribuições da Ouvidoria do 

Conselho Nacional de Justiça e determinou a criação 

de ouvidorias no âmbito dos tribunais brasileiros.

8   Art. 37, §3º. A lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: I – as 

reclamações relativas à prestação dos serviços 

públicos em geral, asseguradas a manutenção de 

serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos 

serviços; II – o acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, incisos X 
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    A instituição de Ouvidorias na 

administração pública, contudo, não 

constitui iniciativa nacional nem deli-

beração recente. A valer, decorre de um 

movimento multinacional surgido no 

bojo da agenda geral de reformas de 

organização e funcionamento do Esta-

do empreendidas em diferentes países 

há aproximadamente 30 anos.9 

Essas reformas, por sua vez, resultam 

de um conjunto de pressões composto 

por fenômenos econômicos (necessi-

dade de superávit �scal, concorrência 

global etc.), sociais (crescimento demo-

grá�co, trá�co internacional, terrorismo 

etc.), tecnológicos (rede mundial de 

computadores, redes sociais, comuni-

cação instantânea, comércio mundial 

eletrônico etc.) e políticos (reforma po-

lítica e partidária, aprofundamento da 

Democracia, perda de legitimidade dos 

governos e da burocracia estatal etc.), 

que colocaram na berlinda o modelo de 

Estado e o paradigma clássico de buro-

cracia desenvolvido ao longo do século 

XX.10 

e XXXIII; III – a disciplina da representação contra o 

exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego 

ou função na administração pública. Art. 103-B, 

§7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos 

Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes 

para receber reclamações e denúncias de qualquer 

interessado contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, 

representando diretamente ao Conselho Nacional 

de Justiça. 

9  Atualmente 90% dos países membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) adotaram leis de liberdade de 

acesso à informação e Ouvidorias. Embora não 

seja membro dessa importante Organização, o 

Brasil vem adotando uma série de medidas por ela 

recomendadas.  

10   PACHECO, Regina Silvia. A agenda da nova 

gestão pública. In: LOUREIRO, Maria Rita; ABRUCIO, 

Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silvia (Orgs.). 

Burocracia e política no Brasil: desa�os para o 

Estado democrático no século XXI. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010, p. 186-188. Segundo a autora os 

diversos Estados nacionais têm sido pressionados 

a tornarem suas administrações mais e�cientes, 

transparentes e acessíveis, introduzindo mecanismos 

de orçamento e gestão baseados em desempenho, 

boa governança, responsabilidade e accountability, 

evitando a confusão entre ganhos privados e 

interesses públicos.  

    Portanto, é nesse contexto, de 

aperfeiçoamento das funções do Esta-

do moderno e do sistema de Justiça no 

plano internacional, que se deve com-

preender o surgimento das Ouvidorias 

judiciárias. Elas integram o movimento 

de reforma em favor de um Judiciário 

mais ágil e republicano. Mas para que 

as Ouvidorias possam melhor cumprir 

sua missão é necessário seu empode-

ramento com ferramentas mais ativas, 

que permitam fomentar o debate pú-

blico e construir um canal de comuni-

cação direta com a sociedade, criando 

um mecanismo de accountability apto 

a democratizar as ações do Judiciário, 

aproximando-o do jurisdicionado.11 As 

audiências públicas previstas no art. 

9º II da Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) avultam no panorama re-

publicano como um dos instrumentos 

adequados para esse �m, uma forma de 

atuação ex officio das Ouvidorias, esti-

mulando a transparência essencial para 

que o cidadão participe plenamente da 

gestão da Justiça e possa estar melhor 

informado para reivindicar a defesa de 

seus direitos.12

3. Audiências públicas e oportuni-

dade de comunicação

11   A accountability é um princípio fundamental 

à legitimidade política em Democracias 

representativas e liberais, importando um processo 

institucional de prestação de contas, sem o qual é 

impossível con�gurar um princípio de autoridade 

baseado na existência de participação da cidadania 

(BARNARD, Frederick M. Democratic legitimacy. Plural 

values and political power. Montreal: McGill-Queen’s 

University Press, 2001, p. 23-45). Na dimensão 

do Poder Judiciário, o princípio da accountability 

envolve duas ordens de questões: uma que diz 

respeito ao processo de decisão em si e à participação 

da sociedade; e outra que toca aos mecanismos 

de gestão do Judiciário (FILGUEIRAS, Fernando. 

Accountability e justiça. In: AVRITZER, Leonardo et al 

(Org). Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2013, p. 265).

12   Art. 9º. O acesso a informações públicas será 

assegurado mediante: (...) 

II - realização de audiências ou consultas públicas, 

incentivo à participação popular ou a outras formas 

de divulgação. 

  Juízes só falam nos autos e quan-

do provocados! Essa parêmia, que valia 

como dogma até bem pouco tempo, 

e que serviu para fazer do Judiciário 

o mais isolado entre os poderes repu-

blicanos, já não encontra ressonância 

nas democracias modernas, em que os 

problemas sociais se avolumam, a im-

prensa é livre e formadora de opinião, 

�scaliza e cobra dos agentes políticos 

a indispensável explicação para seus 

atos. Por isso, quando provocados a dar 

esclarecimentos, os juízes não encon-

trarão mais naquele provérbio o salva-

tério para um cabuloso silêncio. Nesse 

aspecto, as audiências públicas das 

Ouvidorias judiciárias despontam como 

um importante canal de manifestação 

pública dos magistrados fora dos autos, 

permitindo que aproveitem a oportuni-

dade das sessões para, diante das mani-

festações do público, transformar o dever 

de informação e de prestação de contas 

em oportunidade de comunicação com a 

sociedade, saindo, assim, do isolamento. 

Esse contato, realizado em ambien-

te aberto, com a participação de todos 

e sinceridade de propósitos, contribui 

decisivamente para reduzir o profundo 

fosso que ainda se veri�ca entre o juiz 

típico e seus jurisdicionados, abismo 

que faz com que os magistrados deixem 

de perceber os demais cidadãos como 

seus semelhantes e de compartilhar 

com eles diferentes visões de mundo. 

E quando isso acontece a própria legiti-

midade do Poder que o juiz representa 

entra em xeque, considerando que a 

noção mais próxima do ideal de impar-

cialidade é o princípio da igual consi-

deração de interesses, que só funciona 

a contento quando há empatia entre 

o magistrado e seus jurisdicionados. 

Quando o juiz não é capaz de se colocar 

no lugar do destinatário de sua decisão 

e da realidade que o cerca, torna-se 

um ser insensível, alheio ao problema 

humano, perdendo todo e qualquer 

parâmetro para a tomada de decisões. 

Reverberado no plano macro, o proble-

ma afeta a instituição a que pertence, 
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gerando um perigoso distanciamento 

da sociedade.

O isolamento institucional degrada 

a própria ideia de democracia, em sen-

tido amplo. Pesquisa sobre atitudes glo-

bais realizada em 2014 pela Pew Resear-

ch Center, think tank norte-americana 

que �gura entre as mais respeitadas do 

mundo em tema de atitudes e tendên-

cias, revela que, de 33 países pesquisa-

dos em todos os continentes, o Brasil é 

aquele em que o cidadão se sente mais 

ignorado pela administração pública de 

um modo geral (o que também inclui 

a administração do Poder Judiciário), 

tendo 90% do universo de pesquisados 

respondido que os servidores públicos 

de qualquer das esferas de poder não 

se importavam com a sua opinião, com 

o que pensavam sobre o serviço públi-

co. O percentual é superior a já elevada 

média da América Latina, que chega a 

77%. A pesquisa também revelou que 

a participação política do brasileiro se 

restringe basicamente ao ato de votar, 

ao sufrágio universal, o que para a te-

oria política corresponde à forma de 

democracia que os liberais concebe-

ram nos países industrializados no �nal 

do século XIX, restando a participação 

popular limitada à eleição de represen-

tantes sobre os quais se tem pouco ou 

nenhum poder.13

Ao tempo em que estarrece, essa 

pesquisa também evidencia a fragilida-

de de nossa democracia, particularmen-

te da democracia participativa, castrada 

pela pouca consideração com a opinião 

pública, quando ela, justo ela, poderia 

ser uma grande aliada na construção de 

uma burocracia administrativa e�cien-

te, baseada no mérito e voltada para a 

realização do interesse público. Os atu-

ais administradores públicos, entre os 

quais se incluem os administradores do 

13 CARLE, Jill et al. Many in emerging and developing 

nations disconnected from politics: participation 

highest in middle east. Pew Research Center, 

Washington, DC, 18 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.pewglobal.org/2014/12/18/many-in-

emerging-and-developing-nations-disconnected-

from-politics/>. Acesso em: 25 dez. 2014.

Poder Judiciário, olvidam que de nada 

adianta assegurar direitos e a própria 

inclusão social sem promover a inclu-

são política por meio das inúmeras for-

mas de democracia participativa.14

Não se pode mais continuar olvi-

dando o preceito fundamental segun-

do o qual todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representan-

tes eleitos ou diretamente, nos termos 

da Constituição Federal (art. 1º parág. 

ún.). A participação do cidadão na ad-

ministração pública, constitucional-

mente assegurada (CF, art. 37 §3º I a III) 

é também uma forma de exercício dire-

to do poder, que infelizmente não tem 

recebido a devida atenção dos agentes 

políticos no país. 

Eis aí a razão para a apatia cívica e o 

indiferentismo político que afetam boa 

parcela da população brasileira, des-

provida de um espaço público voltado 

para a formação da cidadania e da con-

cepção democrática do mundo.15 Sem 

14  A pouca consideração com a opinião pública 

contraria o próprio sentido de democracia, pois 

consoante a�rmação de Kelsen, “(...) uma democracia 

sem opinião pública é uma contradição em termos” 

(KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. 

Luis Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 411). Contraria também a própria ordem 

constitucional brasileira, que formalmente abre 

espaço para a democracia direta ou participativa 

ao estabelecer ouvidorias, orçamento participativo, 

audiências e consultas públicas das agências 

reguladoras etc., formas de democracia participativa 

dotadas de grande legitimidade e vitalidade. 

15  E quiçá o pouco apreço pela participação popular 

também seja a causa da baixa con�ança do brasileiro 

no Poder Judiciário, como revelou recente pesquisa 

da Fundação Getúlio Vargas Direito, de São Paulo, 

após entrevistar 7.176 pessoas em oito Estados, entre 

eles, os mais populosos (São Paulo, Rio, Minas, Rio 

Grande do Sul e Bahia), entre o 2º trimestre de 2013 

e o 1º de 2014. Para mais de 2/3 dos entrevistados 

o Judiciário é lento, caro e de difícil acesso. A 

avaliação sobre a con�ança piorou ao longo do 

tempo. Apenas 33% julgaram a Justiça merecedora 

de con�ança. Além de mal avaliado como prestador 

de serviço público, 69% dos entrevistados 

consideram o Judiciário pouco ou nada honesto, 

64% não creem na sua independência e 60% o 

classi�cam como nada ou pouco competente. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.

br/dspace/bitst ream/handle/10438/12024/

Relat%c3%b3rio%20ICJBrasil%20-%20ano%205.

pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 fev. 

2015.

espaço para a criação de uma vontade 

democrática, o convívio cívico pautado 

por padrões republicanos se torna im-

possível e a sociedade degenera para o 

individualismo, o consumismo sem sen-

tido, o enaltecimento das futilidades, a 

corrupção moral e o total desprezo pela 

coisa pública, tomada por todos como 

coisa de ninguém. 

A formação de espaços comunicati-

vos e a participação popular na constru-

ção de soluções para os problemas que 

afetam o Poder Judiciário guardam rela-

ção com as exigências postuladas pelo 

economista sueco Gunnar Myrdal de 

fortalecimento de uma comunidade de 

cidadãos “pela elevação do nível geral 

da educação, e pela intensi�cação ain-

da maior da participação do povo nas 

decisões de todos os níveis, fortalecen-

do bastante a compreensão que todos 

devem ter do interesse comum”.16

Nessa linha de formulação, não há 

nada que inspire e fortaleça mais a de-

mocracia participativa do que assegu-

rar ao cidadão comum a possibilidade 

do debate público, a oportunidade de 

externar seus problemas, suas a�ições e 

expectativas, e de também receber in-

formações gerais e especí�cas, com ab-

soluta transparência, através de um di-

álogo franco e proativo, em linguagem 

simples e desprovida de tecnicismo ju-

rídico, uma linguagem compatível com 

o cidadão que cobra e oferece a crítica.  

A história é repleta de exemplos 

de transformações sociais que tiveram 

como ponto de partida a introdução 

do debate público sobre questões de 

interesse geral. Apenas para �car em 

um deles, registre-se que foi ouvindo e 

trocando ideias com a população pobre 

e sem esperança da Índia colonial da 

primeira metade do século XX que Gan-

dhi ajudou a recuperar a autocon�ança, 

a dignidade e a determinação do povo, 

16   MYRDAL, Gunnar. O Estado do futuro. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1962, p. 126.
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conquistando a emancipação e a grati-

dão inesgotável das massas, fonte prin-

cipal de sua fenomenal popularidade. 

