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Apresentação
Em seu primeiro biênio à frente da Associação Paulista do
Ministério Público, nós, da atual diretoria, compreendendo a importância
do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público no combate à violência
doméstica e à desigualdade de gênero, decidimos criar o Departamento
APMP Mulher. A iniciativa abriu campo para uma série de relevantes e bem
sucedidas ações desta nova diretoria da entidade de classe, como campanhas de conscientização (sobre a igualdade de gênero, o câncer de mama
e o parto humanizado), eventos (1º e 2º Encontros Mulheres pra Frente, 1º
Seminário Sobre o Papel do Homem na Promoção da Igualdade de Gênero,
Encontro Mulheres de Peito, Movimento pela Mulher), ações institucionais
(entrega, na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Projeto de Lei 130/2016,
que propõe ações efetivas pela igualdade de gênero no Ministério Público) e,
também, a publicação de livros.
Em 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher, as diretoras da APMP Mulher lançaram a obra “Mulheres: Sua História no Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP)”, na qual 33 promotoras e procuradoras de Justiça contam suas experiências e dão opiniões sobre assuntos pertinentes à Instituição. O sucesso foi tal que a Lybrary of Congress, Biblioteca
do Congresso dos Estados Unidos, enviou ofício à APMP solicitando para
seu acervo exemplares da publicação, que foram remetidos. Agora, a APMP
Mulher lança esta nova obra, “As Especialistas”, material produzido por dezenas de promotoras e procuradoras de Justiça, advogadas, magistradas e
representantes da sociedade civil, que falam de suas carreiras e suas especificações em diversas áreas do Direito. Dessa forma, compartilham vivências
e experiências em defesa da sociedade, em áreas de atuação de expressivo
interesse para toda a classe e a Instituição.
Por todas estas realizações, nós, da diretoria da APMP, nos sentimos gratificados pela atitude inovadora de criar a APMP Mulher, adicionando às nossas atividades associativas a luta pela igualdade de gênero e

de condições entre homens e mulheres, não só no Ministério Público, mas na
sociedade em geral. Parabéns às diretoras do Departamento, as promotoras de Justiça Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas
Rocha Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti
Martinelli e Maria Gabriela Prado Manssur. Que o trabalho já realizado dê
novos frutos como este livro, “As Especialistas”, e outras ações relevantes.
A todos, uma boa e profícua leitura.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público

Prefácio

A cultura é uma rede de coordenação de emoções e ações na linguagem, que configura um modo particular de entrelaçamento do atuar e o
emocionar das pessoas que a vivenciam. As distintas culturas são distintos
modos de convivência humana, são redes de comunicação e, a cultura se
transforma em outra quando muda a rede de comunicação que a constitui
e define.
No nosso cotidiano apesar de sermos hoje praticamente cinquenta por cento das estudantes dos cursos de Direito, a realidade ainda é
tímida em demonstrar exemplos de mulheres em cargos de chefia e liderança junto ao setor privado, os Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário e o
Ministério Público. A igualdade de gênero plena entre homens e mulheres
somente será obtida quando se tornar fato cotidiano termos presença equilibrada de mulheres e homens em Congressos, Órgãos da Administração
Superior no setor público e cargos de chefia no setor privado, bancas examinadoras em concursos de ingresso nas distintas carreiras do setor público, efetiva representatividade junto aos cargos eletivos, direção das
Universidades, órgão de fomento a pesquisa, etc. Estimular a participação
ativa das mulheres em todas as áreas do saber científico constitui importan-

te ferramenta na obtenção dos objetivos retratados supra. Da mesma forma, a aprovação de Projetos de Lei que abordem diretamente a questão da
igualdade efetiva de mulheres e homens, passando o estudo do Direito das
Mulheres obter “nomen iuris”próprio é essencial para o trato sistemático da
matéria e, acelerar mudança de cultura que contemple a igualdade efetiva
de mulheres e homens em todos os setores da vida. No setor profissional esta
igualdade não pode prescindir do exame da meritocracia dos envolvidos e
bilateralidade dos direitos atribuídos a estes.
Embuída dessa constatação propus ao nosso Excelentíssimo
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público Felipe Locke
Cavalcante a realização do projeto “As Especialistas” que prontamente nos
acolheu e estimulou a sua realização. Minhas colegas de diretoria Fabiana
Dal Mas Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas e Maria Gabriela Prado
Manssur foram essenciais na consecução desta finalidade.
O livro principia com entrevista da Dona Lu Alckmin e o papel
que esta desenvolve no empoderamento de mulheres e homens estimulando a capacitação profissional junto ao Fundo Social de Solidariedade.
Na sequência foram entrevistadas mulheres de distintas áreas, dividindo-se em Tutela de Interesses Difusos e Coletivos; Tutela dos
Direitos Individuais Indisponíveis e o Novo Código de Processo Civil; Políticas
Criminais: Prevenção e Repressão; Literatura e História das Mulheres do
Ministério Público Brasileiro. Por fim, o livro encerra com projetos de lei desenvolvidos pela APMP Mulher a fim de contribuir com a mudança na forma
de comunicação e criação de novas redes, a saber: Projetos de Lei Estadual
n. 130/2016 (Dispõe sobre diretrizes visando a promoção da igualdade de
direitos entre mulheres e homens no Estado) e 136/2016 (Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa “Tempo de Despertar”)e Projeto de Lei n.
4828/2016 (Autoriza o Poder Executivo a Promover o Pacto Federativo de
Igualdade entre Homens e Mulheres, e fixar o mês de março como mês dedicado a promoção da equidade de gênero (março lilás).
Gostaria de agradecer ainda o apoio essencial dos Procuradores
de Justiça da ativa e aposentados Felipe Locke Cavalcante, José Oswaldo

Molineiro, Marcio Sérgio Christino, Selma Negrão Pereira dos Reis, Valderez
Deusdedit Abbud, Maria Cristina Viegas, Maria Alice Ferreira da Rosa, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa, Mário Luiz Sarrubbo, Gabriel Bittencourt Perez,
Cyrdemia da Gama Botto, Vidal Serrano Nunes Júnior, Tiago Cintra Zarif e
os Promotores de Justiça Paulo Penteado Teixeira Junior, Paula Castanheira
Lamenza, Marcelo Rovere, Fabíola Moran Faloppa, Pedro Eduardo de
Camargo Elias, Tiago de Toledo Rodrigues, Renato Kim Barbosa, Francisco
Antonio Gnipper Cirillo, Florenci Cassab Milani e todas as entrevistadas que
dividiram conosco parte do seu tempo livre para a consecução desta obra.
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Fundo Social de Solidariedade
Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

APMP - Como surgiu o Fundo Social de Solidariedade e como a
senhora começou a trabalhar no Fundo?
Dona Lu - O Fundo Social de Solidariedade existe há mais de 60
anos. Quando o Geraldo [Geraldo Alckmin] se tornou vice-governador do
Governador Mário Covas, eu comecei a trabalhar como voluntária com a
Dona Lila Covas. Dona Lila foi a minha professora, uma pessoa muito especial. No ano de 2001, com o falecimento do nosso querido governador,
o Geraldo que era vice assumiu o governo do Estado e eu tive a oportunidade de presidir pela primeira vez, como voluntária, o Fundo Social de
Solidariedade do Estado.
APMP - E qual é o objetivo do Fundo?
Dona Lu - Desde 2001, nós focamos na qualificação profissional. Em
2001, começamos com o projeto da Padaria Artesanal. De 2001 a 2006,
implantamos 9 mil Padarias Artesanais, nos 645 municípios do Estado de
São Paulo e em 2 mil entidades da capital cadastradas no Fundo Social.
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Na Padaria Artesanal, ensinamos a fazer 10 tipos de pães nutritivos, saborosos, de alto valor comercial, e que transformam a vida de milhares
de pessoas.
APMP - Eles saem de lá qualificados? Eles dão retorno para a senhora?
Dona Lu - O curso é de um dia só: começa às 8h30 e termina às
16h30. Na parte da manhã, os alunos recebem orientações teóricas sobre
as receitas e noções de ética, higiene e cidadania. Na parte da tarde, é
mão na massa! Tem pessoas que fizeram o curso e me contam que estão
pagando a faculdade dos filhos vendendo pães, outros que estão se alimentando melhor, sem falar naqueles que estão vendendo os pães em
suas comunidades, de porta em porta. Os pães são artesanais, de cenoura, de beterraba, de ervas, pão integral, todos muito nutritivos e podem
ser feitos em qualquer forno. Um pão delicioso, que alimenta a família e
ainda pode gerar renda.
APMP - Dona Lu, quando a senhora implementou este projeto, teve
alguma dificuldade, em termos financeiros, teve custo alto?
Dona Lu – O custo não é alto porque o kit da Padaria Artesanal é
composto por um forno, oito assadeiras, um liquidificador e uma mesa de
aço inox. Este kit é doado para entidades sociais e Fundos Municipais que
indicam uma pessoa para ser o multiplicador da nossa técnica. Este profissional se capacita na sede do Fundo Social, no Parque da Água Branca,
e então replica o conhecimento em sua comunidade. De 2001 até hoje,
qualificamos mais de 110 mil multiplicadores.
APMP - Bom, num segundo plano, qual foi o projeto que a senhora
desenvolveu no Fundo Social?
Dona Lu – Em 2011, retomamos a Padaria Artesanal, que hoje está
instalada no Palácio dos Bandeirantes, na sede do Fundo Social e presente
em todo o Estado por meio de parceria com os Fundos Municipais e entidades sociais. Também demos início à Escola de Qualificação Profissional
com a Escola de Moda, de Beleza e de Construção Civil. Num primeiro
momento, começamos com os cursos de Corte e Costura, Modelagem,

							

As Especialistas

17

Bordado em Linha, Bordado em Pedraria, Cartonagem e Crochê. Esta qualificação é voltada para atender as pessoas desempregadas, aquelas que
mais precisam de uma oportunidade. Temos uma fila de espera de mais
de 18 mil pessoas para os nossos cursos, tamanha a procura. De 2011
até agora, nós qualificamos na Moda, Beleza, Construção Civil e Padaria
Artesanal mais de 155 mil pessoas. São 155 mil famílias que estão tendo
a oportunidade de uma vida melhor.
APMP - Dona Lu, na Escola de Moda tem uma faixa etária, as meninas tem uma idade para começar? As meninas tem que ter noção ou elas
aprendem do zero?
Dona Lu – Os alunos aprendem do zero. Geralmente, a pessoa
quando entra no curso, tanto homens como mulheres, não sabe colocar
a linha na agulha. É uma coisa incrível, mas em dois meses, eles saem qualificados. Na Escola de Moda, a idade mínima para participar é 16 anos,
assim como na Beleza e na Padaria Artesanal. Apenas na Construção Civil
que a idade mínima para ingressar nos cursos é 18 anos.
APMP - Nos cursos de Moda e de Beleza, quem são as meninas que
vão para lá para aprender, a senhora tem uma parceria com ONGs?
Dona Lu – Tanto na Moda como na Beleza, homens e mulheres a
partir de 16 anos podem participar dos cursos. Damos prioridade para
as pessoas desempregadas, para que tenham uma nova oportunidade
de inserção no mercado de trabalho. Muitos alunos chegam no curso
desmotivados, mas os professores passam os conhecimentos com tanto
amor que, ao término das aulas, eles se transformam. Além de se qualificarem para uma nova profissão, os alunos saem com a autoestima e a
dignidade resgatadas.
APMP - E dar oportunidade. Como a Dona Lu, que estende a mão,
abre os braços e possibilita as pessoas carentes hipo suficientemente financeiramente capazes de poder pagar por um curso.
Dona Lu - Eu sempre tive este sonho, de ajudar as pessoas, mas eu
sozinha não sou nada. Aliás, ninguém é alguma coisa sozinho. Eu tenho
a equipe do Fundo Social, tenho essas pessoas maravilhosas comigo, os
professores, os coordenadores, que entendem que é fundamental amar
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ao próximo, recebê-los com carinho e respeito. A resposta disso tem sido
maravilhosa, os cursos estão sempre cheios.
APMP - Dona Lu, em abril de 2016 a senhora fez a Rota da Luz, com
os peregrinos. Como foi essa experiência para a senhora?
Dona Lu – Foi maravilhoso. Foram momentos de reflexão e de contemplação da natureza. Um encontro com Deus. A gente chega à conclusão de que não precisa de muito na nossa vida. Depois de caminhar
o dia inteiro, a única coisa que queríamos era tomar um banho, comer
um arroz e feijão e uma cama. Só isso que precisávamos. E assim foram
os nossos dias. Iniciamos o percurso um dia depois de completar um ano
da passagem do meu querido filho Thomaz, que está juntinho de Deus.
Fiz o caminho em homenagem a ele. Saímos de Mogi das Cruzes em 3 de
abril, fomos até Guararema, depois Santa Branca, Paraibuna, Redenção,
Taubaté, Pindamonhangaba, passamos por Roseira e chegamos em
Aparecida. Foi lindo, estou muito feliz porque agora as pessoas não terão
mais que passar pela Via Dutra para chegar à Aparecida. A Rota é um caminho mais seguro e mais bonito para a população.
APMP - Dona Lu, por que a senhora gosta tanto de trabalhar com
assuntos da área social?
Dona Lu – Eu sempre fiz o trabalho social. Inspirada no exemplo da
minha mãe, comecei a fazer este trabalho com amigos e parentes, mas
sempre foi um trabalho pequeno. Quem me deu a grande oportunidade
de realizar este meu sonho de criança foi o Geraldo, quando ele foi o
Governador de São Paulo e eu pude assumir como presidente e voluntária o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. Foi quando eu comecei
o projeto da Padaria Artesanal e depois os outros projetos da Escola de
Qualificação Profissional.
APMP - Eu gostaria que a senhora falasse sobre a Campanha do
Agasalho.
Dona Lu - No dia 18 de maio, nós lançamos a Campanha do
Agasalho. Neste ano (2016), a Lew’ Lara [agência Lew’Lara\TBWA], que
é nossa parceira desde 2011, criou a Malu Moletom, personagem principal de uma história linda que mostra como essa menininha consegue
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transformar a vida de uma cidade inteira com um simples gesto. Foi produzido um curta-metragem que incentivou milhares de pessoas a doar,
a também pensar naqueles que sentem frio, que estão sozinhos, que às
vezes não têm nem família, que estão nas ruas. Na Campanha, o que é
recolhido nos municípios, fica para a própria cidade fazer a distribuição
entre os moradores mais carentes. Só que muitos municípios pequenos
não conseguem arrecadar roupas em quantidade suficiente para atender a sua população. Nestes casos, é feita a solicitação para o depósito
do Fundo Social, que disponibiliza a doação de roupas e cobertores. Na
capital, são as entidades cadastradas no Fundo Social que são beneficiadas com as peças arrecadadas. A cada ano que passa, ao abrir as caixas,
vemos que as pessoas doam roupas lavadas, passadas, cheirosas. Isso é
amor ao próximo!
APMP - Como a senhora falou: às vezes a pessoa vai procurar emprego e não tem uma roupa para vestir.
Dona Lu - É verdade, porque não pedimos apenas cobertores e
agasalhos, pedimos que as pessoas doem vestidos, camisas, calças, sapatos, porque muitas vezes a pessoa não tem uma roupa para ir à escola ou
para buscar um emprego. Muitas vezes, temos aquela roupa que faz um
ano que não usamos. Não vamos usar mais, só que pensamos, - ah vou
engordar, ah vou emagrecer; essa roupa é tão linda, - mas é essa roupa
linda que temos que dar. E se não está usando, é uma energia parada. A
partir do momento que a pessoa doa, faz até mais bem pra ela do que
para quem vai receber.
APMP - Dona Lu, gostaria de dizer que foi um grande prazer receber a senhora aqui na APMP.
Dona Lu - Eu é que agradeço a oportunidade de contar um pouco
do nosso trabalho do Fundo Social de Solidariedade.

I. Tutela de Interesses
difusos e coletivos
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1.1. Psicologia, metacontingências e equidade de gênero
Maria Amália Pie Abib Andery*
Reitora da PUC-SP

APMP Mulher - Conte-nos sobre a sua trajetória com o professora, Vice Reitora da PUC/SP e ter sido eleita como reitora da PUC/
SP.
Maria Amália - Gostaria de agradecer a APMP Mulher pela
honra de ter me destacado para essa entrevista. Comecei como
Professora muito cedo na Universidade. Me formei cedo, fiz meu
mestrado fora, voltei em 1978 em férias, fui convidada por esta universidade e nunca mais sai. Como professora acabei ocupando alguns cargos e vou destacar dois deles: fui diretora da Faculdade de
Ciências Humanas e da Saúde que tem cursos de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e vários programas de Pós Graduação. Em
2013 eu fui escolhida pela Professora Ana como Pro Reitora de Pós
Graduação porque militei nos últimos 10 anos na Pós Graduação,
nas agências de fomento. Na minha área participei da construção
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de critérios para a área de psicologia ANACAPS, fui coordenadora
adjunta da área de psicologia ANACAPS. A minha história é de presença na universidade e na área da psicologia, nas relações que a
psicologia tem com a Universidade. A psicologia no Brasil é uma
profissão bastante feminina- isto não é verdade no mundo todo,
mas no Brasil possui grande incidência de mulheres. No Brasil foi
vista como um braço quase de início com a assistência social. Eu
fui para a psicologia por razões que nada tem a ver com isso, mas
é interessante que ela seja assim. A docência também. Não na universidade, mas a idéia da professora é uma idéia bastante feminina
no Brasil, a idéia de que a professora é mulher. Na universidade e
nas agências de fomento (CNPQ, CAPS, não é assim). Nas agências
de fomento a proporção de homens e mulheres não é igual a proporção na profissão. É importante esse trabalho que vocês estão
fazendo. Mesmo nas profissões femininas temos um dado que é um
dado brasileiro – na medida em que se sobe na escala de poder
diminui a presença feminina. Isto vale para a psicologia e universidade brasileira.
APMP Mulher - O que a senhora acha que pode ser feito para
atingir uma maior igualdade de gênero na sociedade em geral?
Maria Amália - Precisamos ter um marco legal para isso e dar
relevância a essas questões. Não podemos deixar subentendido na
lei que há igualdade. A lei precisa ser rígida com relação a isso. Além
disso, há questões culturais importantes. É uma questão cultural as
famílias reconhecerem desde sempre que as mulheres são tão valiosas quanto os homens, podem tanto quanto os homens. Eu acho
que temos que levar a sério cultura de igualdade desenvolvida nas
famílias, nas escolas, nas instituições onde crescemos, pois depois
que você é adulto é muito mais difícil mudar. É importante verificar
as ações afirmativas e políticas que garantam aquilo que está na
lei. Recentemente eu andei lendo um livro muito interessante que
chama “O Mapa das Desigualdades no Brasil”. Tem alguns capítulos
que falam na desigualdade entre homens e mulheres. Nos últimos
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50 anos o Brasil e o mundo ocidental mudaram muito e favoravelmente em relação as mulheres. O avanço das mulheres em anos de
educação, mundo corporativo e político é enorme, mas as mulheres ainda são discriminadas. Como se vê isso? Por exemplo na questão salarial. No Brasil as mulheres ainda ganham em média 70% do
que os homens ganham, mesmo em profissões em que elas tem o
mesmo tempo de casa. Isso vale também na questão do empoderamento das mulheres. As mulheres tendem a ir até um certo lugar
na gestão da empresa e a partir daí passa a ser de homens. O Brasil
precisa reconhecer a questão das mulheres e embora tenha caminhado para obter a igualdade de gênero, será necessário ter ações
afirmativas para isso.
APMP Mulher - Conte-nos sobre o seu trabalho na psicologia
comportamental.
Maria Amália - Na verdade o meu trabalho nos últimos 30
anos foi de pesquisa acadêmica. Quando eu me formei eu trabalhei por algum tempo com pessoas que atendiam crianças com
deficiência (autismo, síndrome de Down). Além disso, trabalhei
basicamente como professora e pesquisadora. Hoje trabalho com
uma pesquisa que visa entender questões culturais. Como práticas
culturais aparecem, se fortalecem e desaparecem. Por exemplo, poderíamos trabalhar exatamente com a questão de gênero. Como a
mulher é vista, como ela se comporta, quais as diferenças entre homens e mulheres, como é a competição entre homens e mulheres e
daí por diante. O meu trabalho na psicologia foi principalmente trabalho de pesquisa – sobre cultura, linguagem, como se expressam,
como aprendem a dizer aquilo que elas pensam. Eu me orgulho de
ter formado dezenas de doutores e mestres que estão pelo Brasil
afora. Não sou a psicóloga clássica, de consultório.
APMP Mulher - No seu trabalho a senhora acredita que a análise estatística substitui a análise individual dos casos? Como a senhora vê essa tendência de valorização dos dados estatísticos?
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Maria Amália - Essa pergunta é super interessante. A área de
psicologia na qual me especializei, por óbvio valoriza a estatística, a
análise quantitativista, mas não valorizamos a estatística da mesma
forma que outras profissões. A idéia é valorizar o dado individual.
Parte-se do princípio que cada pessoa, cada indivíduo é a melhor
medida dele mesmo. Os estudos que a fazemos leva em consideração mais dados individuais do que dados em que junta-se tudo
em uma coisa só e perde o indivíduo de vista. Essa é uma questão
importante quando falamos genericamente sobre a questão de gênero. Há um pedaço do fenômeno que temos que olhar para ele
como uma questão populacional, como uma grande questão estatística, por exemplo, quando dizemos que as mulheres ganham em
média 70% a menos que os homens. Essa é uma questão estatística
genérica. Mas ela perde de vista os casos individuais. Isso é verdade em todas as profissões? Como ela se reproduz em cada classe
social? Como isso se reproduz em cada indivíduo. A estatística é a
somatória de questões individuais. Essa é beleza da psicologia. Ao
mesmo tempo em que você busca o geral em cada indivíduo você
tem que particularizar o geral em cada indivíduo.
APMP Mulher - Como a senhora vê o papel da psicologia na
sociedade contemporânea?
Maria Amália - A psicologia é uma ciência jovem. Ela começa
na segunda metade do século XIX. O papel da psicologia na sociedade contemporânea vem mudando muito e ele varia de país para
país e mesmo dentro do país, de região para região. Nos últimos
anos a psicologia caminhou no Brasil no sentido de lidar com questões sociais e da saúde na prática. A psicologia chegou no Brasil por
uma via muito particular. Nos anos 60/70 basicamente os psicólogos queriam ser clínicos e no modelo liberal. Psicólogo era aquele
que se formava, abria consultório e recebia os indivíduos em seu
consultório. Isso ainda existe muito na psicologia. Nos últimos anos
a psicologia abriu os olhos para questões sociais e passou a se tra-
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balhar em hospitais, escolas, centros psiquiátricos, em questões de
saúde pública, com questões sociais de grandes grupos. Ela sempre
foi vista no Brasil principalmente como profissão assistencial e atualmente cada vez mais se conectando a problemas sociais que não
são resolvidos caso a caso, uma a um. Há um segundo pedaço que
não é valorizado na psicologia é que é a contribuição da psicologia para compreender fenômenos humanos importantes. Essa é a
parte que sempre me interessou mais. É a psicologia como ciência
que produz conhecimento sobre o indivíduo. Esse pedaço é menos
conhecido e ele é tão ou mais importante que o lado assistencial
da psicologia. A psicologia nos ajuda a entender como as pessoas
se tornam pessoas e o que esperar de cada uma delas. Então vou
te dar um exemplo. Há um prêmio Nobel importante de Kanian.
Ele era um psicólogo que entendeu o que era o mercado, como as
pessoas investem e qual a expectativa de ganho das pessoas. É um
pedaço da psicologia que explica o comportamento econômico digamos assim. O mesmo vale para entender como as pessoas aprendem, em que condições elas aprendem, quando elas não aprendem, em que condições do crescimento impedirão uma criança em
ter sucesso na escola. Isso é determinado muito cedo na vida de
uma criança. A psicologia tem muito a contribuir para que a gente
compreenda problemas sociais importantes.
APMP Mulher - Como a senhora vê uma Universidade mais
inclusiva?
Maria Amália - Se a Universidade não for mais inclusiva
ela se tornará desnecessária. É uma questão de vida ou morte. A
Universidade precisa se tornar mais inclusiva pelo menos de dois
pontos de vista: ela precisa receber grupos que nunca recebeu e
precisa tratar de problemas que ela nunca tratou, no sentido de produzir conhecimento. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais ou a Universidade vai se tornar algo desnecessário. Hoje bons
centros de pesquisa podem colocar o conhecimento na rede e ele
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será de todos e as pessoas irão se formar por conta própria. Elas não
precisarão de uma instituição com as características da universidade. Agora se a Universidade puder receber diferentes camadas da
população ela pode ser uma instituição complemente diferenciada
de outras. Ela pode receber tantos segmentos da população quantos existirem e com isso ela pode criar um caldo cultural que dificilmente existe na sociedade hoje. A sociedade hoje embora pareça
muito aberta na realidade constata-se que todo mundo se junta
com aquele que é muito parecido consigo mesmo. A Universidade
tem a chance de juntar as pessoas no melhor momento da vida delas, quando elas são jovens , quando elas estão ainda em condições plenas de aprender e tem ainda uma vida produtiva inteira
pela frente. A Universidade precisa ser mais inclusiva para tornar
a sociedade mais inclusiva. Se ela receber essas populações como
estudantes os problemas que essa população trará será diferente
e ela pode produzir um conhecimento completamente novo. Para
isso ela precisa de financiamento, pois há uma camada da população que direta ou indiretamente consegue pagar a Universidade,
diretamente pela semestralidade e indiretamente via impostos a
entidades públicas. Há uma grande parcela da população que não
tem condições próprias de pagamento e precisaremos construir alguma forma de acesso para essas camadas. É importante que essas
camadas tragam os negros, as mulheres, porém essas já são maioria
na Universidade brasileira. Mesmo em cursos eminentemente masculinos como o Direito, atualmente já está quase meio a meio.
APMP Mulher - Conte-nos sobre o seu trabalho de seleção
por metacontingências.
Maria Amália - Essa é uma pesquisa de laboratório em que
tentamos mostrar que quando as pessoas se juntam em grupos elas
produzem resultados que individualmente elas não conseguem
produzir. Esses resultados produzidos em grupo produzem efeitos
para o grupo, mas principalmente efeitos para outros grupos (efei-
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tos externos ao grupo). Esses efeitos que são externos ao grupo são
aqueles que determinam verdadeiramente se o grupo vai continuar se comportando de determinado jeito ou não. Imagina-se que
um grupo se comporta de determinado jeito por conta daquilo que
o grupo produz para si mesmo, mas isso é só indiretamente. Aquilo
que o grupo produz para si depois de ter produzido algo para o
mundo a volta dele. Isso que é determinado seleção por metacontingências. A maneira como os grupos se organizam dependem de
produtos que o grupo produz para outros grupos e é esse efeito externo que determina que o grupo continue ou não se comportando
de determinado jeito. Isso é importante, pois explica porque grupos
continuam fazendo coisas aparentemente estranhas, porque ele
continua se comportando de determinado jeito quando não produz nada para si mesmo. Ele produz algo para fora que acaba determinando que continue se comportando daquele jeito, mesmo que
não se tenha consciência disso – algumas vezes de maneiras produtivas e outras de maneiras completamente improdutivas. É interessante que o grupo faz isso mesmo com alteração dos indivíduos.
O grupo se readapta, traz novos indivíduos, ensina a esses indivíduos como eles devem se comportar ou o que espera deles e o grupo continua produzindo aquilo que ele vinha produzindo. É uma
tentativa de compreender porque a cultura é como é. Como novas
práticas aparecem e como elas desaparecem, em que circunstâncias, como elas se mantém por gerações inteiras, mesmo que não se
compreenda o que está acontecendo. Vou dar um exemplo que vai
parecer estranho. Eu me interessei por isso porque nos anos 80 eu
li um ensaio de um antropólogo Marvel Herrys sobre a questão da
sacralidade na índia. É um país miserável em que as pessoas morrem de fome, mas a vaca prossegue incólume. O que explica isso?
De onde vem essa crença? Por que a crença permanece, porque os
indivíduos continuam se comportando dessa forma mesmo as custas do bem estar? O antropólogo vai mostrando como a questão
de sacralizar a vaca tem origem há muitos séculos na Índia e tem a
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ver com a maneira como os grupos se estruturavam para produzir
alimento. Isso aparece em uma região na Índia em que as pessoas
tem pequenas áreas de terra e tem um pequeno arado e um animal
e se eles perderem o animal eles não tem quem puxe o arado. Então
preciso criar uma idéia de que aquele animal mesmo em uma situação de necessidade não deve ser tocado porque no futuro ele vai
garantir a sobrevivência da família. A forma de fazer isso é dizer que
a vaca é sagrada, porque aquilo que é terreno eu posso mexer. O
trabalho de seleção por metacontingência visa entender esse tipo
de processo. Porque fazemos coisas que parecem incompreensíveis? Porque elas tem algum sentido para a cultura em geral.
APMP Mulher - Como a senhora vê a questão da igualdade
entre homens e mulheres na atualidade?
Maria Amália - A segunda metade do século XX será lembrado como o século que mudou a vida das mulheres, pelo menos no
Ocidente. As mulheres não tinham poder algum – hoje elas tem
algum. Quando eu era jovem terminei o ginásio, fiz o científico, a
universidade, o mestrado e o doutorado - eu achava que isso era
natural. Olhando para trás eu sei que vivi uma possibilidade que
centenas de milhões de mulheres nunca viveram e acreditava que
era tudo igual, que a discussão sobre as mulheres estava superada,
pois estava dando tudo certo. Hoje olhando para trás eu tenho certeza que é uma questão que não está superada. Tratar da questão
das mulheres, do empoderamento das mulheres, da igualdade entre homens e mulheres é ainda apesar de tudo o que nós avançamos uma questão urgente e de primeira importância.
APMP Mulher - Como a senhora vê a tendência de colocar
a culpa pela não participação política das mulheres nas próprias
mulheres? A tendência nas discussões em redes sociais é colocar
a culpa nas próprias mulheres e, em órgãos colegiados, costuma-se
aduzir que as mulheres não participam, pois elas têm desinteresse.
Como a senhora vê esse discurso?
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Maria Amália - Acho que este é um discurso machista, oportunista e incorreto. No começo da entrevista coloquei que precisamos cuidar de uma legislação que iguale homens e mulheres e
cuidar de uma legislação que estabeleça ações afirmativas. A verdadeira igualdade entre homens e mulheres depende da aprovação de legislação que diga que existe igualdade e uma legislação
que obrigue a experiência da igualdade, pois ela só vai acontecer
com muita briga. É óbvio que a discussão de que as mulheres não
querem, as mulheres não se interessam é um discurso machista, de
quem está no poder e não quer mudar essa realidade. Precisamos
entender que as pessoas tendem a querer conservar aquilo que
elas tem. Hoje a situação das mulheres mudou muito, mas cada
passo que uma mulher dá é um passo que significa para muitos
homens uma ameaça. A reação de quem se sente ameaçado é uma
reação de ataque. Esse ataque aparece de muitas maneiras, muitas
vezes de forma suave como discursos deste tipo ou como vemos
em muitos ataques de direita – “lugar de mulher é na cozinha”, “vai
para casa Dona Maria” (no trânsito). Esse é um discurso conservador, no sentido de quem quer conservar as coisas tal qual como elas
são. Há cinquenta anos deveríamos ter cerca de 10% de mulheres
em uma sala de Direito, hoje está quase meio a meio. Há um longo
caminho percorrido. É interessante que as mulheres começaram a
entrar na Universidade pelos cursos chamados de baixa demanda
ou de baixo status social. Isso aconteceu primeiro com as mulheres e hoje está acontecendo com os negros. Por que eles entram?
Porque eles não interessam para as elites, para os homens. Então
eles deixam aquela vaga. A mulher não entrava no curso de Direito.
Hoje ela entra no curso de Direito. A mulher não entrava nos órgãos
do Poder Judiciário e no Ministério Público porque elas eram barradas na entrevista. Aí tiraram a entrevista e agora entram porque
agora não tem mais jeito, mas não chegam nos cargos de chefia e
liderança, mas vão chegar. Entretanto, o acesso a cargos de chefia e
liderança não será sem briga. Temos que combater o discurso ma-
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chista e conservador. Temos que brigar como vocês estão fazendo,
identificando onde estão as mulheres que poderiam ou gostariam
de entrar nessa luta.
APMP Mulher - Como a senhora vê a questão das mulheres
que reproduzem esse discurso machista?
Maria Amália - De novo é por isso que me interessa a questão cultural, a seleção por metacontingências. A subjetividade que
construímos (como vemos a nós mesmos e o mundo) depende das
questões pessoais de cada um de nós. Depende do grupo social
no qual estou inserido e das condições pessoais que tive acesso.
Uma boa parte do que aprendemos sobre o mundo e nós mesmos,
aprendemos nos nossos primeiros vinte anos – quando a família, a
escola, essa primeira socialização é muito importante. Depois disso as pessoas mudam em uma velocidade menor, é mais difícil. A
grande formação dos indivíduos é feita até o final da universidade digamos assim. As pessoas vivem em um mundo machista. A
maior parte das mulheres aprende isso desde que nasceu. Você vai
no berçário tem a menina com uma fita grudada na cabeça. Outro
dia eu li uma coisa sobre o uso de fitas em bebês e, os estudos dizem que não pode, pois está pressionando a cabeça da criança. Há
uma expectativa social em relação ao que é ser mulher e o que é ser
homem que é inculcada desde sempre, ao qual a família, os amigos,
todo mundo reage. A única profissão no mundo em que mulher
ganha mais do que homem é a de modelo. Não tem outra. Mulher
médica, artista, advogada não ganha mais do que homem. Vamos
e venhamos a profissão de modelo serve para criar estereótipo,
pois modelo é só alguém bonita, nada mais do que isso. Por que as
mulheres reproduzem esse discurso? Porque esse é o discurso que
elas aprenderam e porque esse discurso traz benefícios individuais
eventualmente. É difícil acordar, ir ao trabalho, aguentar o chefe,
entrar no metrô, ter que ir no restaurante sozinha. A vida feminina,
especialmente em algumas camadas sociais, é uma vida protegida,
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então temos que entender isso. Há mulheres que aprenderam esse
discurso e só se prepararam para essa vida, elas não tem repertório
para outra vida, a vida profissional, a vida ativa. Por isso ser psicólogo é interessante, para entender esse processo. Por que algumas
mulheres escapam? Porque tiveram um determinado amigo, a sorte
de ter um pai com outra visão, foram colocadas em uma escola que
tinham algumas figuras femininas importantes. São essas brechas
que temos que tornar cada vez mais poderosas. Que cada vez mais
mulheres não cresçam com a expectativa de que elas são cidadãs
de segunda classe porque na verdade é isso.
APMP Mulher - A senhora considera importante combater a
cultura do assédio e do estupro?
Maria Amália - Eu acho absolutamente fundamental. Na
minha casa tem uma brincadeira de que eu sempre dei trabalho
no metrô, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar. Eu fico assustada. Meu marido brinca comigo que em certa ocasião perdemos
três trens por minha causa. Eu disse que ele tinha que entender o
seguinte: olha o meu tamanho. A questão do assédio existe porque nós temos um mundo machista, porque os homens sempre
mandaram e porque os homens são maiores do que as mulheres. A
questão do combate ao assédio no Brasil , que é um país extremamente machista e violento com a mulheres é uma questão cultural
urgentíssima. É uma das formas de criar essas brechas. Deixar muito
claro que não pode assediar, não pode falar o que não deve, não
pode nem pensar o que não deve. Temos que criar essa cultura e as
mulheres tem o direito de serem tratadas com todo e absoluto respeito, embora elas sejam na média 30% menores que os homens.
É uma questão de novo em que a lei e as ações afirmativas são importantes, pois a força bruta sempre está do lado dos homens de
uma maneira geral, então temos que criar uma cultura contra o assédio, contra o estupro, contra a discriminação. Na campanha para
a reitoria eu era a única mulher dentre três candidatos homens.