E qual a técnica utilizada para tanto? A 

facilitação do debate público em escala 

nacional, com a quebra de barreiras e 

da timidez das pessoas, ajudando-as a 

pensar, a criar um espírito crítico, disse-

minando o diálogo e fazendo com que 

cada aldeia, cada mercado, fervilhasse 

de discussões e debates sobre novas 

ideias, enchendo a todos de entusias-

mo e esperança.17

Tão importante é o tema da partici-

pação social nas questões de interesse 

público que a promoção de sociedades 

e instituições inclusivas atualmente �-

gura entre as propostas debatidas na 

Organização das Nações Unidas com 

vistas à composição dos novos Objeti-

vos do Milênio válidos para os próximos 

15 anos. E a inclusão social está conec-

tada com o acesso à Justiça, constituin-

do um entre os 17 objetivos de desen-

volvimento sustentável das nações, 

objetivos que, para serem alcançados, 

pressupõem sociedades seguras e pací-

�cas, formadas por instituições sólidas, 

e�cazes e democráticas, entre as quais 

se destaca o Poder Judiciário.18

Portanto, se o Judiciário deseja se 

consolidar como um Poder democráti-

co e republicano, à altura do protago-

nismo que atualmente exerce, ele preci-

sa ir além do discurso teórico, de traços 

totalitários, que prescinde do elemento 

humano. Ele tem que mergulhar no 

mundo da vida (Lebenswelt), no “univer-

so comunicativo” de que falava Haber-

mas, procurando entender a posição do 

jurisdicionado a partir da compreensão 

das razões que formam o seu dizer, o 

seu ponto de vista. O conhecimento 

17   JORDIS, Christine. Gandhi. Trad. de Paulo Neves. 

Porto Alegre: L&PM, 2013, p. 133.

18   PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. Secretário-geral da ONU lança 

relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e sobre os desa�os a serem enfrentados 

até 2030. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/

Noticia.aspx?id=4009>. Acesso em: 5 mar. 2015.

imanente, que repousa no outro, no ci-

dadão comum, precisa ser desvendado 

pelos detentores de poder, com vistas à 

emancipação coletiva e uma intenção 

de vida melhor para todos. Essa dispo-

sição para o diálogo e entendimento 

mútuo vai ao encontro da ética haber-

masiana, uma ética da responsabilida-

de, por meio da qual os seres humanos 

otimizam sua existência, aclarando as 

questões do cotidiano através da práti-

ca comunicativa. Para tanto, é indispen-

sável a predisposição para ouvir, para 

conhecer as razões e as expressões de 

vivência das pessoas. É nesse contexto 

que as audiências públicas das Ouvi-

dorias judiciárias avultam como um 

importante mecanismo democrático de 

informação e comunicação favorecedor 

de consensos e da superação dos pro-

blemas que impedem o Judiciário de 

melhorar a qualidade dos serviços que 

presta à sociedade.19

Uma contribuição importante que 

pode ser dada nesse sentido é a ins-

tauração, nas audiências públicas, do 

debate em torno da cultura do litígio, 

problema que, ao lado da implantação 

do processo judicial eletrônico, das mu-

danças legislativas que ainda faltam e 

do estímulo à pro�ssionalização da ges-

tão do sistema de Justiça, constituem 

os quatro eixos fundamentais da atual 

fase da Reforma do Poder Judiciário ini-

ciada em dezembro de 2004, conforme 

declaração do Secretário Nacional da 

Reforma, Flavio Crocce Caetano, que, a 

propósito, lembrou que uma das razões 

de criação da Secretaria foi o reconhe-

cimento de que o sistema de Justiça é 

muito fechado, distante da população, 

muito ensimesmado, hermético, sendo 

por isso fundamental uma abertura que 

permita às pessoas conhecer, opinar e 

sugerir melhorias.20        

19  HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir 
comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1998, 
p. 67 e ss.

20   CAPERUTO, Ada. Os dez anos da Reforma do 

Judiciário. Revista Justiça & Cidadania. Rio de Janeiro, 

edição 172, p. 8-12, dez. 2014. Desse trabalho, 

merece destaque a constatação de que a Emenda 

Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, deu 

As audiências públicas das Ouvido-

rias podem contribuir com a abertura 

do sistema de Justiça, assegurando ao 

cidadão comum a oportunidade de co-

municação com o Poder Judiciário, seja 

para o �m de participar da sua gestão, 

seja com o propósito de debater os 

seus grandes problemas, entre os quais 

se destaca a morosidade processual, e 

conhecer as mais inovadoras soluções 

por ele a�ançadas, caso dos núcleos de 

Justiça Comunitária e dos Centros de 

Conciliação.21

  Historicamente, o Judiciário sem-

pre foi, entre os Poderes, aquele de 

soberania mais débil, segundo Boaven-

tura de Sousa Santos, por duas razões 

principais: a primeira, porque sempre 

careceu da cooperação dos outros Po-

deres e órgãos de Estado para executar 

suas decisões; a segunda, que aqui mais 

de perto interessa, porque sempre dis-

pensou a obtenção de meios e�cazes 

de comunicação com o público.22

partida e base para a reforma do Poder Judiciário, 

pacto de Estado em favor de um Judiciário mais 

rápido e republicano. Contudo, a Emenda não 

encerrou o processo de ajustes na estrutura do Poder. 

O movimento de reforma é contínuo e prossegue, 

estando a cargo da Secretaria de Reforma do 

Judiciário, criada no âmbito do Ministério da Justiça 

com o objetivo de promover, coordenar, sistematizar 

e angariar propostas referentes à reforma em 

andamento.

21  Apenas para que se tenha uma ideia da insatisfação 

gerada na sociedade pela demora na solução dos 

litígios, vale o registro de que num universo de 1.689 

reclamações recebidas pela Ouvidoria judiciária do 

Estado do Maranhão no primeiro semestre de 2014, 

86,92% foram reclamações relativas à morosidade 

processual, problema que não é restrito ao Judiciário 

maranhense, pois afeta o sistema de Justiça nacional 

como um todo, retardando o desenvolvimento do 

país, estimulando o inadimplemento de obrigações, 

gerando a sensação de impunidade e solapando a fé 

do cidadão no regime democrático. Por isso é que 

o Poder Judiciário deve ser o principal apoiador e 

impulsionador dos meios alternativos de solução 

dos con�itos. Disponível em: <http://gerenciador.

tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/402044/

relatorio_ouvidoria -_1o_sem_2014-pdf_para_

publicaooo_15092014_1100.pdf.>. Acesso em: 13 

fev. 2015.

22   SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma 

revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 

2007, p. 85.
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 Através das audiências públicas das 

Ouvidorias, o Judiciário tem à dispo-

sição um meio e�caz de comunicação 

direta com o público. Fundamental que 

saiba aproveitá-lo.      

4. Audiências públicas, oportunidade de 

controle social e de prestação de contas

 A comunicação gerada pelas audi-

ências públicas das Ouvidorias também 

multiplica os mecanismos de controle 

social e democrático do Poder Judiciá-

rio, incrementando a possibilidade de a 

sociedade denunciar incorreções, suge-

rir mudanças e receber a prestação de 

contas das atividades desempenhadas 

por juízes e servidores, um aparato ins-

titucional que autores da língua inglesa 

de�nem como accountability vertical ou 

controle ascendente dos agentes políti-

cos pelos cidadãos.23  

  Não se pode mais pensar no juiz 

como mera “boca da lei”,24 mas sim como 

agente político que tem uma atuação 

representativa, por vezes contramajori-

tária, com capacidade para decidir pu-

blicamente sobre valores e princípios 

que afetam diretamente a vida das pes-

soas. Sob a concepção de accountabili-

ty vertical, o magistrado presta contas 

de seus atos individualmente quando 

23   ARANTES, Rogério Bastos et al. Controles 

democráticos sobre a administração pública no 

Brasil: Legislativo, tribunais de contas, Judiciário 

e Ministério Público. In: LOUREIRO, Maria Rita; 

ABRUCIO, Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silvia 

(Orgs.). Burocracia e política no Brasil: Desa�os para 

o Estado democrático no século XXI. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010, p. 115. A propósito desse tipo 

de controle, a Ouvidoria-Geral da União, ao orientar 

os órgãos da administração na implantação de 

unidades de Ouvidorias no país, ressalta que o 

papel desses órgãos é funcionar como um controle 

social da qualidade do serviço público, auxiliando 

na busca de solução para os problemas existentes 

na administração, em razão do que exerce uma 

importante atribuição na garantia dos direitos dos 

cidadãos. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/

ouvidoria>. Acesso em: 15 fev. 2015.

24  Juiz bouche de la loi, de acordo com a expressão 

que os revolucionários franceses cunharam para 

de�nir o magistrado que aplica a lei tal como 

de�nida em seu texto, sem o mínimo espaço para 

interpretações, já que estas, historicamente, eram 

feitas para fazer prevalecer a vontade do rei.  

os motiva com base na Constituição e 

nas leis, observados o devido processo 

legal, a clareza argumentativa e a publi-

cidade.  No plano da instituição Poder 

Judiciário, a accontability traduz-se na 

realização de uma gestão democrática 

(que assegura a participação ampla da 

sociedade, inclusive dos membros do 

próprio Judiciário sem assento na mesa 

diretora das Cortes), eficiente e voltada 

para resultados (pois não há direito à 

má administração nem à administração 

ensimesmada ou autofágica) e guiada 

pelos princípios da legalidade e da mora-

lidade (que o Judiciário cuida de exigir 

dos membros dos demais Poderes).25

  Nessa perspectiva, as audiências 

públicas das Ouvidorias contribuem 

para consolidar o princípio da accoun-

tability com a ampliação dos mecanis-

mos de controle externo e democrático 

por meio da participação popular, pro-

piciando mais e�ciência e correção.

  A experiência tem demonstrado 

que por maior que seja a retidão moral 

dos agentes políticos, o autocontro-

le que exercem sobre suas atividades 

nunca é su�ciente para evitar a degene-

ração institucional. Seres humanos não 

são insusceptíveis a erros nem imunes 

às in�uências externas, tendo James 

Madison, pai fundador da república 

americana, a�rmado que “se os homens 

fossem anjos, os controles não seriam 

necessários”.26 O risco moral (moral ha-

zard) é muito grande para �car a cargo 

da autocontenção, sobretudo no âmbi-

to do Judiciário, em que o deslize de um 

único agente, por menor que seja, sem-

pre provoca danos à imagem de toda 

a instituição e de seus membros. Para 

a magistratura, a con�ança é algo tão 

importante, que é melhor mantê-la sob 

controle.27 Indispensável, pois, a exis-

25 FILGUEIRAS, Fernando. Accountability e justiça. In: 

AVRITZER, Leonardo et al (Org). Dimensões políticas 

da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, 

p. 266.

26  MADISON, J.; HAMILTON, A.; JAY, J. Os federalistas. 

nº 51. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1984, 

p. 350. 

27  Ou de acordo com o dito germânico: “con�ança é 

tência de uma arquitetura institucional 

que maximize e diversi�que as ações de 

controle. Nesse particular, as audiências 

públicas das Ouvidorias judiciárias têm 

outro grande contributo a oferecer.

 É que as pessoas que comparecem 

nessas sessões,28 com a presença do Ou-

vidor judiciário e de representantes da 

sociedade civil organizada local, são in-

centivadas a se manifestar, reconhecen-

do publicamente a importante atuação 

de bons magistrados, mas também 

falando abertamente sobre eventuais 

irregularidades praticadas por juízes, 

servidores ou membros das serventias 

extrajudiciais dos quais estão próximos, 

e que presentes à audiência podem se 

justi�car, permitindo uma solução con-

sensuada e restaurativa para o proble-

ma, seu encaminhamento e análise para 

elaboração de posterior recomendação 

formal da própria Ouvidoria ou, in extre-

mis, para o conhecimento e intervenção 

da administração do Judiciário ou da 

Corregedoria Geral de Justiça.29 

  Nas Democracias modernas, o pa-

pel por excelência do Judiciário é o da 

revisão judicial, quando atua como ins-

tância de controle dos demais poderes, 

segundo um princípio de “responsabi-

lidade horizontal”.30 Logo, nada mais 

bom, mas controle é melhor”.

28  As audiências públicas da Ouvidoria judiciária do 

TJMA também são transmitidas ao vivo pela internet 

e podem ser acompanhadas de qualquer lugar em 

tempo real, via portal do Poder Judiciário do Estado 

do Maranhão (http://www.tjma.jus.br/), ampliando-

se a possibilidade de participação e interação do 

público através das redes sociais, whatsapp e sms.  

29   As sugestões ou recomendações da Ouvidoria 

estão disciplinadas tanto na Resolução nº 103/2010 

do CNJ como na Resolução nº 20/2010 do TJMA, em 

enunciado de idêntico teor (art. 4º IV), ambos os 

atos normativos �xam a competência da Ouvidoria 

para sugerir aos demais órgãos do Poder Judiciário 

a adoção de medidas administrativas tendentes 

ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, 

a partir das reclamações, denúncias, críticas e 

elogios recebidos. Devidamente valoradas, essas 

recomendações/sugestões podem representar 

um excepcional instrumento de prevenção de 

problemas e correção de rumos, evitando-se o 

acionamento recorrente, e por vezes desnecessário, 

da Corregedoria e da administração do Tribunal. 

30  O’DONNELL. Guilhermo; Horizontal accountability 
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natural que os integrantes desse Poder 

também se submetam a controle, e não 

apenas por parte dos órgãos integran-

tes da sua própria estrutura – como o 

CNJ e as Corregedorias locais –, mas 

fundamentalmente por parte da socie-

dade, através de manifestações públi-

cas, na forma de diálogos construtivos e 

bem intencionados, como de ordinário 

sucede nas audiências públicas das Ou-

vidorias. 

 Não pode haver dúvida de que ins-

tituições como o Poder Judiciário se 

fortalecem e avançam na sua missão de 

distribuir justiça quando contam com o 

apoio da opinião pública,31 amparo que 

deve ser obtido por meio de trabalho 

sério, respeito à Constituição e às leis, 

além da indispensável construção de 

pontes de diálogo e de compreensão 

capazes de estabelecer o acesso e a 

troca de experiências com a sociedade, 

criando uma “justiça de proximidade”.

5. Audiências públicas e oportuni-

dade de proximidade.

 A expressão “justiça democrática de 

proximidade” foi cunhada por Boaven-

tura de Sousa Santos para caracterizar 

um Judiciário mais próximo da comu-

nidade, capaz de assegurar o acesso à 

Justiça de forma colaborativa, qualitati-

in new democracies. In: SCHEDLER, Andreas; 

DIAMOND, Larry; PLATNNER, Marc F. (Coords.). The 

Self-Restraining State: power and accountability in 

new democracies. Boulder in London: Lynne Rienner 

Publishers, 1999, p. 29.

31   Exemplos nesse sentido foram vistos no país, 

como o julgamento da Ação Penal 470, por meio 

da qual políticos e empresários foram condenados 

à prisão no episódio conhecido como “Mensalão”, e 

mais recentemente com a de�agração da operação 

Lava-Jato, que apura a prática de crimes de lavagem 

de dinheiro tendo como alvo as mesmas �guras 

de sempre. Em ambas as situações, os magistrados 

que estiveram à frente desses processos foram 

enaltecidos pela sociedade e quase proclamados 

“heróis-nacionais”. Embora o vedetismo não deva ser 

objeto de desejo de magistrados (e na maioria das 

vezes não é, sendo os juízes atropelados pela mídia), 

não resta dúvida de que o apoio da opinião pública 

é fundamental para legitimar as ações do Poder 

Judiciário.

va e e�ciente.32 Para tanto, é necessário 

retirar esse Poder do isolamento, fazê-lo 

dialogar com outras instituições e pes-

soas da sociedade, criar uma “cultura 

jurídica que leve os cidadãos a senti-

rem-se mais próximos da justiça”, pois 

“não haverá justiça mais próxima dos ci-

dadãos, se os cidadãos não se sentirem 

mais próximos da justiça”. Necessário 

conhecer mais de perto os problemas 

do outro, ouvi-lo, acatar suas sugestões, 

e retornar com informações que desnu-

dem e simpli�quem os meandros e limi-

tações do Poder, já que “numa socieda-

de info-democrática, a administração 

da justiça será tanto mais legitimada 

pelos cidadãos quanto mais conhecida 

e reconhecida for por eles.”33 

 Nessa linha de pensamento, as au-

diências públicas das Ouvidorias judi-

ciárias constituem uma oportunidade 

rara para a realização da proximidade 

e construção de uma relação mais vir-

tuosa com a população, que deve ser 

colocada ao corrente do que os juízes 

realizam no seu cotidiano e também 

daquilo que não conseguem realizar 

mercê das múltiplas di�culdades en-

frentadas. 

  O diálogo franco, maduro e instru-

tivo contribui tanto mais para constru-

ção de uma justiça democrática de proxi-

midade quando apoiado pela presença 

32   Belíssimo exemplo de Justiça colaborativa e de 

proximidade vem da 6ª Vara Cível do Fórum Regional 

da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde a juíza 

Flávia Viveiros de Castro a�xou cartaz do lado de fora 

da secretaria da unidade conclamando advogados 

que não forem bem atendidos ou que tiverem 

petições aguardando processamento por mais de 10 

dias a tratarem do assunto diretamente com ela em 

seu gabinete. LOBACK, Renata. Para diminuir lentidão 

na 6ª Vara Cível, juíza pede apoio de advogados em 

Barra da Tijuca. OABRJ Digital, Rio de Janeiro, maio 

2014. Disponível em:<http://www.oab-rj.org.br/

materia-tribuna-do-advogado/18128-para-diminuir-

lentidao-na-6-vara-civel-juiza-pede-apoio-de-

advogados-em-barra-da-tijuca>. Acesso em: 13 fev. 

2015. Com essa elogiável conduta, a magistrada 

internalizou a Ouvidoria em suas atividades como 

modelo de ombudsman e princípio republicano. 

Ver a respeito ensaio de nossa lavra publicado 

em http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/

publicacao/404675.  

33  SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit., p. 86.

dos magistrados com atuação local nas 

audiências públicas das Ouvidorias. Ao 

contrário do que se supõe essa pre-

sença não inibe as manifestações dos 

destinatários das decisões. Antes, pelo 

contrário, ela é recebida como sinal de 

prestígio e de con�ança pela população 

local, que amparada pela presença do 

Ouvidor, das demais autoridades e pela 

sinergia positiva gerada nessas sessões, 

se sente estimulada a falar abertamen-

te, com sinceridade de propósito, sobre 

violação de direitos, vidas injustiçadas e 

os mais variados problemas relaciona-

dos à prestação jurisdicional oferecida 

na comarca, contribuindo signi�cativa-

mente, por outro lado, para colocar os 

magistrados em contato com a reali-

dade da comunidade que os cerca. As 

audiências permitem pavimentar uma 

via de mão dupla, pela qual todos tran-

sitam e ganham com a troca de experi-

ências e informações.34

  É de Pontes de Miranda a lição 

segundo a qual o juiz deve ser um ho-

mem do seu meio para que possa julgar 

rente aos fatos da vida e estar melhor 

aparelhado para realizar a justiça do 

caso concreto. Quando o juiz possui 

apenas a cultura normativista, técni-

co-burocrática, adquire competência 

para interpretar o direito, mas não para 

interpretar a realidade e a relação desta 

com os autos do processo. A consequ-

ência dessa lacuna é o Judiciário longe 

da sociedade.35 

34   Na primeira reunião de coordenação dos 

trabalhos da Ouvidoria Judiciária do Maranhão para o 

biênio 2014/2015, realizada na sede do Fórum de São 

Luís e da qual participaram os magistrados do Estado 

e a administração do Tribunal, cogitou-se de excluir 

a participação dos juízes das audiências públicas 

que seriam realizadas nas principais comarcas do 

interior do Estado, de acordo com a sugestão de um 

grupo de magistrados. Pensava-se, à ocasião, que a 

presença dos juízes em exercício nas comarcas, onde 

teriam lugar as audiências públicas, poderia inibir 

a livre manifestação dos cidadãos jurisdicionados. 

Todavia, após alguma re�exão e discussão a 

respeito da problemática, optou-se por abandonar 

a ideia e apostar na participação dos juízes locais. 

As duas audiências públicas realizadas contaram 

com a maciça participação das comunidades locais, 

comprovando o acerto da decisão.

35  SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit. p. 70.
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 O momento de consolidação da de-

mocracia por que atravessa o Brasil exi-

ge a aproximação do Judiciário com a 

sociedade, de modo que esta possa co-

nhecê-lo e reconhecê-lo como protago-

nista desse processo, oferecendo o su-

porte necessário para o enfrentamento 

das mazelas políticas e administrativas 

que insistem em corroer as fundações 

do Estado republicano. 

Parcela considerável de intelectuais 

e pesquisadores identi�ca atualmente 

o deslocamento da legitimidade do Es-

tado, que gradualmente vai do Execu-

tivo e do Legislativo para o Judiciário, 

criando expectativas elevadas sobre a 

capacidade de o sistema de Justiça re-

solver os problemas que o sistema polí-

tico não consegue solucionar. Contudo, 

a criação de expectativas exageradas 

seguidas de frustrações sistemáticas 

pode conduzir à desistência da crença 

no papel do direito na construção da 

democracia. Por isso é fundamental 

que o Judiciário esteja próximo da cida-

dania, máxime nos dias atuais, em que 

começa a “julgar para cima”, a julgar os 

poderosos, tornando-se, com essa atua-

ção, um Poder mais controverso, visível 

e vulnerável.36

E na medida em que as decisões 

judiciais transformam o contexto so-

cial, econômico e político no qual inci-

dem, não é mais razoável que a admi-

nistração do Judiciário desconsidere 

o princípio da inclusão, que orienta a 

levar em conta os interesses, opiniões 

e perspectivas da sociedade na formu-

lação de seu planejamento estratégico 

e na implantação de suas ações, sendo 

as audiências públicas das Ouvidorias o 

fórum apropriado para tais discussões e 

eventuais deliberações.

O desempenho funcional do Judici-

ário está diretamente relacionado com 

as questões de organização, gestão e 

planejamento do sistema de Justiça. 

36  Ibidem, p. 10-24.

Portanto, a introdução de quaisquer 

medidas que visem a alteração de mé-

todos de trabalho, a adoção de novas 

tecnologias da informação e de mais 

e�cácia na gestão de recursos humanos 

e �nanceiros precisa ser amplamente 

debatida com a sociedade, que exige 

mais transparência, mais prestação de 

contas, mais democracia e proximidade. 

Sob essa ótica, as audiências públicas 

constituem um bom termômetro social 

para a medição do desempenho do Ju-

diciário perante o jurisdicionado.

6. Considerações �nais

  O alheamento gerado pela vida 

pós-moderna atinge não apenas pesso-

as como também instituições, que de-

masiadamente voltadas para si, perdem 

contato com o mundo real e se isolam 

da sociedade. 

  Por ser o mais formal, ritualístico, 

conservador e historicamente infenso à 

comunicação fora dos autos do proces-

so judicial, o Poder Judiciário está entre 

as instituições republicanas que mais 

sofrem esse isolamento.

  Fruto de um movimento multina-

cional de reformas do Estado e aper-

feiçoamento do sistema de Justiça, a 

criação das Ouvidorias judiciárias repre-

senta uma nova postura institucional 

frente aos problemas da pós-moderni-

dade, contribuindo para a construção 

de uma ética republicana mais inclusiva 

e participativa, que efetivamente consi-

dera os interesses do cidadão.

 As audiências públicas previstas na 

Lei de Acesso à Informação constituem 

uma importante ferramenta de empo-

deramento das Ouvidorias, ampliando 

o canal de comunicação do Judiciário 

com a sociedade, favorecendo a reali-

zação da accountability e assegurando 

a participação do cidadão na gestão da 

Justiça.

Desde o advento da Constituição ci-

dadã de 1988 vem se consolidando uma 

forte tendência no sentido de ampliar a 

participação da sociedade na adminis-

tração pública, em geral, e na gestão do 

Poder Judiciário, em particular, garan-

tindo-se, por meio das audiências pú-

blicas das Ouvidorias, espaços públicos 

destinados à formação da cidadania e 

da concepção democrática do mundo. 

Quando as pessoas da comunidade 

participam das decisões que afetam os 

interesses comuns, oferecendo mani-

festações, críticas e sugestões perante 

outros atores do seu meio social, sen-

tem-se mais úteis e comprometidas 

com o atingimento de resultados, o que 

sedimenta os vínculos sociais e expan-

de o senso de pertencimento.

A comunicação gerada nas audiên-

cias públicas das Ouvidorias também 

propicia o desenvolvimento de um con-

trole ascendente dos cidadãos sobre 

os agentes políticos, servidores e dele-

gatários do serviço público presentes à 

sessão (accountability vertical), gerando 

a oportunidade da realização de uma 

autêntica prestação de contas in loco, 

com ganhos de e�ciência e correção 

para o sistema de Justiça.  

A partir de um diálogo franco, �ui-

do e acessível a todos, as audiências 

públicas contribuem com a criação de 

uma cultura de proximidade dos cida-

dãos com o Judiciário, na medida em 

que aqueles passam a conhecer os pro-

blemas reais e se sentem identi�cados 

com o esforço empreendido por este, 

legitimando a própria ação do sistema 

de Justiça.     

Manejadas adequadamente e exis-

tindo adesão social, as audiências pú-

blicas das Ouvidorias podem se consti-

tuir numa importante ferramenta para 

a formulação de políticas públicas de 

gestão e planejamento estratégico do 

Poder Judiciário, servindo, ademais, 

como um bom termômetro para avaliar 

a qualidade dos serviços prestados.    