Todas as vezes que esses temas apareceram a minha posição era
diferente dos homens. Um homem não tem a experiência do risco
do assédio. A questão da violência é da violência sofrida, mas é da
violência percebida também. A violência percebida já é violência.
O fato de que uma mulher teme a violência já é uma coisa violenta. Precisamos combater isso de todas as maneiras. É uma questão
prioritária.

*

Maria Amália Pie Abib Andery é Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestre em Psychology - University of Manitoba - Canadá,
Pós-Doutorado pela University of North Texas, UNT, Estados Unidos. Professora Titular
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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1.2. Políticas públicas e saúde pública
Karina Bagnatori
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Como a senhora vê a questão da judicialização de medicamentos pelo SUS? As listas padronizadas de insumos
e medicamentos precisam ser atualizadas?
Karina - Inicialmente em relação à oferta de medicamentos
no SUS, cumpre esclarecer que a Assistência Farmacêutica é composta por “listas” de medicamentos, em diversos níveis de complexidade, com exceção dos medicamentos para tratamento de câncer
que, diante das peculiaridades da doença, mereceram uma política nacional voltada apenas para estes pacientes. Dentre as lista
de medicamentos do SUS está a RENAME, a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais, cujo órgão competente para sua elaboração é o Ministério da Saúde. Portanto, é o Ministério da Saúde que
define quais serão os medicamentos incluídos na RENAME, mediante Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas para adoção de tais
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medicamentos em território nacional. Tais protocolos são revistos
pelo Ministério da Saúde de dois em dois anos e, havendo necessidade e embasamento técnico, a RENAME é revisada e atualizada de
acordo com alterações nos respectivos protocolos de saúde.
Em outras palavras, é importante destacar que todos os medicamentos previstos na RENAME são seguros, eficazes e devem
ser distribuídos conforme o agravo de saúde correspondente, de
modo a garantir ao usuário do SUS não só um possível tratamento,
mas principalmente um tratamento seguro e com chances reais de
sucesso. Existem também listas complementares elaboradas pelos
Estados e Municípios (REMUME), para atender à população nestes
territórios e de acordo com suas necessidades, em consonância
com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo
financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas
Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite.
Com relação à atualização das listagens, temos o Decreto
Federal nº 7508/2011, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, além da Lei
12.401/2011 que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia
em saúde no âmbito do SUS, sendo que ambas trouxeram regramentos importantes ao aperfeiçoamento do sistema.
Em relação à Assistência Farmacêutica no SUS e a ampliação
e atualização de suas listas em seus diversos componentes e níveis de complexidade, podemos dizer que a Lei Orgânica da Saúde
garante ao usuário do SUS uma Assistência Farmacêutica Integral,
cujos limites se darão com base nos preceitos de Medicina baseada
em evidências. A Medicina baseada em evidências (MBE) é um movimento médico que se baseia na aplicação do método científico a
toda prática médica, especialmente àquelas tradicionalmente estabelecidas que ainda não foram submetidas ao escrutínio sistemático científico (provas científicas), lutando para que todos os médicos
façam uso consciencioso explícito e judicioso da melhor evidência
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atual quando fazem decisões em seu trabalho de cuidado individual dos pacientes.
Visando aplicar a MBE nas regras de incorporação de novas
tecnologias em saúde no SUS, a Lei Orgânica da Saúde criou a figura
da CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS, que tem a função de subsidiar os gestores federais, estaduais e municipais, com a elaboração de relatórios técnicos, que
tem como objetivo recomendar ou não a incorporação de um novo
medicamento, produto ou procedimento ao SUS, mediante alguns
critérios. Dentre eles, maior efetividade na prestação do serviço de
saúde, melhor aproveitamento do recurso público, maior eficácia
no tratamento dos pacientes e, principalmente, segurança na administração destes fármacos aos usuários do SUS, sobre os quais o
Estado tem absoluta responsabilidade.
A Lei Orgânica da Saúde, destaque-se, veda ao SUS o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamentos experimentais ou de uso não autorizado pela Anvisa ou aqueles medicamentos nacionais ou importados que não possuírem registro na
Anvisa (art. 19 da Lei Orgânica da Saúde).
Cabe aqui mencionar que a velocidade com que a inovação
tecnológica promovida pelo seguimento industrial farmacêutico
e suas estratégias de marketing atingem a classe médica e, por
consequência, o consumidor final – paciente, muitas vezes com
motivações exclusivamente econômicas e com pouco resultado
terapêutico efetivo, acaba por gerar concorrência entre o que os
Sistemas Públicos de Saúde ofertam em termos de terapia e o que
está disponível nas prateleiras das drogarias, ao alcance das canetas dos prescritores e às expectativas dos pacientes.
É preciso ter sempre em mente o seguinte: Não é porque o tratamento ou o medicamento seja mais caro, mais moderno, que ele
é mais eficaz!!!! Primeiramente, deve haver comprovação científica
em tal sentido, para que se obrigue o Poder Público a custear tal
intervenção para o paciente.
A Judicialização para obrigar o Poder Público a fornecer os medicamentos das listagens oficiais (Rename, Remume e lista estadu-
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al) evidencia que a Política Pública de fornecimento da Assistência
Farmacêutica está falha naquela determinada localidade. Contudo,
se a judicialização visa a obtenção de medicamentos importados,
sem registro na Anvisa, medicamentos experimentais, medicamentos de marca específica e fornecedor exclusivo, entendo que não
se justifica impor ao Poder Público a obrigação de aquisição de tal
medicação sem uma prévia análise da situação pessoal daquele paciente, sem que exista uma justificativa plausível do médico subscritor que afaste a possibilidade de tratamento com as demais medicações constantes nas listagens oficiais, sob pena do Poder Público
custear tratamentos caros e desnecessários, cuja eficácia não tenha
sido comprovada, o que será feito em detrimento de toda a coletividade que aguarda seu atendimento pelas vias normais do SUS.
APMP Mulher - Quais são as principais dificuldades dos
Promotores de Justiça que atuam na área da saúde pública?
Karina - O sistema de saúde pública no Brasil é muito complexo e o respectivo serviço de saúde é de suma importância
para toda a sociedade, inclusive considerado essencial pela nossa
Constituição. As demandas da sociedade são grandes e urgentes,
cobrando uma atuação rápida e eficaz do Promotor de Justiça, especialmente daqueles que atuam na tutela dos interesses difusos.
Como a matéria muda constantemente a primeira dificuldade
para o Promotor de Justiça que está disposto a realizar um trabalho de qualidade na área da Saúde Pública é o conhecimento da
matéria, visto que tal disciplina não é ministrada nas faculdades,
nem nos cursos preparatórios e, pelo que sei, inexistem especializações restritas ao tema específico, que é relativamente novo, porque
o Sistema Único de Saúde (SUS) somente foi concebido a partir da
Constituição de 1988, já que antes havia o INAMPS, onde o atendimento somente era prestado para aqueles que contribuíam, ou
seja, não era universal.
Superada essa dificuldade inicial e essencial, a primeira questão a enfrentar certamente é a da judicialização do Direito à Saúde,
que ocorre em grande parte pela expectativa dos pacientes em
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receber medicamentos que não constam do rol de medicamentos
disponibilizados pelo SUS, medicamentos importados, sem registro
na Anvisa, medicamentos experimentais, medicamentos de marca
específica e fornecedor exclusivo, até de medicamentos fornecidos
pelo SUS, mas que por desconhecimento as pessoas acabam judicializando , ou pelo fato de se tratarem de medicamentos de alto
custo, que incorrem em regramentos que muitas vezes não são seguidos pelos pacientes ou, ainda, pela não aceitação dos prazos de
resposta a que estão submetidos estes processos de acesso à medicação, bem como pela ausência dos medicamentos constantes
das listagens do RENAME, Listagem Estadual e REMUME. Nas situações onde se buscam medicamentos não constantes das listagens
oficiais, acaba ocorrendo uma espécie de “corte da fila de espera”
daqueles que aguardam pelo atendimento do SUS pelas vias normais, com relação àqueles que acabam judicializando a questão e
recebendo muitas vezes o que querem, como querem e quando
querem.
Não que a saúde não seja direito integral do cidadão. Ela é por
previsão constitucional (artigo 198 da CF), mas devemos fiscalizar
a política pública existente para evitar que a judicialização prejudique aqueles que aguardam o atendimento pelas vias normais.
APMP Mulher - Quais políticas públicas poderiam ser implementadas na sua região, em especial no tocante a equidade no
acesso aos serviços e aos diferentes níveis de atenção a saúde?
Karina - Primeiramente tentar verificar porque os medicamentos que são objeto de maior demanda nas ações judiciais propostas não foram incluídos na listagem municipal de fornecimento
aos cidadãos (REMUME), além das outras listagens que seriam de
competência federal (Rename) e listagem Estadual. É importante
verificar o que está acontecendo para que o município seja tão
fortemente demandado judicialmente com relação a alguns medicamentos específicos, investigar se os estudos científicos foram
ou estão sendo feitos para verificar a existência de medicamento
compatível em alguma das listagens existentes com estes princi-
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pais medicamentos, em outras palavras, tentar incluir, se possível,
tais medicamentos nas listagens oficiais (REMUME). Esse, acredito,
ser uma passo importantíssimo a ser incluído na política pública de
qualquer município.
Um avanço em termos de política pública municipal feito aqui
em Jundiaí, fruto de trabalho do Ministério Público, foi conseguir
a separação do atendimento de urgência e emergência no município, de acordo com a classificação de gravidade dos casos dos
pacientes. Hoje temos um Pronto-Socorro que irá atender apenas
os casos de média e alta complexidade de urgência e emergência
médica, com entrada referenciada e sem o acesso espontâneo, para
poder propiciar um atendimento de melhor qualidade aos usuários com quadros clínicos mais graves. Os demais atendimentos de
urgência de menor complexidade serão feitos pela rede municipal
pelas vias normais (Pronto-atendimento municipal, UBS, CAPS 24
horas, Pronto-Socorro Infantil).
APMP Mulher - A senhora acredita que o princípio da universalização do acesso à saúde pública deva ser mitigado?
Karina - Na realidade nenhum outro país do mundo, com
mais de 100 milhões de habitantes, ousou oferecer atendimento de
saúde gratuito a toda a população, a não ser o Brasil. Segundo a
Constituição de 1988, a Saúde é um dever do Estado, mas a prática
vem demonstrando que o Estado se mostra ineficiente no momento de administrar os serviços médicos e farmacêuticos, mesmo com
a descentralização que prevê a responsabilidade de todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal). O que temos visto é
que o Estado, sem delegar ao particular a administração hospitalar,
tem se mostrado ineficiente na missão a que se propôs.
Isso ocorre em grande parte pela carência de recursos. As pessoas mais carentes contam com mais assistência, mas enfrentam
mais obstáculos para acessá-la dentro do SUS, porém, apesar das
dificuldades, esta foi a meta abraçada pelo Brasil. Os números são
gigantescos e batem recordes mundiais em atendimentos, cirurgias, procedimentos e fornecimento de medicamentos, demons-
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trando que o sistema é bom, mas os recursos não são suficientes. É
comum vermos as manchetes destacando os valores baixos pagos
pelo SUS para consultas médicas (em torno de R$ 10,00), para partos cesáreos (em torno de R$ 170,00) , conforme informação do site
www.datasus.gov.br, e não vejo como o sistema possa se manter
sem que seja feita uma mitigação, sem que ocorra uma discussão
em todos os níveis da nossa sociedade de modo a verificar como
administrar o SUS no futuro, já que com o envelhecimento da população e a taxa de natalidade crescente, sua manutenção se mostra praticamente impossível nos moldes hoje preconizados.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para os
Promotores de Justiça que atuam na área?
Karina - Nunca deixar de se atualizar e conhecer a realidade
local, especialmente os hospitais públicos e centros públicos de
distribuição de medicamentos (farmácias municipais), pois a partir
do momento em que visitamos tais locais, conseguimos visualizar
as dificuldades, situar os problemas e tentar buscar uma solução
dentro de nossa atuação profissional. Aprender a acessar as informações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde,
disponíveis na rede pública de computadores, também nos fornecem ótimos parâmetros de comparação e possibilitam analisar a
situação da nossa Comarca dentro dos programas oferecidos pelas
mencionadas esferas de governo na área da Saúde, se há capacitação de funcionários na Prefeitura para buscar a inscrição nos referidos programas e benefícios oferecidos e, até mesmo, para verificar
eventual percentual de participação orçamentária do município
nos orçamentos da União e do Estado.
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1.3. Ministério Público e defesa das pessoas com
deficiência
Ana Carolina Fuliaro Bittencourt*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Quais as dificuldades do Promotor de Justiça
que atua na área de proteção das pessoas com deficiência?
Ana Carolina - Acredito que as principais dificuldades sejam
comuns àquelas áreas que buscam a defesa dos Direitos Humanos,
tais como infância e juventude ou idoso: a ausência de políticas públicas eficientes que disponibilizem uma estrutura de atendimento
protetivo voltada ao cuidado com a pessoa vulnerável, sob um ponto de vista interdisciplinar. Não é raro que o Promotor de Justiça, ao
atuar nessas áreas, acabe por se colocar como intermediário e facilitador em meio a um cenário de comunicação fragmentária entre
diversos departamentos ou secretarias dos municípios. Na época
em que atuava em Promotoria de Infância e Juventude, surpreendime com o fato de, em uma reunião aberta à participação de todos
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os atores das esferas assistencial, educação e saúde do Município,
visando à formação de uma rede protetiva à criança e ao adolescente mais eficiente, as pessoas sequer se conheciam e tiveram que
ser apresentadas umas às outras naquela oportunidade. Ou seja,
de que rede protetiva estávamos falando se os pontos dessa teia
não se comunicavam? Essa dificuldade de construir um sistema de
atendimento protetivo interdisciplinar nos Municípios cujas políticas públicas são precárias é enorme e me parece consumir muita
energia daqueles que atuam na proteção dos Direitos Humanos. Na
Promotoria das Pessoas com Deficiência, a dificuldade é a mesma,
qual seja, encontrar uma resposta de inclusão eficiente em meio
a uma rede protetiva que sequer pode ser qualificada como tal.
Acredito, ainda, que haja um complicador ao lidar com a questão
da deficiência, haja vista se tratar de um conceito social e não meramente biológico e, portanto, multifatorial, condicionado à análise do caso concreto. Essa circunstância compromete, muitas vezes,
uma linguagem comum e, por consequência, a construção de um
projeto coerente de trabalho sobre o que seja a pessoa com deficiência e qual medida de inclusão mais favorável. Por fim, ao ponderar sobre as dificuldades vivenciadas pelo Promotor de Justiça
que milita na área de proteção das pessoas com deficiência, não
se pode deixar de mencionar o preconceito que permeia todo esse
universo. Tais pessoas, infelizmente, ainda são tratadas sob a ótica
do que lhes falta, daquilo que não conseguem fazer. A construção
da crença nas potencialidades reais dessas pessoas ainda é algo a
se fazer diariamente, quer perante o público em geral, quer diante
dos próprios agentes cuja função seria a proteção, cuidado e, principalmente, a inclusão.
APMP Mulher - Como a senhora vê as modificações no regime de incapacidades (Lei n. 13.146/2015)? Na sua opinião, isso trará
reflexos na esfera criminal, como por exemplo, na questão atinente
ao estupro de vulneráveis?
Ana Carolina - Vejo com muita preocupação. Acredito que os
colegas que atuam na área criminal serão confrontados com argu-
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mentos de defesa, no sentido de que, em virtude das alterações no
regime de capacidades decorrentes da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto
da Inclusão), notadamente do reforço que se atribuiu à premissa de
capacidade absoluta (exceto em caso de menoridade), o tipo penal
relativo ao estupro de vulnerável teria sido tacitamente revogado.
No entanto, espero que se firme posicionamento contrário a esse,
sob pena de um instrumento voltado à proteção das pessoas com
deficiência tornar-se uma ferramenta de violação gravíssima de direitos. Como sabemos desde a graduação, no Direito tudo é interpretação. E, nesse caso, espero que se consolide nos Tribunais posição que mantenha referido tipo penal tal como atualmente previsto. Alguns argumentos talvez possam colaborar nesse sentido: 1. O
Estatuto da Inclusão reservou inúmeros artigos para alteração parcial de dispositivos previstos em leis esparsas (por exemplo, artigos
96 a 119) e, quando pretendeu revogar normas até então vigentes,
o fez expressamente (vide artigo 123) e não de maneira tácita; 2. O
princípio de garantia de maior eficácia das normas de proteção de
Direitos Humanos foi observado pelo Estatuto da Inclusão de forma
expressa (artigo 121, parágrafo único). Portanto, deverá prevalecer
a interpretação mais benéfica à pessoa com deficiência, já que o
propósito da lei é proteção e não violação de direitos; 3. O conceito amplo de deficiência e a extensão do rol de direitos garantidos
à pessoa com deficiência, dentre eles o direito de exercer direitos
sexuais e reprodutivos, já integravam o sistema jurídico brasileiro
a partir da promulgação da Convenção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009), o que não
impediu a validade e eficácia da norma penal em questão; 4. O tipo
penal (artigo 217-A CP) não qualifica a vítima como “pessoa com
capacidade civil”, mas sim a descreve como o indivíduo que, “por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não
pode oferecer resistência”. O conceito de vulnerabilidade penal,
portanto, não se confunde com o conceito de incapacidade civil.
Trata-se mais de matéria afeta à prova das circunstâncias de fato
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previstas no tipo penal do que no enquadramento a um conceito meramente civilista e adequado a outras questões não penais.
Contudo, acredito que a tendência seja uma maior dificuldade probatória para a configuração desse delito cuja impunidade já é alarmante. Enfim, apesar dessas ponderações, o tema é tormentoso e
estou certa de que os colegas que trabalham na área criminal estarão mais aptos a se posicionarem de modo a preservar a proteção
às vítimas de extrema vulnerabilidade.
APMP Mulher – Em relação às interdições ocorridas anteriormente a Lei nº 13.146/2015, pode-se inferir que as pessoas passam
a ser ope legis plenamente capazes, já que a lei versa sobre o estado
da pessoa natural?
Ana Carolina - Por se tratar de lei de estado, a Lei nº 13.146/2015
tem eficácia imediata e, portanto, entendo que o levantamento da
interdição é desnecessário por decorrer da vigência da própria lei.
APMP Mulher – Ainda com relação a questão das incapacidades, a pessoa com deficiência pelo novo regime passará a responder exclusivamente com seus próprios bens pelos danos que
causar a terceiros, afastando-se a responsabilidade subsidiária do
art. 928 do Código Civil?
Ana Carolina - Primeiramente, necessário apontar que, tanto
sobre esta questão como muitas outras, há pouca doutrina sobre
o assunto e nenhum precedente dos Tribunais, o que incentiva um
amplo debate, ainda não conclusivo. Em minha opinião, ao considerar a pessoa com deficiência, especialmente mental, absolutamente capaz para efeitos civis, a despeito da análise de seu grau de
discernimento, a possibilidade de afastamento da responsabilidade subsidiária do art.928 do Código Civil encontra sim fundamento.
Não só isso. Questões como a validade de negócios firmados diretamente por pessoas com deficiência mental também se mostram
pertinentes, eis que não mais estaremos no campo das nulidades,
mas sim de anulabilidade por vício de negócio jurídico (erro ou
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dolo), cujos efeitos são diversos e a prova mais dificultada. Da mesma forma, a prescrição passará a correr em desfavor dessas pessoas,
já que absolutamente capazes. Enfim, a mudança significativa no
regime das capacidades decorrente do Estatuto da Inclusão acarretará situações concretas em que, ao invés de proteger tais pessoas,
elas poderão ser prejudicadas sensivelmente. O propósito da nova
lei merece elogios ao romper com o binômio deficiente-incapaz e
solidificar um novo olhar sobre as pessoas com deficiência, não mais
voltado àquilo que não tem ou não podem fazer, mas sim às inúmeras possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades.
Contudo, ao fazê-lo sem uma detida análise da repercussão dessa
ruptura de paradigma no cotidiano dessas pessoas, parece-me que
essa lei pode dar margem a situações extremamente prejudiciais e
onerosas àqueles mesmos indivíduos que buscou proteger.
APMP Mulher - O que poderia ser aprimorado na área da tutela da pessoa com deficiência?
Ana Carolina - No exercício das funções na Promotoria de
Justiça das Pessoas com Deficiência, a disponibilidade de uma equipe técnica para diagnóstico e avaliação de casos facilitaria muito a
busca por resultados efetivos junto aos equipamentos do Município
(por exemplo, psicólogo, assistente social, psiquiatra e pedagogo).
Por se tratar de um conceito social e não meramente biológico, voltado necessariamente para a identificação e superação das dificuldades de interação social que refletem uma inferioridade injustificada, e pelos múltiplos fatores de intervenção em um mesmo caso
concreto, a análise eminentemente jurídica, com frequência, pode
não ser suficiente ou mais adequada para delimitar as estratégias
de atuação possíveis.
No tocante ao campo legislativo, observa-se que a eficácia do
Estatuto de Inclusão depende do aprimoramento de ciências e tecnologias, de uma ruptura de paradigma no trato com as pessoas
com deficiência, de um olhar necessariamente interdisciplinar e do
aperfeiçoamento de políticas públicas. O aprimoramento, em mi-
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nha opinião, é menos legislativo (apesar de reparos pertinentes, em
especial no regime de capacidades) e mais de criação de mecanismos de cumprimento da lei. Desafio também sentido pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente, após décadas de vigência. Desafio
ainda a ser enfrentado.
APMP Mulher – Quais conselhos a senhora daria aos promotores de justiça que atuam na área?
Ana Carolina - Não me sinto à vontade para dar conselhos
aos colegas que atuam nessa área. Ocupo cargo com atribuição de
defesa das pessoas com deficiência há pouco mais de três anos. Ao
longo de minha carreira como Promotora de Justiça, tive o prazer
de conhecer colegas com experiências muito ricas e sensibilidades apuradas, com os quais aprendi muito. Alguns deles, infelizmente, afastaram-se de áreas para as quais tinham inteira vocação.
Se posso deixar um pedido, mais do que um conselho, é que se
busque a solidificação de um apoio institucional, a fim de que o
Ministério Público possa, mediante aprimoramento de estrutura
a ser disponibilizada aos órgãos de execução, progredir no auxílio aos Promotores que, diariamente, lidam com pessoas extremamente violentadas em seus direitos fundamentais, principalmente
em Comarcas iniciais e intermediárias, onde, em regra, percebe-se
maior dificuldade de trabalho.

* Ana Carolina Fuliaro Bittencourt é graduada na Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, em 2001. Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, 2014. Ingressou no Ministério Público do Estado de São
Paulo em 2003. Foi Promotora substituta da circunscrição judiciária de Piracicaba.
Titular das Promotorias de Justiça de Mongaguá e Itanhaém. Desde setembro de
2012, é titular da 13ª Promotoria de Justiça Cível de Santo André.
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1.4. Medicamentos, judicialização e saúde pública
Aline Jurca Zavaglia Vicente Alves
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Como a senhora vê a questão da judicialização de medicamentos pelo SUS? As listas padronizadas de insumos
e medicamentos precisam ser atualizadas?
Aline Zavaglia - O direito a saúde é consagrado na
Constituição Federal como direito subjetivo do cidadão e correlato dever do Estado. É um direito extremamente importante ao ser
humano, porque é corolário do direito a vida. A complexidade do
corpo humano e a infinidade de doenças representam fonte inesgotável em busca de maior conhecimento científico e de melhores
tratamentos e também para a prevenção de doenças. O direito do
cidadão em busca de uma melhor saúde e de um tratamento que
busque a cura ou seu menor sofrimento caminha ao lado do dever
do Estado em oferecer atendimento de melhor qualidade. Ainda
que organizado em termos de legislação e arrimado em princípios
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sanitários técnicos, o sistema de saúde pública no Brasil falha na
assistência ao cidadão e tem cada dia mais aumentado a litigância
judicial com pedidos judiciais de medicamentos. Muitos debates
que antes se faziam dentro do sistema de saúde hoje foram transferidos para o sistema de justiça. Portanto, o debate precisa ser
qualificado para que possam ser compatibilizados os aspectos individuais e difusos e também para que os operadores do direito possam exercer bem o seu papel em assunto tão interdisciplinar com
as ciências biológicas. A cláusula de inafastabilidade da jurisdição
e o acesso a justiça são comandos pétreos inabaláveis no Estado
Democrático de Direito brasileiro (CF, artigo 5º, XXXV). Sublinhe-se,
também, que as ações já enfrentadas judicialmente foram importante locomotiva na conquista de direitos do cidadão. No entanto,
acredito que a questão tomou proporção tão grande em termos de
quantidade de ações judiciais, de possíveis fraudes e de volume de
orçamento envolvido que hoje um dos focos mais importantes do
debate envolve o desenvolvimento de meios para garantir o acesso a políticas de saúde e medicamentos de forma universalizada a
todos os cidadãos e não apenas àqueles que se socorrem do Poder
Judiciário. O exercício que se pretende é a busca de elementos que
permitam compatibilizar o direito coletivo a saúde – que envolve
políticas públicas complexas e investimentos vinculados nos orçamentos dos entes públicos – com o direito individual do cidadão de
buscar providência judicial para satisfação da sua pretensão. Parte
da política de assistência farmacêutica, pelas regras vigentes, ocorre por meio de relações de medicamentos, as quais são formadas
após avaliação técnica do medicamento pelo Ministério da Saúde
para sua incorporação no Sistema Único de Saúde. Elas não obstam
o acesso do cidadão a medicamentos não incorporados, mas constituem norte importante para o fornecimento de remédios porque
os medicamentos listados permitem o planejamento das compras
por meio de licitações. Por isso, ao analisar pedido judicial de medicamentos, é sempre salutar a conferência se ele está incluído na
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lista ou se ali há alternativas terapêuticas que possam ser oferecidas ao paciente. Por outro lado, quando comprovada a desatualização da relação de medicamentos ou a superioridade terapêutica
do medicamento não listado, o Poder Judiciário tem garantido o
acesso a medicamentos não protocolares. Por fim, a lista também
é uma garantia do cidadão porque contempla aquilo que se define
como “mínimo existencial” e a falta de medicamentos das relações
gera intervenção do Ministério Público para abastecimento das farmácias públicas.
APMP Mulher - Fale-nos sobre o parto humanitário.
Aline Zavaglia - Partindo da premissa de que o parto envolve
a saúde e a vida de duas pessoas – a gestante e o bebê – precisam
ser sopesados os critérios médicos para a segurança do procedimento e a vontade da gestante. Defendo que o parto seja feito em
ambiente hospitalar por entender que aquele é o local mais adequado para a realização do procedimento, que precisa de intervenção profissional e que está sujeito a muitos riscos. Entendo que o
ambiente hospitalar é compatível com o respeito dos direitos humanos da gestante e do bebê e que as rotinas adequadas da maternidade podem proteger as parturientes de atos que geram a chamada “violência obstétrica”. No Sistema Único de Saúde há preocupação com a humanização do atendimento da mulher, na chamada
“atenção perinatal”. O atendimento se estrutura por meio da “Rede
Cegonha”, é uma rede de cuidados que busca assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada
à gravidez, parto e puerpério e as crianças o direito ao nascimento
seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.
APMP Mulher - Quais são as principais dificuldades dos
Promotores de Justiça que atuam na área da saúde pública?
Aline Zavaglia - A atuação do Ministério Público na área da
saúde pública é uma das vertentes de nosso trabalho na área de
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direitos humanos. Desde a cisão da atuação da área de “cidadania”
para áreas de “patrimônio público” e “direitos humanos”, a especialização e o volume de nosso trabalho cresceram. No atendimento
ao público das Promotorias de Justiça a demanda na área de saúde
pública tem sido exponencial em todo o Estado. Na minha opinião,
a maior dificuldade da atuação dos Promotores de Justiça na área
de saúde pública é a interdisciplinariedade. A atuação do Promotor
de Justiça nessa área envolve conhecimento sobre direito sanitário,
direito administrativo e regras de financiamento público. Por outro
lado, envolve gestão pública e aplicação prática de ciências biológicas. Assim, a atuação do Ministério Público envolve interlocução
e articulação com gestores públicos, com profissionais da saúde e
com mecanismos de controle de contas públicas.
APMP Mulher - Quais políticas públicas poderiam ser implementadas, em especial no tocante a equidade no acesso aos serviços e aos diferentes níveis de atenção a saúde?
Aline Zavaglia - O sistema único de saúde é fruto de luta de
movimento sanitarista e contém regras que, em abstrato, são bastante protetivas ao cidadão. Hoje, o desafio é que essas regras se
tornem realidade e efetivamente se revertam em bom atendimento ao paciente. A efetivação do direito a saúde na prática ocorre por
meio de políticas públicas complexas de um sistema constitucionalmente traçado de forma hierarquizada e regionalizada. Assim, a
batalha é pela cobrança de ações do Poder Público que efetivamente se traduzam em assistência eficiente da população por meio de
infraestrutura das redes de atendimento, profissionais capacitados
e boa oferta de medicamentos, insumos e tratamentos.
APMP Mulher - A senhora acredita que o princípio da universalização do acesso à saúde pública deva ser mitigado?
Aline Zavaglia - O caráter universal do direito a saúde está
previsto no artigo 196 da Constituição Federal, o qual determina
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que o Sistema Único de Saúde atenda a toda a população independentemente de qualquer contribuição financeira. A universalidade
garante que o acesso à saúde não seja limitado por questões subjetivas e representa uma evolução em relação ao sistema anterior em
que o sistema público de saúde somente atendia aqueles que contribuíam com o sistema do INAMPS.O caráter universal da saúde é
conquista social importantíssima, que se iniciou com o reconhecimento do direito a saúde na Carta das Nações Unidas em 1945 e
na Convenção da Organização Mundial de Saúde em 1946, que se
desenvolveu nas décadas de 1970 e 1980 no chamado “movimento
sanitarista” e que se consagrou no Brasil com a Constituição Federal
de 1988. Não foi sem razão que a Constituição Federal considerou
o serviço de saúde o único de relevância pública em seu texto e,
por isso, não são oponíveis restrições subjetivas ao seu alcance. É
conquista democrática e republicana, que implementa na prática
o princípio da igualdade inspirador dos direitos sociais e que não
comporta, portanto, mitigação.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para os
Promotores de Justiça que atuam na área?
Aline Zavaglia - A atuação na área da saúde pública é gratificante. Ela envolve tanto a proteção de interesses difusos e coletivos quanto a proteção de interesses individuais homogêneos.
Trabalhando nessa área, o Promotor de Justiça pode tanto garantir
o acesso de uma pessoa a um determinado tratamento, com resultado mais imediato, quanto pode participar da estruturação do sistema ou de uma unidade de acordo com as regras sanitárias, com
resultado ao longo prazo. Apesar da hiper judicialização do tema,
especialmente nos casos de proteção de interesses judiciais, muitas
soluções são possíveis pela nossa atuação extrajudicial. Assim, a minha principal sugestão aos colegas é a priorização de nossa atuação
no âmbito difuso e extrajudicial, nos termos do que a Constituição
Federal traçou de perfil institucional ao Ministério Público. Repasso
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aos colegas importante lição que aprendi com o colega Jose
Adalberto Dazzi, ex-Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo:
na área da saúde, a participação do Ministério Público é uma parcela em uma grande conta de somar.
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1.5. Direitos Sexuais e reprodutivos: violência
o bstétrica e direito a acompanhante
Fabiana Dal’Mas Rocha Paes*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Em que consiste a violência obstétrica?
Fabiana Paes - Conceitua-se a violência obstétrica como toda
ação ou omissão direcionada à mulher durante o pré-natal, parto
ou puerpério, que cause dor, dano ou sofrimento desnecessário à
mulher, praticada sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Este conceito engloba todos os prestadores
de serviço de saúde, não apenas os médicos.
Pode-se definir também violência obstétrica como qualquer
ato ou intervenção direcionada à mulher grávida, parturiente ou
puérpera (que recentemente deu a luz), ou ao seu bebê, praticado
sem o seu consentimento explícito ou informado e em desrespeito
à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos
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e preferências.1 No âmbito internacional a legislação da Argentina
Lei nº 26.485/2009 define violência obstétrica como: “Aquela exercida pelos profissionais da saúde caracterizando-se pela apropriação
do corpo e dos processos reprodutivos da mulher, através de um
tratamento desumanizado, abuso da medicação e patologização
dos processos naturais.”2 Ressalte-se que países como a Argentina,
México e outros já possuem legislação tipificando a conduta da
violência obstétrica. O sistema jurídico brasileiro também já contém legislação genérica protetiva para tratar da violência obstétrica, embora não haja lei específica. Existe em trâmite no Congresso
Nacional, o Projeto de Lei nº 7.633/2014, que dispõe sobre as diretrizes e os princípios inerentes aos direitos da mulher durante a
gestação, pré-parto e puerpério e da erradicação da violência obstétrica.
APMP Mulher - Como a legislação brasileira protege a mulher
vítima de violência obstétrica?
Fabiana Paes - A legislação nacional brasileira contempla
a proteção da mulher quanto à prática de violência obstétrica.
Alguns casos de violência obstétrica podem ser considerados crimes como de homicídio, lesão corporal, omissão de socorro, crimes
contra a honra, dentre outros. Também é possível a responsabilização dos profissionais que praticaram violência obstétrica, no âm-