Paulo Sérgio Velten
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REVELAÇÕES INÉDITAS!
O CASO BATTISTI

O 
promotor de justiça cearense Wal-

ter Filho  lançou, por intermédio 

da Livraria Resistência Cultural, 

um livro sobre “O caso Battisti” 

que retrata uma minuciosa pes-

quisa sobre a trajetória do terrorista italiano, 

condenado pelas Justiças da Itália e da Fran-

ça, e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Hu-

manos, pela prática de crimes contra a vida. 

Foragido do seu país, foi preso no Brasil pela 

Policia Federal, por falsi� cação de documen-

to. Em 2007, a República italiana apresentou 

o pedido de extradição. Em 2009, o Supremo 

Tribunal Federal brasileiro autorizou a extradi-

ção. Battlsti permaneceu preso no Complexo 

Penitenciário da Papuda, em Brasília, até 2010. 

Em 31 de dezembro daquele ano, o então pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não 

conceder a extradição do ex-militante.

Entrevista concedida a Dyêgo Martins, 

especial para a Juris:

Juris- Como surgiu seu interesse em pes-

quisar a vida e os crimes cometido pelo terro-

rista Cesare Battisti?

O interesse surgiu a partir da leitura de 

um artigo publicado no jornal  Folha de São 

Paulo assinado pelo jurista Dalmo Dallari, que 

levantou dúvidas sobre as provas e a condena-

ção de Battisti na Itália. O professor defendeu 

o fugitivo italiano e disse que era falsa e injusta 

a quali� cação de Cesare Battisti como um ban-

dido sanguinário. 

 Juris - Na sua opinião, os delitos cometi-

dos por Battisti na juventude, tais como furtos 

e uso da violência em atos libidinosos, já de-

monstravam uma índole perversa e a tendên-

cia para uma vida criminosa?

 Sim. A vida pregressa de Battisti quando 

vivia em Cisterna di Latina, região do Lácio, é 

um rosário de crimes. Na verdade, a comuni-

dade   livrou-se de ações mais graves com a 

fuga do então jovem delinquente. Até então 

ele não tinha cometido nenhum homicídio 

antes de se aliar ao grupo Proletari Armati per 

il Comunismo (PAC) [Proletários Armados pelo 

Comunismo] – bando armado que aterrorizou 

a região norte da Itália nos anos � nais da dé-

cada de 1970. Quando era membro da facção 

terrorista, perpetrou crimes de sangue.  

  Juris - Após fugir da prisão em Frosino-

ne, Battisti desembarcou em território francês, 

onde passou um ano até sua fuga para o Mé-

xico, em 1982. No retorno à França, em 1990, 

foi bene� ciado pela tolerância da Doutrina 

Mitterrand. O senhor acredita que abrigar um 

criminoso do porte de Battisti foi um erro do 

governo francês?

O Governo francês de então nunca con-

cedeu asilo político a Cesare Battisti. Mitter-

rand  o protegeu a pedido de intelectuais de 

esquerda que frequentavam os salões do po-

der, mas não ousou lhe conceder a condição 

de asilado. Esta condição de informalidade foi 

continuada no governo do presidente Jacques 

Chirac durante nove anos. Por que Mitterrand 

não formalizou seu ato? Ele era o presidente 

da França, homem que se apresentava como 

um político socialista e, mesmo assim, seu 

governo não concedeu asilo a uma pessoa 

que se dizia perseguida por motivos políticos. 

Estranho, não? Na verdade,  depois  de uma 

longa batalha judicial, o Conselho de Estado 

da França  cumpriu  a decisão da justiça que 

determinou a extradição para a  Itália, isto no 

ano de 2004.

Juris - Por uso de documento falso, quan-

do de seu ingresso no Brasil, Battisti foi conde-

nado em duas instâncias na Justiça brasileira. 

Na sua opinião, o apoio de setores ligados ao 

governo para a permanência do criminoso teve 

uma motivação exclusivamente ideológica?

ENTREVISTA ESPECIAL PARA A REVISTA JURIS
 COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA

 WALTER FILHO 
QUE LANÇOU NO AUDITÓRIO DO CECGP, ATRAVÉS DA LIVRARIA “RESISTÊNCIA CULTURAL” UM LIVRO 
SOBRE O CASO BATTISTI – O MAIOR ESCÂNDALO DIPLOMÁTICO DO BRASIL NOS ÚLTIMOS ANOS.

www.cecgp.com.br



REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br

WALTER FILHO

55

REVELAÇÕES INÉDITAS!
O CASO BATTISTI

Sim. Pura  ideologia  política. Battisti se 

apresentou como perseguido político e foi 

abraçado por pessoas da esquerda, dentre os 

quais: Suplicy, Chico Alencar e o ex-ministro 

Tarso Genro. Como disse o jornalista Sandro 

Vaia: "Na verdade, como o promotor Walter de-

monstra com rigor, o asilo foi um erro e não pas-

sou de um capricho de compadres ideológicos".

 Juris - Qual a contribuição dos principais 

veículos de imprensa do país para a discussão 

pública do Caso Battisti?

  A imprensa divulgou o caso, mas ainda 

precisa revelar o lado das decisões judicais ita-

lianas. Precisa mostrar a face criminosa de Bat-

tisti no contexto das provas judiciais, porque 

ainda existem muitos  setores  que acreditam 

na versão do fugitivo em face da sua proteção 

por autoridades e pessoas de destaque na so-

ciedade. è preciso revelar que a Justiça italiana 

julgou e condenou Cesare Battisti por envol-

vimento em quatro assassinatos e o apenou 

com prisão perpétua, com isolamento diurno 

por um prazo de seis meses. Battisti foi o au-

tor dos disparos que matou o agente carcerá-

rio de Udine, Antonio Santoro, em 06 de junho 

de  1978. Assassinou a tiros o policial Andrea 

Campagna em 19 de abril de 1979, na cidade 

de Milão.

 Juris - O Brasil possui antecedentes histó-

ricos em abrigar (o� cialmente ou não) terroris-

tas e até criminosos de guerra.  A manutenção 

de Battisti no território nacional abre um pre-

cedente perigoso para que outros criminosos 

condenados em seus países peçam asilo polí-

tico?

A permanência de Cesare Battisti no ter-

ritório nacional é um incentivo à impunidade, 

tão escancarada diante de nossos olhos. Fica 

difícil se explicar perante a comunidade inter-

nacional. O Brasil é visto como o paraíso dos 

corruptos; o esconderijo preferido de tra� can-

tes de drogas e o lugar perfeito para explora-

ção sexual de menores. Uma verdade que dói 

muito.

  Juris - Como o senhor de� ne a atuação 

do Supremo Tribunal Federal no Caso Battisti?

Quando decidiu pela extradição, acatan-

do por maioria o irretocável voto do ministro 

relator Cezar Peluso, cumpriu seu papel de 

guardião da Constituição Federal. Infelizmen-

te, por ocasião do julgamento da obrigatorie-

dade ou não da extradição pelo Presidente da 

República foi fraco.  O relator Gilmar Mendes, 

durante a sustentação de seu voto, disse por 

diversas vezes que, se o Supremo não pode 

manter a palavra � nal em matéria de extradi-

ção, é melhor suprimir tal competência do Tri-

bunal, deixando-a tão somente para o âmbito 

do Poder Executivo. Uma ideia a ser estudada. 

Evitaria tantos desgastes.

Ao � nal, quando proclamou o resultado, 

o presidente Cezar Peluso disse o seguinte: “o 

presidente Lula descumpriu a lei e a decisão 

do STF”. O Supremo saiu enfraquecido do em-

bate, não se impôs como Corte Suprema da 

Nação neste emblemático caso. 

 Juris - A não concessão da extradição de 

Battisti pelo presidente Lula, em 31 de dezem-

bro de 2010, pode ser considerada uma afron-

ta ao Judiciário Brasileiro?

Como falei anteriormente, foi uma afronta 

sim, mas o próprio Supremo chancelou a não 

obrigatoriedade da  extradição. Aproveito e 

respondo com o texto do professor e jurista 

Paulo Brossard:"  Decretada a extradição pelo 

Supremo Tribunal Federal, deve o Presidente 

da República observar os termos do Tratado 

celebrado com o Estado requerente, quanto 

à entrega do extraditando".  O ex-presidente 

Lula errou em não extraditar. Isto nos causou 

muito muitos danos perante o mundo. Piorou 

muito a imagem do Brasil, que já não é boa 

na  questão  de combate  ao crime. A recente 

decisão italiana de devolver Henrique Pizzola-

to, condenado no escândalo conhecido como 

"Mensalão", foi uma "tapa de pelica" no rosto 

do Governo brasileiro que protege Battisti. O 

Brasil, ao contrário, escarrou no rosto das famí-

lias enlutadas na Itália.  

Juris - Como o senhor de� ne a atuação 

daqueles que se empenham em defender pu-

blicamente Battisti, a exemplo dos escritores 

Fred Vargas, Carlos Lungarzo e o ex-senador 

Eduardo Suplicy?

Estas defesas são pura  ideologia  polí-

tica. Abraçaram a causa e fazem questão de 

menosprezar as decisões judicias de um país 

democrático como a  Itália. Fred Vargas che-

gou ao absurdo de dizer em uma carta en-

viada ao STF que a prova testemunhal era de 

uma pessoa  perturbada  mentalmente:   "um 

testemunho, declarado pelos peritos muito psi-

cologicamente perturbado". Não cabe na ca-

beça do mais rude dos populares que um juiz 

de  direito  aceite  como prova o depoimento 

de  alguém  declarado mentalmente enfermo. 

É triste ver seus argumentos, nada conhecem 

dos  processos. Battisti teve  direito  a sagrada 

defesa. Seus advogados recorreram das deci-

sões condenatórias. Todas as provas estão nos 

autos. Todas as pessoas ouvidas nos processos 

foram identi� cadas, têm nome sim, bastando 

olhar a página 243 da sentença 76/88 da Corte 

de Milão, onde os juízes dizem que as provas 

testemunhais são concordantes com as colo-

cações dos acusados/arrependidos.

 Juris - A decisão da juíza federal Adverci 

Rates para deportar Battisti, atendendo pedi-

do do MPF, pode dar novos rumos ao caso?

Sim. Na decisão da magistrada está em 

discussão a  ilegalidade  do ato de concessão 

do Visto de Permanência no  Brasil, uma vez 

que ele não tem cidadania brasileira e nem 

é  refugiado  político. Na ação o MPF pediu a 

deportação e o pedido foi acatado pela ma-

gistrada. Transitada em julgado a sentença, 

Cesare Battisti será deportado do Brasil.Disse a 

juíza:  “No presente caso, trata-se, na verdade, de 

estrangeiro em situação irregular no Brasil, e que 

por ser criminoso condenado em seu país de ori-

gem por crime doloso, não tem o direito de aqui 

permanecer, e portanto, não faz jus à obtenção 

nem de visto nem de permanência.

Juris - Existe algum outro caso de reper-

cussão que o senhor pretenda investigar? Te-

remos um novo livro em breve?

 Sempre tive vontade de escrever sobre o 

caso do jornalista Pimenta Neves, que matou a 

tiros a jovem Sandra Gomide, mas ainda é um 

projeto. Quem sabe em breve posso me dedi-

car ao caso. Um algoz que � cou praticamente 

impune. Ao � nal quero dizer o seguinte: Cesa-

re Battisti não é o homem que ele diz ser. Ele é 

o homem que a Justiça da Itália tem convicção 

de de� nir: assassino e terrorista.

Vale, com certeza absoluta, a PALAVRA da 

Corte italiana

www.cecgp.com.br
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O Complexo de Pedrinhas,
Suas crises e convulsões, na visão de um agente penitenciário

Agente penitenciário, Vice-presidente do SINDESPEM
Monogra� a apresentada como trabalho de conclusão de curso de especialização.

A íntegra pode ser lida em www.cecgp.com.br

CÉZAR BOMBEIRO

1. INTRODUÇÃO

 O sistema penitenciário mara-

nhense tem sido motivo de discus-

sões entre diversos setores da so-

ciedade, tanto no âmbito estadual, 

quanto no âmbito nacional.  

 Observa-se um sistema decadente 

e bastante fragilizado, onde o poder 

público não encontra uma maneira 

plausível que minimize a delicada si-

tuação em que se encontra o sistema 

prisional maranhense.

 À luz da verdade, os estabele-

cimentos prisionais e penais foram 

construídos para abrigar aqueles que 

cometem crimes, mas com o avanço 

da criminalidade e a superlotação 

nas unidades prisionais e penais, per-

cebe-se que somente a construção 

de presídios já não é a solução mais 

viável para esse problema que tanto 

a� ige a sociedade.

 Hoje, o sistema penitenciário ma-

ranhense apenas aglomera pessoas 

(em galpões) causando uma superlo-

tação em todas as unidades prisionais 

existentes no Estado, sendo um dos 

motivos que causam rebeliões, fugas 

e mortes dentro desses presídios, pois 

os que ali se encontram cumprindo 

pena � cam ociosos e sem nada para 

fazer no decorrer do tempo, resultan-

do então no que é mais palpável para 

eles, ou seja, a violência extrema con-

tra funcionários e seus pares de cárce-

re e o intenso trá� co e uso de drogas.

 Dessa forma, faz-se necessário que 

o poder público adote medidas que 

sejam e� cazes e, que não sejam ape-

nas paliativas, mas que possam trazer 

a tranquilidade tanto para aqueles 

que se encontram encarcerados como 

também para a sociedade civil, pois é 

evidente que aqueles que estão hoje 

atrás das grades, um dia terão direito 

à liberdade e esse retorno à sociedade 

é um processo delicado, pois diz res-

peito à dignidade da pessoa humana 

e que diante de tais circunstâncias o 

Estado não oferece condições para 

garantir esse direito fundamental pre-

visto na Constituição da República Fe-

derativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

Portanto, a importância desta pesqui-

sa consiste na contribuição para o res-

peito à dignidade da pessoa humana, 

quer esteja encarcerada ou não, pois 

como rege a Carta Magna, todos têm 

direito à segurança, independente-

mente da classe econômica em que 

se encontra. Desse modo, é de grande 

importância que a sociedade civil por 

ser a mais prejudicada pela ine� cácia 

de uma segurança pública, tem inclu-

sive o direito de participar por meio de 

seus representantes legais das discus-

sões sobre esse tema que é de difícil 

solução, pois envolve, tanto fatores 

sociais como políticos.

 Adotando como parâmetro a es-

trutura prisional do Estado do Mara-

nhão, este trabalho tem por objetivo 

discutir as principais causas da falência 

do sistema prisional no referido Esta-

do, no que diz respeito à reabilitação 

de presos, apontando possíveis alter-

nativas capazes de aprimorar os me-

canismos ressocializadores da prisão e 

de manter os índices de criminalidade 

em níveis pelo menos, toleráveis.

 A� rma-se que a maioria das infor-

mações neste trabalho inseridas ad-

vêm da experiência pessoal do autor, 

enquanto agente penitenciário.

2. BREVE HISTÓRICO DO SIS-
TEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Proclamada a República em 1889, in-

tensi� cou-se a necessidade de promo-

ção da reforma na legislação criminal, 

mesmo porque já haviam se passado 

60 anos da promulgação do Código 

do Império e as suas leis � caram en-

velhecidas por não mais acompanhar 

a realidade.

 O Ministro da Justiça do Governo 

Provisório, Campos Sales, con� rmou 

o trabalho que havia sido con� ado a 
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Batista Pereira na preparação do novo 

Código. Em pouco tempo, o projeto foi 

estruturado e rapidamente entregue 

ao Governo, sendo submetido ao juízo 

de uma comissão presidida pelo pró-

prio Ministro da Justiça. Por decreto 

de 11 de outubro de 1890 foi aprova-

do, transformando-se em lei passando 

o Brasil a ter um novo Código Penal. 

Como foi feito às pressas, apresenta-

va vários defeitos técnicos, sendo por 

isso objeto de críticas, que contribu-

íram para abalar seu prestígio, o que 

di� cultou a aplicação do novo Código. 

(MOTA; BRAICK, 1997).

 Para solucionar o problema, o Po-

der Executivo fez um projeto para um 

novo Código. Depois de inúmeras ten-

tativas, em 1940 o projeto de� nitivo foi 

apresentado, sendo promulgado em 7 

de dezembro do mesmo ano, entran-

do em vigor na data de 1 de janeiro de 

1942.

 Mota e Braick (1997, p. 487) a� r-

mam que: 

Vicente Piragibe coligiu toda a legisla-

ção penal posterior ao Código de 1890 

e elaborou uma “Consolidação das Leis 

Penais”, obra de grande valor, pois faci-

litava a todos quantos tinham de inda-

gar qual direito penal estava vigente. 

Para fazer o Código de 1940, o legisla-

dor brasileiro inspirou-se em um Códi-

go Italiano, de 1930, chamado Código 

de Rocco, e também seguiu, como 

exemplo, o Código Suíço de 1937, para 

inúmeras soluções adotadas.

Embora elaborado durante regime di-

tatorial, o referido Código Penal uni� -

ca fundamentalmente, as bases de um 

direito punitivo democrático e liberal. 

Na parte geral do Código temos por 

base o princípio da reserva legal; o 

sistema de duplo binário; a pluralida-

de de penas privativas da liberdade; a 

exigência do início da execução para 

a con� guração da tentativa; o siste-

ma progressivo para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade; a sus-

pensão condicional da pena e o livra-

mento condicional. Na parte especial, 

dividida em onze títulos, a matéria se 

inicia pelos crimes contra a pessoa, 

terminando pelos crimes contra a ad-

ministração pública. Não há mais pena 

de morte e nem de prisão perpétua, e 

o máximo da pena privativa de liber-

dade é de 30 anos (LEAL, 2001).

 Em 1961, o Governo decidiu, pois, 

fazer uma reforma na legislação cri-

minal e solicitou a Nelson Hungria, 

Mestre do Direito Penal Brasileiro que 

a � zesse. Assim, modi� cou-se a Parte 

Geral, tendo como ponto marcante o 

abandono das medidas de seguran-

ça detentivas para imputáveis, sendo 

adotada a pena ou medida de segu-

rança, nos casos em que o agente é 

semi-imputável (LEITE, 1994).

 Juntamente com a nova Parte Ge-

ral do Código Penal foi promulgada a 

Lei de Execução Penal, Lei n.º 7.210, de 

11 de julho de 1984, sobre a qual abor-

daremos, de forma sucinta, em item 

posterior neste trabalho de pesquisa.

2.1 Prisão, pena e sistema pe-
nitenciário

É através da convivência com seus se-

melhantes, que o indivíduo se huma-

niza na convivência com determinado 

grupo social, entretanto, essa convi-

vência, às vezes, não se dá de forma 

harmônica, pois “[...] o homem não é 

absolutamente livre para fazer o que 

bem quiser.” (TELES, 2006, p. 1). Assim 

sendo, situações de con� ito, frequen-

temente acontecem. Desses con� itos, 

muitos não chegam a ser regulados 

pelas normas jurídicas, pois em muitas 

situações o controle social é regulado 

por instituições sociais, tais como: fa-

mília, escola, igreja. 

 Contudo, quando um comporta-

mento desviante ofende alguma das 

normas fundamentais da sociedade, 

faz-se necessária a interferência direta 

da lei como fundamento da Ordem So-

cial. Sobre esse assunto, Prado (2007, 

p. 103) a� rma que “O ordenamento 

jurídico se constitui em um complexo 

de normas funcionais reguladoras da 

vida em sociedade, dispondo de uma 

inenarrável gama de sanções a serem 

aplicadas aos desviantes”.

 Assim, a ação mais rigorosa desse 

ordenamento jurídico apresentada 

aos transgressores de qualquer norma 

de natureza penal, culminará em vá-

rias sanções, inclusive na privação da 

liberdade dos sujeitos.

 Não se pode desenvolver qualquer 

fala a respeito do sistema carcerário 
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sem antes discorrer sobre a origem 

da pena, uma vez que a existência do 

sistema penitenciário está ligada ao 

da pena imposta ao transgressor das 

normas sociais, constituídas juridica-

mente, tanto como castigo, quanto 

reparação do dano praticado à pessoa 

pertencente à sociedade.

De acordo com Garutti e Oliveira 

(2012, p. 3):

Etimologicamente não se pode preci-

sar com certeza a origem da palavra 

pena. Pode ser que sua origem seja 

latina POENA, signi�cando castigo, 

expiação, suplício. Ou ainda, PUNERE 

(por) e PONDUS (preso), no sentido 

de pesar, em face ao equilíbrio que 

se estabelecia pela balança da justi-

ça. Também poderia ter origem nas 

palavras gregas PONOS, POINÉ, DE 

PENOMAI o qual tem por signi�cado a 

noção de trabalho, fadiga, sofrimento 

e EUS, de expiar, fazer o bem, corrigir, 

ou no sânscrito (antiga língua clássica 

da Índia) PYNIA, com ideia de pureza 

ou virtude. Existem ainda aqueles que 

acreditam ser a pena derivada da pa-

lavra ULTIO empregada, na Lei das XII 

Tábuas para representar castigo como 

retribuição pelo mal praticado a quem 

desrespeitar a ordem estabelecida. A 

expressão pena também é apresenta-

da como derivada do fato de quando 

um juiz fosse sentenciar alguém se uti-

lizava de uma pena de pavão, que era 

umedecida na tinta, e assim, utilizada 

na escrita para �xar a pena (o castigo). 

Ainda na antiguidade, o Egito utilizava 

a expressão como contrapeso na ba-

lança dos abusos dos comerciantes, 

cujo julgamento era feito antes do 

enterro. Esse é o julgamento de Maat 

(que signi�ca pena) de que trata o Li-

vro dos Mortos do Egito.

Conceituar um termo é uma tarefa ár-

dua, porque o conceito é tudo aquilo 

que a racionalidade concebe com a 

construção sobre o conceito ou de�-

nição de alguma ideia, que neste caso 

de�ne a expressão: pena. Assim, aqui 

se concebe a noção do termo “pena” 

como a consequência jurídica, a qual 

se impõe ao transgressor das normas, 

que tem como consequência a di-

minuição de bens jurídicos ao autor 

imputável de fatos descrito na norma 

jurídica como crime.

 No que concerne a prisão, o senso 

comum é de que o encarceramento 

seja o instrumento disponível pelo Es-

tado para proteger a sociedade de in-

divíduos que, pela prática de infrações 

possam colocar ou de fato coloquem 

em risco o equilíbrio e a segurança 

da vida em comunidade. Entretanto, 

a realidade que tem sido denunciada 

é de que a prisão cumpre �nalidades 

incompatíveis com as propostas de 

reintegração social do infrator e de 

controle da criminalidade. Ao contrá-

rio, durante o período de segregação, 

os apenados são preparados para prá-

tica de crimes mais graves e por um 

alto custo operacional para o Estado.

 Os grupos criminosos que se for-

mam na comunidade carcerária man-

dam e desmandam na organização 

dos presídios. As péssimas condições 

de higiene, alimentação, assistência 

médica e jurídica aumentam a revolta 

dos presos. A ingerência do Estado, a 

corrupção e o mau preparo de funcio-

nários públicos agravam o problema, 

tornando o ambiente prisional incom-

patível com as �nalidades previstas 

pela lei.

3. O SISTEMA PENITENCIÁRIO 
DO MARANHÃO

Na maioria das Unidades Prisionais do 

Estado do Maranhão, o alojamento 

destinado aos servidores da seguran-

ça encontra-se em péssimo estado de 

conservação, apresentando umida-

de nos banheiros, desbotamento das 

paredes, pisos comprometidos, ins-

talações elétricas e hidráulicas dani�-

cadas; assim como estão em situação 

precária, as camas, os colchões e os 

armários.

 Com relação às celas dos presos 

das unidades prisionais, estas se apre-

sentam em péssimas condições de uso 

com vários agravantes, dentre os quais 

se destacam: a ausência de ilumina-

ção, alta umidade, presença de ratos 

e insetos, o que caracteriza essas celas 

como locais desumanos.

 Quanto às permanências, os ga-

binetes dos diretores, assim como os 
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demais setores destinados ao serviço 

Social, sala de Psicólogo, salas de Ser-

viços Administrativos, estas necessi-

tam sem exceção de reparos nos que-

sitos referentes às instalações elétricas, 

hidráulicas, pisos, tetos e pinturas nas 

paredes, principalmente, serviços de 

manutenção de forma geral.

 Com relação às condições de tra-

balho é visível a carência de funcioná-

rios quali�cados para as áreas técnicas, 

administrativas e de segurança, tais 

como: médicos, odontólogos, enfer-

meiros, psicólogos, assistente sociais, 

advogados, terapeutas, agentes admi-

nistrativos, digitadores dentre outros. 

Na área de segurança em que se des-

taca um grande dé�cit de agentes e 

inspetores penitenciários com relação 

ao efetivo da população carcerária.

 Outro quesito importante é a au-

sência de viaturas, escassez de armas, 

munições, equipamentos de seguran-

ça e de informática, arquivos, móveis 

para escritório etc. Sendo também im-

portante frisar, que deve ser adotado 

o uso de fardamento para os presos 

e identi�cação para os servidores em 

serviço, dando destaque para agentes 

e inspetores penitenciários.

 No que tange á rotina dos presos, 

há carência da implantação de proje-

tos destinados ao combate da ociosi-

dade nas áreas destinadas às o�cinas 

e quadras esportivas para que seja 

possível o incentivo às práticas do 

trabalho, da educação, dos esportes e 

de lazer, também ao cumprimento da 

pena de reclusão ou detenção.