Fundação Perseu Abramo, e Sesc, Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e
Privado, 2010, em http://novo.fpabramo.org.br/content/violencia-no-parto-na-horade-fazer-nao-gritou, em 26 de junho de 2015.
2
Artículo 6, e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo
y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un
abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con
la Ley 25.929 (tradução livre da autora).LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES,
Ley nº 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
Sancionada: Marzo 11 de 2009, Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.
1
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bito civil, com a responsabilização por danos materiais e morais. A
Constituição Federal de 1998 contém o princípio da igualdade e
dispõe sobre o direito à plena assistência à saúde. Ela enuncia de
forma original o dever do Estado de coibir a violência contra as mulheres, que inclui, portanto o dever de prevenir e punir a violência
obstétrica.
APMP Mulher - Quais são as formas mais comuns de violência
obstétrica?
Fabiana Paes - As formas mais comuns de violência são os
gritos, os procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, a falta de analgesia e a negligência.3 A violência obstétrica
pode, ainda, caracterizar-se de distintas formas: recusa à admissão ao hospital (Lei nº 11.634/2007), impedimento de entrada de
acompanhante (Lei nº 11.108/2005), violência psicológica (tratamento agressivo, grosseiro, zombeteiro, inclusive em razão de sua
cor, etnia, raça, religião, estado civil, orientação sexual, número de
filhos ou inferiorizado), impedimento de contato com o bebê, o impedimento ao aleitamento materno e a cesariana desnecessária e
sem consentimento. Constituem formas de violência obstétrica: realização de episiotomia de modo indiscriminado, o uso de ocitocina sem consentimento da mulher, a manobra de Kristeller (pressão
sobre a barriga da gestante para empurrar o bebê), a proibição da
mulher se alimentar ou de se hidratar e obrigar a mulher a permanecer deitada.
APMP Mulher - Existe alguma pesquisa a respeito dos índices
de violência obstétrica?
Fabiana Paes - Uma a cada quatro brasileiras já foram vítimas
de violência obstétrica, segundo pesquisa realizada pela Fundação
3

Fundação Perseu Abramo, e Sesc, Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e
Privado, 2010, em http://novo.fpabramo.org.br/content/violencia-no-parto-na-horade-fazer-nao-gritou, em 26 de junho de 2015.
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Perseu Abramo em 2010.4 A violência obstétrica impede que o
Brasil alcance os 4º e 5º Objetivos do Milênio: reduzir a mortalidade
na infância e melhorar a saúde materna. O Brasil não irá atingir a
meta para redução de morte materna para os patamares de 10 a
20 mortes maternas por 100.000 nascituros, conforme preconiza a
organização mundial de saúde. Atualmente, existe uma estimativa
de que tenhamos em torno de 50/60 mortes maternas por 100.000
nascituros.
APMP Mulher - Quais os dispositivos legais nos tratados internacionais a respeito do tema?
Fabiana Paes - O artigo 12, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher contém expressamente o seguinte:
“...os Estados-Partes garantirão à mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto,
proporcionando assistência gratuita quando assim for necessário,
e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante a gravidez e a
lactância.”
Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção
Belém do Pará). A Convenção destaca que a violência contra a mulher constitui grave violação aos direitos humanos e limita absoluta
ou parcialmente o exercício dos demais direitos. Prevê a Convenção
um importante catálogo de direitos a serem assegurados às mulheres, com a finalidade de que tenham uma vida livre de violência,
não apenas no âmbito público, mas também privado. Consagra,
portanto, o dever do Brasil como Estado-parte para que adote po-

4

Fundação Perseu Abramo, e Sesc, Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público
e Privado,2010, em http://novo.fpabramo.org.br/content/violencia-no-parto-na-horade-fazer-nao-gritou, em 26 de junho de 2015.
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líticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a
mulher.5
As mulheres tem pleno direito à proteção no parto e de não
serem vítimas de nenhuma forma de violência ou discriminação. A
Convenção Belém do Pará determina em seu artigo 6º o seguinte: “O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros:a. o direito da mulher a ser livre de todas as formas de
discriminação”. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (Convenção CEDAW). Os tratados de Direitos Humanos das
Mulheres inclusive a Convenção CEDAW e Convenção de Belém do
Pará tem o statusconstitucional.6 Em que pese estes importantes
compromissos internacionais assinados e adotados pelo Governo
brasileiro, gerando obrigações nos seus cumprimentos, muitas destas não estão sendo cumpridas a contento. Um exemplo de descumprimento diz respeito à garantia ao atendimento integral e eficiente na área da saúde, em especial no momento do parto.
APMP Mulher - Qual a importância do Comitê CEDAW quando abordamos a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos?
Fabiana Paes - A cada 4 (quatro) anos os países signatários
da CEDAW necessitam apresentar um relatório periódico, submetendo-se as observações do Comitê CEDAW. O Comitê7 elabora observações conclusivas ou recomendações. Em fevereiro de 2012, o
Brasil apresentou seus resultados em Genebra, na 51ª Reunião do
Comitê. Nesta ocasião foi determinado que o país apresentasse em
2014 informações sobre dois temas específicos: saúde e tráfico de
mulheres, tal recomendação foi dada devido à gravidade destes

PIOVESAN, Flavia, Violência contra a Mulher, O Globo.
PIMENTEL, Silvia, PANDJIARJIAN, Valéria e PIOVESAN, Flavia, Saneamento da Ordem
Jurídica uma Perspectiva Feminista.
7
Este Comitê tem como um de seus membros a destacada Professora a brasileira Dra.
Silvia Pimentel.
5
6
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problemas. Em fevereiro de 2014 o Governo Brasileiro apresentou
seu relatório que foi analisado em outubro/novembro de 2014. As
recomendações do Comitê colocam o Brasil numa situação delicada quanto à saúde da mulher, em especial quanto à atenção ao parto. Lamentavelmente, ainda nos mantivemos entre os países que
violam os direitos das mulheres. Houve queda na posição do Brasil
no IDH de gênero.8 Os direitos sexuais e reprodutivos ainda não são
plenos e a atenção à saúde da mulher deixa muito a desejar. Esta
condição internacional não nos surpreende, mas ainda é muito difícil conversar e discutir sobre a violência obstétrica.
APMP Mulher - Qual a relevância da Lei nº 11.108/05 (Lei do
Acompanhante)?
Fabiana Paes - Esta lei é fundamental porque garante a presença do acompanhante desde o trabalho de parto até o pós-parto.
O acompanhamento durante o parto faz com que se previna a violência obstétrica. Encontra-se também em trâmite no Congresso
Nacional o Projeto de Lei 378/14 que contempla o direito de visita na rede pública e privada em todos os tipos de atendimento de
saúde (ambulatorial ou hospitalar)9
APMP Mulher - Por que existe uma resistência em dar cumprimento a esta lei?
Fabiana Paes - A presença de um acompanhante durante
o parto é muito importante. A mulher encontra-se fragilizada no
momento do parto, em situação vulnerável. Existe uma evidente
resistência ao cumprimento da lei, em primeiro lugar, porque a lei
não prevê expressamente uma pena; em segundo, ocorre uma má
interpretação da lei; em terceiro, existe também um problema estrutural: várias maternidades ainda não têm um espaço físico ade-

Monitoramento permanente CEDAW, http://monitoramentocedaw.com.br/wp-content/
uploads/2013/08/Publi-Cedaw-3-Parte-1-OK.pdf
9
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/30/vai-a-camara-projeto-quetransforma-em-lei-o-direito-do-paciente-a-acompanhante, em 15 de junho de 2016.
8
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quado. Por fim, há um problema cultural: o desrespeito à autonomia da mulher, muitos interpretam o parto como um ato médico e
que deve permanecer sem a participação e respeito à autonomia
da mulher.
APMP Mulher - A Lei nº 11.108/05 (Lei do Acompanhante) poderia ser aprimorada? Em quais aspectos?
Fabiana Paes - São necessárias algumas alterações. A legislação fala nos “serviços de saúde do SUS e da rede conveniada”.
Ficaria mais claro se falasse “hospitais da rede pública e privada”.
Sugiro também que contivesse num parágrafo específico que o
descumprimento dessa lei acarretaria a aplicação de multa, advertência e até intervenção, interdição ou o cancelamento de licença
do funcionamento do estabelecimento, ficaria mais claro qual seria
a punição em caso de descumprimento. Toda gestante tem direito
ao acompanhante e esse direito pode ser garantido diretamente no
hospital – ela tem o direito de exigir isso.10
APMP Mulher - Existe algum caso internacional de violação
ao direito ao pleno acesso à saúde no parto?
Fabiana Paes - O caso Alyne Pimentel é o mais emblemático
quanto à violação ao direito a um parto saudável e pleno acesso à
saúde. Aline em 14 de novembro de 2002, com apenas 28 anos, 6
meses de gestação, buscou atendimento médico na rede pública
de saúde de Belford Roxo, Rio de Janeiro, mesmo registrando fortes dores ela foi liberada após administração de analgésicos. Sem
melhora, retornou ao hospital, onde se constatou a morte do bebê.
Submetida, após horas de espera, a uma cirurgia para a retirada placenta, o quadro se agravou e ela precisou ser transferida para um
hospital em Nova Iguaçu, operação realizada, com grande demora
e com omissão dos profissionais e do sistema brasileiro de saúde.

10

LAZZARI, Thais, entrevista concedida pela autora PAES, Fabiana, Revista Época.
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Nele, devido à falta de atendimento, no corredor do hospital,
Alyne faleceu em decorrência de hemorragia digestiva. O caso foi
levado ao conhecimento do Comitê CEDAW da ONU em 2011 e o
Brasil condenado ao pagamento de indenização por negligência
no serviço público de saúde. Foi a primeira condenação internacional do Brasil em razão de morte materna11.
APMP Mulher - Quais são as agendas essenciais para combater a violência obstétrica?
Fabiana Paes - Entendo que seja imprescindível, em primeiro
lugar admitirmos que este tipo de violência existe e atinge milhares
de mulheres em todo mundo, no Brasil inclusive. A partir desta percepção da violência de gênero, gerar um amplo debate com participação da sociedade, dos profissionais de saúde, da academia,
do sistema de justiça; a afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos com um olhar interseccional (não apenas de gênero, mas também étnico racial e de classe); a efetivação dos direitos contidos na
Constituição Federal, na Convenção CEDAW e na Convenção Belém
do Pará; a sensibilização e formação dos profissionais de saúde e
do direito; a garantia ao direito ao acompanhante à gestante; a garantia ao direito à informação; a garantia ao acesso pleno à saúde
e o incentivo às boas práticas obstétricas, fundamentadas em evidências científicas. O panorama vem lentamente mudando, mas
estamos longe de alcançar os patamares aceitáveis. O Brasil não vai
atingir os Objetivos do Milênio quanto à redução de morte materna. Entendo que o alto índice de mortes maternas é um indicativo
de que nós temos um longo caminho a seguir para a efetivação dos
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
11

*

PAES, Fabiana, Violência Obstétrica: Um novo termo para uma prática antiga?, em http://
agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/violencia-obstetricaum-novo-termo-para-uma-pratica-antiga-por-fabiana-dalmas-rocha-paes/
Promotora de Justiça do GEVID/Norte. Diretora da APMP/Mulher. Mestre em Direitos
Humanos e Justiça Social pela UNSW, Sydney, Austrália. Doutoranda em Direito pela
Universidade de Buenos Aires, Argentina.
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1.6. Perda da visão, diabetes e SUS
Luciana da Cruz Noia*
Médica

APMP Mulher - Quais são os projetos desenvolvidos pelo SUS
para atender a população com deficiência de visão? A diabetes
pode ser um dos fatores da perda/diminuição da visão? A idade do
paciente interfere?
Luciana Noia - A atenção à saúde ocular no Brasil tradicionalmente era exercida de forma isolada, desarticulada. Assim,
embora tivéssemos centros de excelência atendendo pelo SUS
[Sistema Único de Saúde], havia um comprometimento do resultado final. Nos últimos anos, o CBO (conselho brasileiro de oftalmologia) tem trabalhado ativamente com o poder público central,
seja através dos Fóruns Nacionais de Saúde Ocular, seja com o trabalho silencioso e diário junto ao Ministério da Saúde. Esse esforço
de muitos resultou na publicação, em 2008, da Política Nacional de
Atenção à Oftalmologia (Portaria nº 957, de 15 de maio de 2008),
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que contempla a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, o glaucoma e a catarata? Essas ações junto ao
poder central devem ser constantes e intensas e visam os princípios de equidade, integralidade e universalidade do SUS, podendo oferecer à população brasileira o real direito e condições para a
preservação e recuperação da visão, o mais importante de nossos
sentidos. As causas de cegueira, definida como visão pior do que
20/400 (o maior optotipo da tabela de acuidade visual) no melhor
olho, varia conforme a idade. Na infância, as principais causas da cegueira são as infecções congênitas, a catarata, a retinopatia da prematuridade e o glaucoma congênito, sendo que as três últimas têm
tratamento. As infecções congênitas devem, preferencialmente, ser
detectadas ainda durante a gravidez. Entre adolescentes e adultos
jovens, os acidentes de trânsito, acidentes em atividades esportivas
e no ambiente de trabalho podem ser evitados com cuidados simples e uso de óculos de proteção. Nos adultos, a detecção precoce
de glaucoma (cerca de 900 mil glaucomatosos no Brasil, mas o número pode ser maior por falta de controle público da doença), principal causa de cegueira irreversível, é fundamental, e só é possível
através do exame oftalmológico regular. A catarata tem prevalência muito elevada, acima dos 60 anos, assim como a degeneração
macular relacionada à idade (DRMI), e devem ser monitoradas com
frequência. A retinopatia diabética (RD) é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes melitus e a principal causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos nos EUA, e cerca de
12% dos novos casos de cegueira legal são atribuídos a ela. Estimase ainda que, em paciente com diabetes tipo 1 e mais de 30 anos
de doença, a taxa de cegueira seja de aproximadamente 12%. No
Brasil, não há estudos que demonstrem a prevalência nacional desta doença ocular. Estudos realizados em diferentes regiões do país
referem sua prevalência variando de 24% a 39,4%, sendo sua maior
frequência em pacientes residentes em regiões não metropolitanas. Avaliando-se as estatísticas descritas até o momento, chega-se
a um número aproximado de 2 milhões de brasileiros com algum
grau de retinopatia diabética, podendo-se presumir que uma parte
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importante desses indivíduos apresentará algum grau de perda visual relacionada à doença.
APMP Mulher - Quais medidas os idosos podem adotar para
prevenir doenças oculares, tais como retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade (DMRI), retinopatia hipertensiva, retinopatia miópica, descolamento de retina, infecções e tumores intraoculares?
Luciana Noia - A progressão da retinopatia diabética para a
cegueira tem como principais fatores de risco o tempo de diabetes
e o controle glicêmico. Assim, o controle estrito da glicemia, bem
como das outras alterações metabólicas associadas, como hipertensão e dislipidemias (colesterol e/ou triglicérides elevados) torna menos provável uma evolução desfavorável. Aliado a isso, um
acompanhamento oftalmológico regular com oftalmologista, que
pode ser anual em caso de ausência de retinopatia ou de formas
mais leves, ou mais frequentes, se houver formas mais avançadas
torna possível uma intervenção precoce, prevenindo a perda visual. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença
multifatorial. A idade é o principal fator de risco, mas sabemos que
há uma tendência hereditária, além de fatores ambientais. Entre estes, o fumo talvez seja o mais comprovado. Um exame precoce ao
menor sintoma de alterações visuais, que podem ser deformação
da visão central, aparecimento de manchas escuras fixas no campo
visual central (escotomas) pode possibilitar um tratamento precoce, com mais possibilidade de se evitar uma progressão para perda
severa da visão. De um modo geral, a consulta ao oftalmologista
ao menor sinal de alteração visual pode propiciar um diagnóstico
precoce de patologias graves, possibilitando um tratamento eficaz
e com menor índice de sequelas.
APMP Mulher - Quais políticas públicas de saúde podem ser
adotadas para prevenir esse quadro?
Luciana Noia - Precisamos de uma política de maior acesso
ao exame oftalmológico. A simples prescrição de lentes corretoras
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pode satisfazer temporariamente a demanda do paciente, mas não
serve como política de saúde pública, uma vez que não atua na
prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares. Saúde ocular é bem mais do que prescrição de óculos, e frequentemente o
único motivo que leva o paciente ao oftalmologista é a prescrição
ou renovação das lentes corretivas. Se pensarmos que quem tem
indicação de lente corretiva geralmente tem indicação de exame
oftalmológico completo, não tem sentido separamos um do outro.
Esta separação serve apenas aos interesses mercantis. Precisamos
lutar pelo estabelecimento da política nacional de atenção em oftalmologia, com acesso amplo a atendimento oftalmológico de
qualidade. Embora tenhamos um número considerado adequado
de oftalmologistas, poucos estão contratados para atendimento
pelo SUS, num país em que 70% da população depende deste para
seu atendimento médico. Precisamos lutar para acabar com esta
deficiência.
APMP Mulher - Quais cuidados a população pode adotar visando manter a saúde ocular?
Luciana Noia - Cuidados com a saúde de um modo geral: controle do diabetes, hipertensão, dislipidemia, tratamento de qualquer doença crônica que possua, pois a maioria das doenças pode
de uma maneira ou de outra afetar a visão. O olho não é um órgão
isolado, e a saúde ocular vai depender de forma importantíssima
da saúde geral. Além disso, consultas periódicas ao oftalmologista,
que seriam no mínimo: no primeiro ano de vida da criança (se o
exame do olhinho estiver normal e nenhuma anormalidade aparecer neste intervalo), aos 3, e depois de 2/2anos, se não houver anormalidade. A fase que vai do nascimento aos 7-8 anos de vida é importantíssima para o desenvolvimento visual, pois é a fase em que
o cérebro “aprende a enxergar”, e para isto a visão deve ser a mais
perfeita possível, sob o risco de comprometer irreversivelmente a
visão. Também deve - se levar a criança ao oftalmologista se tiver
desvio dos olhos, coçar muito a vista, se houver secreção, lacrimejamento excessivo, fotofobia (aversão à luz), ou reflexo esbranqui-
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çado no olho. Adolescentes e adultos jovens, sem sintomas e sem
antecedentes familiares importantes podem ser examinados com
menor frequência, mas a partir dos 40 anos, quando o paciente
começa a sentir dificuldade para enxergar de perto, inicia-se também a faixa etária em que é recomendável fazer anualmente exames preventivos para glaucoma. Assim, simplesmente comprar os
óculos na farmácia pode resolver o seu problema de leitura, mas
coloca-o em risco de não detectar a tempo esta doença tão comum
e que leva a cegueira permanente.
APMP Mulher - Os medicamentos/insumos fornecidos pelo
SUS são suficientes para o tratamento dessas moléstias? A lista padronizada do SUS precisa ser atualizada?
Luciana Noia - O principal problema que encontramos para
o tratamento das patologias oculares é a falta de uma política integrada de saúde ocular. Neste sentido, a publicação, em 2008, da
Política Nacional de Atenção à Oftalmologia (Portaria nº 957, de 15
de maio de 2008) traz uma esperança de uma ação mais efetiva em
relação à saúde ocular pública. A lista de medicamentos oftalmológicos constante da relação de medicamentos essenciais é extremamente incompleta e desatualizada. Felizmente projetos específicos
para medicações de alto custo destinados ao tratamento de glaucoma melhoraram consideravelmente o panorama no que toca a
esta patologia. No entanto, a defasagem mantém-se, por exemplo,
no que tange a colírios antibióticos, entre outras categorias farmacológicas.
APMP Mulher - Devido ao uso prolongado do computador
os promotores de justiça estão sujeitos a desenvolverem esses quadros de doenças oculares? O que pode ser feito para prevenir e ou
minorar esta situação?
Luciana Noia - O uso prolongado de computadores está relacionado a quadros de fadiga ocular, além de olho seco, e agrava
sintomas de várias patologias de superfície ocular, como blefarite e
alergias oculares. Para minorar esta situação recomenda-se posicio-
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nar o monitor abaixo dos olhos, a fim de diminuir a fenda palpebral,
evitar o uso de ar condicionado, ou usar umidificadores de ambiente, e o uso de colírios lubrificantes. A combinação computador + ar
condicionado + lente de contato é particularmente complicada, e
deve ser evitada. Além disso, recomenda-se fazer uma pausa de cerca de 5 minutos, olhando-se para longe, a fim de relaxar a acomodação, após um trabalho prolongado ao computador ou leitura. A
cada 40-50 minutos, por exemplo.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para o
Promotor de Justiça que atua na área do idoso e da saúde pública
dentro da sua área de especialidade?
Luciana Noia - Acho que nesta área de saúde pública, como
em quase tudo, o diálogo é o caminho mais produtivo. Com
este diálogo, podemos estabelecer condutas visando um atendimento integral e efetivo ao cidadão, evitando demoras que possam comprometer a saúde visual, mas resguardando-se de terapêuticas de eficácia não comprovadas. O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia pode e gostaria de ser um interlocutor importante
para ajuda-los nesta tarefa, e estamos sempre disponíveis para
atuar em parceria. Quando eu comecei na oftalmologia era muito
comum pacientes obterem liminares para certo tratamento sem
comprovação científica no exterior, apesar de inúmeras publicações científicas confirmando sua ineficácia. Com este trabalho conjunto, estes casos praticamente desapareceram, possibilitando, por
exemplo, investir este dinheiro em políticas de comprovada eficácia na prevenção da cegueira, como a política de fornecimento de
colírios para o tratamento de glaucoma.
*

A médica Luciana da Cruz Noia é formada em medicina pela Faculdade de Medicina
da USP – SP; com residência em oftalmologia e doutorado pela UNIFESP - Escola
Paulista de Medicina; fez Estágio em retina na Universidade de Paris XII; ex-preceptora
de retina e vítreo do Hospital do Servidor Público Estadual; é médica assistente do
Pronto Socorro de Oftalmologia do Hospital São Paulo; e chefe do serviço de neuroftalmologia do departamento de oftalmologia da UNIFESP, também tem consultórios
em São Paulo e Taubaté.

							

As Especialistas

69

1.7. Autismo
Sandra Lucia Garcia Massud
Promotora de Justiça

APMP Mulher - O que é pessoa com autismo (pessoa com
transtorno global do desenvolvimento)? Existem outros tipos de
transtorno global do desenvolvimento?
Sandra Massud - Autismo é um transtorno do desenvolvimento que se caracteriza pelo prejuízo em pelo menos três áreas:
comunicação verbal, interação social e comportamentos restritos
e estereotipados. Segundo o CID enquadrando - se na sigla F84.
Segundo o DSM V, outras áreas do desenvolvimento que apresentem prejuízos podem ser um alerta para a caracterização do autismo. Dentro dos Transtornos Globais do Desenvolvimento encontrase o autismo, mas há outros TGD, como por exemplo a Síndrome de
Asperger e a Síndrome de Rett.
APMP Mulher - A pessoa com transtorno global do desenvolvimento pode ser considerada pessoa com deficiência?
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Sandra Massud - A Lei 12.764/2012 prevê que é considerada
pessoa com deficiência a pessoa que tenha Transtorno do Espectro
Autista. A terminologia empregada é imprópria, pois a medicina
separa o autismo propriamente dito de outros transtornos globais
do desenvolvimento, porém, como há inúmeras características dos
indivíduos que se confundem e pensando na proteção maior dessa
população, entendo que todos devam ser amparados pela referida
lei.
APMP Mulher - Quais são os direitos da pessoa com autismo?
Sandra Massud - Além dos direitos previstos na Lei Brasileira de
Inclusão, a pessoa com autismo tem a proteção da Lei 12.764/2012
que prevê, entre outros, a educação inclusiva em escola pública ou
privada regular, acompanhante escolar se necessário, diagnóstico
precoce, atendimento médico e terapêutico apropriado pela rede
de saúde, atendimento multiprofissional, medicamentos, residência protegida.
APMP Mulher - Considerando o direito das crianças com
transtorno do espectro autista (TEA) ao acompanhamento familiar,
quais medidas podem ser adotadas para garantir esse direito?
Sandra Massud - Em primeiro lugar, as famílias devem ser
conscientizadas de seus direitos e de como exercê-los. O atendimento à família da pessoa com autismo é extremamente importante, pois é um tipo de deficiência que traz extrema angústia às famílias além de exigir uma disposição física integral nos cuidados. Em
casos severos, há pais que não conseguem sequer trabalhar, pois
precisam vigiar seus filhos 24h. Outros esperam que ao encaminhar
o filho para a escola esta dará conta de todas as necessidades dele.
Desta forma, assim que os pais realmente saibam o que podem e
como devem agir, eles são os maiores aliados no tratamento de
seus filhos.
APMP Mulher - Quais serviços são disponibilizados pela rede
SUS/SUAS?
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Sandra Massud - Na rede SUS os autistas ainda estão sendo
atendidos pelos CAPS e CAPSi, há alguns serviços especializados
conveniados como o CAISM da Santa Casa, mas que são insuficientes para a demanda do Estado. O SUAS não tem nenhum programa
específico para as pessoas com autismo.
APMP Mulher - Como é feita a inclusão escolar da pessoa com
autismo?
Sandra Massud - Tanto na rede pública como na particular,
a criança com autismo tem direito a matrícula na rede regular de
ensino. Além disso, tem direito a profissional de apoio escolar, plano pedagógico individualizado, atendimento educacional especializado, frequentar todas as atividades curriculares da escola, fazer
as mesmas provas e testes que os demais alunos, ser tratado com
respeito e atenção por todos da comunidade escolar.
APMP Mulher - O que se entende por atendimento terapêutico adequado ao autista?
Sandra Massud - O atendimento terapêutico adequado é
aquele que atende as necessidades de adaptação/readaptação do
individuo. Os autistas não são todos iguais, não têm as mesmas necessidades terapêuticas. Há autistas que se comunicam muito bem
e outros que não emitem uma palavra. Há autistas que fazem todas
as atividades da vida diária sozinhos e outros que somente comem
comida pastosa. Uns têm aversão ao toque de outras pessoas ou de
determinados tecidos e outros que necessitam serem abraçados,
beijados. O método psicoterapêutico que tem comprovação científica para a melhora dos sintomas do autismo (comportamento
repetitivo, atividades da vida diária, comunicação verbal) chamase Análise Aplicada do Comportamento, em inglês ABA. Quando a
criança é diagnosticada com o transtorno, os dois primeiros profissionais a se buscar são: fonoaudiólogo especializado em autismo e
psicólogo especializado em ABA.
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APMP Mulher - Como é feito o transporte especializado dos
autistas? Quais medidas a senhora sugere que sejam adotadas pelo
“parquet” visando a implementação desse direito?
Sandra Massud - As pessoas com autismo que tem dificuldade em usar o transporte público comum, na cidade de São Paulo
são transportados pelo programa Ligado.
APMP Mulher - De que forma a senhora sugere que deva ser
adotado o combate à discriminação de pessoas com autismo?
Sandra Massud - Em primeiro lugar com a informação e a
conscientização de que tratam-se de pessoas como quaisquer outras. As diferenças fazem parte da população humana e assim devem ser vistas e aceitas. O autismo é apenas uma delas. Todos os
envolvidos com a causa devem procurar disseminar a ideia da aceitação das diferenças, escolas, cursos, clubes, órgãos públicos.
APMP Mulher - Os pais com filhos autistas tem direito a jornada especial de trabalho? Como pode ser exercido esse direito por
servidores e agentes públicos?
Sandra Massud - Não há regulamentação federal nesse sentido, há alguns municípios que já estabeleceram horários reduzidos a funcionários públicos em razão da deficiência de um filho. Na
iniciativa privada já há pedidos de redução de jornada, mas com
compensação de horas.
APMP Mulher - Quais projetos o Ministério Público desenvolve nessa área?
Sandra Massud - O Centro de Apoio Operacional de Direitos
Humanos tem um procedimento que analisa a implementação de
políticas públicas para pessoa com autismo nas áreas da saúde e
educação isso decorrente de uma ação civil pública proposta pelo
MPSP e já transitada em julgado. Já são anos de tratativas mas com
uma boa perspectiva de solução.
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APMP Mulher - Como a senhora sugere que seja realizada a
atuação integrada dos promotores de justiça na tutela da pessoa
com autismo?
Sandra Massud - Como se trata de uma deficiência, o assunto
tanto pode ser tratado pelos Promotores da Infância e Juventude
como pelos Promotores Cíveis. A questão das residências inclusivas, por exemplo, pode ser abordada por todos. O autista se torna
adulto e, muitas vezes, não tem amparo familiar nenhum. O importante é que todos tenham conhecimento do que é o transtorno,
como ele se apresenta e quais são suas necessidades. O contato entre os colegas, a troca de informação constante é muito importante
para a consecução dos objetivos que possam dar uma vida melhor
a esse público.
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1.8. O Ministério Público na defesa dos interesses
difusos e coletivos
Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser
Procuradora de Justiça

APMP Mulher - Fale sobre os projetos que marcaram a sua
carreira na tutela de interesses difusos e coletivos e tutela de probidade administrativa.
Fátima Vaquero - Ingressei no Ministério Público no dia 9 de
maio de 1985 e, nesse mesmo ano, atuei junto ao PROCON, numa
época em que ainda não existia a Promotoria de Justiça de Defesa
do Consumidor, nem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Expedia notificações aos reclamados, efetuava conciliações, na forma de acordo extrajudicial, com eficácia de título executivo, em
caso de descumprimento.Recebi, inclusive, no ano de 1993, certificado de agradecimento por serviços prestados na área do consumidor, expedido pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo e do seu Centro de Apoio Operacional das Promotorias
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de Justiça do Consumidor. Publiquei livros e vários artigos relacionados à tutela de interesses difusos e coletivos. Defendi várias teses em congressos do Ministério Público e de outros Estados, bem
como Seminários dos Grupos de Estudos. Vale a pena destacar que
a tese que defendi no II Congresso do Ministério Público da Região
Nordeste, realizado na cidade de Fortaleza/CE, em dezembro de
1996, com o tema “Competência nas ações coletivas”, a qual obteve aprovação, foi adotada por Rodolfo de Camargo Mancuso, em
seu tradicional livro “Ação Civil Pública”, com menção expressa desse meu trabalho.Ainda, fui Professora do Curso de Especialização
das Faculdades Integradas de Osasco, na disciplina “Direito das
Relações de Consumo”, no ano de 1996. Em maio de 1999 fui convocada junto à 4ª Procuradoria de Justiça Cível, atuando em processos de mandados de segurança e ações coletivas. Em 5 de março de
2004, fui promovida ao cargo de Procuradora de Justiça e passei a
funcionar nas ações civis públicas, envolvendo questões de improbidade administrativa, meio ambiente e consumidor. Atualmente,
oficio junto à Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos, em
matéria de improbidade administrativa, meio ambiente, habitação
e urbanismo e, eventualmente, na área do consumidor.
APMP Mulher - Como a senhora vê a aplicação do instituto
da delação premiada a inquéritos civis que tenham por objeto a
prática de ato de improbidade administrativa?
Fátima Vaquero - Embora a Lei de Improbidade Administrativa
preveja sanções civis, é perfeitamente possível à aplicação do instituto da delação premiada aos inquéritos civis, que tenham por objeto a prática de ato de improbidade administrativa. De outra parte,
embora a lei de improbidade administrativa contenha a previsão
de vedação a transação, acordo ou conciliação nas ações respectivas, nos termos do artigo 17, § 1º da Lei n° 8.429/92, a colaboração
premiada não implica em transação ou acordo, mas na possibilidade de serem aplicados os artigos 13 e 14 da Lei n° 9.807/1999. O
referido artigo 13 da Lei nº 9.807/99 permite que o juiz conceda o
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perdão judicial e consequente extinção da punibilidade ao acusado
que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais co-autores ou
partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com a sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime. Ainda, o mencionado artigo 14 da Lei n° 9.807/99 estatui que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com
a investigação policial e o processo criminal na identificação dos
demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima
com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime,
no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.
Na Lei de Improbidade vigora o princípio da proporcionalidade na
fixação da pena, segundo o artigo 12, caput da Lei nº 8.429/92. Ora,
quem colabora de maneira importante com a investigação deve
ter a pena diminuída, atenuada ou até mesmo ser aplicado o perdão judicial, de acordo com a participação no ato de improbidade
administrativa. A colaboração de agente público subordinado que
muitas vezes atua a mando de superior hierárquico deve ser considerada pelo operador do direito, de maneira a estabelecer-se, claramente sanção menor ou o perdão judicial que se pretende conceder ao colaborado. O direito civil admite o instituto da analogia,
com base no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, o qual
dispõe que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Desse
modo, o instituto da colaboração premiada, por analogia, pode ser
aplicado aos atos de improbidade administrativa.
APMP Mulher - Como a senhora vê a questão da cumulação
de pedidos de improbidade administrativa com pedidos que visem
a tutela do consumidor, saúde pública, meio ambiente etc.
Fátima Vaquero - Além das hipóteses referidas no artigo 1º
da Lei da Ação Civil Pública e em leis esparsas, quaisquer outros
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos podem ser
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defendidos em juízo por meio da tutela coletiva, por qualquer um
dos seus colegitimados ativos. Com a edição da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, passou a ocorrer a repressão judicial dos atos de improbidade administrativa, que afetam a moralidade administrativa
e o patrimônio público. A referida lei veio regulamentar dispositivo
constitucional, que cuidava da matéria. Levando em conta a importância dada pela Constituição Federal ao princípio da moralidade
administrativa, como fundamento autônomo para impugnação
dos atos da Administração Pública na ação popular e colocandoo entre os princípios, que devem reger a atividade pública, houve
ampliação da possibilidade de verificação da legitimidade dos atos
discricionários do Poder Público, por parte do Poder Judiciário. O
fato da ação coletiva conter determinadas peculiaridades, em relação ao processo civil individual, não autoriza a que se deixe de descrever, na inicial, os fatos relativos à lesão ou à ameaça dos direitos
transindividuais pleiteados. O autor, ao exercer o direito de ação e
dar início ao processo, quer que, ao seu final, o pedido seja atendido, de forma que o Poder Judiciário decida pela sua procedência e
emita, para esse fim, um provimento que resolva a lide, pondo fim
à discussão a respeito daquela situação jurídica e, enfim, faça valer
aquele direito de que o autor se diz titular. Alguns autores preferem
tratar esse elemento identificador da ação como objeto da ação, ou
seja, o bem jurídico a respeito do qual se reclama uma providência
jurisdicional. E esse objeto classificar-se-ia em: a) imediato, que é o
tipo de providência jurisdicional solicitada (de natureza processual)
e b) mediato, que é o próprio bem jurídico reclamado (de natureza material). Cumpre lembrar que alguns doutrinadores admitem
que o pedido, na ação civil pública, é tipicamente condenatório,
quer visando uma prestação em dinheiro, quer pretendendo uma
obrigação de fazer ou de não fazer. Contudo, em matéria de ação
coletiva, admitem-se não somente ações condenatórias, mas de
qualquer natureza, diante da regra contida no art. 83 do Código de
Defesa do Consumidor. O art. 3º da Lei nº 7.347/85 estabelece que
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“a ação civil pública poderá ter objeto a condenação em dinheiro
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Embora pareça que não é possível a condenação do réu ao cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer e, cumulativamente, ao pagamento
em dinheiro, é importante lembrar apenas que não se pode condenar o réu à integral reparação do dano e também à indenização
pecuniária. Contudo, nada impede, por exemplo, que se condene
o demandado a pagar a indenização pelos danos causados e, ao
mesmo tempo, a cumprir uma obrigação de fazer, como colocar um
filtro na chaminé da fábrica, de modo a evitar danos futuros. Ainda,
é possível condenar o réu a cumprir uma obrigação de fazer e/ou
não fazer e a pagar multa fixada na forma do art. 11 da Lei da Ação
Civil Pública. No regime da lei processual civil, o pedido deve ser
certo e determinado. Nas ações coletivas, por exceção, a lei admite
o pedido genérico, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do
Consumidor. A ação coletiva também está sujeita à observância do
princípio da congruência, segundo o qual o juiz deve decidir a lide
dentro dos limites do pedido. Dessa forma, se o autor da ação civil
pública quer que a sentença também forme título executivo, em
favor de lesados individuais homogêneos, deverá formular pedido
correspondente. Desse modo, em uma só ação civil pública, é possível pedir a tutela de mais de um tipo de interesse transindividual,
bem como a cumulação de pedidos, desde que compatíveis.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria aos
Promotores de Justiça que trabalham na área?
Fátima Vaquero - A tutela coletiva é complexa e, muitas vezes, em nosso dia-a-dia, enfrentamos obstáculos, que parecem intransponíveis. Outras vezes, temos vitórias e até mesmo derrotas.
Contudo, o mais importante é a perseverança e a busca dos ideais
do Promotor de Justiça, em defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Os Promotores de Justiça que atuam na área devem envidar esfor-
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ços no sentido de defesa dos interesses difusos e coletivos para o
bom cumprimento da nossa função institucional outorgada pela
Constituição Federal de 1988.
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1.9. Ministério Público e combate a prática de atos de
improbidade administrativa
Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira*
Procuradora de Justiça