4. A CRISE NO COMPLEXO PENI-
TENCIÁRIO DE PEDRINHAS

O sistema carcerário do Maranhão 

vem sendo foco de uma crise que apa-

rentemente não tem �m, pois cada vez 

mais aumenta a violência dentro de 

seus presídios. 

 Vê-se que o Estado apenas aglo-

mera uma grande quantidade de 

pessoas em um mesmo local, sem en-

contrar uma maneira de proporcionar 

uma ocupação (trabalho ou estudo) 

para os que ainda se encontram cum-

prindo as reprimendas penas com a 

falta de atividades laborais e educati-

vas e, juntamente com a superlotação 

em todos os presídios maranhenses, 

no que contribui bastante para o caos 

existente no sistema prisional estadual 

(VER ANEXO E).

 Mediante tais circunstancias, au-

menta a animosidade entre os presos, 

o que se manifesta através de revol-

tas, brigas, rebeliões, motins e deze-

nas de assassinatos no interior desses 

presídios. 

 Acontece que os presos que ali es-

tão cumprindo penas �cam ociosos, 

resultando no que é mais palpável 

para eles, ou seja, o uso de entorpe-

centes e o intenso trá�co de drogas, 

tanto intramuros como extramuros.

 Assim sendo, há uma busca inces-

sante para restabelecer a segurança 

de dentro e fora dos presídios mara-

nhenses, espera-se que a Administra-

ção Pública estabeleça diretrizes e so-

luções imediatas, através de políticas 

de segurança pública voltadas para o 

sistema prisional que produzam bons 

resultados, pois na prática o proble-

ma é bem mais complexo do que se 

imagina, resultando assim em gastos 

excessivos para os cofres públicos e 

não trazendo nenhum benefício para 

a sociedade.

 É quase consenso, que a sociedade 

não encontra mais credibilidade nos 

órgãos que deveriam promover a se-

gurança pública, pois a cada dia cres-

ce a violência e a criminalidade, não 

sendo observada nenhuma e�cácia 

nas medidas cautelares adotadas pela 

Administração Pública, no que diz res-

peito à contenção desses problemas.

 A crise no Sistema Penitenciário 

do Estado do Maranhão se alastrou 

por conta de três fatores primordiais: 

a falta de investimento por parte do 

Governo do Estado, a terceirização do 

Sistema Prisional e a perda do controle 

das Unidades Prisionais por parte da 

SEJAP.

 Essa terceirização foi malé�ca para 

o Sistema Penitenciário e, consequen-

temente,  para o Estado do Maranhão 

em todos os sentidos, primeiro que 

onerou  demais os cofres públicos, 

onde o Governo do Estado paga para 

a empresa privada aproximadamente 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada 
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monitor e R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

por cada vigilante  e esses pro�ssio-

nais recebem em média um salário de 

aproximadamente R$ 800.00 (oitocen-

tos reais) e, em segundo lugar por falta 

de cuidados na contratação dessa mão 

de obra, onde não se sabia quem es-

tava sendo contratado para trabalhar 

no Sistema Prisional e com um baixo 

salário. Esses fatores acabaram contri-

buindo de forma signi�cativa para o 

aumento de entrada de objetos ilícitos 

nas Unidades Prisionais, tais como, ce-

lulares, chips, carregadores para celu-

lares, substancias entorpecentes e até 

armas de fogo, o que também contri-

buiu de forma direta para o descontro-

le dentro das Unidades Prisionais.

 Em 2013, já tínhamos um cenário 

propicio aos fatos desagradáveis e 

cruéis que ocorrera no Sistema Peni-

tenciário do Estado, com a fragilidade 

da segurança interna das Unidades 

Prisionais, pela a falta de Agente Pe-

nitenciário, a segurança interna em 

grande parte já era feita por monito-

res da Empresa VTI e por vigilantes da 

Empresa Atlântica e em quase todas as 

Unidades Prisionais os Agentes Peni-

tenciários estavam reduzidos a 1 ou 2 

Agentes por plantão, e junta-se a tudo 

isso a vinda de um Secretário de Esta-

do que nada fez para contornar os pro-

blemas e ao contrário, aumentou mais 

ainda, menosprezou e desrespeitou  

a categoria  de Agente Penitenciário, 

onde queria imputar as mazelas do 

Sistema Prisional a essa honrosa clas-

se, colocando nas direções das Unida-

des Prisionais pessoas sem capacidade 

técnica e psicológica para dirigi-las o 

que contribuiu com a permissividade 

de ilicitudes dentro das Unidades Pri-

sionais por partes dos presos, onde os 

presos tinham todo o tipo de regalias, 

transgrediam as leis dentro dessas 

Unidades Prisionais e não havia ne-

nhum tipo de ação punitiva. 

 Ao contrário do relatado, os presos 

�cavam soltos dentro dos blocos das 

Unidades Prisionais ao ponto de não 

saberem o real quantitativo de presos 

dentro dessas Unidades Prisionais e 

com esse cenário, desencadeou-se a 

maior crise do Sistema Penitenciário 

Maranhense, sendo mais de 60 (ses-

senta) presos mortos, várias rebeliões, 

inúmeras fugas espetaculares por 

meio de túneis, derrubada de muros 

das Unidades Prisionais, enfrentamen-

to de facções rivais dentro das Unida-

des Prisionais até com arma de fogo  e 

tendo como consequências, Unidades 

Prisionais depredadas, patrimônio pú-

blicos  dilapidados e o pior, Agentes 

Penitenciários que quase perderam 

suas vidas em que muitos foram feri-

dos até por armas de fogo e um moni-

tor foi assassinato com tiro de revólver 

pelos presos (VER ANEXO H).

 A crise do Sistema Penitenciário do 

Estado se deu por pura falta de gestão 

e irresponsabilidade por parte do Se-

cretário e do Governo do Estado, onde 

não fez investimentos no Sistema nem 

em infraestrutura e nem em material 

humano, onde não teve o devido cui-

dado de colocar pessoa com capaci-

dade e responsabilidade para gerir o 

sistema, permitindo que se instala um 

antro de corrupção e cabide de em-

prego e favores da SEJAP em prol de 

governança e favores políticos. 

 A verdade é que no âmbito do 

Sistema Prisional do Estado do Mara-

nhão, o próprio Estado é o maior vio-

lador dos direitos humanos, pois viola 

os direitos dos presos quando não pro-

porciona a eles local digno para que 

possam cumprir suas penas com dig-

nidade, viola os direitos dos familiares 

dos presos e das pessoas que visitam 

as Unidades Prisionais com revistas 

vexatórias e constrangedoras, viola os 

direitos do cidadãos quando permite 

tantas mortes e fugas assombrando a 

população que �ca com medo de mais 

e mais marginais soltos nas ruas e por 

�m, viola os direitos dos Servidores do 

Sistema Penitenciários, onde não lhe 

dá as condições mínimas para que es-

ses pro�ssionais possam desenvolver 

seus trabalhos com segurança e digni-

dade. 

 É por isso que o Estado do Mara-

nhão e o Estado Brasileiro estar res-

pondendo processo na OEA e na ONU 

por ser o Estado, ou seja, o pais que 

mais viola os direitos humanos dentro 

do cárcere.

A violência no sistema penitenciário 

de Pedrinhas

5. Rebeliões, fugas e motins

Rebeliões no Complexo Penitenciário 

de Pedrinhas, em São Luís, segundo 
1Martins  apud Rodrigues (2013): 

[...] é mais uma evidência do absolu-

to descontrole do sistema carcerário 

maranhense [...] o sistema prisional 

não está apto a enfrentar e coibir ten-

tativas de fugas e rebeliões. Situação 

que levou o Conselho a recomendar a 

construção de unidades prisionais no 

interior do Estado e a contratação de 

agentes penitenciários.

Encontram-se dentre os crimes come-

tidos durante rebeliões em presídios: 

sequestros com reféns, homicídios, 

lesões corporais, resgates de presos, 

danos ao patrimônio público, evasões 

mediante violência, torturas, motins, 

facilitações de fugas e fugas em si den-

tre outros.

1 Douglas de Melo Martins. Coordena-

dor do Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Siste-

ma de Execução de Medidas Socioeducativas 

(DMF) do CNJ.
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 Até novembro de 2014, aconte-

ceram nos presídios maranhenses, os 

seguintes fatos considerados: tentati-

vas de rebeliões, tentativas de fugas, 

rebelião, motins, princípios de motins 

e fugas.

As fugas fazem parte do dia a dia de 

uma Unidade Prisional e o preso tem 

a prerrogativa de tentar fugir ou fugir, 

cabendo ao corpo de segurança das 

Unidades Prisionais evitar tais aconte-

cimentos.

 O que está fora do contexto nes-

ses dois últimos anos não são as fu-

gas e mortes no Sistema Prisional; e 

sim, essa grande quantidade de fugas, 

aproximadamente 200 (duzentos) pre-

sos fugiram das Unidades Prisionais e 

mais de 80 (oitenta) presos já morre-

ram no Sistema Prisional do Estado do 

Maranhão por pura irresponsabilidade 

e falta de Gestão por parte da SEJAP 

e do próprio Governo do Estado que 

não � zeram os investimentos neces-

sários para que se tenham Unidades 

Prisionais com estrutura física que di-

� cultasse as ações malé� cas dos pre-

sos com muro de contenção em seu 

entorno, número maior de guaritas 

de vigilância e essas guaritas providas 

de pessoas gabaritadas para proteger 

o entorno dessas Unidades Prisionais 

como já fora em outras épocas, quan-

do essas guaritas eram ocupadas por 

Policiais Militares, um corpo de Segu-

rança formado por Agentes Penitenci-

ários com número su� ciente e com os 

aparatos que a categoria precisa para 

desenvolver seus trabalhos com digni-

dade e segurança, com serviço de inte-

ligência para poder antever aos fatos e 

poder se antecipar aos atos dos presos 

e também com um serviço de monito-

ramento para que haja diariamente e 

“em loco”, as ações dos presos e com 

isso sejam evitadas as fugas e mortes 

de presos dentro das Unidades Prisio-

nais em todo o Estado do Maranhão. 

 Mas, o que verdadeiramente acon-

teceu durante esses últimos anos, é 

que o Governo do Estado por meio 

da SEJAP fez tudo ao contrário do que 

era para ser feito, o serviço de inteli-

gência que em outras épocas, mesmo 

com de� ciência, funcionava, porém foi 

extinto; às guaritas de vigilâncias que 

eram ocupadas por Policiais Militares, 

passaram a ser ocupadas por Vigilan-

tes de Empresa privada; o número de 

Agentes Penitenciários mesmo muito 

aquém do ideal, mas munido de in-

formações do serviço de inteligência, 

ainda assim evitou inúmeras fugas e 

mortes, também fora diminuído gra-

dativamente e até foi criado um servi-

ço de monitoramento, mas foi tão ín� -

mo que não deu resultado satisfatório. 

 O não serviço satisfatório de mo-

nitoramento, a extinção do serviço de 

inteligência, as guaritas de vigilância 

das Unidades Prisionais sendo ocupa-

das por Vigilantes da Empresa Atlânti-

ca, a segurança interna sendo feita por 

pessoas de uma empresa privada de 

nome VTI e a diminuição dos Agentes 

Penitenciários dentro das Unidades 

Prisionais enfraqueceram a segurança 

interna dessas Unidades Prisionais e 

veio, a galope, essa terceirização que 

proporcionou o aumento considerável 

da entrada de objetos ilícitos dentro 

das Unidades Prisionais e contribuiu 

de forma direta para as ações malé� -

cas dos presos, proporcionando assim, 

a grande quantidade de fugas e mor-

tes, fugas essas espetaculares, com 

grandes quantidades de túneis, que 

hoje, o terreno embaixo das nossas 

Unidades Prisionais em muitas delas 

mais parecem um “queijo Suíço” de 

tantos buracos, fugas em massa pela 

derrubada de muros e outras tantas 

fugas pelas guaritas de vigilância por 

falta de vigilantes.

 É triste a situação do Sistema Pri-

sional do Estado do Maranhão, a falta 

de Unidades Prisionais dignas para 

manter o preso, preso, mas com digni-

dade, provida de aparato de vigilância; 

a não realização de concurso público 

para contratar Agentes Penitenciários 

com o quantitativo correto para que a 

segurança interna e externa das Uni-

dades Prisionais, assim como as gua-

ritas de vigilância, o monitoramento 

junto com um serviço de inteligência 

seja realizados por Agentes Penitenci-

ários e esses Agentes terem as devidas 

condições para desenvolver seus tra-

balhos para dar segurança aos presos, 

aos visitantes e aos Servidores Peni-

tenciários, fatos desagradáveis como 

os ocorridos continuaram acontecen-

do com bastante frequência. É preciso 

que o Governo do Estado dote a SEJAP 

de pessoas quali� cadas e conhecedo-

ras do Sistema Penitenciário do Estado 

para que sejam realizadas as ações e 

poder proporcionar ao Agente Peni-

tenciário fazer seu trabalho com digni-

dade e segurança e só assim pode-se 

evitar tais eventos desagradáveis que 

Ministro da Justi ça José Eduardo Cardozo:
perplexidade.
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acontecem no Sistema Prisional do Es-

tado do Maranhão.