APMP Mulher - A senhora entende que a lei de mediação (art.
36, § 4º) revogou implicitamente o art. 17, § 1º da Lei n 8429/1992.
Em caso positivo, existem limites para a aplicação de acordos de
leniência e instrumentos como a conciliação e a mediação?
Evelise Vieira - Entendo que a Lei de Mediação (n. 13.140,
de 20 de junho de 2015) não revogou o artigo 17, § 1º, da Lei n.
8.429/92. Isto porque a mediação só pode ocorrer quando versar
sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação (art. 3º, “caput”). A improbidade administrativa
é direito indisponível, quer por interpretação do art. 37, § 4º, da
Constituição Federal, que determina o sancionamento do ímprobo,
quer por força do citado artigo 17, § 1º da Lei n 8.429/92. O artigo
36, § 4º deve ser lido, a meu ver, como requisito para a mediação
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quando a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação
de improbidade administrativa. O Ministério Público sempre entendeu que o ressarcimento do erário poderia ser objeto de compromisso de ajustamento de conduta com relação a prazo, valor das
parcelas, etc, desde que ficasse claro que a responsabilidade pelo
ilícito permanecia com relação a todas as demais consequências da
conduta do agente ou do terceiro.
APMP Mulher - A senhora considera possível a aplicação dos
benefícios da delação premiada aos casos em que exista a prática
de atos de improbidade administrativa?
Evelise Vieira - A Medida Provisória 703/15 perdeu a sua eficácia teve a sua vigência encerrada porque não foi aprovada no prazo
pelo Congresso Nacional, de forma que esta questão não mais deve
afligir os membros do Ministério Público. Mas mesmo quando estava em vigor, entendo que ela não poderia ser aplicada à vista da
sua evidente inconstitucionalidade. A Constituição Federal estabelece como requisitos para edição de medida provisória, a relevância
e a urgência da questão a ser disciplinada (art. 62). São requisitos
cumulativos. E qual seria a urgência de possibilitar que a delação incluísse os atos de improbidade administrativa? Nenhuma que fosse
possível confessar, com certeza.
APMP Mulher - Com a implementação do processo digital a
senhora considera possível que o “parquet” digitalize apenas as peças do inquérito civil que sirvam de supedâneo aos pedidos constantes na exordial e disponibilização da íntegra dos autos em cartório?
Evelise Vieira - Acho que não. Deve ser reconhecido que a
estrutura insuficiente do Ministério Público, aliado aos inúmeros
problemas do sistema do processo digital, acarreta grande esforço
do Promotor de Justiça para a digitalização do inquérito civil, muitas vezes volumoso. No entanto, razões maiores exigem que a digitalização seja feita por inteiro. A principal é a de que o Ministério
Público deve entregar a Juízo todos os elementos coletados duran-
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te a investigação, sejam contrários, sejam favoráveis ao réu. Além
disto, deve ser lembrado que nas ações de improbidade administrativa são tirados inúmeros recursos. Em Segunda Instância há
necessidade de se conhecer o inteiro teor do inquérito civil, o que
não aconteceria se os autos físicos do procedimento estivessem em
Cartório.
APMP Mulher - A senhora é favorável à adoção da teoria do
promotor de justiça do fato?
Evelise Vieira - Sou favorável. Hoje são observados inúmeros casos em que o Promotor de Justiça toma uma decisão na
área da improbidade, por exemplo, e o Promotor Criminal toma
outra. Quando existem as promotorias especializadas, por vezes o
Promotor com atribuições na improbidade tem um entendimento e o de outra área, meio ambiente, por exemplo, tem outro. Isto
acaba comprometendo a nossa atuação. Além disto, tem-se dupla,
ou às vezes, tripla investigação de um mesmo fato, com dispêndio
de recursos que, hoje são escassos. Por estas razões, a instituição
do Promotor do fato seria uma solução adequada no Ministério
Público.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria aos promotores de justiça que atuam na área do patrimônio público?
Evelise Vieira - Se tem um conselho a ser dado aos membros
do Ministério Público, é para que não desanimem. A luta contra a
corrupção é árdua e muitas vezes temos a sensação de que damos
um passo para frente e outro para trás. No entanto, devemos sempre ter em mente a importância do nosso trabalho para a sociedade, não sendo possível desanimar, mesmo com todas as dificuldades para investigar, o desgaste pessoal e os revezes judiciais.

*

Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira é Procuradora de Justiça integrante da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Mestre em Direito Constitucional
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

II. Tutela dos direitos
individuais indisponíveis e o
novo Código de Processo Civil
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2.1. Questões atuais de Direito de Família
Maria Eugênia Vieira de Morais*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - O que mudou na ação de execução de alimentos com o novo Código de Processo Civil?
Maria Eugênia - Os débitos alimentares são responsáveis por
uma enxurrada de ações judiciais, processadas em caráter de urgência e com particularidades que visam acelerar sua tramitação,
garantindo ao alimentando os valores para manutenção de uma
vida digna, dentro de suas necessidades e da possibilidade do pagador. Nosso Código de Processo Civil de 1973 já garantia às ações
de alimentos uma tramitação célere, além de estar sumulada a possibilidade de prisão. A possibilidade de prisão civil do alimentante
devedor permanece semelhante com a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), trazendo inúmeras alterações em matérias diversas. Especificamente quanto à prisão do
alimentante devedor, o novo código estabelece em seu artigo 528
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que a prisão será cumprida em regime fechado. Outra modificação
trazida pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de protesto da decisão judicial não adimplida. Necessário frisar que tal autorização, prevista no artigo 528, §1º, é válida para todas as ações de
execução, e não somente para as de alimentos. O objetivo é tornar
a norma mais coercitiva, já que o “nome sujo” dificulta as relações
negociais e creditícias cotidianas do devedor. Especificamente para
as execuções de alimentos, o novo CPC permite o protesto da decisão judicial antes do trânsito em julgado, visando salvaguardar as
decisões que fixam alimentos provisionais. Além disso, o protesto é
determinado pelo juiz, de ofício, enquanto nas demais execuções
é necessário o requerimento da parte. Há previsão, também, de
desconto de até 50% dos vencimentos líquidos do devedor diretamente em folha de pagamento. Isso significa que, se o alimentante
arca com pensão alimentícia mensal correspondente a 10% de seu
rendimento líquido, o magistrado poderá determinar o desconto
de mais 40% para adimplir o débito já vencido (totalizando, assim,
os 50% que o artigo 529, §3º autoriza). Certamente esta situação
estará limitada a devedores assalariados e aposentados. Quanto
ao trâmite, o novo CPC estabeleceu quatro formas de executar os
alimentos devidos. Em caso de execução de título judicial, é possível ingressar com cumprimento de sentença sob pena de prisão
(referente às três últimas prestações vencidas e às vincendas, nos
artigos 528/533) ou sob pena de penhora (referente às prestações
pretéritas, no artigo 528, §8º). Em caso de execução de título executivo extrajudicial, é possível ingressar com execução de alimentos, sob pena de prisão (artigo 911/912) ou penhora (artigo 913).
Notavelmente, as modificações do novo código parecem promissoras para minimizar a inadimplência de débitos alimentares. Todavia,
não se pode olvidar que o não pagamento de alimentos é, mais do
que judicial, um problema social e moral. Um problema que esbarra na cruel omissão daquele que tem o dever e a possibilidade de
sustento, restando ao Direito e a seus operadores a missão de ultrapassar esta barreira.
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APMP Mulher - Qual a melhor definição de guarda compartilhada? Como ficam os processos que envolvem brigas entre os
pais? E os que os pais moram em cidades diferentes?
Maria Eugênia - Dentre os diversos temas polêmicos do direito de família, a guarda compartilhada ganhou nova força após a
edição da Lei 13.058, em 22/12/2014. O instituto, que já existia em
nosso ordenamento desde 2008, passou a ser regra geral quando
da disputa judicial dos genitores em relação à guarda dos filhos.
Isso significa que, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda e estando ambos aptos a exercê-la, o juiz determinará
o compartilhamento da guarda da prole. Pela nova lei, o tempo de
convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a
mãe e o pai, sempre considerando as condições concretas de cada
caso, de modo a garantir o melhor interesse dos filhos. A expressão
“equilíbrio” não quer dizer períodos iguais. O que se pretende com
a nova lei é evitar uma convivência restrita aos finais de semana alternados. Ademais, a guarda compartilhada não se confunde com a
guarda alternada, pois esta consiste na permanência dos filhos com
um dos genitores, por determinado período de tempo, sem que um
dos pais interfira nas tomadas de decisões do outro, ao passo que
naquela - guarda compartilhada - há pluralização das responsabilidades. Busca-se, ainda, com a guarda compartilhada, a corresponsabilidade parental, isto é, a ampla participação de ambos os genitores na formação e educação dos filhos, de modo que as tomadas
de decisões em relação aos assuntos que dizem respeito aos filhos
devem ser feitas em conjunto. É nesse ínterim que reside o compartilhamento: a responsabilização pela criação dos filhos será de
ambos os pais. O fundamento para tornar a guarda compartilhada
regra é a busca pelo melhor interesse dos filhos, pois estes detêm o
direito de conviver com os pais de forma equilibrada e não podem
ser sacrificados em razão das mágoas e ressentimentos decorrentes
da dissolução conjugal. Mesmo nos processos que envolvem brigas entre os pais, não havendo motivo para concessão da guarda
unilateral, deve, sim, ser determinada a compartilhada (que agora
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é imperativa e não apenas possível), gerando aos seus detentores
a obrigação de diálogo, através de um relacionamento minimamente respeitoso e harmônico, sob pena de perda da guarda para
apenas um deles e responsabilização por prática de alienação parental, tipificada pela Lei no. 12.318/2.010. O interesse maior que
deve prevalecer é sempre do filho, que tem direito fundamental à
participação de ambos os genitores em sua criação e na tomada
das decisões sobre os aspectos mais importantes de sua vida, além
de um amplo convívio com os dois. Mesmo aos pais que moram
em cidades distintas, é viável a concessão da guarda compartilhada
de sua prole. A única diferença é que a moradia fixa será com apenas um deles, para não causar prejuízos à criança, principalmente
escolares. Todavia, a coparticipação na criação e a pluralização das
responsabilidades pelas decisões continuará existindo. Ademais,
com o advento da internet, a distância geográfica deixou de ser um
impeditivo físico para o compartilhamento da guarda, propiciando
a possibilidade de manutenção de contato direto e diário entre pais
e filhos, bem como entre os detentores da guarda visando a tomada de decisões conjuntas, sempre no maior e melhor interesse da
prole. Geralmente, nesses casos, costuma-se conferir não só ao genitor que reside em outra cidade, mas principalmente ao filho que
com ele não habita, o direito de passarem a integralidade, ou, quando não, a maior parte das férias escolares juntos. Cumpre destacar,
ainda, que a guarda unilateral continua existindo, com a diferença
de que a partir de agora ela só será deferida a um dos genitores
quando o outro declarar ao magistrado que não deseja a guarda
dos filhos ou, ainda, quando após a realização de estudo por equipe multidisciplinar, o juiz verificar que um dos pais não está apto
a exercer a guarda compartilhada. A nova lei é vista com entusiasmo por grande parte da comunidade jurídica, pois representa um
avanço na proteção aos direitos dos filhos que são, infelizmente, os
mais prejudicados quando do término do relacionamento dos pais.
Não raro, a separação acarreta muita dor e ressentimentos entre os
envolvidos, que acabam se irradiando na relação com os filhos.
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APMP Mulher - Com a Lei n. 13.058/2014, como fica a questão
da pensão alimentícia e os demais gastos dos filhos?
Maria Eugênia - Em relação ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos, a nova lei não faz nenhuma menção nesse sentido,
mas o fato de haver guarda compartilhada não faz com que automaticamente cesse o dever de prestar alimentos nem faz reduzir
o valor eventualmente pago. Até porque não se confunde com a
guarda alternada. A cessação ou redução do encargo alimentar
poderá ser objeto de determinação judicial ou acordo entabulado
entre os genitores, que, como já sedimentado, contribuirão proporcionalmente, de acordo com os seus ganhos.
APMP Mulher - O que a senhora acha da imposição de multa
para a parte que não comparecer à audiência de conciliação (art.
334, §8°, do CPC)?
Maria Eugênia - Como se sabe, a partir de agora, o réu será
citado a comparecer em audiência de conciliação / mediação, não
mais para contestar. A presença nesta audiência é obrigatória, sob
pena de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, salvo
nos casos em que Autor e Réu manifestarem desinteresse na sua
realização. A multa está prevista no art. 334, §8º, e como será revertida para o Estado, imagino que os juízes não deixarão de cobrá-la.
Mas não apenas por esse motivo. O objetivo é incentivar a conciliação e mudar a mentalidade das partes, não servindo o ódio pessoal como justificativa para a não realização: a parte pode se fazer
representar no ato processual por pessoa com procuração específica outorgando poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC/2015).
O que se visa é a que as partes — auxiliadas por seus advogados,
que devem se fazer presentes — assumam a tarefa de resolver seus
entreveros, participando ativamente da solução que, por isso mesmo, tenderá a ser “mais legítima”. Dito isso, acho justa e correta a
aplicação da multa, uma vez que a conciliação – um dos pilares do
novo CPC/2015 - aposta, sobretudo, no seu potencial replicador.
Logrando êxito em determinada composição, as partes envolvidas
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na solução, dali para frente, tendem a absorver a cultura conciliadora incutida pelo ordenamento, criando-se terreno fértil para que, a
médio e longo prazo, o Judiciário vá sendo gradativamente abandonado como único meio para apaziguar conflitos.
APMP Mulher - O que mudou nos processos de interdição
com a Lei n. 13.146/2015?
Maria Eugênia - A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), que entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 2.016, tem
como princípio basilar o da dignidade da pessoa humana, focando
na ideia da inclusão da pessoa com deficiência, retirando-a da condição de incapaz. A partir de sua entrada em vigor, a pessoa com
deficiência – aquela que tem impedimento, no mínimo por certo
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, nos termos do seu artigo 2º - não deve ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que os artigos 6º e 84 do
mesmo diploma, deixam claro que a deficiência não afeta a plena
capacidade civil da pessoa. Ainda que, para atuar no cenário social,
precise se valer de institutos assistenciais e protetivos como a tomada de decisão apoiada ou a curatela, a pessoa deve ser tratada,
em perspectiva isonômica, como legalmente capaz.Participar da
vida social e, consequentemente, da vida civil é um direito de todos
– casar, ser pai ou mãe, contratar, votar ou mesmo pleitear direitos
na Justiça. Assim, o conceito de capacidade civil foi reconstruído e
ampliado, mantendo-se como única hipótese de incapacidade absoluta a do menor impúbere (menor de 16 anos), nos moldes do
que dispõe o “caput” do artigo 3º. do Código Civil, que teve todos
os incisos revogados.O artigo 4º, por sua vez, que trata da incapacidade relativa, também sofreu modificação, especialmente no que
diz respeito à inserção das pessoas sujeitas a uma causa temporária
ou permanente, impeditiva da manifestação da vontade (inciso III,
que antes albergava o “excepcional sem desenvolvimento mental
completo”).Entendo que, em que pese a boa intenção do legislador,
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não pareceu razoável inserir tal categoria, de forma genérica, no rol
dos relativamente incapazes. Se não podem exprimir vontade alguma, a incapacidade não poderia ser considerada meramente relativa. Ainda que não se optasse por inseri-los no próprio artigo 3º
(que cuida dos absolutamente incapazes), melhor seria consagrarlhe um dispositivo legal autônomo. Todavia, como já afirmado, o
Estatuto pretendeu, em homenagem ao princípio da dignidade da
pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser rotulada como incapaz, para ser considerada dotada de
plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção
de institutos assistenciais específicos, como a tomada da decisão
apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na
vida civil.Nesse sentido, de acordo como novo diploma, a curatela,
restrita a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, passa a ser uma medida extraordinária (artigo 85).E, assim
sendo, extraordinária, é porque existe uma outra via assistencial de
que pode se valer a pessoa com deficiência – livre do estigma da
incapacidade – para que possa atuar na vida social: a “tomada da
decisão apoiada”, processo pelo qual a pessoa com deficiência, mas
dotada de certo grau de discernimento, elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua
confiança, para prestar-lhe apoio sobre atos decisivos de sua vida
civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para o
exercício de sua capacidade.Verifica-se que o procedimento da interdição (ou de curatela) não deixou de existir, mas adquiriu nova
formatação, com uma perspectiva inovadora, mais “personalizada”,
ajustada à efetiva necessidade daquele que se pretende proteger
(flexibilização da curatela). A Lei nº 13.146/2015, em outra alteração
do Código Civil, prevê a autorização da iniciativa para o processo
de curatela pela própria pessoa, bem como a análise por equipe
multidisciplinar previamente à decisão do juiz sobre a ausência ou
limitação à expressão da vontade.Deste modo, as pessoas com deficiência ganharam uma autonomia jurídica, através de um procedi-
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mento individualizado para reconhecimento dos limites da sua (in)
capacidade, a ser analisada caso a caso.
APMP Mulher - Existe alguma antinomia com o Código de
Processo Civil? Em caso positivo, como a senhora acha que devemos solucionar a questão?
Maria Eugênia - A Lei nº 13.105/15, que entrou em vigor
no dia 17 de março de 2.016, assim denominado Novo Código de
Processo Civil, revogou expressamente alguns artigos do Código
Civil que tinham conteúdo processual sobre o processo de interdição (artigos 1768 a 1773 do CC). O novo CPC, ao tratar da curatela nos seus artigos 747 a 763, destacou o processo de interdição e
almejou melhorar as condições pró-interditando, ao contrário do
Estatuto, que afastou a ideia de interdição no Direito Civil, focando
na inclusão da pessoa com deficiência e tirando deste a condição
de incapaz. Entendo que, embora o novo CPC ainda faça alusão ao
termo “interdição”, trata-se de expressão que deve ser abandonada, porquanto elaborado e em vigor um estatuto próprio, todo voltado especificamente para a pessoa com deficiência, o qual teve
o cuidado de abolir tal expressão. O novo Estatuto da Pessoa com
Deficiência traz ritos e procedimentos especiais, que, como lei especial, núcleo de um microssistema, prevalecem sobre a norma geral do novo Código de Processo Civil, inclusive no que diz respeito
à terminologia. Preferiu-se o termo “curatela”, destinado à proteção
da pessoa e à prática de determinados atos, que devem se restringir
aos patrimoniais e negociais.
A referida legislação especial se baseia na Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual
o Brasil é signatário, aqui promulgada pelo Decreto 6.949/09, e, de
acordo com o parágrafo 3º. do artigo 5º. da Constituição Federal,
tem força de emenda constitucional. Assim, o Estatuto, mesmo
sendo lei anterior, deve ser respeitado, não podendo o novo CPC
revogar os artigos do Código Civil que, por força do primeiro, foram
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alterados. Entendo que essa seria a posição mais correta a se tomar,
uma vez que garante maiores benefícios para as vidas que dependem do resultado desta discussão. O reconhecimento de alguém
como incapaz não serve para excluir, pelo contrário, é uma forma
de melhor poder lidar com a pessoa e assim incluí-la.

* Maria Eugênia Vieira de Morais formou-se no ano de 1989, graduando-se pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ingressou no Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP) em outubro de 1990. Atuou como Promotora de Justiça
Substituta por aproximadamente um ano e quatro meses junto à circunscrição de
Guarulhos. Foi Promotora de Justiça em Roseira, no Vale do Paraíba, por nove meses,
sendo promovida para o cargo de 1ª. Promotora de Justiça de Taboão da Serra, onde
permaneceu até julho de 1.994. No mês seguinte, promoveu-se para a Comarca de
Osasco, então terceira entrância, posteriormente elevada à final, onde permanece até
os dias de hoje, atuando junto às Varas Especializadas de Família e Sucessões daquela
Comarca.
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2.2. A morte assistida e o testamento vital
Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos
Professora Associada pela USP, Doutora em Direito pela PUC/SP

I: A Morte e o Morrer
Cada morte humana me diminui porque participa da humanidade.
Assim, não mande jamais perguntar por quem toca o sino: ele toca
por você!
(Thich Nhat Hanh, Essere pace)

1. Introdução
O presente artigo expõe as origens do Testamento Vital e explica brevemente o princípio de autonomia do paciente, em relação ao final de sua própria vida e o consentimento informado. Os
objetivos dessa declaração expressa de vontade, sua forma, seu valor, bem como sua situação atual no mundo reacendem os debates
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éticos e filosófico-existenciais sobre a problemática da Morte e do
processo de morrer 1
Nesse contexto, o direito à vida ocupa um lugar central, ao
mesmo tempo em que o valor saúde, ao ser reconhecido como inerente à dignidade da pessoa humana e corolário do direito à vida,
torna-se algumas vezes um dilema ético e moral.2
O sentido da morte não nos é ensinado. O auto engano do ser
humano diante da morte levou-o a negá-la racionalmente.
A denominada morte suicídio-assistido, a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia, foram de algum modo relacionadas a duas notícias recentes dos meios de comunicação.
Uma, de repercussão internacional, é a extraordinária reação
do Poder Legislativo Federal norte-americano ante a decisão de um
juiz da Flórida de ordenar a interrupção da alimentação artificial de
Terri Schiavo, uma mulher de 41 anos, em coma desde 1990.
Terri sofria de bulimia, tendo se submetido a várias dietas radicais para emagrecer. Em conseqüência, teve um problema cardíaco,
seu cérebro ficou sem oxigenação por cerca de cinco minutos e à
época se encontrava em estado vegetativo persistente, sem chance
de recuperação, alegava seu esposo. A disputa foi travada em diversos tribunais e envolveu o Congresso Nacional, o Superior Tribunal
de Justiça dos Estados Unidos e até o Presidente americano George
W. Bush.

1

2

Os desenvolvimentos tecnológicos, no campo das biociências em geral e da medicina
em particular, deram origem, nos começos dos anos setenta, à necessidade de
renovar, desde novas perspectivas a reflexão ética em um espaço interdisciplinar,
dando nascimento à bioética (bíos, vida;
O filósofo Franz Josef Wetz, do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia de Beatdiekné,
- Wétiüctate) ncboemrgo, Alemanha, lembra, num artigo publicado pela revista
da Sociedade de Anatomia da Alemanha que, existe uma diferença entre cadáver
e pessoa falecida. Os restos mortais são um objeto que se destina à degradação e
ao desaparecimento, enquanto nossos sentimentos e pensamentos vão à pessoa
falecida _ Sujeito, portador de dignidade humana. O Direito concede, porém, ao
cadáver humano um estado entre Pessoa e Coisa, porque é oriundo de um Sujeito e,
dessa maneira, não deve ser tratado como os demais objetos sem vida.
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A decisão judicial foi proferida em março de 2005, após um
longo processo judicial que durou sete anos, instaurado a pedido
do marido de Terri, Michael Schiavo, seu representante legal, que
defendia o fim da vida da mulher, porém, contra o desejo dos pais
que preferiam que seguisse vivendo com a ajuda de aparelhos.
A nova lei federal, imediatamente ratificada pelo Presidente
Bush, permitiu que os pais apelassem da decisão ante um juiz federal, sem obterem êxito.
Terri morreu de desidratação depois do tubo de alimentação
ser retirado em 31 de março de 2005.
Jon Thogmartin, legista chefe de Pinellas Park, realizou a necropsia de seu corpo e forneceu evidências de que estava cega e
em estado vegetativo persistente, sem chances de recuperação.
O resultado do exame foi divulgado só em 15 de junho de 2005.
Não havia evidência de uso de drogas ou outra substância que a
matasse. Não foi revelada a causa do colapso de Terri, cerca de 20
anos antes. A teoria mais cogitada era um desequilíbrio de potássio no corpo, provocado por uma dieta rigorosa. Contudo, o exame
não detectou nenhuma prova de desordem alimentar, talvez consequência do tratamento de emergência recebido na ocasião. Para
Thogmartin,
A remoção do tubo de alimentação teria resultado em sua
morte mesmo que ela fosse alimentada ou hidratada pela
boca. Ela não sofreu enfarte. Terri estava cega porque os
centros de visão em seu cérebro estavam mortos e o órgão
tinha cerca de metade do tamanho normal. O cérebro pesava
615 gramas, quase metade do que é esperado. O dano era
irreversível e nenhuma terapia teria regenerado a perda
maciça de neurônios. Ela não seria capaz de formar nenhum
pensamento cognitivo.
A afirmação foi confirmada por outro patologista, Stephen
Nelson, que participou do exame.
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O relatório foi baseado em 247 imagens externas e internas do
corpo, além de uma análise detalhada de relatórios médicos, policiais e do serviço social.
Os pais, Bob e Mary Schindler, por intermédio de seu advogado, David Gibbs III, afirmaram que continuavam a acreditar que
a filha poderia ter se recuperado e planejavam discutir o relatório
com outros especialistas médicos e legais. Em Washington, o portavoz da Casa Branca, Scott McClellan, expressa que a necropsia não
mudou a posição do Presidente, que apoiava a decisão dos pais.
Os vídeos divulgados pelo casal Schindeler, no qual a filha é
divulgada sorrindo e voltando a cabeça para sua mãe geram dúvidas. Para alguns seria uma reação automática e inconsciente.
Tudo foi acompanhado de uma intensa e extensa campanha
dos movimentos pro vida e grande expectativa pública mundial.3
Outra notícia é a detenção de três jovens de 26, 27 e 29 anos,
na zona rural da província de Zamora, Espanha, que se dispunham
a se suicidar após acerto feito pela Internet. A polícia os deteve por
indução ao suicídio e em sua investigação afirma tratar-se de pessoas com uma situação vital normal, com alto nível de educação e
sem aparentes problemas psíquicos. Supõe-se que cada um induziu o suicídio dos dois outros.
A controvérsia desses casos em âmbito internacional acentuou-se pela exibição de dois filmes ganhadores do cobiçado premio Oscar: Mar Adentro e Million Dollar Baby (Menina de Ouro).
2. Ramón Sampedro e a morte assistida
Desde logo, o caso de Ramón Sampedro, protagonista de Mar
Adentro era bem distinto, mas relacionado. O primeiro caso envolveu uma paciente em estado de coma irreversível, portanto incapaz
para tomar por si alguma decisão.

3

AP e REUTERS, in: Jornal O Estado de S.Paulo, Vida &, p. A 19, 16 de junho de 2005.
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O segundo, envolveu a manipulação psíquica, via internet, de
jovens imaturos, questionando-se o abuso dos meios de comunicação e, o de Ramón, narra a situação de uma pessoa que, embora
gozasse de plena capacidade mental, não teve reconhecida a sua
autonomia de vontade, em relação ao seu desejo de antecipar a
própria morte.
Ramón Sampedro, ao lado dessa racionalidade, nos situa frente a um pungente abismo da morte, junto mesmo de sua linha divisória, a que nos separa neste mundo do outro, talvez o nada... E nos
diz: ‘Deixe-me cruzar a linha, deixe-me pular’.
Seu emocionante legado literário intitulado: Cartas Del infierno, foi publicado no Brasil em 2005 e foi o pilar filosófico que
deu sentido e base literária ao filme Mar Adentro de Alejandro
Amenábar4.
A publicação dessas Cartas teve um objetivo muito claro, o
de fazer valer sua individualidade e liberdade ante a dignidade e a
morte.
Ramón nasceu em 5 de janeiro de 1943, em Xuño, uma pequena aldeia da província de La Corunã. De inteligência viva e curiosidade intensa, atraia-lhe desde a sua infância o mar que podia ver
da janela de sua casa. Como mecânico de barcos, visitou uma série
de países.
Em 23 de agosto de 1968, aos vinte e cinco anos de idade, pulou na água do mar de cima de um rochedo. A maré havia baixado
e o choque da cabeça na areia produziu uma fratura do pescoço, na
sétima vértebra cervical.
Os médicos diagnosticaram paraplegia e quadriplegia póstraumática por síndrome de secção medular. No hospital de Santiago,
onde recebeu atenções durante os três primeiros meses prognosticaram-lhe uma sobrevida entre três e cinco anos. Durante trinta

4

SAMPEDRO, Ramón. Cartas do Inferno. Trad. Lea P. Zylberlicht; prólogo de Alejandro
Amenábar. S. Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2005.
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anos viveu sua tetraplegia sonhando com a liberdade através da
morte.
Havia mar como pano de fundo. Havia ressaca na costa. Eu
estava em pé à beira de um poço natural formado pelos rochedos
da praia.
Ensimesmado, pensava no encontro daquela noite. A moça ia
me apresentar aos pais. Acho que eu estava começando a me
inquietar com a idéia de assumir um compromisso matrimonial.
Sem saber como, eu me vi caindo em direção à água. Não havia
pulado intencionalmente. Quando estava no ar percebi que a
ressaca havia retirado quase toda a água. Não tinha jeito. Na
vida nunca podemos voltar atrás.
Choquei-me com o mar. Toquei com as duas mãos a areia do
fundo, mas a reação não bastou para frear a inércia. Vi a areia.
Não era possível evitar o choque com a cabeça. Segundo o
ângulo em que estava quando entrei na água, o lógico seria bater
na areia com o rosto, mas um reflexo instintivo me fez inclinar
a cabeça para frente. A cabeça bateu na areia. O corpo quis
absorver o tombo, mas a pressão da água o impediu. Apenas um
estalido, como o ruído de galhos sendo pisados. Uma câimbra
breve e desagradável percorreu minha espinha dorsal e todo o
corpo. Em seguida, nada. A comunicação entre meu cérebro e seu
corpo havia sido rompida para sempre. Eu acabara de fraturar a
espinha cervical na altura da sétima vértebra.
Depois do choque fiquei no fundo, como uma boneca de trapo.
Os braços e as pernas pendurados para baixo. O corpo começou a
subir para a superfície. Devagar, bem devagar. Eu tentava mover
os meus membros, mas eles continuavam inertes, como se não
me pertencessem.
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Meu corpo alcançou a superfície. Cessou todo o movimento. Só
me restava o pensamento que se movia por um espaço infinito
e branco. Meus olhos fitavam a areia. Passou-se pela cabeça a
imagem do céu azul, claro e limpo.
Continuava segurando a respiração desde o instante em que
havia caído na água. Comecei a pensar que iria me afogar. Os
segundos passavam. Era como se o tempo deslizasse com rapidez
e o pensamento quisesse levar gravado na memória, antes de
morrer, a história do tempo vivido.
Dizem, às vezes, que, quando as pessoas sentem que vão morrer,
passa por suas cabeças, como um filme em alta velocidade, tudo
o que aconteceu, tudo o que as marcou para sempre. Essa foi,
desde então, a frase que definiu o que estava por chegar: para
sempre...
Entre bater no fundo do mar e subir à superfície passaram-se
trinta segundos. E um minuto e meio foi o tempo que transcorreu na superfície para expelir lenta, muito lentamente, o ar
acumulado nos pulmões.
Naquele instante _ eu ainda não sabia, mas dizem que a pessoa
que se afoga, depois de expulsar todo o ar dos pulmões, tem uma
morte instantânea muito suave _ se eu tivesse intuído a vida que
me esperava teria inspirado a água do mar tantas vezes acariciada. (...)
De repente notei que alguém agarrava meus cabelos e levantava
minha cabeça para perguntar: _ O que lhe aconteceu?5

5

Idem, pp.23 e ss.
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(...) Essa foi à primeira vez que comecei a olhar as pessoas a partir
de um novo ponto de referência: de baixo. (...) Queria me levantar
ficar a altura delas, o lugar que tinha abandonado havia poucas
horas.
E tomei consciência de que isso jamais voltaria a acontecer.
Depois de deambular durante três meses entre as sumidades da
ciência, procurando o equilíbrio perdido, o tempo passa e você se
dá conta de que não pode reencontrá-lo. Nunca mais. Nem pode
morrer, nem voltar atrás

Ramón instalou-se na residência da família, onde recebeu afeto e cuidados intensivos de Manuela, sua cunhada, seu pai, irmão
e sobrinho, durante vinte e sete anos. A amiga e escritora Laura
Palmes, aconselhou-lhe a escrever o livro.
No Prólogo, para Cartas do Inferno, comenta:
(...) Desde esse dia sou uma cabeça viva e um corpo morto.
Poderia dizer que sou o espírito falante de um morto.
Se eu fosse um animal, teria recebido um tratamento de acordo
com os sentimentos humanos mais nobres. Teriam posto fim à
minha vida porque lhes pareceria desumano deixar-me nesse
estado pelo resto da vida. Às vezes é um azar ser um macaco
degenerado.
Dizem os especialistas em medicina, o que é confirmado por
políticos, juízes e juristas e demais castas que se associam a essa
para estabelecer o estado desumano do direito e do bem-estarseria mais coerente chamá-lo de desgraça e do mal-estar-, que
um tetraplégico é um doente crônico.
Se a linguagem fosse utilizada com precisão, seria menos
enganoso afirmar que um tetraplégico é um morto crônico.
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Não gosto de fazer o papel de morto crônico nesta comédia
do viver para sobreviver em função do burlesco da linguagem
técnica!
Considero o tetraplégico como um morto crônico que reside
no inferno. Ali _para evitar a loucura _ há os que se entretêm
pintando, rezando, lendo, respirando ou fazendo algo pelos
demais. Há gostos para tudo! Eu me dediquei a escrever cartas.
Cartas do inferno. 6
Em 1987, internou-se em um centro de repouso para deficientes onde viveu um tempo na ilusão, compartilhados com seus companheiros de infortúnio. Com o passar dos anos, as ilusões foram
se desvanecendo, decidiu voltar para casa e buscar uma forma de
acabar com seu sofrimento psicológico, cada vez mais insuportável.
Filiou-se à Associação espanhola pro Derecho a Morir
Dignamente (DMD) com a intenção de solicitar sua morte e pediu
cápsulas de cianureto para suicidar-se. A referida Associação para
agir, nestes casos, requer que haja o reconhecimento legal do direito humano de decidir pela própria morte em caso de enfermidade
irreversível ou terminal. Ofereceu-lhe, nos limites da legalidade, assistência psicológica e jurídica.
O Código Penal espanhol (artigo 409), bem como o Código
Penal brasileiro (artigo 122)7, porém, penalizam gravemente o auxílio ao suicídio.
6
7

Idem, ibidem.
Código Penal Brasileiro - Decreto Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, com a redação determinada pela Lei 7209/84 - dispõe em sua Parte Especial, Título I – Dos Crimes contra
a pessoa, Cap. I, Dos Crimes contra a vida, no artigo 122, o crime de Induzimento,
instigação ou auxílio ao suicídio: ART.122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se
ou prestar-lhe auxílio para que o faça: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos,
se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da tentativa
de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único, a pena é
duplicada: Aumento de pena I - se o crime é praticado por motivo egoístico; II - se a
vítima é menor ou tem diminuída , por qualquer causa, a capacidade de resistência.
(grifo nosso)
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Ramón foi o primeiro espanhol a requerer ao Estado o direito
de ser ajudado a morrer, visto que, por suas próprias ações, não teria condições de fazê-lo. Pelos meios de comunicação reivindicou
seu direito a uma morte digna.
Após um longo e polêmico processo jurídico sem sucesso,
em 1996, sua petição chegou ao Tribunal de Direitos Humanos de
Estrasburgo. O Tribunal Constitucional espanhol, primeiramente, indeferiu seu pedido por defeito de forma.
Ajuizando uma segunda ação e suprindo as nulidades anteriores, Sampedro solicitou uma decisão definitiva sobre a possibilidade de dispor, com ajuda, da própria vida, defendendo sua causa
com capacidade e lucidez implacável:
O que, sobretudo me interessa é a liberdade do ser humano e
tudo quanto gira ao redor da vida, do amor, e da morte. Assim
como as três funções que psicologicamente determinam nossa
existência, as crenças, o pensamento e a conduta: o prazer, a dor
e o terror.
No dia em que a ciência concluiu que era impossível curar-me
da paralisia, pensei, com o desespero do animal apanhado na
armadilha infernal de algum cruel caçador, na bondade da
morte. A caridade, é claro, começa por si mesmo! Mas parece
que esse princípio moral só é compreendido pelos políticos,
juizes, religiosos, médicos, quando se trata de aumentar os seus
salários para cobrar o bem que fazem pela humanidade.
No início, você só pensa em se libertar. Há somente duas alternativas: transformar-se em um ser absurdo, ser o que você não
quer ser, um habitante do inferno; ou ser coerente com a utopia
da vida. Libertar-se da dor, buscar o prazer através da morte.
Decidi-me pela libertação, não como algo negativo, mas como
positivo: procurar algo melhor.
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A primeira coisa que meus pais disseram quando lhes falei
que queria morrer foi que me preferiam assim, não queriam
perder-me para sempre. Não há maneira de escapar, as pessoas
não querem tocar no assunto. A lei proíbe. E o ‘ eu não sou capaz
de prestar-lhe a ajuda que me pede!’ Prevalece como a vontade
de uma lei invisível que cerceia a vontade pessoal.
Essa foi a primeira vez que me deparei com o muro impenetrável
do paternalismo bem- intencionado. Não quero dizer que meus
pais, familiares e amigos não sintam o que afirmam o que quero
dizer é que não tem o direito de querer que prevaleça o desejo
e a vontade deles sobre os meus... (grifos nossos)8
No início de 1990, Ramón consegue a colaboração para uma
eutanásia discreta. Mas, diante da evidência, manifesta-se o autoritarismo. Tudo o que ouve já não é mais: ‘eu não posso’, a ‘lei proíbe’, ‘
eu não quero’, ‘não me peça’.
Recorri, então, aos juízes e sucedeu o seguinte: ‘ eu não sou
competente’, ou a sua petição não foi aceita por falta de formulação adequada. Por fim, se expressou o insulto dos dogmáticos
fundamentalistas da crença cega no sofrimento purificador:
Covarde! Se você quer morrer, morra, mas deixe-nos em paz e
não ofenda a Deus!
Parece que jamais lhes ocorreu pensar que eles, e não eu, são o
fracasso da razão.
Em abril de 1993 decide exigir a eutanásia como um direito
pessoal.
Nunca havia imaginado que houvesse tanto terror e superstições
ocultas. Foi como se todos os néscios da Terra tivessem conspirado

8

SAMPEDRO, Ramón. Op. cit., pp.17 e ss.

108

As Especialistas
para me fazer desistir de seguir esse caminho. De acordo com eles
eu estava errado.
Não tenho outro interesse senão o de mostrar que a intolerância
manifestada pelo Estado e pela religião é como uma idéia fixa.
Eles são os inimigos naturais da vida e os responsáveis pela
destruição do homem como um indivíduo.
Um dos colaboradores disse: esse é o nosso fracasso, não
soubemos lhe dar um motivo para viver. Algumas pessoas
se sentem ofendidas porque você recusa o oferecimento da
proteção de seu deus. Outras, porque você despreza suas ciências
paliativas e inúteis9.

Para Ramón, a finalidade do crescimento psicológico, racional, espiritual, ético, moral, não é procurar um protetor ao qual nos
abraçamos para que nos liberte do temor, a finalidade é nos libertar
da dor.10
O sofrimento nos dá o modelo a seguir por uma razão ética.
Todo sofrimento provoca umas espécie de salto psicológico para
frente... Mas, há sofrimentos lógicos, e há sofrimentos absurdos.
Quando um ser humano perde o equilíbrio seu desejo mais premente é recuperá-lo.
O mesmo acontece com qualquer doença em seu processo irreversível em direção à desintegração do corpo, a morte.

9
10

Idem, p. 19
Ao longo dos séculos, o homem tem procurado se libertar da dor. Na discussão
sobre a eutanásia, a palavra dor, proveniente do latim dolore, merece destaque
especial. Muitos preferem a morte ao prolongamento da dor. Vide o verberte: DOR,
in: LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. Trad. Fátima Sá Correia et
al., S. Paulo: Martins Fontes, 1993: Um dos tipos fundamentais de afecção. Impossível de
definir, sendo o seu conceito o de um estado psíquico sui generis de que se podem investigar as condições mentais ou fisiológicas.
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É aqui que a consciência tem _ mais que o direito _ a obrigação de decidir pelo bem ou pelo mal, o livre - arbítrio, a liberdade11.
E como voltar atrás não é possível, só resta transcender...

11

O tema da liberdade tem muitas facetas, embora ela seja uma e indivisível. Podemos
renunciá-la, perdela, ter-lhe medo, ou ainda lutar por ela, como fez Ramón Sampedro.
O certo é que ela deve ser conservada e conquistada dia a dia. Ela é um valor permanente e muitas vezes se contrapõe ao conceito de autoridade O vocábulo latino líber,
do qual deriva ‘livre ‘, teve a princípio, entre os romanos, o sentido de “ pessoa na qual o
espírito de procriação acha-se naturalmente ativo”, donde a possibilidade de chamar
líber ao jovem quando, ao alcançar a maturidade sexual, se incorpora como homem
capaz de assumir responsabilidades.
Recebia a toga virilis ou toga libera. Nesse sentido, o homem livre é o que não é escravo.
Já a palavra grega eleutheros parece derivar de vocábulos que denotam a condição
de membro da tribo.
Posteriormente, assume outros significados: ser livre é estar disponível para fazer algo
por si mesmo.
Liberdade, aqui é a possibilidade de decidir e ao decidir, auto-determinar-se.
Como o sentido de livre abrange o não ser escravo, a liberação a que se refere ser
livre envolve muitas coisas, entre elas, por exemplo, as paixões. Todavia, uma coisa
é a liberação da necessidade como condição para o exercício da liberdade, outra é a
constitutio libertatis. A liberdade dos antigos é a liberdade do cidadão e não a do
homem, enquanto homem. Como fato ou evidência demonstrável, a liberdade antiga
e a liberdade política coincidem e se relacionam como dois lados da mesma matéria.
Certo é que a liberdade leva à idéia de responsabilidade ante si mesmo e ante a
comunidade. Ser livre, neste caso, é estar disponível, disponível, porém, para cumprir
com certos deveres. O que parece casar com o vocábulo alemão Freiheit, procedente
do gótico Freihals = pescoço livre, enquanto que os escravos levavam um grilhão em
torno do pescoço. Sustenta-se a liberdade como constitutiva de um fato que é, por
sua vez, o fundamento da existência interna como coexistência social do homem. É
na sociedade onde o homem se eleva, onde como pessoa tem direitos justamente por
ser pessoa, ser dono de si e de seus atos e, por conseguinte, não é só um meio, mas
um fim. Liberdade social não é o oposto de não liberdade social, por exemplo, não sou
livre para deixar de pagar imposto, mas também não sou livre para pagá-lo o quanto
desejo. Na acepção de autonomia, a liberdade coincide com a esfera do obrigatório.
Entre os romanos, o status civitatis era juridicamente diferenciado do status libertatis,
a liberdade definia-se como a faculdade natural de se fazer o que se quer com exceção
daquilo que se proíbe pela força, ou pela lei. Liberdade, nesse sentido se encontra na
esfera do não impedimento. (ou como ensina Montesquieu: o direito de fazer tudo o
que as leis permitem). Essa presença avassaladora do Estado e da sociedade na vida
dos indivíduos é que permite compreender a importância de uma outra dimensão da
liberdade, que Benjamin Constant chamou de liberdade moderna.
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Qualquer pessoa que se negue a aceitar a realidade da deterioração física ou psíquica irreversível, se contradiz, já que médicos,
juristas, teólogos, filósofos e legisladores, contrários à eutanásia se
negam a aceitar que é preciso implantar um novo direito: o da pessoa de renunciar a certos estados de decrepitude humilhante que
são prolongados artificialmente como resultado de um conceito errôneo do que proteger _ a vida _ significa.
Em uma de suas Cartas12, escrita para M. A, critica aqueles que
negam a superioridade da razão sobre o instinto e a crença. Estes,
para confirmar seu ponto de vista asseguram que quem deseja
morrer de verdade pode, por exemplo, morrer de fome e de sede.
Parece que essa idéia simplista dá bons resultados.
A condenação a uma morte formal e moral por inanição, como
sutilmente sugerem alguns pastores e muitos cordeiros, “apóstolos
do bem”, é mais ética porque, errônea ou astutamente, não compromete ninguém.
Como você vê, não importa a deus _ de acordo com os seus representantes _ que uma pessoa morra de inanição, mas importa se
morrer com alguns comprimidos.
Morrer é sempre renascer, querida Martha, só os tolos não
crêem nisso... Sempre existe um céu depois da morte para os que
amaram a vida!
Escreve, posteriormente, sob o título de Eutanásia e razão, a
metamorfose que nunca deixam culminar13, emocionadas palavras:
A dúvida já não está em saber se a eutanásia, como uma ação
racional, deve ou não ser um direito pessoal cujo juiz é a consciência.

12
13

Idem, p. 37
Idem, p. 180.
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A dúvida consiste em saber se alguém pode nos obrigar a viver de
maneira irracional.
Não há crise de valores ou de religiões. As religiões é que são as
crises.
O direito e a verdadeira ética, para ele, são aqueles que toleram e respeitam as idéias dos demais com o mesmo respeito e tolerância que exigem para as suas.
À justiça só caberia julgar se os códigos se ajustam a uma conduta
ética, e não fazer que a conduta ética se ajuste aos códigos.
No que diz respeito ao sentido da vida, cada indivíduo é um ser
único. Como ser racional ele tem o direito de ter seus próprios
juízos de valor e de determinar até que limite de degradação física
_ ou de sofrimento irracional _ está disposto para conservá-la.Ou,
o que dá no mesmo, até que grau de humilhação está disposto a
chegar. Só assim haverá uma evolução racional.
Cada indivíduo é um projeto de vida em busca da verdade. Cada
vez que alguém proíbe uma pessoa de se libertar de um sofrimento irracional, a mentira e a maldade é que são protegidas,
pois suponho que o argumento genial da obrigação de suportar
a dor, porque isso purifica o homem, só pode ocorrer ao diabo.
Quando se sacraliza o império da lei e os fundamentos do direito
que a sustentam, mata-se a razão e cria-se o mal. As leis não
poderão proteger todos os casos de injustiça, mas a razão sim.
Como? Reduzindo as dimensões de poder a grupos humanos
cujas decisões possam ser controladas democraticamente, e cuja
palavra possa ser lei. 14

14

Idem, p. 188.
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Ramón Sampedro, em janeiro de 1998, em segredo e provavelmente assistido por uma mão amiga, conseguiu finalmente o
seu intento.
Morrer é só isso. Deitar para dormir quando se está muito
cansado, sereno e tranqüilo, sem medo do sono, sem tristeza nem
rancor mesquinho, deixando no mundo uma recordação boa de
nós mesmos, em tudo que amamos como o sol deixou sua mais
bela despedida gravada em minha lembrança. Mas, para isso
devemos ser tão livres, tão livres, tão bons, tão bons, que
talvez seria desejar que os humanos fossem demasiado
humanos....15
Deixa-nos uma última Carta,
Querida família:
Quando vocês lerem esta carta espero estar dormindo para
sempre.
Também espero que entendam que isso era o que eu queria havia
muitos anos, e peço que façam o possível para que pareça uma
morte natural.
A pessoa a quem pedi o favor de colocar as pílulas para dormir no
frasco do sal de frutas foi uma criança que estava por aqui, mas
não era consciente do que estava fazendo...
Perdoem-me por ir embora sem me despedir.
Às vezes demonstramos mais amor por uma pessoa quando lhe
oferecemos ajuda para morrer e não para viver.
15

Idem, ibidem, p. 82.
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Amei-os o melhor que pude e soube. Todos vocês me quiseram
do mesmo modo. Só posso lhes pagar com a maior mostra de
gratidão:
morrendo. E vocês, respeitando a minha vontade.
FIM.
O tema da morte suicídio assistido, suscita problemas doutrinários, éticos, filosóficos e legais (entre outros) tão complexos como
apaixonantes. Não são dilemas extraordinários, mas cotidianos.
As Cartas de Ramón brilham com luz própria e nos faz um
pouco mais conscientes da existência desses tipos de problemas
(viver? morrer?).
Duas intuições básicas contrapostas aparecem nesse pungente
caso: o dever de respeitar a liberdade individual (no caso, a liberdade
de quem quer morrer), frente ao dever de seguir vivendo a todo custo, ou frente ao dever de impedir que outros lhe tirem a vida.
É a decisão de José, o irmão de Ramón, que nega que seu irmão seja ajudado a morrer em sua casa; é a decisão de Julia, a advogada que queria ajudá-lo a morrer e o estimula a escrever sobre
o seu drama; e afinal, a decisão paradoxal de sua amiga Ramona
Maneiro, que não queria ajudá-lo a morrer e que posteriormente
decide fazê-lo.
A tese que se aborda é esta: temos o direito moral de decidir
sobre nossa morte? Somos donos de nosso destino ou ele a Deus
pertence?
A morte do homem, como destino final e inexorável, transcende o mero processo biológico para levantar importantes repercussões. Vida e morte são interdependentes: existem de forma simultânea e não consecutiva.
Biologicamente a passagem natural da vida para a morte do
corpo humano se apresenta como um fenômeno não instantâneo,
mas gradual: um processo com fases sucessivas.
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Os estóicos diziam que a morte é o fato mais importante da
vida; e entre os romanos Cícero proclamava que Filosofar é prepararse para a morte. Sêneca apregoava que ninguém desfruta o verdadeiro gosto para a vida, até que esteja pronto para abandoná-la. Santo
Agostinho expressou a mesma idéia: O verdadeiro ser do homem
nasce para a morte.
2.1. A tanatologia
Essa inquietude que atravessa a humanidade invade a esfera
da Tanatologia, vocábulo grego proveniente de : “Thánatos=morte”
e “logia=ciência”, significando a ciência que estuda a morte e os fenômenos a ela relacionados.
Thánatos era um deus grego, irmão de Hypnos, deus do sono,
em cujas asas as pessoas eram levadas. O que observamos em comum entre eles é o estado de inconsciência apresentado, tanto no
sono como na morte.
Neste estudo, enfrentaremos o problema do conceito.
Juridicamente o conceito de morte é um termo aberto, assim considerado porque seus elementos constitutivos são dados pela ciência
médica, mas sua interpretação é jurídica. Trata-se de um direito que
convoca a possibilidade de antecipar a morte do outro (do próximo) em nome da dignidade. Desse angustioso relógio nada, nem
ninguém podem ficar à margem. A questão parte da evidente condição humana de que o ser nasce para morrer.
Interessando às diversas ciências não há, porém, um consenso
do momento real de sua ocorrência. É mister distinguir-se a morte,
o morrer e o morto.
Os casos citados nos ajudam a pensar sobre outros, cujo valor
da vida está dependente de outras pessoas que os rodeiam, muitas
vezes lhes dando sentido, consciência da morte, e da vida. O individualismo e a natureza privada desses tipos de assunto são particularmente atrativos. A qualidade de vida não é o mais importante
aqui, mas a percepção pessoal dessa qualidade ou de sua sacralidade.
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Morte, mortes. Talvez fosse melhor falar de tipos de mortes,
percepções de mortes...
2. A MORTE E O MORRER:
2.1. Introdução. 2.2.O problema do conceito. 2.3.O conceito
médico - jurídico de morte.
a) A morte natural e a morte civil. Breve perspectiva histórica;
b) Critérios médicos de determinação do momento da morte e seu conceito;
c) O morrer como processo e a morte como evento.
Temos todos um problema, angustiante para alguns em particular: sabemos que somos mortais, mas somos beneficiados pelo
desconhecimento do momento de nossa morte. Pouco nos serve
cerrar os olhos ou invocar uma regulamentação insuficiente. Em
decorrência lançamo-la no indefinido, ou seja, no infinito e, em
conseqüência, vivemos como se fossemos imortais... sabendo
que não o somos.
2.1. Introdução:
“A morte é um fato da vida e não o seu último momento.
Morremos desde o nascimento, o final está presente
desde o princípio. Ela é incomparável.”
(Martin Heidegger, 1926).

Uma exposição de cadáveres plastificados intitulada Mundos
do corpo - A fascinação da superfície, em Colônia, na Alemanha, no
Heumarkt, atrai e choca o público, retomando discussões éticas e
religiosas sobre o corpo humano. Mais do que uma aula de anatomia, o resultado produzido pelo trabalho do médico Gunther
von Hagens é uma dessacralização do corpo humano e, também,
uma tentativa de democratização de suas formas e funções Rostos
curiosos, impressionados, passeiam pelo grande salão onde estão
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expostas mais de duzentas peças, entre elas, corpos fatiados nas
suas extensões horizontal / vertical e órgãos sadios ou doentes são
mostrados em detalhes, com suas transparências e plasticidades. Os
cadáveres são obtidos através de doações obtidas em vida. Órgãos
doentes são extraídos em cirurgias, de fetos, e partes do corpo.
Esse resultado foi obtido graças a uma técnica desenvolvida
por Von Hagens, professor de anatomia, e cunhada por ele como
plastination ( do grego plassein: formar, tornar plástico ). O processo foi iniciado em 1977, no Instituto de Anatomia da Universidade
de Heidelbergue, como tentativa de superar o método egípcio de
embalsamamento, que durou até o século XVII, bem como as substancias químicas e técnicas tradicionais que fixam os tecidos.
A exposição não tem, para Von Hagens, motivação artística,
nem estritamente científica, mas visa a uma tomada de consciência
de nossa corporeidade, de nossa natureza, através do conhecimento anatômico concreto. Nessa mostra, a morte, ganha um novo significado: traz uma dimensão estética.
Lembra Von Hagens, como exemplo o “Teatro Anatômico” da
Renascença, em que o corpo é reconhecido como maravilha em si
e não apenas como prisão da alma. Lá as lições de anatomia eram
um espetáculo aberto ao público. Nesse contexto, a anatomia ousa
uma aliança com a arte, para a representação externa e interna do
corpo, falando à razão e aos sentidos. Transgridem, no entanto, os
tabus e ferem algumas sensibilidades.
Pode-se dizer que o que impulsiona o visitante a uma exposição como essa é a atração pelo cadáver16, ou seja, pela morte, seus
rituais e símbolos.

16

A palavra CADÁVER =

CA ro = carne dada aos vermes, em sentido restrito significa o
corpo morto.
DA ta
VER mibus
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O método de exposição dos corpos como escultura enriquece
e possibilita seu entendimento. Qualquer aproximação com a morte determina substanciais alterações no sentido de nossas vidas.
O professor cunhou o curioso conceito de existência pós - mortal para os que cultivam o horror à idéia de degradação do próprio
corpo após a morte.
A controvérsia é forte na Alemanha. As igrejas católica e evangélica, para as quais a exposição de corpos humanos é uma falta de
dignidade e degradação da condição humana, são contra a exposição.
A Sociedade Suíça de Anatomia condenou a exposição, em
Basel, como uso indevido da ciência e demonstração de mau gosto.
Já a União Suíça de Professores (Scheizerischen Lehrerinnen) aconselhou a visita de estudantes à exposição, sob a condição, porém, de
uma preparação didático- pedagógica.
Na opinião de seu representante Urs Schildknecht, a mostra
tem grande valor didático e científico. 17
Sigmund Freud (1856-1939), psicanalista, cujos trabalhos se
multiplicaram a partir de 1900, acreditava que a transitoriedade
da vida aumenta o desfrute que experimentamos com a morte.
Sustentou que possuímos dentro de nós um instinto voltado para a

17

SCHAELER, Solange. As formas da morte , in: Revista Ser Médico, CREMESP, Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pp.17-20. O afastamento entre ciência
e religião, razão e fé, originado no repúdio a séculos de opressão pela Inquisição,
dissociou a razão e sensação, do sentimento, da intuição, da ética e da vivencia
emocional de totalidade, que caracterizou a dimensão religiosa. O método científico
elegeu o objetivo e o racional como paradigmas de verdade e identificou o subjetivo
com a intolerância, o dogmatismo e o erro. A dissociação subjetiva- objetivo, que
passou a orientar a Ciência dentro da visão de mundo materialista do século XIX, foi
a grande responsável pela cisão razão emoção e mente - corpo, que prevaleceu na
medicina nos séculos XIX e XX. Sofrem com isso o médico, o paciente e a própria
ciência médica, pois é cada vez mais inegável que fatores subjetivos e objetivos,
emocionais e orgânicos são inseparáveis na sintomatologia e no tratamento na
relação médico - paciente.
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vida (EROS) e um instinto voltado para a morte (TANATOS ) ou destruição, havendo um elo de ligação entre os dois.
Mostramos uma patente inclinação a prescindir da morte, a
eliminá-la da vida. Tenta-se silenciar, medicalizar, evangelizar, legalizar, a morte e, enquanto pudermos continuaremos sendo seus
meros espectadores. Ninguém crê na própria morte. Negar a morte
a qualquer nível é negar a natureza básica do homem.
Na mitologia18, a MORTE aparece como a figura de uma caveira encapuzada com um manto negro, trazendo nas mãos uma foice
com a qual pretende ceifar a vida das pessoas. Os pintores a retratam sob diferentes ângulos, desde o século XVI até o barroco alemão e espanhol. É famoso o quadro em que uma jovem ao olhar-se
no espelho é surpreendida pelo reflexo de um casal de idosos, que
se encontra em suas costas, cuja imagem, é vista como duas caveiras.19 Na Arte ela é descrita narrada, representada com detalhes e
cores realistas, subtendidos, notadamente na literatura. 20
Hoje essa macabra figura foi, segundo Steven Miles, David C.
Thomasma e Thomasine Kushner21 substituída pelo moderno e técnico relógio da morte. Isto ocorre porque o complexo médico legal
de sua determinação é um dilema e não um sintoma. Morremos
debaixo de cuidados médicos.

Jung baseou sua psicologia nos arquétipos, comuns a todos os seres humanos. Eles
são equivalentes aos instintos e se expressam por imagens típicas presentes nas
mitologias. Todas as culturas têm representações da morte, todas se apresentam em
polaridades, podendo ser boas ou más.
19
Essa bipolaridade do subjetivo e do objetivo, da vida e da morte, da doença e da saúde,
do consciente e do inconsciente, estende-se também ao Bem e ao Mal na dimensão
ética dos símbolos e funções estruturantes, através dos quais podemos perceber a
combinação das polaridades em proporções variáveis em tudo o fazemos na vida.
20
BRUEGEL, Peter, pintor holandês do século XVI, representou-a no famoso quadro: O
Triunfo da Morte – Museu do Prado- Madri. Entre tantas outras, lembremos a célebre
pintura de MANTEGA O Cristo Morte, onde o filho de deus é mostrado no abandono
final de seu sofrimento – Pinacoteca de Brera- Mil.
21
MILES, Steven et al. Birth to Death. Science and Bioethics. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996.
18
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O curso e as condutas utilizadas para a sua constatação são
largamente determinados pelas leis.
A morte não é mais um conceito fácil de construir. A idéia de
que a vida acaba devido a uma enfermidade determinada e não
de uma mortalidade natural, que pode adotar inúmeras formas, é
muito poderosa. Desacreditou que não se tratasse de sofrimento
evitável, a morte e a incapacidade prematura. O valor dessa idéia
enquanto alívio da dor e prolongamento da vida dotou os médicos
de respeito, recursos e poder. Porém, também obscureceu o fato de
que o final da vida não é principalmente uma questão de fisiologia
da morte, mas uma questão relacionada com a mortalidade.
Nasce o bebê de mãe em morte encefálica. Menina é saudável e está na UTI de um Hospital de Arlington. A mãe foi desligada
dos aparelhos e morreu.22
Nova manchete dos jornais de quinta-feira, 4 de agosto de
2005, nos surpreende e levanta dilemas éticos e jurídicos relacionados com o conceito de vida e morte. Susan Torres, uma americana
de vinte e seis anos de idade, pesquisadora da área médica, depois
de três meses mantida viva artificialmente, deu à luz a uma menina
aos sete meses de gestação e, um dia depois, desligada dos aparelhos veio a óbito. A cesariana realizada no dia 2 de agosto transcorreu sem problemas e, a menina que pesava 812 gramas, recebeu o
nome de Susan Anne Catherine Torres.
A mãe sofria de um tipo agressivo de câncer de pele, um melanoma, que atingiu seu cérebro. Após um derrame, perdeu as atividades cerebrais e suas funções vitais, como respiração, circulação
sanguínea foi mantida por aparelhos, permitindo que o feto recebesse nutrientes, oxigenação, etc, sobrevivendo. O marido de Susan
largou o emprego para ficar com ambas o dia todo no hospital. O
casal tem outro filho de dois anos. A decisão conjunta da família e

22

IWASSO, Simone. “Nasce o bebê de mãe em coma”, in: Jornal O Estado de São Paulo,
seção VIDA &, A 22, 4/8/2005.
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dos médicos de prolongar a vida de Susan por meio de aparelhos
ocorreu na 17ª semana de gravidez .
O caso que despertou a atenção em todo o mundo já ocorreu anteriormente na literatura médica com sucesso. Ele vem ao
encontro da posição que sustenta o critério para que um indivíduo
seja considerado vivo, ou morto, depende do entendimento que
se tenha temporal e espacialmente desses conceitos. O conceito
pode variar ainda segundo diferentes culturas, religiões ou enfoques científicos. 23
2.2. O problema do conceito24
Por vezes, as coisas mais simples e óbvias são as mais difíceis
de conceituar. É o que acontece com a morte, sempre rodeada de
incertezas, dúvidas, temores, superstições. O conceito de morte envolve necessariamente um julgamento filosófico de que ocorreu
uma alteração muito importante e significativa, o que pressupõe
uma idéia de condições indispensáveis de vida.
Trata-se de um fenômeno complexo, que pode ser analisado
sob diferentes ângulos: como fenômeno social, histórico, biológico,

23
24

Infelizmente o bebê Susan Anne não sobreviveu.
As palavras: ‘ conceito , ‘concepto’, ‘concepção’, ‘ conceição’, envolvem um juízo
filosófico e lógico.
Para Kant, por exemplo, o conceito é algo idealizado, gerado, concebido, convencionado. ALMEIDA, Marcos de. in : Morte: uma nova proposta de reforma conceitual,
apostila do Curso de Bioética, da Faculdade Paulista de Medicina, pp.1e ss., ensina
que a palavra conceito (da qual concepção é o equivalente mais antigo) é extensamente
empregada em filosofia. Na realidade é tão convenientemente empregada a ponto de
ser indispensável, apesar de seu uso algumas vezes suscitar dificuldades... Um aspecto
proeminente do pensamento humano é a utilização da abstração, em que categorias
generalizadas são utilizadas para representar uma diversidade de objetos particulares e
eventos. As idéias gerais para classes de itens, são designadas de conceitos e o processo
pelo qual alguém vem dar a resposta comum (geralmente um nome), a uma classe geral
de coisas que, apesar de diferir nos detalhes, tem certas características comuns é chamado
de formação de conceitos..Diferentemente do conceito de doença, o conceito de morte
não pode ser dado exclusivamente pelo critério biológico. Isto pelo fato de que está
relacionado a crenças filosóficas mais gerais relativas ao significado da vida e da morte.
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antropológico, existencial, biojurídico, religioso, cultural, médico,
legal, e principalmente filosófico.
Nas últimas décadas, os estudiosos de Bioética tem se esforçado no sentido de clarificar, no sentido técnico, ético e científico, este
delicado momento.
2.3. Conceito médico - jurídico de Morte
Tudo que sei é que devo morrer em breve, mas o
que mais ignoro é essa mesma morte que não posso evitar.
(Pascal)

• Lucubrações: nascer, viver, morrer.
Todos morrem: pessoas, animais e plantas. A morte é a ocorrência mais comum, o fato mais constante e, no entanto, quase
nada sabemos sobre a morte. Morte e vida, dois episódios da mesma beleza de viver.
A Morte pode ser entendida de duas maneiras. Antes de tudo
de um modo ambíguo, logo de modo restrito. Amplamente entendida, ela é a designação de todo fenômeno em que se produz uma
cessação. Em sentido restrito, a morte é considerada como a morte
humana. Só ela adquire plena significação.25
Pode-se dizer que o significado da morte tem oscilado entre
duas concepções extremas: uma que concebe o morrer por analogia com a desintegração do inorgânico e aplica essa desintegração
à morte do homem e outra que concebe toda cessação por analogia com a morte humana.
Sua conceituação é distinta conforme sejam as concepções
acerca da natureza da realidade: a morte se diz de muitas maneiras.