5.1 Mortes

Mediante dados informados pelo Sin-

dicato dos Servidores do Sistema Pe-

nitenciário do Estado do Maranhão 

(SINDSPEM) até o mês de dezembro 

do ano de 2014, contabilizaram-se 

28 (vinte e oito) mortes nos presídios 

maranhenses, o que pode ser deta-

lhadamente conhecido, conforme as 

informações a seguir: datas, nomes 

e apelidos dos detentos, locais dos 

acontecimentos e causas das mortes 

(QUADRO 7):

5. 2 Desaparecimento de presos

No dia 03 de maio de 2013 foi rea-

lizada uma reunião pela Comissão de 

Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias da Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão para ouvir várias 

denúncias de crimes que ferem direi-

tos e a dignidade humana. 

 Apesar da comissão ser composta 

por sete parlamentares titulares, esti-

veram presentes, apenas a Deputada 

Eliziane Gama, Presidenta e o Depu-

tado Bira do Pindaré. Houve neste dia, 

uma denúncia realizada pela senhora 

Maria da Conceição Silva Rabelo, geni-

tora de Ronalton Silva Rabelo, 32 anos, 

procedente da comarca de Santa Inês, 

que há sete meses se encontrava reco-

lhido ao presídio São Luís II, indiciado 

em processo por assalto. 

 A mãe do citado presidiário este-

ve no dia 05 de abril para uma visita 

normal, uma vez que ele já estava 

ciente que seria posto em liberdade 

até o dia 11 desse mesmo mês. A sra. 

Maria da Conceição não conseguiu 

falar com seu �lho, mediante a in-

formação de que estava cumprindo 

uma pena interna com a proibição de 

não receber visita. No dia 11, já com 

o alvará da juíza Larissa Tupinambá, 

a mãe chegou ao complexo peniten-

ciário com muita apreensão devido 

aos 05 (cinco) assassinatos ocorridos 

dentro do cárcere em uma rebelião. 

Não lhes forneceram maiores infor-

mações e a encaminharam para ver 

se o �lho não era um dos mortos 

dentro do presídio. 

 Já no Instituto Médico Legal 

(IML), ela examinou todos os corpos 

e em nenhum reconheceu o seu �lho. 

Como até aquele momento não teve 

qualquer informação do �lho, a SE-

JAP, através do seu Secretário chegou 

a insinuar que houve uma facilitação 

de fuga por servidores penitenciários 

e que ele teria fugido, ela não aceitou 

a justi�cativa, uma vez que ele sabia 

que seria posto em liberdade e não 

teria qualquer vantagem em fugir 

para se complicar. A senhora Maria 

da Conceição Silva Rabelo disse à 

Deputada Eliziane Gama, que ouviu 

várias versões sobre o destino dado a 

seu �lho, mas preferiu não tomar co-

nhecimento, observando que a res-

ponsabilidade no seu entendimento 

estava com o Sistema Carcerário, que 

tinha a custódia do seu �lho.

 A verdade é que o Complexo Pe-

nitenciário de Pedrinhas é um cor-

redor da morte e que tem se cons-

tituído com referência para muitas 

rebeliões, mortes e fugas em presí-

dios por todo o país, que diga a Or-

ganização dos Estados Americanos 

(OEA) e a Organização das Nações 

Unidas (ONU).

6. Omissão das entidades 
sociais e da imprensa.

 A omissão de algumas entidades 

como Poder Judiciário, Ministério 

Público, OAB, Sociedade Maranhen-

se de Direitos Humanos, Pastoral 

Carcerária, Igrejas Católica e Evangé-

lica, Poder Legislativo e parte da Im-

prensa, contrasta com a posição do 

SINDSPEM, a única instituição a não 

se calar (VER APÊNDICE A). As outras 

se omitiram com fatos concretos. 

 E por quê? Porque não chamaram 

o secretario para se explicar sobre as 

barbáries; parece que eles tinham in-

teresses em se abster e não chamar 

o Estado a responsabilidade e por 

quer criaram o comitê de gestão in-

tegrada de pouco ou nada adiantou 

se com os fatos continuou a ocorrer 

a se matando e tendo fugas e rebeli-

ões e até o acordo que foi feito para 

construir as unidades prisionais não 

foi realizado e por quer que essas en-

tidades que compões esses colegia-

dos não tiveram a coragem de cobrar 

da governadora, o único motivo que 

criaram esse comitê de gestão foi 

para que não houvesse a intervenção 

federal no Sistema Penitenciário do 

Maranhão por quer havia interesses 

políticos, e por quer o juiz da Vara de 

Execução Penal, não tomou as provi-

dencias e por quer o Juiz da Vara de 

Execução Penal foi para o jornal as 

televisões e para as radio, acusar o 

sindicato sem ter prova e o problema 

era para solucionar o problema do 

sistema penitenciário era para o juiz 

ingressar com uma ação contra o Es-

tado pedindo a solução das matan-

ças e não ir na defender o Secretario 

inoperante e quando desfenestaram 

o secretario por que eles se silencia-

ram são coisa que precisam ser anali-

sado e cobrado. 

 No momento que no Brasil a 

política dos Estado voltado para as 

unidades prisionais é acabar com a 

terceirização aqui no Maranhão esta-
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mos na contra mão tirando o pessoal 

preparado quali�cado para se ter-

ceirizar com o objetivo de favorecer 

a corrupção através da politicagem 

com os contratos ilícitos com as em-

presas, superfaturando os devidos 

valores e pagando os monitores o 

valor de um mil reais e que a mesma 

empresa recebe por monitor e vigi-

lante cinco mil reais.

7. CONCLUSÃO

 A crise no Sistema Penitenciário 

Maranhense ECLODIU, aproximada-

mente, no mês de setembro do ano 

de 2013 e vem se prolongando até 

hoje, sem que o poder público en-

contre soluções para o problema. 

 Essa crise está, basicamente, con-

centrada no Complexo Penitenciário 

de Pedrinhas, bairro da zona rural da 

capital de São Luís, onde se encon-

tram localizados várias unidades pri-

sionais, como: Penitenciária de Pedri-

nhas, Centro de Detenção Provisória 

de Pedrinhas, Central de Custódia de 

Presos de Justiça de Pedrinhas, Casa 

de Detenção, Presidio de São Luís, 

Penitenciária Feminina e Centro de 

Triagem e o Presídio São Luís III.

 Há uma guerra de�agrada por ter-

ritórios e pelo comando do trá�co de 

drogas que vem se alastrando, tanto 

fora como dentro das unidades pe-

nais e prisionais, onde encontram for-

ças (recursos �nanceiros) no trá�co 

de drogas. Esta violência sem limites 

se concentra nos bairros da grande 

área metropolitana da cidade de São 

Luís abrangendo também os municí-

pios de São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa.

 Por existir dentro dos presídios da 

capital, a aglomeração de presos de 

várias regiões do Estado, como tam-

bém de várias localidades de São Luís, 

fazendo com que essa problemática 

tenha como consequência mortes, 

contendas e brigas internas entre os 

presos que ali se encontram cumprin-

do penas e que alguns se intitulam 

“chefes” de facções criminosas, que 

por sua vez, ainda conseguem co-

mandar o trá�co de drogas de dentro 

dos presídios, evidenciando assim, a 

fragilidade em que se encontra a se-

gurança dos presídios existentes.

 No intuito de superar a crise no 

sistema penitenciário, a maneira que 

a Administração Pública encontrou 

para resolver a situação caótica em 

que se encontra o sistema carcerário 

foi a construção e reforma de presí-

dios, mas muito embora essa mesma 

medida tenha sido adotada no ano 

de 2007, quando foi construído o 

CDP, edi�cado para ser um presídio 

de segurança máxima, este não pro-

duziu muita e�cácia, pois o índice de 

violência (mortes, rebeliões e fugas) 

não acabou e também não diminuiu, 

ou seja, aumenta a cada dia, sendo 

que hoje, este mesmo presídio se en-

contra bem mais deteriorado do que 

os demais. 

 Percebe-se então, que a manei-

ra como o poder público encontrou 

para solucionar o problema não sur-

tiu o efeito desejado e nem foi su-

�ciente para conter o avanço dessa 

criminalidade, tampouco serve para 

combater o crime organizado de 

dentro e de fora dos presídios mara-

nhenses, tendo como consequência 

o re�exo negativo na segurança pú-

blica, onde a sociedade �ca à mercê 

de cruel e total criminalidade.

 Assim, a realidade atual dos pre-

sídios do Maranhão está longe de al-

cançar o objetivo ressocializador que 

tem a pena. As condições precárias 

e a superlotação carcerária que con-

tribuem para que as penas tenham 

sentido inverso ao que se busca, que 

seria a reinserção social, e o não co-

metimento, pelos mesmos indivídu-

os, de novos crimes ao retornarem 

para a sociedade.

 Com a superlotação das peni-

tenciárias, não está sendo cumprido 

também o que dispõe a LEP em seu 

artigo 88, que prevê a cela individual 

ao condenado, e também, que o local 

seja adequado às condições humanas. 

Ainda acerca da lotação dos estabele-

cimentos penais, a LEP prevê em seu 

artigo 85 que “O estabelecimento pe-

nal deverá ter lotação compatível com 

a sua estrutura e �nalidade”.

 Ou seja, não se respeita a lei que 

deveria regulamentar a ressocializa-

ção do preso, fazendo portanto, que 

o caráter de ressocialização da pena 

seja por completo desvirtuado. As 

atuais condições físicas do sistema 

penitenciário maranhense acarretam 

problemas muito maiores, que tem 

como expoente a má acomodação 

dos presos e a própria di�culdade de 

convivência entre eles. Pior ainda, é 

a convivência de presos de baixa ou 

nenhuma periculosidade com pre-

sos altamente perigosos, transfor-

mando os presídios em “Escolas do 

Crime” o que agrava a crise carcerá-

ria no Maranhão.
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Diretor da Esdep/MA:
"Cursos de Especialização serão oferecidos aos 

Defensores da Capital e do Interior."

O diretor da Escola Superior da De-

fensoria Pública estadual (Esdep/MA), 

defensor público Marcos Vinicius Cam-

pos Fróes, participou da 1ª Reunião Ordi-

nária de 2015 da Comissão Especializada 

das Escolas Superiores e Centros de Estu-

dos do Condege, que ocorreu nos dias 05 

e 06 de março, na Defensoria Pública de 

São Paulo.

Para Marcos Fróes, a participação na 

reunião foi bastante positiva. “Na ocasião, 

foi apresentado e disponibilizado às es-

colas superiores das Defensorias curso de 

especialização em Direito e Assistência 

Jurídica voltado a defensores públicos, 

que ocorrerá na modalidade de ensino a 

distância. O curso deverá alcançar todos 

os defensores públicos do estado, inclu-

sive os do interior”, a� rmou o defensor 

maranhense.

Criada no início do ano de 2014, a 

Comissão é responsável por estreitar 

trabalhos, trocar informações ligadas às 

diferentes Escolas e Centros de Estudos, 

bem como implementar estratégias de 

fortalecimento e evolução das institui-

ções. A reunião em São Paulo contou 

com a presença de diversos diretores de 

escolas de Defensorias Públicas do Brasil: 

MA, PI, MG, RJ, RO, AM, BA e MS.

Na oportunidade, foi aprovado o ca-

lendário para as próximas reuniões do 

ano e discutida a proposta de uma re-

vista nacional, a elaboração de ensino a 

distância para curso de especialização 

voltado a defensores públicos do país, 

dentre outros assuntos. Também foi rea-

lizada a eleição da nova presidência da 

comissão. Por unanimidade, a diretora da 

Escola Superior da Defensoria Pública de 

Mato Grosso do Sul foi eleita presidente 

e o diretor da Edepe/SP, vice-presidente.

Durante as discussões, a comissão demonstrou interesse em conhecer projetos 

da Edepe/SP com o objetivo de trocar experiências. Nessa perspectiva, os membros 

da comissão puderam conhecer o curso de formação continuada e ouvir a exposição 

do defensor público Gustavo Augusto Soares dos Reis sobre o projeto de educação 

em direitos “Defensores Populares”, promovido pela EDEPE em anos anteriores.

Fonte: EDEPE/SP com informações da Ascom DPE/MA

• Audiência Pública em Imperatriz

• Lançamento de livro• Audiência Pública em Imperatriz

• Comemoração ao Dia Internacional da Mulher



REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br 65

Defensoria Pública

Lançamento do livro do Defensor Público Pablo Camarço de Oliveira, titular do Núcleo Regional da 
DPE foi muito prestigiado pela categoria.