25

Isto é mais evidente nas concepções mais existencialistas do pensamento filosófico,
como veremos no Capítulo 2
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Buscaremos mostrar as distintas maneiras em que cessam varias formas da realidade e quais graus de cessabilidade há no contínuo da natureza.
Para Ferrater Mora26, “na atualidade abundam estudos biológicos, psicológicos, sociológicos, médicos, legais, etc sobre a morte, com
atenção a casos concretos, em distintas comunidades e em diferentes
classes sociais. Estes estudos são importantes, porque põem de manifesto que a morte é um fenômeno social”.
Em Hermenêutica Jurídica, por exemplo, o conceito de morte
é um conceito aberto, assim considerado porque seus elementos
constitutivos são dados pela ciência médica, mas sua interpretação
é jurídica.
• Speculum mortis
No espelho de sua própria morte, cada homem redescobre
o segredo de sua individualidade. Essa relação, entrevista pela
Antiguidade greco-romana – mais especificamente pelo epicurismo – e logo a seguir perdida, sempre impressionou a civilização
ocidental.
O homem das sociedades tradicionais, que era não só o da primeira fase da Idade Média, mas também os das culturas populares
e orais resignavam-se sem grande dificuldade à idéia de que todos
somos mortais.
• O indivíduo diante da morte em um processo que se pretende intercambiar
Irany Novah Moraes, em interessante artigo: A morte vista do
espelho27, ensina que a morte nunca é instantânea, há um intervalo
de tempo entre sua instalação e consumação. É preciso que se distinga a morte, o morrer e o morto.
FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofia, 3, Madri: Alianza Editorial, 1979,1980,
1981, vocábulo: “muerte”.
27
Jornal da USP, 3 a 9 de março de 1997, p. 2
26
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Tratando-se de um processo evolutivo, pode-se distinguir a
morte do morrer. Ela é o final da vida, este é a sua progressão no
organismo.
Tal período é conhecido como agonia e temido pelo sofrimento
que geralmente o acompanha. A essência da morte está na
ativação da catepsina, ocorrida pela ausência de oxigênio, ou
seja, pela anóxia. A diminuição de oxigênio determina a autólise,
ou seja, a sua autodigestão e, assim, a morte. Inicialmente,
morre a célula, depois o tecido e, a seguir, o órgão; trata-se de um
fenômeno em cascata.
Estabelecido o processo, ele pode atingir os órgãos, dos quais
depende a vida do indivíduo, os chamados órgãos vitais. Desta
forma, desencadeia-se a parada da respiração, do coração, da
circulação e do cérebro.
O organismo se mantém vivo à custa da morte de milhões de
células, que se renovam constantemente em um processo vital de
contínuo equilíbrio. A morte, do ponto de vista biológico, atentando-se para o corpo como um todo, não é um fato único e instantâneo, é antes o resultado de uma série de processos, de transição
gradual. É um verdadeiro processo incoativo, que passa por diversos estágios no devir do tempo.
• Dir-se-ia que é a ocupação do espaço para enganar o tempo que expirou
A Medicina Legal, segundo Dérobert em sua obra: Signes et
diagnostic de la mort28, adotou uma etapa desse processo como seu
critério de morte, o conceito da chamada morte clínica.
Até pouco tempo, uma das grandes questões era poder determinar se uma pessoa estava realmente morta ou, se encontra28

DÉROBERT, L . et alei - Médicine Legale, Paris, Ed. Flamarion, s/d., pp. 155- 161.
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va em um estado de morte aparente. Visava-se evitar a inumação
precipitada. O fato influenciou os legisladores que estabeleceram
prazos mínimos para certos procedimentos como o sepultamento
e a necropsia.
Denomina-se:
a) morte aparente, segundo Thoinot (1913)29 um estado
transitório em que as funções vitais aparentemente estão
abolidas em conseqüência de uma doença ou entidade
mórbida que simula a morte. Estes casos podem ser
provocados por acidentes ou uso abusivo de substâncias
depressoras do sistema nervoso central. A temperatura
caí sensivelmente e ocorre um rebaixamento das funções
cardio- respiratórias de tal ordem que oferecem, ao simples
exame clínico, a aparência de morte real ( catalepsia);
b) Morte relativa, quando ocorre parada efetiva e duradoura
das funções nervosas, respiratórias e circulatória. É possível,
porém, a reanimação com manobras terapêuticas extraordinárias. Para Gisbert é um prolongamento da agonia30
c) Morte intermediária, a extinção progressiva das atividades
biológicas sem que seja possível, de qualquer forma,
recuperar a vida orgânica de forma unitária;
d) Morte absoluta, correspondendo ao desaparecimento de
toda atividade biológica referida ao organismo primitivo.
e) Morte natural;
f) Morte rápida ou súbita e morte lenta.
Estas fases não são definidas claramente em seus limites, geralmente se sobrepõem umas às outras, sem solução de continui-

THOINOT, L. Diagnostic de la Mort, in: Précis de Médicine Légale. Paris: Ed. Baillière,
t.I,1913
30
CALABUIG, Gisbert J. A. Medicina legal y Toxicología, Barcelona: Masson Salvar
Medicina ED. ,1994.
29
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dade, razão pela qual não podemos precisar quando acaba uma e
começa a outra.
A Medicina Legal classifica ainda as seguintes formas de Morte:
e) Morte Natural
É aquela que sobrevém como conseqüência de um processo
esperado e previsível, como no caso de envelhecimento
com esgotamento das funções orgânicas. Em outros casos,
o óbito é um corolário de uma doença interna, aguda ou
crônica, a qual pode ter resultado sem intervenção ou uso
de qualquer fator externo ou exógeno (stricto sensu, a
causa do óbito não é natural, mas patológica).
f) Morte rápida ou súbita e morte lenta
A velocidade de instalação e ultimação do processo de
morte cria uma subdivisão médica. Por morte súbita
Vilbert31 denominou aquela cuja brevidade de instalação
do processo dura de alguns segundos até horas, não permitindo uma pesquisa profunda e observação clínica apurada
a ensejar um diagnóstico certo e seguro.
A morte lenta ou agônica em geral vem de modo esperado,
devagar, significando um estado mórbido que culmina da
evolução de uma doença, ou de um traumatismo.
• Time factor
Ao nos aproximarmos do hipotético ponto de não retorno,
em função das circunstâncias de cada caso, chega-se ao estado de
morte absoluta ou real, cujo diagnóstico médico é feito pelos signos de morte e fenômenos cadavéricos.32

31
32

VILBERT, R. Importância médico legal da drepanocitose na morte súbita.
Para explicitação do tema ver : SIMONIN, C. Medicina Legal Judicial. Trad. Esp. Barcelona:
Jims, 1962.
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Qualquer alteração na definição do conceito de morte, acarreta
mudanças correspondentes aos critérios e provas diagnósticas do
estado de morte. Estes critérios só podem ter um verdadeiro significado se derivarem de um conceito apropriado.
Somente um conceito que especifique a perda irreversível de
certas funções (devidas à destruição do substrato anatômico) podem evitar situações anômalas de um paciente estar vivo por um
critério e, ao mesmo tempo morto por outro. Nos últimos trinta anos,
a definição médico-legal de morte mudou da parada da função cárdio - respiratória, para a chamada morte neurológica.
3. Breve Perspectiva Histórica
A Morte, momento supremo e único, definindo o termo biológico do ser humano, foi sempre temida e assustadora para muitos.
Acontecimento de tal relevância, cercado de mistério, advindo de
lendas, rituais, superstições muitas, algumas procurando distrair.
Escaveirada, que vem impreterivelmente para todos, cobrar a dívida inadiável.
Por que morre o homem?
Uma história das idéias acerca da morte supõe, em nossa opinião, uma análise de concepções diversas de mundo – e não só de
filosofias – havidas no curso do pensamento humano, o que apenas
se toca neste trabalho. Ademais, supõe uma análise dos problemas
relativos ao sentido da vida e a concepção de imortalidade, seja sob
o aspecto de sua afirmação, seja o de sua negação.
Em todo caso, nos limitaremos a uma breve idéia de morte
humana.
A morte não parecia tão atemorizante ao homem primitivo,
nem ao homem dos estágios heróicos. Buscava-se compreender e
explicar a morte para se entender a vida.
Sabe-se que na Pré-história, no paleolítico inferior, a época do
homem de Neandertal, já se sepultava os mortos e com eles suas
armas de caça. Os rituais e magias se desenvolveram e vamos en-
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contrar no Neolítico as sepulturas mais elaboradas, circulares e em
lugares determinados em certas tribos.
Em civilizações antigas, nenhuma como a egípcia manteve
um ritual mais elaborado, na crença de que o corpo morto, morada
da alma, devia ser conservado (múmias). Tivemos Anúbis, o deus
egípcio com cara de chacal, guardião da casa eterna dos mortos e
que presidia os rituais de embalsamamento.
Os gregos a chamavam TANATOS, um deus poderoso, irmão de
Hypnos, o deus do sono. A palavra cemitério, do grego Koimeterion,
significa lugar de repouso, de descanso (a recomendação cristã:
Requiescat in pace (Descansem em paz), quando da encomendação do corpo induz ao descanso eterno).
A primeira definição clássica dos signos do falecimento no ser
humano se deve a Hipócrates33 (500AC.), que descreveu as modificações no rosto do falecido no período imediato à pós - morte é
conhecida pela expressão fácies hipocrática.
Manhosa algumas vezes, noutra brutal e agressiva a morte era
determinada entre os gregos pela parada cardíaca. Não obstante,
Hipócrates já atribuísse à razão, à emoção e à sensação ao cérebro,
era o coração o órgão indicador de vida ou morte.
Na tradição judaico-cristã era o pulmão o indicador do critério de morte. A pessoa era considerada morta quando exalava seu
último suspiro (pneuma). A vida é sagrada e seu término prematuro
é inaceitável. Um segundo de vida é tido como equivalente a cem
anos de vida.
Entre nós, era comum a crendice popular de colocar um espelhinho, ou uma vela, sob o nariz da pessoa moribunda para verificar
se ainda respirava.

33

HIPÓCRATES. De Morbis, segundo Livro, seção cinco. Em Homero, na Ilíada, O sono
é irmão da morte, lembra-se do conformismo ante sua aparição. Platão afirmou que
a filosofia é uma meditação da morte. Toda vida filosófica, escreveu Cícero, é uma
commentatio mortis.
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4. EUTANÁSIA e HOMICÍDIO PIEDOSO
Carlos Maria Romeo Casabona34, titular da Cátedra Interuniversitária de Direito e Genoma Humano, da Fundação BBVA, de
Bilbao, Espanha, define a eutanásia como:
a aceleração do momento da morte que se apresenta mais ou
menos próxima como único meio de abreviar o sofrimento físico
e moral derivado de uma enfermidade terminal ou de uma menor
valia irreversível.
Busca-se, nesta tese, investigar um critério de superioridade
ética e social, que coteje a dignidade, o desenvolvimento evolutivo
da personalidade e a liberdade ideológica, nestas questões abrangentes. Ao reordenar e reduzir as situações eutanásicas, às ações,
aos protagonistas do ato médico, hierarquizados pelo tratamento
Constitucional Comparado e pelos Direitos Humanos, a caridade
comunicativa, a piedade, a responsabilidade pelo outro não podem
estar ausentes. Referencias às objeções de consciência são levantadas. Mínimos éticos, normas legais e segurança jurídica são analisados.
A Eutanásia (morte feliz, ou digna) praticada, induzida com
fins humanitários era admitida na Antiguidade, já àquela época
combatida pelo Judaísmo e depois pelo cristianismo.35
Em alguns povos pretéritos - como entre os celtas -, o desígnio
eugênico se completava com propósitos eutanásicos, posto que se
matava os anciãos valetudinários. A prática se estendia as algumas
tribos antigas e grupos de selvagens, que impõe ao filho administrar a morte boa ao pai velho e enfermo.

CASABONA, Carlos Maria Romeo. El derecho y la bioética ante los límites de la vida
humana. Madri:
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. , 1996, pp. 426-427 : la aceleración
del momento de la muerte que se presenta más o menos cercana como único medio de
abreviar el sufrimiento físico y moral derivado de una enfermedad
35
Como será abordado no Capítulo III.
34
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Matar crianças enfermas e anciãs impotentes, para preparar
festins muito apreciados pelos canibais, era uma forma de dar sepultura honrosa aos entes queridos.
Segundo o antropólogo Alfredo Sacchetti36, os antropófagos
crêem que o familiar falecido continua vivendo no estomago de
quem comer seu cadáver.Entre eles vigora uma maldição proferida
pelos inimigos: a de “que a tua morte não haja quem te coma” Estas
tribos são guiadas por uma moral utilitária.
Em medicina egípcia a idéia de morte se produzia pela parada
respiratória, a qual se seguia a do coração:
“No momento da morte- se lê no papiro de Ebers – o sopro de vida
se retira com a alma, o sangue se congela, as artérias se esvaziam
e o animal morre”.
O vocábulo “eutanásia” com a idéia de sugerir uma “boa morte”
foi introduzido por Francis Bacon em 1623 em seu livro História da
Vida e da Morte. O sentido de morte sem dor é encontrado entre os
gregos e em Cícero (Cartas a Atticus XVI, 7,3), relata Novah Moraes37.
Ela é invocada a título de aliviar a dor ou de diminuir o sofrimento.
Em A MORTE e o AJUDANTE do MORREDOR, Machado38 relata
interessante e rico folclore de nossos Brasis que, pela boca do povo
fala-se de medidas, atitudes, indicadas para as horas extremas.
Uma delas é o popular chá da meia noite, infusão de ervas poderosa e de efeito rápido e seguro. Mas a questão óbvia é quando
se deve ou quem o faria administrar tal beberagem.
O folclore nordestino e das Gerais referia à piedosa e para muitos oportuna intervenção de um personagem para esses doentes

La muerte em otras culturas y religiones. Fundação Genus, 10-39.
NOVAH MORAES, Irany. Perfil Forense da Medicina. São Paulo: Livraria Pioneira
ED.,1990,p.115.
38
MACHADO, Gladstone F. A Morte e o Ajudante do Morredor, in: Jornal da APM, Suplemento Cultural, abril de 2002, p. 8
36
37
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condenados, em fase final, que arrastavam sua agonia, na aflição de
dias e dias. Nos sertões de Minas Gerais há referências ao Abafador,
que agia de crucifixo nas mãos, comprimindo o joelho sobre o tórax do moribundo. A tradição oral, em tempos antigos, chamava-o
Ajudante de Morredor. Para consulta ou a pedidos, vinha ele com ar
compungido, portando grosso volume de resas. Deixado a sós com
o moribundo, colocava-lhe o livro sobre o peito, apoiado vigorosamente pelo cotovelo esquerdo, resvalando o antebraço e o punho
pela garganta ofegante do dito cujo, enquanto a destra empunhava um breviário, com a oração poderosa e suplicante. Essas práticas
se mostravam sempre de efeito rápido e satisfatório, configurando
uma EUTANÁSIA primitiva e eficaz. Ao final, contavam, recebia sua
paga e ainda lhe gabavam a habilidade e presteza.
Outrora se sabia que se ia morrer, segundo Philippe Ariès. O
aviso era dado por signos naturais ou, com maior freqüência por
uma convicção íntima, mais do que por uma premonição mágica
ou sobrenatural. Era algo muito simples, sabia-se que ia morrer e
tomavam-se providências. Não tinham pressa, mas quando chegava
a hora, sem precipitação, nem com atraso, morriam cristãos.39
Os testamentos são a melhor fonte para abordar a antiga atitude diante da sepultura. (...) Colocam mais problemas do que resolviam.
A proximidade com cláusulas devotas, levou Áries ao interesse, pelos
serviços religiosos, pelos cortejos fúnebres, pelas relações com a família, com o clero e com a fabriqué.40

ARIÈS, Philippe. A história da Morte no Ocidente, trad. Priscila Viana de Siqueira, Rio de
Janeiro:
Ediouro, 2003. Ver também sobre o tema, do mesmo autor: O homem diante da
morte, tradução de Luiza Ribeiro, Rio de janeiro: Francisco Alves, 1981; VASCONCELOS
SOBRINHO, J. A arte de morrer, Petrópolis: Vozes, 1984; REIS, João José A morte é uma
festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, São Paulo: Companhia das
Letras, 1991; SHILLER, Paulo. A vertigem da imortalidade: segredos e doenças, São Paulo:
Companhia das Letras, 2000, BARBARIAN, Georges. le livre de la Mort Douce, Paris:
Adyar, 1951, entre outros.
40
ARIÈS, P. op. cit., pp.. 18 e ss. Conselho constituído de clérigos e leigos para administrar
os bens de uma paróquia.
39
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As transformações do homem diante da morte são extremamente lentas por sua própria natureza ou se situam entre longos
períodos de imobilidade. Os contemporâneos não as percebem
porque o tempo que as separara ultrapassa o de várias gerações e
excede a capacidade de memória coletiva.
No século XVII, encontramos a primeira definição científica
de morte, elaborada por Marie - François Bichat, em Paris, na obra
Recherches physiologiques sur la vie et la mort. O médico afirmava
ser a morte um processo cronológico que conduz a uma catástrofe
fisiológica.
“Toda classe de morte- escreve este autor – começa pela interrupção da circulação, da respiração ou do influxo do cérebro”.
Posteriores estudos precisaram que o primum moriens (o
primeiro a morrer) é o encéfalo, e em ultimum moriens (o
último a morrer) o coração. A condição interna determinante
da morte está no cérebro, verdadeiro motor da vida física, do
qual partem os impulsos vitais para todo o organismo.
Para Bichat, não existe o instante da morte, mesmo que seja
identificado com a cessação de batimentos cardíacos, ou com a ausência de movimentos respiratórios (o último suspiro), ou de destruição traumática do sistema nervoso central.
Tornou-se conhecida como trípode de Bichat, as funções vitais
do organismo humano sustentadas pelo coração, pulmão e cérebro. O homem é considerado morto quando está morta a trípode
vital íntima, correlativa e reciprocamente vicariante. O autor já distinguia a vida orgânica da vida animal, ou sensação e vontade do
cérebro.
Grande parte do estudo dos signos de morte baseou-se na
pressão social que exigia respostas fiáveis e válidas ao problema do
diagnostico de morte.
Em 1742, Bruhier publicou a obra Les incertudes des signes de la
mort et le abus des enterrements et des embausemements precipites,
relatando cento e oitenta e nove casos de supostos enterramentos
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em vida. Foram criadas em 1793, na Alemanha e Itália, as chamadas
câmaras mortuárias de espera.
Em 1837, a Academia Médica da França estabeleceu um prêmio para os trabalhos consagrados ao tema. Bouchut foi o vencedor com a obra: Traité des signes de la mort et des moyens de prevenir
les enterrements prématures.
Na atualidade, exige-se um prazo mínimo de vinte e quatro
horas para que se efetivem as inumações. 41
Quando a práxis médica e a teoria jurídica tentaram fixar o
processo de falecimento, simbolizado pela morte, ficou claro que
o desaparecimento das funções circulatória e respiratória de forma
definitiva, era o signo inconfundível da não possibilidade de retorno à vida.
Deste modo, acreditou-se encontrar um limite juridicamente
praticável de proteção à vida, correspondente ao estado de possibilidades médicas de então.
Com o desenvolvimento das modernas técnicas de reanimação e ressuscitação surgiram objeções contra o conceito clássico de
morte. Note-se que este conceito não fracassou apenas a reversibilidade do processo enriqueceu.
A objeção mais decisiva esclarece que as distintas células do
corpo humano têm um tempo de reanimação diferente, ou seja, o
período de sobrevivência de cada uma, sem o afluxo de sangue oxigenado é diverso em cada uma. O cérebro, por exemplo, morre na
falta de circulação sanguínea em três ou quatro minutos (exceção
feita em crianças recém-nascidas ou muito pequenas, cujo tempo
de sobrevivência é maior, de oito a quinze minutos).
Outros órgãos como o fígado e os rins, sobrevivem de trinta
minutos até uma hora e meia; as córneas até seis horas; os esperma-

41

Regulamento dos Cemitérios no Município de São Paulo - Ato nº 326 de 21 de março
de 1932, estabelece no artigo 16 que: Os enterros não podem como regra, ser feitos
antes de 24 horas do falecimento, salvo em casos especiais de moléstias contagiosas ou
epidemias, ou ainda, se o cadáver apresentar sinais inequívocos de putrefação.
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tozóides, dois dias. No encéfalo, porém, os danos são irreparáveis.
Após um tempo, mais ou menos largo, todas as atividades vitais
cessam.
Os diagnósticos de morte no ser humano têm variado no tempo. O papel do médico e sua arte, a Medicina, todavia, em todos os
tempos, além de aliviar o sofrer, é procurar adiar temporariamente
o encontro fatal.
Não nos compete diretamente dirimir a questão do momento
da morte, mas os dados científicos relatados são importantes para
a formulação dos critérios éticos. Com efeito, na base das objeções
a uma definição de morte científica ou legal, se percebe como ela
está relacionada com tendências propulsoras da Morte Assistida.
A Congregação para a Doutrina da Fé, em sua Declaração sobre a Eutanásia, adverte que
“é muito importante hoje em dia proteger, no momento da
morte, a dignidade da pessoa humana e a concepção cristã de
vida, contra o tecnicismo que corre o risco de fazer-se abusivo.
Alguns falam do direito de morrer”.
A Morte, no entanto, não é um ponto final da existência humana, mas um elemento constitutivo dela. Situa-se, no fio direto
da evolução humana.
É essencial compreendermos a Morte como um processo que,
dependendo da intensidade e qualidade da agressão que a desencadeie, terá uma duração42 diferente. Constitui-se de uma sucessão
evolutiva de fases de desestruturação progressiva do funcionamento integrado do organismo como unidade biológica. Estas fases não
estão claramente definidas em seus limites, mas se confundem entre si, sem solução de continuidade, não se podendo precisar quando acaba uma e começa outra. No transcurso da vida para a morte,

42

A questão da duração do tempo será abordada filosoficamente no Capítulo 2.
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do organismo íntegro à sua corrupção, podemos reconhecer estágios intermediários concorrentes ou sucessivos, conforme o caso.43
Surge, graças aos avanços médicos - tecnológicos a possibilidade de transplantes de órgãos e com ela o diagnóstico de morte
encefálica, permeado de dúvidas e novos temores.
Em fins de 1967, o transplante de coração realizado com sucesso, por Christian Barnard, na África do Sul, no comerciante Louis
Washkansky, retirado de Denise Ann Darvall, morta em acidente de
transito aos vinte e cinco anos, com o crânio e cérebro esmagados,
precipitou os acontecimentos, alterando o critério médico e jurídico de morte.44.
A ausência das funções cerebrais não impede a manutenção
artificial da respiração e circulação, o que os fisiologistas denominam vida técnica. Assim a brain death,45 como a denominam os
americanos, surgiu pari passu com o advento dos transplantes de órgãos e tecidos humanos.

Assim é que depois do estabelecimento sucessivo da putrefação, do estado de
rigidez e do resfriamento, os denominados fenômenos cadavéricos, bem como
da cessação da respiração, como dos sinais primários da tanatognose, passou-se a
encarar o coração como órgão principal da vida e sua parada como indicação de
morte. O desenvolvimento de meios mecânicos extraordinários, artificiais posteriormente, como substitutivos da díade funcional coração-pulmão, para a manutenção
da atividade cardio-respiratória possibilitaram a reanimação e abalaram a antiga
convicção de morte definitiva. BROUARDEL, P. C.- L’incertudes de signes de la morte et
les inhumations prematures , Paris: J.B. Baillière, 1895, p. 11, relata a observação de que
já no final do século XIX o coração de decapitados continuava a bater por períodos de
até uma hora.
44
Denise tinha vinte e cinco anos quando sofreu o acidente. Seu coração foi retirado e
transplantado em Washkansky. Após dezoito dias o comerciante veio a óbito.
45
Em 1959, MOLLARET e GAULON utilizaram o termo coma dépassé para descrever o
coma vegetativo. Entende-se por “coma” uma síndrome caracterizada clinicamente
por perda, mais ou menos, completa da consciência, da motricidade voluntária e da
sensibilidade, com conservação das funções vegetativas inatas ou modificadas. São
classificados em graus de intensidade: grau 1= coma vigil, torpor ou semi-coma; grau
2= coma superficial; grau 3= coma profundo ou como carus; grau 4= coma dépassé,
neste grau o eletroencefalograma revela silêncio elétrico e, geralmente, é irreversível.
43
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A precedência do encéfalo sofre o coração, em nível de importância funcional, teria sido incorporada de forma progressiva e natural pela população, não fosse o modo brusco e inopinado de seu
aparecimento em cena. É traço instintivo da natureza humana a resistência a qualquer tentativa de modificação rápida das idéias estabelecidas e conceitos estratificados por longo período de tempo.
E isto é particularmente notável nas formulações de caráter médico
que transcendem as fronteiras da própria medicina e entram nas
cogitações de todos os grupos humanos, segundo Marco Segre.46
Destarte, os avanços médico-tecnológicos que propiciaram
o prolongamento indefinido da vida, através de circulação extracorpórea e respiradores artificiais, possibilitaram também, a ressuscitação cardíaca e a criogenia.
Em 1968, quando o Comitê ad hoc de Harvard foi requisitado
para dar uma definição de coma irreversível, afirmou que só poderia
definir um status de vida, por ser o coma uma espécie de vida, ainda que mínima. Para eles:
Ser uma pessoa, não termina pelo processo de morrer. A personalidade do homem está inseparavelmente conectada à sua unidade.
A denominada brain death marca apenas um decisivo ponto
no processo de morrer e não pode ser definida como a morte do ser
humano em geral. As objeções ao novo dualismo: encéfalo e corpo,
bem como as da personalidade (“alma”) e corpo são muitas.
A questão a que nos ateremos refere-se ao problema da sobrevivência de pacientes em cuidados médicos intensivos, sem nenhuma possibilidade de recuperação. Do ponto de vista econômico
tais cuidados são anti-econômicos. Do ponto de vista humanístico,
o referido Comitê elaborou critérios específicos para a avaliação de
morte encefálica,47 citando o Papa Pio XII que, em 1958 ,aconselhou

46
47

SEGRE, Marco & COHEN, Cláudio, org. Bioética. São Paulo: Ed. USP, 1995.
Para aprofundar a questão ver SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Morte encefálica
e a lei de transplante de órgãos, São Paulo: Oliveira Mendes Ed., 1998.
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que: o processo de morrer deve ter um tempo em que, uma vez ultrapassado, os médicos devem parar de lutar contra a morte e deixar o
paciente morrer em paz. Até hoje, porém, não existem regras claras,
precisas e unânimes para se definir e servirem de guia sobre a qualidade de vida, que está o médico obrigado a deixar viver ou morrer.
A sobrevivência desses pacientes depende de um lado das técnicas possíveis e, de outro lado, das chances de ressuscitação. Para
o Comitê de Harvard não existe possibilidade de recuperação se o
encéfalo está morto. Todavia, uma resposta inequívoca, continua
sendo uma questão aberta.
Quando o tronco encefálico está morto, permite-se a retirada
de órgãos segundo a Lei de Transplantes.
O conceito de morte encefálica para a morte do homem inclui
perigosas conseqüências, se considerado como conceito antropológico: sendo o término da consciência e da habilidade de se comunicar e raciocinar. Os bebês com anencefalia, por exemplo, segundo
esse critério, não mais pertenceriam à comunidade do homem. Não
haveria “alguém”, mas “alguma coisa”, o que nos parece inaceitável.
Resta perguntar: se o término dessas essências significa o fim da
vida humana, distinta da dos animais, quando não forem localizadas no homem teríamos (ou não) o início da vida humana?
Por esses motivos, a morte encefálica não pode ser um conceito antropológico, como quer o referido Comitê. É preciso ser, entre
outros, mais um critério biológico (variável no tempo e espaço). Só
assim, a morte encefálica é um sinal seguro de morte do organismo
e, concorrentemente do Homem.
Nesse sentido a Alemanha (Bundesärztekammer) e a Itália
aceitam o critério da morte encefálica enquanto critério biológico:
a pessoa está morta quando morre o encéfalo.
A morte, segundo esse critério, é visível e não mais pode ser
considerada como uma experiência direta, mas apenas técnica e
com auxílio de especialistas. Este é preço que se paga ao abandonar-se o caminho da natureza. Tem-se um cérebro morto em um
corpo vivo!
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No Brasil, esse conceito foi adotado após o primeiro transplante de coração do boiadeiro João Ferreira da Cunha, realizado
a partir do coração sadio do cadáver de Luis Ferreira Barros, vítima de acidente de trânsito, em 26 de maio de 1968, pelo Dr. Jesus
Zerbini. A pedido dos Professores Zerbini, Campos Freire e Paulo
Vaz de Arruda, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, o conceito foi admitido como comprovação de morte real.
Em três de março de 1998, o Congresso determinou ser da
competência do Conselho Federal de Medicina todo ato médico.
O Conselho, em 1990, equiparou o conceito de morte encefálica ao
de morte clínica (Resolução nº 1346/91). Convém não confundirmos a morte encefálica (Brain death) com a morte cerebral (morte
do córtex? cérebro). Esta última denominação ocorrida geralmente
sob condições de cuidados médicos intensivos significa vida.
Alguns pontos merecem nossa consideração dados as divergências de critérios rígidos e imprecisões lingüísticas na constatação de morte encefálica:
1. a causa da lesão encefálica a possibilitar o diagnóstico deve
ser necessariamente conhecida, quer decorra de lesão
estrutural, quer decorra de lesão metabólica;
2. as estruturas vitais do encéfalo, necessárias à manutenção
da consciência e à vida vegetativa devem estar lesadas
irreversivelmente.
3. Não existe consenso sobre a aplicabilidade desse conceito
em crianças menores de dois anos de idade.
4. O diagnóstico deve ser clínico, através de Teste da Apnéia,
exames neurológicos completos, exames complementares
de confirmação como o eletro encefalograma, estudos de
perfusão encefálica, etc. Devem ser excluídos os casos de
intoxicação metabólica, hipertemia, intoxicação por drogas,
entre outros.
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5. O período de observação clínica para a confirmação do
diagnóstico de morte é muito restrito em nosso país: apenas
de seis horas (quando o mínimo dos demais países é de doze
horas).
6. Após a confirmação da provável morte encefálica, o fato
deve ser comunicado aos responsáveis legais, antes de
serem adotadas quaisquer medidas.
7. O diagnóstico de morte encefálica encontra respaldo em
nosso país na Lei de Transplantes de órgãos e tecidos
humanos.

5. SUICÍDIO ou morte violenta
Um dos objetivos do estudo da Tanatologia médico legal é estabelecer o diagnóstico da causa jurídica da morte, na busca de se
determinar as hipóteses de suicídio, homicídio, eutanásia ou acidente. Denomina-se violenta a morte, do latim violentia e vis (força),
o fenômeno no qual interveio uma força externa como causa desencadeante.
A morte voluntária ou suicídio resulta direta ou indiretamente
de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima.
O suicídio é uma trágica e intempestiva perda da vida humana. O mais devastador e perplexo de tudo é que é resultante de um
ato voluntário. Por que algumas pessoas se voltam contra si mesmas?
Que fatores psicológicos, biológicos e sociais contribuem para o desejo
de interromper a vida? Qual a razão pela qual o indivíduo escolhe pôr
um fim à sua vida?
A visão sobre o suicídio tem mudado ao longo da História da
Humanidade: da tradição em certas culturas ou opção aceitável em
outras, para pecado na Idade Média e, posteriormente, sinal de doença mental.
Atualmente, o suicídio é visto como um comportamento humano complexo. Inclui uma gama de atitudes, cognições, comportamentos, cujos limites são vagos e imprecisos, e que nas últimas
décadas tornou-se um problema de saúde pública. A vasta literatu-
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ra sobre suicídio revela que, apesar de ser um tema muito estudado, ainda há pontos obscuros que continuam mobilizando os pesquisadores sobre o determinismo multifatorial do suicídio. O grau
de intenção suicida de uma pessoa deve ser considerado como um
ponto em um continuum: de um lado está a certeza absoluta de matar-se e no outro extremo está a intenção de seguir vivendo. Muitas
pessoas que pensam em cometer o suicídio ou o denominado suicídio assistido (eutanásia) não fazem uma tentativa. A grande maioria
das pessoas que tentam o suicídio não morreu por suicídio.
3. TESTAMENTO VITAL, breves considerações
O Testamento Vital já é um recurso aceito pelo Conselho Federal
de Medicina Brasileiro e pelo Poder Judiciário, diante da obstinação
terapêutica calcada em tecnologia e justificativa de proteção contra demandas judiciais, referidas como omissão de socorro.
A RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012 (Publicada no D.O.U. de 31
de agosto de 2012, Seção I, p.269-70) dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes:
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,
CONSIDERANDO a necessidade, bem como a inexistência de
regulamentação sobre diretivas antecipadas de vontade do
paciente no contexto da ética médica brasileira;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a conduta do
médico em face das mesmas;
CONSIDERANDO a atual relevância da questão da autonomia
do paciente no contexto da relação médico-paciente, bem
como sua interface com as diretivas antecipadas de vontade;
CONSIDERANDO que, na prática profissional, os médicos
podem defrontar-se com esta situação de ordem ética ainda
não prevista nos atuais dispositivos éticos nacionais;
CONSIDERANDO que os novos recursos tecnológicos
permitem a adoção de medidas desproporcionais que
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prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal, sem
trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo;
RESOLVE:
Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o
conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados
pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou
não, receber no momento em que estiver incapacitado de
expressar, livre e autonomamente, sua vontade.
Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de
pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou
de expressar de maneira livre e independente suas vontades,
o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas
de vontade.
§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para
tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo
médico.
§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas
antecipadas de vontade do paciente ou representante que,
em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos
ditados pelo Código de Ética Médica.
§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre
qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos
dos familiares.
§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente comunicadas
pelo paciente.
§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de
vontade do paciente, nem havendo representante designado,
familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, o
médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso
exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do
hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina
para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando
entender esta medida necessária e conveniente.
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Já o Poder Judiciário decidiu no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul que,
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO.
ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, com o
pé esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo,
conforme laudo psicológico, morrer para “aliviar o sofrimento”;
e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno gozo
das faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo
e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo
que seja pelo motivo nobre de salvar sua vida. 2. O caso se
insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia,
que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar
a vida por meios artificiais, ou além do que seria o processo
natural. 3. O direito à vida garantido no art. 5º, caput, deve ser
combinado com o princípio da dignidade da pessoa, previsto
no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou
razoável qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não
o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente
seja obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime
quando mutilatória. Ademais, na esfera infraconstitucional, o
fato de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há risco de vida, não quer dizer que,
não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a
pessoa pode ser constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a
fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros,
tem-se que o paciente, pelo quanto consta nos autos, fez o
denominado testamento vital, que figura na Resolução nº
1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação
desprovida.
(TJ-RS - AC: 70054988266 RS , Relator: Irineu Mariani, Data
de Julgamento: 20/11/2013, Primeira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2013).

142

As Especialistas

O Testamento Vital não deve ser confundido com o testamento civil. Sua origem parece advir de um artigo de KUTNER, L., in
Due process of euthanasia: the living will, a proposal. Indiana Law J.
1969;44:539-54.
DWORKIN, define o Testamento Vital mediante a ideia de
“Documentos nos quais se estipula que procedimentos médicos devem ou não ser utilizados para manter o signatário vivo em circunstâncias específicas”48.
Por meio desse artigo se propôs a adoção do living will, documento que serviria para proteger o direito individual a permitir
a morte. Em suma, defende-se o direito de recusa da pessoa a ser
submetido a tratamento médico cujo objetivo seja, estritamente,
prolongar-lhe a vida, quando seu estado clínico for irreversível ou
estiver em estado vegetativo sem possibilidade de recobrar suas
faculdades, conhecido atualmente como estado vegetativo persistente (EVP).
Seu fundamento legal é o respeito à autonomia do paciente,
livre escolha do ser humano e seu direito de decidir sobre os procedimentos médicos que afetem sua integridade corporal e sua saúde. Além do princípio constitucional da dignidade humana ( artigo
1º, em seu inciso III).
Este direito está previsto tanto no artigo 15 do Código Civil, de
que “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida,
a tratamentos médicos, ou intervenção cirúrgica”, quanto nos artigos
22 a 24 do Código de Ética Médica.
É importante, mas não obrigatório, que as pessoas manifestem em Cartório, de forma consciente o tratamento médico que
desejam receber quando sua morte se aproximar (Diretivas antecipadas de vontade). E, se possível indiquem um Procurador para
Cuidados de Saúde. O escolhido, se possível ainda, não deve ser um

48

DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 25
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parente ou pessoa que vise benefício financeiro, para que não haja
qualquer conflito de interesses. Ele será a pessoa responsável a providenciar o cumprimento do testamento e de comunicar a equipe
médica os desejos do paciente.
Nesse documento conhecido como Petição de Rilke49 o paciente hoje são e consciente tem possibilidade de opinar sobre as ações
que deseja serem respeitadas. Pode declarar a recusa ao uso de recursos artificiais que apenas prolongariam a sua morte, em detrimento de sua qualidade de vida.
O documento deseja a cada um den eigeen Tod (sua própria decisão de morte). Segundo Antonio Beristain, é uma crítica à opinião
daqueles que consideram que o direito à vida tem um “conteúdo de
proteção positiva que impede de configurá-lo como um direito de
liberdade que inclua o direito à própria morte”.50
O primeiro Testamento Vital no Brasil foi registrado no Cartório
Vampre, em São Paulo, devido aos ensinamentos da disciplina
Bioética e Biodireito, ministrados na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo , pela Professora Doutora Maria Celeste Cordeiro Leite
dos Santos, em 2000.51
O documento pode ser alterado a qualquer tempo.
Assinale-se que no Japão é praxe ser redigida uma escritura
pública com esse propósito entre pais e filhos, e entre marido e mulher. A Espanha, Portugal, Alemanha, Uruguai e Estados Unidos já
possuem leis regulamentando o assunto52.

Revista de Medicina da Universidad de Navarra- jan-mar, 1993,p.57.
BERISTAIN, Antonio . Sentença do Tribunal Constitucional espanhol n. 120/1990, de
27 de junho de 1990. O texto tem sido publicado com algumas distorçnoes, dando a
impressão de seja aplicada a eutanásia ativa, o que não é o caso.
51
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. O Equilíbrio do Pêndulo. A Bioética e a Lei.
Implicações Médico Legais. São Paulo: Ícone Editora, 1998. Introdução, p.13-14.
52
Lei 41/2002 e Real Decreto 124/2007, na Espanha; “Lei da Morte Digna” que alterou a
redação da Lei nº 26529, na Argentina: Lei Federal nº 18.473, no Uruguai e Patient Self
Determination Act of 1990, nos Estados Unidos
49
50
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Concluindo, o tema abordado tem seu próprio mérito e atualidade. Sua visão sistemática e universal é interdisciplinar.
O Direito à Vida, garantido constitucionalmente (art. 5º) não
é um direito SOBRE a vida. Constitui-se um direito de caráter negativo, impondo-se pelo respeito que a todos os componentes da
coletividade se exige, como precedente à existência de aplicação
de todos os demais direitos, confere ao direito de personalidade a
característica de não interferência de terceiros.
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2.3. Recuperação de empresas e processo falimentar
Telma de S. Martins Gori Montes*
Promotora de Justiça

APMP Mulher -Quais as principais dificuldades enfrentadas
pelo parquet ao se deparar com processos de recuperação de empresa ou falimentar?
Telma Montes -Na nossa atuação temos o desafio diário, na
tramitação de um processo de falência ou recuperação judicial, de
buscar os objetivos que a própria Lei 11.101/2005 prevê. Dispõe o
art. 75 que, a falência, ao promover o afastamento do devedor de
suas atividades, visa otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recurso produtivos. O mesmo art. 75, em seu parágrafo único,
dispõe também que o processo de falência atenderá aos princípios
da celeridade e economia processual. Já a recuperação judicial tem
por objetivo viabilizar a superação de uma crise econômica, possibilitando a preservação da empresa e, desta forma, no resguardo da
fonte produtora, dos empregos e do interesse dos credores (art. 47).
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Também no que tange, em especial, aos feitos falimentares, há que
se buscar que tal concurso de credores deva ser único e universal,
para que se possa assegurar a justiça e o tratamento paritário aos
credores da mesma natureza. Assim, ainda que se tratem de credores extra-concursais, estes deverão pleitear seus direitos no juízo
falimentar, possibilitando-se a publicidade e o controle dos valores
pagos. Da mesma forma, é importante se observar a questão da
suspensão das execuções individuais, evitando-se que um credor
seja privilegiado em detrimento de outros. Não é fácil, considerando a quantidade de feitos e a diversidade das empresas envolvidas.
Além disso, há diversos processos muito grandes, com milhares de
incidentes e credores. E, quando se imagina a situação dos colegas
do interior, que atuam em diversas áreas, a situação é sem dúvida,
ainda mais complicada. Além disso, na aplicação da lei, nunca podemos nos esquecer que há sempre em ser humano por trás de
cada processo e de cada empresa. É a vida de alguém (credores,
empregados, empresário falido, etc).
APMP Mulher - O modelo de gestão do processo falimentar
introduzido pela Lei 11.101/2005 é eficiente?
Telma Montes - O modelo de gestão falimentar introduzido pela Lei 11.101/2005 é mais célere do que o modelo do D. L.
7.661/45 (também no que tange à recuperação judicial, o processo
é bem mais célere do que o da antiga concordata). A rapidez, sem
dúvida, contribui com a eficiência do procedimento, na medida em
que se evita a depreciação de bens, favorece a manutenção da empresa, etc. Verifico, também, uma maior participação dos credores, o
que é interessante, pois estes são os maiores interessados em trazer
para o processo questões de interesse. Assim, em geral, acho que é
mais eficiente a forma de gestão falimentar da Lei 11.101/2005, em
especial por estes dois aspectos: mais celeridade e maior participação dos credores.
APMP Mulher - A operação “Lava-Jato” poderá afetar os terceirizados e fornecedores que dependem das empresas investigadas? Haverá incremento nas demandas de recuperação judicial?
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Telma Montes -Sem dúvida, poderá afetar muito. Inclusive,
eu diria que tais efeitos, e tal incremento nas demandas, já estão
ocorrendo. Diversas empresas ligadas à operação “Lava-Jato” já ingressaram com pedidos de recuperação judicial (em São Paulo e
em outros estados). Sem contar com diversos outros pedidos que
ainda devem ser propostos. Isto, sem dúvida, afeta terceirizados e
fornecedores que dependem de tais empresas vez que, ainda que
recebam seu crédito, não será na forma originalmente contratada.
Além disso, poderá haver alterações nas negociações futura, em
comparação com as que eram usualmente realizadas. O impacto,
é difícil de imaginar. Mas, há fundado receio de “efeito dominó”, até
que a situação normalize.
APMP Mulher - Compete ao parquet analisar a viabilidade do
plano de recuperação judicial? Quais as observações mais frequentes que podem ser apontadas?
Tema Montes - Em se tratando meramente de “viabilidade
econômica” (por não se tratar de questão jurídica propriamente
dita), entendo tratar-se de questão mais a ser apreciada pelos credores, na análise da aprovação do plano. Entretanto, não significa
que o Ministério Público deva se abster de analisar o plano. Em especial, é preciso verificar se o mesmo cumpre os requisitos legais,
bem como, se não há itens que afrontam disposição de lei, configuram abuso de direito, ou mesmo desvirtuam o procedimento.
Observa-se, ainda, que tal plano, em especial, deverá conter (art.
53): a descrição dos meios a serem adotados, em conformidade
com o art. 50, observando-se as restrições no que tange a prazo
de pagamento de créditos trabalhistas (art. 54); a demonstração da
viabilidade econômica (demonstração fundamentada da viabilidade econômica financeira da recuperanda); o laudo de avaliação de
bens e ativos, subscrito por profissional habilitado. Por fim, observo
que a lei não traz disposições expressas quanto a prazos e condições de pagamento (exceto no que tange aos créditos trabalhistas).
Contudo, havendo “abuso de direito”, entendo justificada eventual
impugnação do Ministério Público.
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APMP Mulher -Os pedidos de falência são utilizados como
pressão para pagamento de dívidas?
Telma Montes - O Ministério Público, em geral, não atua na
fase pré-falencial. Trata-se de fase em que, em geral, os direitos
discutidos são patrimoniais entre partes capazes (que, inclusive,
podem transigir). Com a decretação da quebra, nasce o interesse
público, vez que nasce a execução coletiva. Contudo, é fato que alguns credores acabem se utilizando do pedido de falência como
substitutivo de eventual execução, visando o recebimento de seu
crédito. No entanto, no caso de pedidos de falência, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, ao realizar um acordo, o credor deixa claro que, a sua prioridade naquele feito é o recebimento
de seu crédito, e não a decretação da quebra. Tal acordo romperia
a noção de impontualidade, transmudando o sentido de mora e
inadimplência. Assim, ao homologar o acordo, em geral o processo
é extinto, sem julgamento de mérito. Por fim, não obstante não
faça parte da pergunta, mas também não é difícil imaginar que a
possibilidade de falência possa ser utilizada como instrumento de
pressão exercida pelo próprio devedor. Assim, em um procedimento de recuperação judicial, os credores podem se sentir pressionados a aderir a plano de recuperação lesivo pois sabem que a falência poderá ser uma solução ainda pior. Em qualquer dos casos, em
se apurando que não há um exercício regular de direito, mas um
“abuso de direito”, cabe ao Judiciário coibir tais condutas.
APMP Mulher -Qual a soberania dos credores na assembleia
de credores?
Telma Montes - Entendo que a soberania dos credores em assembleia encontra limites, em especial na lei, do direito dos demais
credores e no exercício regular de direitos. Assim, muitas vezes o
plano prevê disposições que afetam diretamente direitos de terceiros. No tocante a estes, é evidente que a assembleia não poderá
decidir, e fazer com que sua deliberação tenha validade. Há ainda
as questões de ordem pública e questões inderrogáveis pela vonta-

							

As Especialistas

149

de das partes. Por fim, com relação às deliberações da assembleia,
ressalto a figura do CRAM DOWN, prevista no art. 58, § 1.º, da Lei
11.101/2005. Tal dispositivo de lei prevê a possiblidade de atuação
discricionária do magistrado, concedendo a recuperação judicial ao
devedor que não tenha tido o plano aprovado na forma do art. 45,
mas preencha os requisitos apontados no art. 58, § 1.º. Tal previsão
é salutar e visa o interesse público, bem como, evitar possível ação
abusiva de determinados credores, em detrimento de outros.
APMP Mulher -Como a senhora vê a utilização dos institutos
de mediação e conciliação em feitos desta natureza?
Telma Montes - Acho que todas as formas de solução alternativa de conflito são válidas. Apenas observo que, em se tratando
de Falência, não pode o Administrador Judicial, sem autorização do
Juízo da Falência, transacionar direitos relativos à massa (art. 22, §
3.º). No que tange à Recuperação Judicial, o devedor é mantido na
condução da atividade empresarial (art. 64), razão pela qual deverá
atuar diretamente nas ações em que a recuperanda for parte. Não
há vedação a eventuais transações, mas há limites. Assim, elas não
poderão afrontar dispositivos de lei, em especial da Lei 11.101/2005
(por exemplo, no que tange alienação de bens do ativo permanente, também eventual acordo não poderá implicar em favorecimento de credor sujeito à recuperação em detrimento de outros, etc).
Mas, ressalto que audiências de conciliação, designadas pelo Juízo,
têm se mostrado bastante eficazes, em especial para a solução de
impasses difíceis de se superar apenas através de peticionamento nos autos. Inclusive, neste sentido, ressalto que há aqui na 1.º
Vara de Falências da Capital, iniciativa bem sucedida do Dr. Daniel
Carnio Costa, Juiz de Direito, denominada “Audiência de Gestão
Democrática”. Em resumo, é designada audiência em que se estabelece, previamente os pontos a serem analisadas. Dela participam
a falida (ou a recuperanda), o administrador judicial, os credores,
o Ministério Público e possíveis interessados. A realização de tais
audiências tem como principais pontos positivos: a) - a celeridade
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e economia processual (vez que se evita que a discussão prossiga
com peticionamentos sucessivos); b) – diminui o inconformismo,
na medida em que se é possível chegar a consenso que respeite a
lei e atenda ao objetivo das partes; c) – aumenta a segurança jurídica, na medida em que há menos recursos; d) – aumenta a fiscalização, tendo em vista a participação dos credores. Mas, sem dúvida,
há muitos outros pontos positivos que podem ser enumerados. Por
fim, também observo que tem se utilizado cada vez mais, e com resultados positivos, do instituto da Arbitragem, em especial no que
se refere a questões referentes a contratos de empresas em recuperação judicial.
APMP Mulher -Quais os conselhos que a senhora poderia dar
aos promotores de Justiça ao atuarem nesta área?
Telma Montes - Poderia dar alguns conselhos, baseados na
minha própria experiência. Destaco alguns que se seguem.
a) – ao receber um processo de falência ou recuperação judicial, verificar a certidão da JUCESP.
Assim, é importante que se verifique o tipo de sociedade,
quem exerce a gestão, bem como, eventual alterações societárias
recentes (é certo que estas, a princípio, não são vedadas, mas podem implicar em eventual responsabilização pessoal)
b) – Em processos de falência e recuperação, em muito auxilia
ter uma manifestação, para controle do feito (uma pequena síntese
do feito). Tal manifestação pode ser feita inicialmente e depois complementada conforme o andamento do feito. Observo que, tal controle facilita a análise de questões subsequentes, bem como, dos
prazos previstos na lei. Por exemplo, em se tratando de Falência,
ressalto: data e decisão que decretou a quebra; informações da
JUCESP; declarações do art. 104; decisão que arbitra honorários;
Quadro Geral de Credores (e respectiva homologação); relatórios
do Administrador, etc. Em se tratando de Recuperação Judicial:
data do pedido; informações da JUCESP, data da decisão de deferimento do processamento da recuperação; juntada do plano (e edi-
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tal de publicação); Edital de Credores; eventual assembleia (para a
hipótese de ter havido impugnações ao plano); data decisão que
concede a recuperação judicial, etc.
c) – Ao tomar ciência de uma sentença de quebra, verificar
se ela preenche os requisitos do art. 99 (o que possibilita ser sanada tal omissão em momento oportuno através, por exemplo, de
Embargos de Declaração). Anote-se que, da decisão que decreta a
falência cabe AGRAVO e da decisão que julga improcedente o pedido cabe APELAÇÃO.
d)- É importante lembrar também que, o art. 187, “caput” dispõe que, intimado da sentença que decreta a falência ou concede a
recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência
de crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a abertura
da competente ação penal, ou requisitará a abertura de inquérito
policial. Contudo, é bastante provável que, nesta fase, ainda não haja
elementos seguros de autoria e materialidade para oferecimento
de denúncia, ou mesmo para requisitar inquérito policial. Nesta hipótese, é importante observar que, o § 1.º do mesmo artigo, prevê
que caso o réu se encontre solto, ou afiançado, o Promotor poderá
aguardar a apresentação, pelo Administrador Judicial, da exposição
circunstanciada de que trata o art. 186 desta Lei e, então apresentar
a denúncia em 15 (quinze) dias. Portanto, ao se tomar ciência da
sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial,
o promotor que atua no feito poderá informar que irá aguardar a
apresentação da exposição circunstanciada prevista no art. 22, inciso III, letra “e” (conforme o § 1.º, do art. 186, deverá ser instruída
com laudo do contador encarregado do exame da escrituração do
devedor), para eventual propositura da competente ação penal ou
requisição de inquérito policial.
e) – Na atuação em um processo de falência, ou recuperação
judicial, muitas vezes nos deparamos com questões não se encontram previstas em dispositivos expressos de lei. Nestes casos, o art.
126 dispõe que “nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o Juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à uni-
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versalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores,
observado o disposto no art. 75 desta lei”. Assim, atuando nos feitos
falimentares, observar tais são os princípios preponderantes nas falências, a serem aplicados, em especial, à falta de previsão expressa
no caso concreto. Tal observação tem especial relevância vez que,
as manifestações do Ministério Público devem ser fundamentadas.
Portanto, em resumo, na ausência de previsão expressa, as manifestações nas falências podem ser fundadas nos seguintes princípios
(além dos princípios gerais de direito).
1) - otimização da utilização produtiva dos bens, ativos e recurso produtivos (art. 75, caput)
2) - celeridade e economia processual. (art. 75, parágrafo único)
3) - unidade e universalidade do concurso (art. 126)
4) - igualdade de tratamento dos credores (art. 126)
Por fim, é sempre relevante que seja pleiteada a prévia oitiva
de credores e eventuais interessados. Tal cautela possibilita o conhecimento de fatos e razões, que possam ser preponderantes na
decisão. Além disso, gera segurança jurídica, na medida em que as
partes poderão ter ciência e, eventualmente, recorrer no momento
oportuno, em caso de inconformismo.
f ) – Para fins de otimização do andamento, também ressalto
que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 69, § 2.º, inc. V,
prevê a possibilidade de cooperação jurisdicional, no que tange às
habilitações de crédito em falências e recuperações. Com certeza,
tal inovação poderá otimizar muito tais habilitações.
g) – Por fim, ressalto que a lei prevê, nos termos do art. 61 da
Lei 11.101/2005, que o devedor permanecerá em recuperação até
que se cumpram as obrigações que se vencerem até dois anos após
a concessão da recuperação (durante este período, o descumprimento de qualquer obrigação acarretará a convolação em falência,
conforme art. 61, § 1.º). Cumpridas as obrigações de tal período, o
juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação, determinando-se ainda outras providências (art. 63).
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É um prazo razoavelmente curto mas é importante que se
atente para o mesmo (não é raro que credores discordem do encerramento da recuperação, ainda que sem fundamento para tanto). O
encerramento da recuperação no prazo e nas condições previstas
na lei, evita a judicialização, ou mesmo que se traga para a recuperação judicial questões que poderiam ser resolvidas entre as partes. Além disso, após tal decisão, o descumprimento de qualquer
obrigação faculta ao credor a possibilidade de execução específica
ou requerer falência com fundamento no art. 94 (art. 62). Ou seja,
o credor passa a ter uma faculdade, que não tinha no trâmite da
recuperação.

* A Promotora de Justiça Telma de S. Martins Gori Montes é graduada na Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco, no final de 1990. Ingressou no Ministério Público
em 29 de junho de 1992, assumindo o cargo de Promotor Substituto da Circunscrição
Judiciária de Itu. Em seguida, foi promovida a Promotora de Justiça de Guararema,
depois Promotora de Justiça de Ribeirão Pires e, logo em seguida, foi para a Promotoria Cível de São Bernardo do Campo. Por fim, promovida para a Capital, onde
assumiu o cargo na Promotoria de Justiça de Falências em 02 de outubro de 2001,
onde permanece até hoje (2016).
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2.4. Novo Código de Processo Civil e Processo Digital
Flávia Poyares Miranda
Juíza de Direito

APMP Mulher - Houve redução no tempo de tramitação do
processo?
Flávia Miranda - Um dos objetivos da implantação da UPJ é
esse sim. A estrutura e divisão dos núcleos de trabalho são favoráveis para que isso ocorra. Contudo, ainda não conseguimos visualizar essa redução nos autos que tramitam por meio físico, posto que
estamos nos adaptando à nova situação. Nos processos digitais a
redução é visivelmente positiva. A juntada de petições, a sua apreciação pelos juízes, a publicação das decisões, entre outras atividades são mais rápidas. Em alguns casos, os advogados protocolam
as petições antes mesmo de sua intimação pela imprensa, contribuindo assim para um andamento processual mais célere.
APMP Mulher - Em caso positivo, a implantação do processo
digital contribuiu para que a prestação jurisdicional fosse efetuada
de forma mais célere?
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Flávia Miranda - Sem dúvida. Com a distribuição de tarefas
entre os núcleos de trabalho, o cartório focado apenas no cumprimento das decisões judiciais e, salientando que foram escolhidos
para cada núcleo, funcionários que se identificam com as tarefas
que vão realizar, minimiza sim o tempo gasto com cada tarefa, reduzindo consideravelmente o tempo de tramitação dos processos.
As atividades são direcionadas e geram treinamentos específicos
para as movimentações necessárias no sistema.
APMP Mulher - Haverá alguma modificação com a entrada
em vigor do novo código de processo civil?
Flávia Miranda - No método de divisão de trabalho ou na estrutura da UPJ, não. Até as salas específicas para realização de audiências foram criadas para atender às novas regras ditadas pelo
novo Código de Processo Civil. Houve sim, mudanças no sistema
SAJ, para adequar os modelos institucionais de minutas de expediente cartorário aos ditames da nova lei.
APMP Mulher - De que forma trabalha a equipe responsável
pela unidade?
Flávia Miranda - A Unidade é dividida em 04 (quatro) núcleos
de trabalho, cada um sob a responsabilidade de um gestor de equipe, e 01 Escrivão. Os núcleos se dividem em equipe de cumprimento e movimentação dos processos físicos, equipe de cumprimento
dos processos digitais, equipe de movimentação dos processos digitais e equipe de atendimento ao público.
A Equipe de Atendimento é responsável pelo atendimento do
público no balcão; pela guarda, carga, recebimento, arquivamento e desarquivamento de autos físicos; e pelo correio e malote. A
Equipe de Processos Físicos, pelo controle de prazos, pela publicação e pela juntada de petições. Cabe à Equipe de Cumprimento
dos Processos Digitais o cumprimento das determinações judiciais
nos processos digitais. E, por fim, a Equipe de Movimentação dos
Processos Digitais é responsável pela publicação, juntada (petições
aguardando cadastro) e decurso de prazo nos processos digitais.

							

As Especialistas

157

APMP Mulher - Quais são os pedidos com maior incidência
nas ações propostas na unidade de processamento judicial?
Flávia Miranda - Há maior incidência de pedidos de consulta de bens pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça
(BACEN, INFOJUD, RENAJUD), e, sem sombra de dúvidas, pedidos
de levantamento de valores depositados nos autos.
APMP Mulher - Como é feito o atendimento ao público?
Flávia Miranda - O atendimento ao público funciona com distribuição de senhas, por ordem de chegada, excluídas as prioridades definidas por lei, bem como o atendimento aos peritos judiciais
nomeados.
APMP Mulher - Como funcionará a unidade remota de processamento judicial (URPD)?
Flávia Miranda - A Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça inauguraram em 08 de outubro de 2015 a Unidade Remota de Processamento Judicial, visando
aprimorar e acelerar a prestação jurisdicional. Atualmente, a URPD
é composta por trinta e três servidores organizados em grupos de
trabalho que realizam, à distância, o cumprimento de processos exclusivamente digitais com muita rapidez, auxiliando a desafogar as
unidades judiciais de Primeira Instância do Estado mais sobrecarregadas.
Agradecimentos: Colaboraram na elaboração das respostas os funcionários Leandro de Oliveira Paz, Janice Maria Machado
Botelho Miriam Lucia da Silva e minha colega Laura de Mattos
Almeida Juíza Titular da 29ª Vara Cível Central.
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2.5. Assédio Moral
Melina da Silva Pécora
Médica e Advogada

APMP Mulher - A senhora como médica e advogada poderia nos falar sobre os conceitos de assédio moral nas acepções médica e jurídica? Existe diferença substancial entre elas?
Melina Pécora - A legislação trabalhista trata da violência psicológica durante o stress pós-trauma, ou seja, assédio moral. Trata
isto como uma doença ocupacional, isto é, decorrente do trabalho
e mais que isso, doença organizacional.
A Legislação Específica tipifica em seu art. 7°,II:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
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decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
A diferença existe no fato de Legislação Trabalhista qualificá-la
como Doença Típica do Trabalho, ou seja, uma Doença Ocupacional,
com todas as peculiaridades do assédio moral (habitualidade, maneira subliminar....)
APMP Mulher - O assédio moral acomete mais as mulheres
em relação à população masculina?
Melina Pécora - O assédio moral acomete mais mulheres do
que homens nos dias atuais, uma vez que elas ocupam o mercado
de trabalho de maneira maciça, embora os cargos e patamares superiores sejam reservados aos homens.
APMP Mulher - O assédio moral ocorre mais nos órgãos públicos ou privados?
Melina Pécora - A tendência é uma frequência maior nos órgãos públicos, uma vez que há muitos funcionários com estabilidade e sem condições de demissão sumária. A alternativa para os
agressores é fazer com que a funcionária se sinta tão mal no ambiente de trabalho a fim de que prefira sair ou fique doente.
Desta maneira a intenção é deixar os agentes públicos e políticos num estado de exaustão tal, a ponto que ela não queira ou não
aguente mais exercer aquela função. Se sinta muito mal, inclusive
fique doente.
APMP Mulher - De que maneira isto é feito?
Melina Pécora - É feito de maneira subliminar a fim de se provar que tudo deriva da “cabeça” da assediada, que como não está
bem começa a “imaginar coisas que não existem” Exemplificando:
A servidora não é chamada para reuniões na sua área de conhecimento; são atribuídas tarefas com níveis bem inferiores a sua
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capacitação técnica; a servidora não é convidada para reuniões de
confraternização da equipe. Ex: A alguém que tem mestrado é dada
a função de colar cartazes.
É o famoso: “vamos deixá-la olhando para a parede até que
não aguente mais”.
E, caso ela se manifeste, fica claro que “está ficando maluca”,
haja vista que é uma forma subliminar de tortura psicológica.
APMP Mulher - Como saber se é assédio ou apenas brincadeiras comuns no ambiente de trabalho?
Melina Pécora - Estes são bem distintos. O assédio é o comportamento repetitivo dirigido a uma pessoa específica. Enquanto
que as brincadeiras são aleatórias. Um comportamento isolado jamais pode ser considerado assédio.
Outra diferença importante é que no caso do assédio a agressão é “sutil” a ponto de que “fique claro” que a assediada “está maluca” quando refere aos superiores a agressão sofrida. Ou seja, são
coisas da cabeça dela, pois ninguém notou, não é nada pessoal” ;
“nossa como está maluca ela toma tudo para o pessoal”.
APMP Mulher - Que tipo de violência é essa exercida contra
as mulheres?
Melina Pécora - É uma violência silenciosa, calada, a fim de
que fique claro para quem está em volta que tudo não passa da
“loucura” da assediada.
APMP Mulher - Existem situações que propiciam a mulher de
sofrer o assédio moral? Há um perfil de mulher mais propícia a sofrer o assédio moral?
Melina Pécora - Sim, as mulheres que mais sofrem são as mais
capacitadas, em termos de qualificação técnica. Também funcionárias que não possuem comportamento agressivo. Ocorre sempre
com aquelas mais engajadas com o trabalho, as comprometidas.
Aquelas sem comprometimento raramente sofrem essa agressão.
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APMP Mulher - Quando se inicia?
Melina Pécora - Tudo começa, geralmente, após uma promoção (temos vários casos clínicos nesse sentido), ou após algum trabalho que cause notoriedade à mulher. Essa notoriedade, somada
a personalidade passiva são um “prato cheio” para o início da agressão”.
APMP Mulher - Como a Sra. classifica essa agressão?
Melina Pécora - Como uma das formas mais torpes de tortura
psicológica.
APMP Mulher - Existe classificação médica específica para
esta questão?
Melina Pécora - É classificada juntamente com os Transtornos
mentais e do comportamento relacionados com o trabalho (Grupo
V da CID-10). Muitos o definem como “stress pós trauma”.
APMP Mulher - Quais são as consequências?
Melina Pécora - A mulher acaba adquirindo uma doença
ocupacional, ou seja, decorrente do ambiente de trabalho. Cria um
bloqueio para a realização de atividades que sempre lhe foram prazerosas.
Ex: a professora que adorava dar aulas e que não suporta mais
ver alunos na sua frente.
APMP Mulher - As Servidoras Públicas sofrem discriminação
em seu ambiente de trabalho?
Melina Pécora - Atualmente o número de mulheres que ingressam nas carreiras públicas vem alcançando proporções maiores do que no passado.
Ainda assim no ambiente laboral existe uma discriminação de
gênero velada, principalmente em carreiras mais tradicionais.
Não chega a ser classificado como assédio moral, e com o passar dos anos, isto tem avançado para uma melhora, entretanto há
um longo caminho a percorrer neste sentido.
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As servidoras públicas não estão “blindadas” neste sentido.
As mulheres (ainda que muitas vezes em maior número) são mais
visadas quanto ao seu comportamento pessoal, sendo mais facilmente “discriminadas.” Exemplo: Ao homem é permitido falar alto, a
mulher já passa a ser mal vista. Até mesmo o fato da mulher “sorrir
demais” e suas cores de vestuário, “quando vivas” passam a serem
mal vistas. Ou seja, nos encontramos em patamares distintos de
equiparação.
APMP Mulher - A senhora acha que as Servidoras Públicas
não ocupam altos cargos da administração por serem acomodadas? Em caso negativo quais medidas a senhora sugeriria para acelerar a equidade de gênero a fim de que haja efetiva paridade na
representatividade dos órgãos da administração superior?
Melina Pécora - De maneira nenhuma as mulheres são acomodadas.
Grande parte busca sua melhor colocação através de capacitação e qualificação. Entretanto, em alguns casos há outros fatores
a serem considerados para as posições de destaque nos vários órgãos públicos e nas diversas esferas da administração.
A Comissão de Status da Mulher da ONU reafirma a igualdade
entre homens e mulheres. Faz-se necessário, entretanto, medidas
protetivas para que se alcance essa igualdade, uma vez que o ranço
cultural da “inferioridade feminina” perdura até os dias atuais.
É importante também a parceria dos movimentos feministas
com órgãos governamentais.
Há positivação no sentido da proteção contra a violência física, e até psicológica no âmbito doméstico, porém medidas a fim
de alcançar a isonomia substancial no ambiente laboral ainda são
precárias. E, devem ser efetivadas nos poderes, o qual se inclui o MP.
Apenas com políticas efetivas podemos alcançar a verdadeira
isonomia.
Em relação a política de cotas muito é discutido. Mas até o momento não se vislumbrou mecanismo mais eficaz para o alcance
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de cargos superiores às mulheres equiparados numericamente aos
cargos masculinos.
Em suma, a fim de que as mulheres servidoras públicas alcancem colocações compatíveis com sua qualificação profissional, é
necessário:
1) Positivação destes direitos através da inserção de normas
na Legislação própria que rege determinado órgão.
2) Execução de políticas públicas efetivas para a ocupação
dos cargos superiores, uma vez que há em grande parte destes,
margem de discricionariedade, e é aí que entra a discriminação velada em relação às mulheres.
3) A fim de que se transpasse este obstáculo são necessárias
medidas objetivas que garantam a presença de mulheres nos cargos superiores em grau de paridade em relação à população masculina que os ocupa.
Para finalizar, é a objetividade e executividade das políticas
públicas que as fazem passíveis de serem concretizadas, e assim,
cumprirem sua função precípua que é igualar os desiguais suprindo as desigualdades
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2.6. Alimentos, guarda compartilhada e homologação
de acordos obtidos em sede de mediação judicial
Celeste Leite dos Santos*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Qual a melhor definição de guarda compartilhada?
Celeste - A guarda compartilhada é aquela em que há o exercício conjunto do poder familiar (“autoridade parental”). Os dois pais
repartem o tempo de guarda da criança e o conjunto das responsabilidades parentais (Celeste Leite dos Santos, tese de doutorado:
Mediação Para o Divórcio, USP, 2003, p. 99). Para Richard Cloutier
para que possa ser implementada os ex-cônjuges devem manter
“um nível de comunicação funcional e um mínimo de qualidade relacional”. A repartição do tempo da criança não é necessariamente
igual (50%-50%), sendo que no Canadá já se considera como guarda compartilhada se cada um dos pais assegurar mais de 28% do
tempo total de guarda da criança. Praticamente quer dizer mais de
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dois dias por semana em uma base regular e previsível. Abrange
também o pai que passa os finais de semana e o período de férias
escolares. Para Cloutier, na avaliação do engajamento parental é
importante ser sensível à dimensão qualitativa do tempo de guarda, e não apenas a sua dimensão quantitativa.
O Código Civil no art. 1583, § 2°, com as modificações da Lei
n. 13.058, de 22 de dezembro de 2014 recepciona o entendimento
exposto acima, qual seja, repartição do tempo de convivência entre
os genitores, ao dispor que: “Na guarda compartilhada, o tempo de
convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com
a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os
interesses dos filhos (grifamos)”.
APMP Mulher - É uma lei obrigatória, ou seja, todos os filhos
de pai separados terão as guardas compartilhadas?
Celeste - Não. O art. 1584, §2°, do Código Civil determina como
critério de decisão, a saber: “Art. 1584. §2°. Quando não houve acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se
ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada
a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.
Desse modo temos duas possíveis hipóteses: (i) um dos cônjuges não deseja obter a guarda compartilhada; (ii) um dos cônjuges não se encontra apto a exercer o poder familiar (v.g, andarilhos, pessoas viciadas em drogas, condenação criminal por prática
de crime contra a vida ou integridade física e psíquica do filho, ou
mesmo alienação parental, dentre outras hipóteses).
Em ambos os casos a guarda será atribuída de forma unilateral, ou seja, a apenas um dos genitores.
APMP Mulher - E os processos já finalizados, serão reabertos
e novamente julgados a partir dessa nova lei? E se os pais quiserem,
como devem proceder?
Celeste - A questão relacionada a guarda configura uma das
hipóteses em que deve ser aplicada a cláusula rebus sic stantibus.
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Ou seja, havendo modificação fática na situação anteriormente
existente sempre será possível a propositura de ação de modificação de guarda, seja na modalidade unilateral, seja na modalidade
compartilhada.
APMP Mulher - Como ficam os processos que envolvem brigas entre os pais? E os que os pais moram em cidades diferentes?
Celeste - Nos processos que envolvem brigas entre os pais é
conveniente que o magistrado antes de prolatar decisão final encaminhe as partes ao setor de mediação para que seja trabalhado o
conflito em seus aspectos manifestos e não manifestos, atendendose aos interesses subjacentes, qual seja, no mais das vezes o nível de
comunicação entre os ex-consortes. É o que se costuma denominar de mínimo relacional. Tal técnica também poderá ser utilizada
até com mais eficiência antes da propositura da ação, devendo as
partes se encaminharem ao Cejusc (mediação pré processual) ou
instituição de sua preferência. O compartilhamento de responsabilidades não implica na alternância de residências, uma vez que tal
modalidade acarretaria a universalização da guarda alternada que
sequer encontra previsão em nosso ordenamento jurídico. Nesse
sentido, deve ser fixada a residência do menor (moradia), ou seja, o
local onde ele desenvolverá suas atividades diárias, pois se trata de
núcleo essencial à formação de sua identidade e desenvolvimento sadio. Atento a essa peculiaridade, o § 3º do artigo 1.583 do
Código Civil preceitua: “Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que atender aos interesses dos filhos” (grifo nosso).
Ao genitor não residente caberá o estabelecimento de regime
de convivência, o que implica no direito/dever de participar do cotidiano do filho, procedendo-se a repartição do tempo de convívio
com o filho.
APMP Mulher - A opinião do filho é levada em conta no caso
de guarda compartilhada?
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Celeste - Via de regra não, exceto nos casos em que o magistrado defira a sua oitiva como informante em juízo (em geral,
quando já adolescentes), até para se evitar que este sofra desgastes
psicológicos desnecessários advindos de eventual embate entre os
genitores. Quando as partes optam pela mediação (prévia ou incidental) as partes podem acordar quanto a necessidade de integrar
o menor no conflito, procedendo-se a sua escuta ativa.
APMP Mulher - Com essa nova modalidade de guarda, como
fica a questão da pensão alimentícia e os demais gastos dos filhos?
Celeste - A modalidade de guarda – unilateral ou compartilhada – influenciará a forma como serão arbitrados os alimentos para os filhos, levando-se em conta exatamente a repartição
do tempo entre os filhos estabelecido no regime de convivência.
Existem casos, e até é recomendável, que inobstante a guarda seja
compartilhada o filho possua residência única (até para preservar
os elementos com que este já se identificava – escola, lar, vizinhos,
etc). Nesses casos, poucas são as despesas suportadas diretamente
pelo genitor não residente, havendo pouca influência na fixação do
quantum debeatur pelo genitor não residente. Entretanto, mesmo
nos casos em que o tempo de convívio com os filhos é repartido de
forma igual (50%, 50%), pode subsistir o dever de pagar alimentos
ao filho que serão sopesados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade pelo magistrado por ocasião de sua fixação.
APMP Mulher - O pedido de guarda compartilhada pode partir de apenas uma das partes, ou tem que haver o interesse de ambos?
Celeste - O pedido de guarda compartilhada pode ser consensual ou litigioso. No segundo caso, há prevalência pela adoção
dessa regra de solução de conflito, exceto as hipóteses mencionadas no item 2.
APMP Mulher - Como a senhora avalia, no âmbito do direito,
os benefícios para pais e filhos da aplicação dessa nova lei?
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Celeste - A modificação legislativa inserida pela Lei n. 13.058,
de 22 de dezembro de 2014 no Código Civil permitem ampla conscientização do papel dos genitores na formação e educação de
seus filhos. Uma vez dissolvido o “casal conjugal”, o “casal parental”
remanesce.
APMP Mulher - Fale-nos sobre a homologação do acordo obtido em sede de mediação judicial (pré processual e incidental)?
Celeste - A mediação rege-se pelos seguintes princípios: imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia da
vontade das partes, busca do consenso, decisão informada, confidencialidade, boa fé (art. 2º da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2016
c.c. 166 do Código de Processo Civil).
Temos visto que muitos dos acordos obtidos em sede de mediação judicial não se enquadram na moldura legal pertinente ou
são inexequíveis, razão pela qual solicitamos a realização de novas
sessões de mediação para que se proceda a adequação ou sua não
homologação.
Poderiam as partes deixarem de submeter a autocomposição
obtida à homologação judicial? Em outras palavras, existe antinomia entre os arts. 334, §11° do Código de Processo Civil e o art. 28,
parágrafo único da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, in verbis:
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e
não for o caso de improcedência liminar do pedido, o huiz designará
audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte)
dias de antecedência.
(...)
§11°. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.
Art. 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias contados da primeira sessão, salvo quando as
partes, de comum acordo, requererem a sua prorrogação.
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Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz que determinará o arquivamento do processo e,
desde que requerida pelas partes, homologará o acordo, por sentença, e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo (grifamos).
Poder-se-ia aduzir que o art. 28 da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015 se sobreporia ao Código de Processo Civil por se tratar de lei posterior e especial e, portanto, em atenção ao princípio
da autonomia da vontade das partes compete a estas a decisão. A
questão que se coloca é se poderia o mediador alertar as partes
quanto a estas questões, uma vez que ao contrário do conciliador
que propõe soluções ao conflito apresentado, este auxilia as partes
a obterem por si próprias soluções consensuais, através do restabelecimento da comunicação entre estas. Feitas estas breves considerações temos que a questão merece análise mais aprofundada.
Vejamos.
O conflito difere da lide deduzida em juízo, razão pela qual,
por vezes, a decisão judicial se limita a pretensão deduzida pelas
partes, permanecendo o conflito latente em razão de não terem
sido apreciados os interesses subjacentes das partes.
A finalidade da mediação é a transformação do conflito e não
a obtenção de título executivo, razão pela qual deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes nas decisões eleitas, salvo
quando contrariarem normas de ordem pública.
A obtenção da paz social é o fim a ser alcançado na aplicação
do instituto, devendo as partes explorarem todas as opções que se
apresentem e se comprometerem com o resultado obtido, ainda
que este não guarde correlação imediata com os pedidos deduzidos em juízo. Pensando-se em uma perspectiva mais ampla, essa
seria mais uma forma de oferecer acesso à justiça para aquele que
veio buscá-la, além de prevenir que um conflito descuidado possa
evoluir para reações violentas ou, até o oposto, favorecer a permanência do indivíduo na impotência e no sofrimento.
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Feita esta breve digressão a resposta a indagação formulada
supra é afirmativa. Assim, não se considera intervenção no conflito
a exposição pelo mediador, quando requerida pelas partes, da jurisprudência predominante dos tribunais sobre o conflito deduzido, a
fim de que a moldura legal possa ser considerada como uma opção,
dentre muitas outras (princípio da decisão informada). Portanto,
compete ao mediador alertar as partes sobre a inexistência dos requisitos legais para considerá-la título executivo, porém tal fato não
pode ser impeditivo de sua celebração, ocasião em que as partes
poderão optar entre submeter ou não a resolução obtida a homologação judicial (princípio da autonomia da vontade das partes c.c.
princípio de decisão informada). O acordo obtido sem homologação judicial equivalerá a contrato entre as partes e não poderá ser
impugnado por estas, salvo quando violar norma de ordem pública. Vale, entretanto, mencionar que no tocante aos direitos indisponíveis, mas transigíveis, o art. 3°, §2° da Lei n. 13.140, de 26 de
junho de 2015 exige a homologação judicial precedida de oitiva do
Ministério Público.