EM IMPERATRIZ

A Defensoria Pública do Estado (DPE/

MA), por meio de sua Ouvidoria Geral, 

reuniu, em Imperatriz, representantes da 

sociedade civil e de movimentos sociais 

para estabelecer um canal de diálogo com 

a população local, com vistas a fundamen-

tar o planejamento estratégico da institui-

ção para os próximos anos. Realizada na 

DPE realiza curso de Media Training para Defensores e Servidores

Por conta da demanda crescente de 

solicitações da imprensa por entrevistas, 

informações e esclarecimentos sobre fatos 

e acontecimentos relacionados à Defen-

soria Pública do Estado (DPE/MA), a Escola 

Superior da instituição realizou o primeiro 

treinamento de mídia, que contou com a 

participação de muitos defensores públicos 

e servidores. O objetivo do curso foi ofere-

cer ferramentas adequadas à construção de 

um bom relacionamento com os veículos de 

comunicação do estado, a partir da prepara-

ção de porta-vozes aptos a contribuir com 

o fortalecimento da imagem da Defensoria 

perante a sociedade.

O treinamento dividido em duas etapas, 

a teórica e a prática, teve início pela manhã, 

com as boas-vindas do subdefensor Werther 

Lima Junior, do diretor da Escola Superior da 

Defensoria Pública (Esdep/MA), Marcos Vi-

nicius Fróes, e do presidente da Associação 

de Defensores Públicos do Maranhão (Adpe-

ma), Joaquim Neto, no auditório da institui-

ção de ensino, no São Francisco. Também 

compuseram a mesa de abertura da ativida-

de, a ouvidora da DPE/MA, Rosicleia Costa, e 

o instrutor do curso, Rafael Telles. 

Os gestores falaram da importância da 

realização do curso para garantir aos pro-

� ssionais que integram os quadros da instituição 

a preparação e a desenvoltura de quem precisa 

de exposição na mídia. “Teremos ao longo deste 

dia uma ótima oportunidade de conhecermos um 

pouco mais sobre esse universo, visto que se trata 

de uma relação que precisa ser mantida de forma 

saudável, e que muitos benefícios podem nos trazer, 

aproximando ainda mais a instituição dos nossos 

assistidos”, destacou Werther Junior, ressaltando a 

parceria existente entre a gestão e a Assessoria de 

Comunicação da DPE/MA, coordenada por Socor-

ro Boaes. Presente ao evento, a jornalista falou do 

trabalho de relacionamento com a mídia mantido 

pelo setor, ressaltando experiências e impressões de 

quem lida com a área diariamente.   

Para Marcos Fróes, a escolha do tema para abrir 

o I Ciclo de Formação de Defensores Públicos de 

2015 é bastante oportuna, fruto de uma demanda 

veri� cada no dia a dia da instituição. “A Escola Supe-

rior, sempre atenta às necessidades de quali� cação 

pro� ssional de defensores e servidores, tem a satis-

fação de abrir a programação de cursos deste ano 

com um treinamento atual e necessário para que 

Câmara de Vereadores do município, a audi-

ência foi prestigiada por defensores públicos 

de Imperatriz e de Açailândia, representantes 

sindicais, militantes do Movimento Sem Terra 

(MST), representantes da OAB, vereadores, 

dentre outros segmentos.

Comandado pela defensora geral, Maria-

na Albano de Almeida, o evento contou com 

a presença do subdefensor geral, Werther 

Lima Junior, e do corregedor da DPE/MA, 

Antônio Peterson Leal, que na oportunidade 

falaram sobre as suas respectivas atuações 

institucionais. A vice-presidente da Associa-

ção de Defensores Públicos Estaduais, Clari-

ce Viana Binda, também esteve presente e 

destacou a importância da audiência para 

fortalecimento da missão da Defensoria.
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nós estejamos cada vez melhor preparados para 

transmitirmos a nossa mensagem de forma mais 

clara e objetiva”, disse, lembrando que o treina-

mento não apenas repassa conhecimento como 

estimula habilidades e atitudes. O treinamento 

contou ainda com a participação de represen-

tantes de movimentos sociais, por intermédio 

da Ouvidoria.

Durante a capacitação, também conheci-

da como media training, o consultor empre-

sarial e coach Rafael Telles abordou aspectos 

como a construção da imagem da instituição, 

organização do discurso, preparo de entrevis-

ta, com dicas e técnicas de como falar para os 

diferentes tipos de mídia. Na parte da tarde, 

houve a gravação de simulação de entrevistas. 

“Saber se expressar é uma necessidade do ser 

humano, por isso a importância de nos comu-

nicarmos bem, de sermos entendido. Para a 

Defensoria Pública, isso ainda é mais necessário 

por estarmos tratando de uma instituição que 

tem um papel social de grande relevância e que, 

portanto, pressupõe uma comunicação e�ciente 

com o seu público alvo. Mas o fato é que mesmo 

para agentes públicos, e no caso dos defenso-

res, habituados à exposição, a falar em público, 

atender a uma demanda da imprensa não é fácil. 

Nesse treinamento, mas do que ensinar técni-

cas e repassar dicas, a nossa intenção é ajudar 

a construir um relacionamento profícuo”, frisou.  

DEFENSOR MARANHENSE TOMA POSSE 
NO CARGO DE PRESIDENTE DA ANADEP

O defensor estadual Joaquim Gonzaga Neto foi empossado no 
cargo de presidente da Associação Nacional dos Defensores Públi-
cos (Anadep), biênio 2015-2017, em solenidade realizada na últi-
ma semana, em Brasília. Ele é o primeiro maranhense a assumir o 
cargo. Também foram empossados os defensores públicos Gabriel 
Furtado, como diretor da Escola Nacional dos Defensores Públicos 
(Enadep), e Clarice Binda, como diretora para Assuntos Legislativos 
da Anadep, acumulando o cargo de presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do Maranhão (Adpema). A defen-
sora geral do Estado, Mariana Albano de Almeida, e o subdefensor 
Werther de Moraes Lima Júnior, além de autoridades dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de instituições 
do Sistema de Justiça e a presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Paraguai, Analia Yinde,  prestigiaram o evento. 

Também tomaram posse como 
membros da nova Diretoria os três 
vice-presidentes: Marta Zanzhi 
(Institucional), Arilson Malaquias 
(Jurídico-Legislativo) e Thaisa Oli-
veira (Administrativo) e os novos 
membros dos conselhos diretor, 
consultivo e �scal da entidade para 
os próximos dois anos.

Em discurso emocionado, Jo-
aquim Neto falou da trajetória de 
seu pai, que se assemelha a tantos 
brasileiros que ajudaram não ape-
nas a construir a capital federal, 
mas a história do país. Ainda fez 
um relato sobre a história da Defen-
soria Pública no país e o processo 
de democratização da Justiça. "As-
sumo este cargo com a missão de 
defender as prerrogativas, direitos 

e interesses dos defensores públicos 

de todo o país, pugnando pelo avanço, 

independência e prestígio da Defenso-

ria Pública; o que faremos com foco e 

determinação. Vou lutar por uma De-

fensoria Pública forte, estruturada e 

presente em todas as unidades jurisdi-

cionais desse país”, garantiu.

A presidente da Adpema e atual 

diretora de Assuntos Legislativos da 

Anadep, Clarice Binda, ressaltou a im-

portância do trabalho associativo no 

cenário de a�rmação das Defensorias 

Públicas no Brasil, lembrando que "as 

Associações Estaduais e a Associação 

Nacional dos Defensores Públicos vi-

vem o desa�o de exigir a efetivação do 

acesso à justiça neste país, o que passa 

necessariamente pela valorização da 

carreira de defensor público em todas 
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as unidades da federação. Só assim a missão 
constitucional da Defensoria será cumprida", 
ponderou.

Joaquim Neto pontuou que também pre-
tende estreitar ainda mais as relações com os 
Poderes Executivo e Legislativo e com a im-
prensa. "Reforçar a presença das atuações da 
Defensoria na mídia nacional. É preciso mos-
trar o trabalho valoroso dos mais de 6 mil de-
fensores do país com milhões de atendimen-
tos por ano e com as mais variadas soluções 
jurídicas”, a� rmou.

O novo presidente acredita que é preciso 
garantir a inclusão da Defensoria Pública na 
Lei de Responsabilidade Fiscal e buscar meca-
nismos para cumprir com a normativa consti-
tucional que impõe um defensor público em 
cada comarca no prazo de oito anos.

Dentre as prioridades de sua gestão, Joa-
quim destacou ainda: efetivar os avanços da 
Emenda Constitucional 80/2014; adaptar a Lei 
Complementar 80/94 (Lei Orgânica Nacional); 
acompanhar os projetos de Emendas Consti-
tucionais nos Estados, bem como as adequa-
ções das Leis Orgânicas Estaduais; garantir de 
Orçamento necessário à manutenção e cresci-
mento da Defensoria Pública; dar à Defensoria 
Pública o caráter nacional e a padronização 
de sua estrutura, funcionamento, atuação e 
remuneração dos seus membros e fortalecer a 
Enadep, com o aprimoramento e aperfeiçoa-
mento contínuo dos defensores públicos.

O presidente a� rmou também que será 
parceiro da sociedade civil organizada e que 
irá estreitar o canal de diálogo com o Colé-
gio de Defensores Públicos Gerais (Condege), 
Colégio de Corregedores e com outras insti-
tuições associativas ou não, que busquem a 
melhora do sistema de justiça.

Balanço de Gestão: a defensora pública 
do Rio Grande do Sul,  Patrícia Kettermann, 
que conduziu a entidade durante dois anos 
(2013/2015), lembrou do trabalho realizado 
em parceria com as Associações Estaduais e 
que contou com apoio de defensores públi-
cos do todo o país. "Dois anos de uma União 
que foi crescendo e se solidi� cando a ponto 
de não existir delegação de funções na Asso-
ciação Nacional, mas apenas divisão de tare-
fas, com todos igualitariamente importantes", 
pontuou.

Patricia ressaltou também a grande con-
quista do seu mandato que marcou e repo-
sicionou a Defensoria Pública no Brasil: A 
Promulgação da EC 80/2014. "Terminamos 
o mandato oferecendo ao povo brasileiro, 
uma instituição constitucionalmente destina-

da para a defesa dos direitos humanos, algo 
inédito na nossa história e de fundamental 
importância em uma democracia infante. En-
cerramos um ciclo com a garantia constitu-
cional de que, em até oito anos, os serviços da 
Defensoria Pública estarão acessíveis ao povo 
mais vulnerável e serão prestados por agen-
tes políticos rigorosamente iguais aos demais 
atores públicos que integram o tripé básico do 
sistema de Justiça", destacou. Patrícia também 
falou sobre outras conquistas como a criação 
da Escola Nacional dos Defensores Públicos, os 
seminários e as assembleias gerais itinerantes, 
a solidi� cação da comunicação institucional, 
o novo Código de Processo Civil, entre tantas 
outras.

Presenças - Dentre os demais presentes na 
cerimônia, estiveram os deputados federais do 
Maranhão Hildo Rocha, Vitor Mendes e João 
Castelo. Compareceram também à solenidade 
o secretário da Reforma do Judiciário do Minis-
tério da Justiça, Flavio Caetano; os deputados 
e autores da PEC Defensoria para Todos Mau-
ro Benevides (PMDB/CE) e Alessandro Molon 
(RJ); o presidente do Colégio de Ouvidorias de 
Defensorias Públicas do Brasil, Alderon Pereira 
da Costa; a presidente da Associação dos De-
fensores Públicos do Paraguai, Analia Yinde; os 
defensores gerais do Rio Grande do Sul, Nilton 

Leonel Arnecke Maria e do Rio de Janeiro, An-
dré Castro; o defensor geral da União, Haman 
Tabosa de Moraes e Córdova; o presidente da 
Anadef, Dinarte da Páscoa Freitas; a presidente 
da Associação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), Norma Cavalcanti; 
e os deputados federais Erika Kokay (DF) e Chi-
co Lopes (CE). O diretor-geral do Departamen-
to Penitenciário Nacional (Depen), Renato de 
Vitto; o secretário Nacional de Políticas sobre 
Drogas/MJ, Vittore André Zílio Maximiano; o 
assessor institucional da Defensoria Pública 
Geral de Minas Gerais, Nikolas Stefany Macedo 
Katopodis, que representou a defensora geral, 
Christiane Neves Procópio Malard, também 
prestigiaram o evento.

PERFIL - Joaquim Neto foi presidente da 
Associação dos Defensores Públicos do Mara-
nhão (Adpema). No estado, é titular do Núcleo 
de Defesa da Criança e Adolescente (NDCA). 
Em 2014, foi um dos autores do projeto “For-
talecendo os Vínculos Familiares”, vencedor no 
Prêmio Innovare, na categoria Defensoria Pú-
blica. Foi 2º tesoureiro da Anadep e também 
membro da Associação Brasileira de Magistra-
dos, Promotores de Justiça e Defensores Públi-
cos da Infância e Juventude (ABMP).

Fonte: Ascom Adpema com informações da DPE/MA
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