* Celeste Leite dos Santos é Promotora de Justiça, Doutora em Direito Civil pela USP,
Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, Especialista
em Interesses Difusos pela Escola Superior do Ministério Público, Diretora da APMP
Mulher.

III. Políticas criminais:
prevenção e repressão
3.1. Violência doméstica e familiar
contra a mulher
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3.1.1. Tempo de despertar - Ressocialização do Autor
de Violência Contra a Mulher
Maria Gabriela Prado Manssur
Promotora de Justiça

Nesses oito anos atuando no enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, já desenvolvi e atuei em muitos
projetos para o desenvolvimento da autonomia e empoderamento
das mulheres. As denúncias aumentaram, as mulheres se conscientizaram ainda mais de seus direitos, as portas do sistema da Justiça
se abriram para recebê-las, o atendimento passou a ser mais humanizado.
Porém, num determinado momento fiz uma análise e percebi
que a violencia contra as mulheres não diminuiu, em que pese todo
esse esforço.
Com efeito. O Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de
morte de mulheres. A cada 12 segundos, uma mulher é agredida
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no Brasil. A cada três mulheres no mundo, uma sofre algum tipo de
violência.
Se tem uma mulher que sofre violência doméstica pelo parceiro, companheiro, namorado, pai, padrasto ou “exs”, tem um homem
que comete essa violência. E é com ele que temos que falar. É conversando com esses homens que podemos mudar esse jogo.
Parei e pensei: preciso mudar a estratégia, olhar para o outro
lado da violência. Temos que falar com agressores
Nesse sentido, a Lei Maria da Penha - reconhecida pelas Nações
Unidas como a terceira melhor do mundo no combate à violência
doméstica - tem um caráter tridimensional. Ou seja, prevê o atendimento e acolhimento da mulher em situação de violência; a punição e a ressocialização do agressor. Inclusive, em seus artigos 35 e
45, está prevista a possibilidade de programas voltados aos agressores (os que estão sendo processados e os que estão cumprindo
pena), para sua responsabilização, conscientização e reflexão sobre
os fatos cometidos.
A partir de um estudo realizado na promotoria de Taboão da
Serra em 2014, onde atuei por quatro anos, percebi que aproximadamente 50% das mulheres retomam o relacionamento e pedem
a retirada da denúncia e/ou a revogação das medidas protetivas.
Muitas delas ainda querem que a promotora/promotor de justiça
dê apenas um “susto” no agressor, conversando com ele.
Dados mostram, ainda, que a violência doméstica também
atinge os filhos com frequência: em 64,5% os filhos presenciaram
a violência e muitos deles acabam repetindo esse comportamento
contra a própria mãe, avó, irmãs ou contra futuras parceiras.
Uma pesquisa do Instituto Avon/2014 mostrou que 68% dos
homens disseram que, caso enfrentassem algum problema em algum relacionamento por conta de atitudes agressiva, aceitariam
participar de algum programa que os ajudassem a mudar o comportamento. A mesma pesquisa apontou que 56% dos homens entrevistados já cometeram um ato de violência contra suas parceiras.

							

As Especialistas

177

Por outro lado, muitas mulheres, em média 20%, deixam de
procurar ajuda ou de denunciar os crimes que sofrem por acreditarem que podem mudar o comportamento do agressor.
Fazendo um conjunto de todos esses dados e inspirada em
um projeto desenvolvido nos Estados Unidos, pelo norte-americano Mark Wynn (policial militar, que veio ao Brasil em 2013 e que
presenciou sua mãe ser agredida muitos anos por seu padrasto,
que fazia uso excessivo de álcool), e no projeto Grupo Reflexivo de
Homens, desenvolvido pela colega Promotora de Justiça do Rio
Grande do Norte, Érica Canuto, que acabou de receber o prêmio
do CNMP/2016, percebi a urgência em desenvolver um projeto de
desconstrução do machismo, que é a principal causa da violência
contra as mulheres.
Foi assim que desenvolvi, juntamente com a equipe do Núcleo
de Combate à Violência Doméstica e Familiar de Taboão da Serra, o
Projeto Tempo de Despertar - ressocialização do agressor - grupos reflexivos com autores de violência, com o propósito de transformação comportamental, responsabilização e prevenção de novas situações de violência ( o mesmo estudo realizado em 2014 em Taboão
da Serra demonstrou que 65% dos homens que praticam violência
contra as mulheres são reincidentes).
Confesso que foi bem difícil no início. Recebi severas críticas
e até ameaças por rede social. Resisti, pois acreditei nesse projeto como uma forma de proteção das próprias mulheres; elas são
as maiores beneficiárias do projeto. Após vários estudos vi que os
melhores resultados de prevenção à violência contra a mulher estavam fundamentados nesses serviços de responsabilização para
homens autores de violência.
Implementamos a primeira edição do projeto sem nenhum
recurso, mas com muita boa vontade e vários parceiros: Poder
Judiciário local, Coordenadoria dos Direitos da Mulher, OAB, secretarias municipais e Prefeitura.
Participaram da primeira edição do projeto 30 (trinta) homens
autores de violência contra a mulher, que estavam com inquérito

178

As Especialistas

policial e/ou processos criminais em andamento, pré-selecionados
pela equipe técnica do Ministerio Público (promotora de justiça, analista de promotoria, assistente social) e Coordenadoria dos
Direitos da Mulher, (coordenadora, assistente social e psicóloga)
com exceção de:
1) agressores que estejam com sua liberdade cerceada;
2) crimes sexuais;
3) dependentes químicos com comprometimento;
4) portador de transtornos psiquiátricos;
5) autor de crimes dolosos contra a vida
Para que o resultado do projeto fosse satisfatório, observei a
necessidade de dois preceitos fundamentais:
1) obrigatoriedade de comparecimento, por meio de uma medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário a pedido do Ministério
Público);
2) benefício ao autor da violência - atenuante genérica da
pena no caso de condenação, caso participasse de todos os encontros programados.
O programa é composto por 10 encontros quinzenais, com
3 horas de duração cada, ocasião em que são tratados diversos
temas como: Evolução Histórica sobre as Conquistas e Direitos
das Mulheres; Necessidade de uma Lei para defesa dos direitos
das mulheres; Tipos de Violência contra as Mulheres, Ciclo da
Violência, Responsabilização; Direito de Defesa do Réu; Igualdade
e Respeito das Diversidades, Discussão sobre Gênero, Machismo
e Masculinidade, Papel atual do homem e mulher na sociedade;
Relações Familiares, Paternidade; Relações Afetivas, Sexualidade,
Aspectos Emocionais (traição, ciúmes, confiança, separação);
Álcool, Droga, Controle da ansiedade e impulsividade; Trabalho,
Motivação, Saúde, Qualidade de Vida.
Nesses encontros, realizamos palestras expositivas e dialogadas por convidados de notório conhecimento sobre o tema a se-
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rem abordados, seguindo-se para a formação de grupos reflexivos
de conversa e debate, com acompanhamento de especialistas e
equipe multidisciplinar (assistente social, psicólogas, analistas do
Ministério Público e estagiários de Direito).
O principal objetivo do projeto é romper o ciclo da violência
e evitar a reincidência . No entanto, o projeto busca também entender o que há por trás da vida de cada participante, os dramas
cotidianos e histórico familiar deles. Ao final do curso, além da desconstrução do machismo e responsabilização da violência, o projeto tem como meta uma eventual inserção dos homens no mercado
de trabalho, em cursos de alfabetização, profissionalização, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tratamento de drogas e álcool, em parceria com todas as secretarias municipais e empresas
que aderirem ao programa.
No prazo de 6 meses a partir do término do programa, os participantes são acompanhados pela equipe técnica, a fim de verificar
se cometeram algum ato de violência contra a mulher nesse período. Da mesma forma, as vítimas também são acompanhadas pelo
Ministério Público, Coordenadoria dos Direitos da Mulher e equipe
técnica, para sabermos se o projeto teve um impacto positivo na
vida delas e para avaliação de resultados.
Os participantes da primeira edição do projeto possuíam entre 18 e 63 anos de idade e 90% estão inseridos no mercado de
trabalho (alguns informalmente), com renda mensal de aproximadamente R$2. mil. Dos 30 homens selecionados, 80% assumiram
fazer uso de álcool e/ou droga. Por fim, 50% dos envolvidos já vivenciaram ou presenciaram alguma situação de violência doméstica durante a infância.
Fechamos a primeira edição do Projeto Tempo de Despertar
com um resultado positivo, o que nos motivou a seguir em frente:
obtivemos a queda de 65% para 1% de reincidência.
Cheguei a me emocionar várias vezes: de um lado vendo o sofrimento, a culpabilização das mulheres e a resistência dos homens
em encarar um programa como esse.
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Durante o curso percebemos que a maior mágoa dos homens
era sobre a guarda dos filhos e visita dos filhos; a maior defesa
era que a mulher provocou e que a mulher abusa da Lei Maria da
Penha; a maior reclamação era o entendimento de que seria injusto
existir uma lei só para as mulheres e inexistência de uma lei para os
homens. A palestra que mais gostaram foi sobre sexualidade e a
que mais participaram foi sobre álcool e droga.
Essas impressões dos participantes formam se modificando
durante o desenvolvimento do programa e aos poucos pudemos
observar uma transformação comportamental e a confiança que
eles foram depositando na equipe multidisciplinar. No último dia
do programa, muitos choraram, pediram a palavra:
“Esse projeto abriu minha mente. Eu ainda amo minha ex-mulher, mas sei que tenho que respeitar a decisão dela.”
E.S.A – 29 ANOS – METALÚRGICO
“Eu errei. Estou consciente”
C.G.R.- 34 ANOS- AJUDANTE GERAL
“Esse negócio de agressão não leva a lugar nenhum”
H.S. -27 ANOS – AJUDANTE GERAL
“ Não é vergonha chorar e se abrir pra mostrar que você é homem.”
R.O.G – 55ANOS- EMPRESÁRIO
“Hoje meus filhos me abraçam por causa do projeto e eu estou feliz por isso”
J.R.L – 55ANOS – PEDREIRO
“Uma semente foi lançada num campo fértil”
H.F.S- 39 ANOS- OPERADOR DE MÁQUINAS
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“Chegamos todos com o pé atrás, querendo se defender de
algo. Foi um alerta para acordar.”
J.J.C.S – 23ANOS – AUXILIAR DE PRODUÇÃO
“Foi um orgulho de ter participado. Toda semana ficava ansioso para ir para o curso e aprender ainda mais.”
I.A.S. – 31 ANOS FISIOTERAPEUTA
“Eu vi meu pai batendo na minha mãe a vida inteira. Nesse
curso, vi que isso não é normal. Aprendi que não se deve bater em
mulher”
C.V.O – 31 ANOS – EMPRESÁRIO (DONO DE RESTAURANTE)
“Sou alcoólatra e somente percebi isso nesse curso. O alcoolismo me levava à violência. Agora quero me tratar para não ser mais
violento. Já estou há dois meses sem beber”
R. 35 ANOS - COSTUREIRO
“A mulher que está apanhando pode ser sua irmã, sua filha ou
sua mãe. Não se bate em mulher”
COMERCIANTE - C. 31 ANOS
“Serei multiplicador desse projeto. Já estou falando sobre ele
na empresa em que trabalho, para meus colegas abrirem a mente”
AUTÔNOMO - 45 ANOS
“Nunca tive problema com a Justiça. Chorei quando recebi a
intimação. Não sabia o que estava fazendo”.
J. 25 ANOS - COMERCIANTE.
“Todo dia do curso era uma martelada na minha cabeça, tudo
servia pra mim”.
R. 48 – SERVIÇOS GERAIS
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“Minha irmã sofre violência e eu pensava muito nela durante
as aulas do projeto, em cada coisa que escutava”.
P. 30 ANOS - ENFERMEIRO
“Eu não fui capaz de manter minha família e isso me fez refletir” A. 60 anos
AUTÔNOMO
“A visão que eu tenho da mulher hoje é diferente, eu sei que
eu errei. Eu mudei minha visão sobre as mulheres”
J. 45 ANOS - COMERCIANTE
“Eu mudei muito. Até até o jeito de tratar meus filhos hoje é
diferente”
F. 38 ANOS - GARÇOM.
“Minha mulher disse que iria tirar a queixa pra eu não ter que
vir mais, ai eu disse a ela pra deixar que eu queria continuar”
L. 25 ANOS - MOTOBOY
“Esse curso não pode parar por aqui. Temos que levar pra outras pessoas. É nossa obrigação.”
S. 32 ANOS - EMPRESÁRIO
Na 2ª Edição do Projeto já contamos com um apoio maior.
Diante do resultado satisfatório da 1ª edição, chamamos a atenção
da imprensa (o projeto chegou a ser divulgado em jornais como
Estadão, Folha e Revistas como Isto É, Época, Marie Claire, e sites
como Catraca Livre, CNJ, Compromisso e Atitude e UOL) e alguns
apoiadores e voluntários se juntaram ao projeto para oferecermos
o melhor serviço possível. Continuamos contando com parceria
com o Poder Judiciário, Prefeitura, secretarias municipais, OAB e
Coordenadoria dos Direitos da Mulher.
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Mais uma vez o projeto teve um resultado extremamente positivo: apensas 2 (dois) dos participantes voltaram a cometer violência contra a mulher.
E mais, uma vereadora se interessou e elaborou o projeto de
lei Tempo de Despertar, que foi votado na Câmara dos Vereadores,
sancionado pelo Prefeito e, pela primeira vez no Brasil, entrou em
vigor uma lei que torna obrigatória a realização do programa de
ressocialização do agressor: Lei Municipal 2999/2015 - Lei Tempo
de Despertar.
Nesse ano, 2016, iniciamos a 3ª edição do projeto, ainda em
andamento. Mas já conseguimos observar a transformação dos homens autores de violência que participam desse terceiro grupo:
“Quando você está na situação, não vê a gravidade. Estou chocado!
Ouvindo a senhora falar, está passando um filme na minha cabeça”,
disse recentemente um dos participantes.
Como não acreditar que esse caminho leva à mudança? Posso
parecer sonhadora, mas acredito cada vez mais que os homens que
passaram pelo projeto não voltarão a cometer crimes contra as
mulheres. Isso diminui efetivamente o número de feminicídios, já
que na maioria dos casos a morte violenta de mulheres é resultado
da evolução de violência moral, psicológica e física. Ademais, com
o projeto, conseguimos acompanhar tanto os autores de violência quanto as vítimas, atendendo ao que preleciona a Lei Maria da
Penha: Proteção, Punição e Ressocialização do agressor.
Por fim, entendo que o projeto Tempo de Despertar tornou-se
um fator de transformação cultural e uma garantia penal, que deve
ser observada nos crimes contra a mulher, nao só para romper o ciclo da violencia, como também para prevenir novos crimes e inserir
as vitimas na rede protetiva dos direitos das mulheres.
Como disse o respeitável jurista italiano Luigi Ferrajoli, autor
da Teoria do Garantismo Penal, durante o curso Diritto Penale e
Violenta Domestica, em Roma, outubro/2016: “ o Direito Penal não
é onipotente e nem uma varinha de cristal”.
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Precisamos buscar alternativas para a prevenção da violência
contra a mulher. Nós encontramos essa. Agora nosso desafio é impactar o maior número de pessoas possível com o projeto Tempo
de Despertar, seja por parte das vítimas ou dos agressores e profissionais que atuam na prevenção e enfrentamento da violência
contra as mulheres. É preciso ir além, todos os dias.
Por fim: Meus agradecimentos especiais:
Guilherme Alves Lamas - Juiz de Direito TJSP
Elisa Franco Feitosa – Analista de Promotoria
Fabiano Alves de Paula Silva - ex-estagiário do Ministério Público do
Estado de Sao Paulo
Natacha de Oliveira Souza – Assistente Social do Ministério Público
do Estado de São Paulo
Sérgio Barbosa – filósofo e coordenador do programa Tempo de
Despertar
Rogério Mendes – psicólogo
Sueli Amoedo - coordenadora dos direitos da mulher de Taboão da
Serra
E equipe técnica da Coordenadoria dos Direitos da Mulher
e secretarias municipais , Prefeitura e Câmara dos Vereadores de
Taboão de Serra, em especial à vereadora Joyce Silva, que elaborou o projeto de lei Tempo de Despertar
E ao meu pai Antonio Manssur, que me fez acreditar na Justiça
e na capacidade de transformação das pessoas. Te amo, pai.
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3.1.2. O enfrentamento da violência doméstica e
familiar contra a mulher
Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos
Luciane Antunes Magnotti
Promotoras de Justiça do Ministério Público
do Estado de São Paulo

Não é possível entender a violência de gênero sem antes fazer
um breve recorte conceitual, histórico e cultural.
O conceito de “gênero” não decorre da dimensão biológica
existente entre os sexos. Ao contrário. É o resultado de uma construção social e cultural que ocorre a partir do sentido biológico.
Assim, quando se fala em “gênero” são examinadas as relações
sociais entre homens e mulheres, analisando a construção social e
cultural do feminino e do masculino. Em outras palavras, o conceito
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de “gênero” enfatiza o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo1.
A desigualdade de gênero tem raiz histórica e a relação entre homens e mulheres foi permeada e de certa forma marcada
pela subordinação da população feminina aos ditames masculinos.
Durante séculos, a mulher não teve autonomia sobre sua própria
vida, só deixando a dependência paterna para se submeter à dependência do marido, sendo preparada pela família para encontrar
sua realização pessoal no casamento e na maternidade, aprendendo as atividades domésticas básicas para satisfazer o marido e os
filhos. Em suma, a mulher exercia sempre um papel de submissão
ao homem, primeiro ao pai, depois ao marido.
Basta pensar que, no Brasil, o Código Civil de 1916 previa a
hierarquia familiar centrada na figura masculina (pátrio poder), estando a mulher em situação nitidamente inferior. Aliás, a lei civil
previa a mulher casada como pessoa relativamente incapaz (artigo
6º, inciso II) e ainda considerava erro essencial quanto à pessoa o
defloramento da mulher ignorado pelo marido (artigo 219), preocupando-se de forma claramente assimétrica com a “moral sexual”.
Somente com o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, é que a mulher deixou de ser considerada relativamente incapaz. Essa lei ainda
promoveu outros “avanços”, como a desnecessidade de a mulher
pedir autorização do marido para trabalhar. No entanto, a mulher
continuava em situação desprivilegiada, sendo-lhe reservado o
papel de “colaboradora” do marido, que era o “chefe” da sociedade
conjugal (conforme artigos 233 e 240 do Código Civil, na redação
conferida pelo Estatuto).
A violência de gênero se sustenta justamente nesse cenário
de desigualdade e subordinação, em que a relação entre homens

1

Claudia Melissa de Oliveira Guimarães Silva, Violência contra as Mulheres: A Lei Maria da
Penha e suas implicações jurídicas e sociais em Dourados-MS, Universidade Federal da
Grande Dourados-MS, 2010.
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e mulheres tem representações e papéis muito bem definidos na
sociedade e na família, sendo partes do cotidiano o poder de decisão do homem e as regras de conduta impostas às mulheres, bem
como a correção ao descumprimento delas.
Essa “correção” é consubstanciada na violência psicológica e/
ou física, que muitas vezes é encarada de forma “natural”, tal como
são vistos o poder de decisão masculino e as próprias regras de
conduta femininas.
No contexto da violência de gênero, a agressão (seja física, psicológica ou sexual) é o padrão de comportamento empregado pelo
homem para exercer poder e controle sobre a mulher e, na visão do
agressor, tem caráter corretivo, relacionado com o papel disciplinar
que o homem exerce na relação familiar. Tanto que, nos relatos de
agressores, eles não falam sobre o porquê da agressão, mas tão só
em relação a eventuais excessos. E a razão é que, devido à crença de
que devem disciplinar, acreditam que para tanto podem e devem
usar a força física contra as mulheres2.
Aliás, prova de que a violência contra a mulher durante muito
tempo foi vista como “natural” e decorrente do “poder disciplinar
masculino”, é que as Ordenações Filipinas previam expressamente
que não praticava ato censurável quem castigasse criado, discípulo,
sua mulher, seu filho ou seu escravo (Livro V, títulos 36, § 1º e 95, §
4º). Além disso, sob o pretexto do adultério, o homicídio de mulheres era legítimo antes da República. E, vale dizer, enquanto a relação
sexual extraconjugal constante do marido constituía concubinato,
no caso da mulher era tida por adultério. Posteriormente, o Código
Criminal de 1830 atenuava a pena do homicídio praticado pelo marido quando houvesse adultério da esposa. Foi só com o Código
Civil de 1916, já no século XX, que essas disposições foram alteradas, com a previsão de que o adultério de ambos os cônjuges era

2

Mariana Alvarenga Eghrari Pereira, Protegendo as Mulheres da Violência Doméstica,
Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos, 2006.
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motivo para o desquite. Assim, por muito tempo, a violência contra
a mulher sequer era considerada violência, mas sim exercício do “direito” do homem de realizar a correção disciplinar.
Entretanto, em termos normativos, a previsão de direitos e deveres iguais para homens e mulheres só veio com a Constituição
Federal de 1988. E o Código Civil de 2002 incorporou o paradigma
da igualdade previsto constitucionalmente ao eliminar a hierarquia
entre os cônjuges na família (substituindo a expressão “pátrio poder” por “poder familiar”) e estabelecer os mesmos parâmetros para
homens e mulheres no tocante ao “erro essencial sobre a pessoa do
cônjuge” (artigo 1.557, inciso I).
Importante mencionar que a maior parte das inovações legislativas no tocante ao combate à violência contra mulheres decorreu
de forte pressão de movimentos feministas. No Brasil, em especial a
partir da década de 1980, tais movimentos foram responsáveis por
revelar tanto a invisibilidade social da violência contra mulheres,
em casa, no trabalho, nas instituições, como também a banalização
histórica do problema por parte do Estado e da sociedade. De fato,
durante séculos, a violência de gênero foi referendada socialmente
e mantida “entre quatro paredes”, vista como um assunto familiar
que a ninguém cabia intervir, o que serviu para alimentá-la e tornála parte inerente das relações entre homens e mulheres. Os movimentos feministas trouxeram à luz a premissa de que a violência de
gênero não é algo “natural”, mas sim mera construção histórica que
pode e deve ser desconstruída.
Foram criadas as delegacias especializadas visando adotar
atendimento integral às mulheres por meio da implantação de
diversos serviços articulados entre si, tais como abrigos e centros
de orientação jurídica e psicológica. Também foram criados os
Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Direitos da Mulher
visando o desenvolvimento de amplo processo educativo para
toda a sociedade com o objetivo de mudar mentalidades e padrões
discriminatórios.
Em 1993, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) aprovou a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra
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as Mulheres, texto que subsidiou a elaboração pela Organização dos
Estados Americanos (OEA), em 1994, da Convenção Interamericana
sobre a Prevenção, Sanção e Erradicação da Violência contra as
Mulheres, assinada pelo Estado brasileiro no mesmo ano. Este tratado definiu violência contra mulheres como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como
no privado.
A Lei 9.099/95, que instituiu os juizados especiais criminais, se
de um lado trouxe celeridade, possibilidade de mediação e de aplicação de penas alternativas, de outro lado, devido aos institutos da
transação penal e da renúncia, acabou por banalizar os casos de
violência doméstica, tornando-os impunes, sendo que eles representavam 70% dos processos.
A mais importante inovação legislativa no combate à violência contra a mulher foi a edição da Lei 11.340/06. O seu artigo 5º,
“caput”, define a violência doméstica e familiar contra a mulher,
acrescentando, em relação à definição conferida pelo tratado internacional, que o dano causado pode ser moral ou patrimonial. Os incisos do citado dispositivo complementam o conceito, trazendo os
possíveis cenários onde a violência ocorre: no âmbito da unidade
doméstica, no âmbito da família (sendo esta compreendida como
a comunidade formada por pessoas que são ou se consideram aparentadas) ou em qualquer relação íntima de afeto.
Convém lembrar ainda que a incidência da Lei só se justifica se
a violência é baseada no gênero, ou seja, no desequilíbrio de forças
na relação entre homem e mulher e na sobreposição de poder e dominação de um sobre o outro. No caso das relações ente homens e
mulheres decorrentes de uma aliança afetiva (namoro, casamento,
união estável), o elemento “gênero” foi presumido “in abstrato” pelo
legislador, diante da constatação de que as mulheres vêm, ao longo
dos séculos, sendo reiteradamente vitimizadas nas relações afetivas pela opressão masculina. No entanto, a presunção “in abstrato”
da caracterização de violência de gênero já não é válida para o caso
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de relações entre outros familiares ou pessoas sem relação de parentesco. Nestas hipóteses, necessária se faz a análise, caso a caso,
para se identificar se a violência decorre de questões relacionadas
ao “gênero”, ou seja, se está inserida num contexto de dominação,
opressão ou ascendência do homem sobre a mulher.
A Lei 11.340/06 também alterou a pena do crime de lesão corporal leve praticada no âmbito doméstico e familiar (Código Penal,
artigo 129, § 9º), de forma que não mais se considera infração penal
de menor potencial ofensivo. O artigo 17 veda a aplicação isolada de pena pecuniária para os crimes que envolvem violência doméstica. E o artigo 41 da Lei 11.340/06 dispõe expressamente que
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei
9.099/95. A finalidade dessas disposições é clara: não se aplicar os
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, evitando o sentimento
de impunidade nos casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher.
Talvez o grande diferencial da Lei 11.340/06 é que, muito além
do caráter repressivo, tem olhar especial voltado à vítima, trazendo
meios e institutos para protegê-la. Assim é que são previstas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, tais como proibição de aproximação, proibição de contato, afastamento do lar e
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores (artigo
22); medidas protetivas de urgência à vítima, tais como recondução
ao domicílio após o afastamento, encaminhamento à programa de
proteção e separação de corpos (artigo 23); além de medidas assistenciais, dentre elas a manutenção do vínculo trabalhista quando
necessário o afastamento do local de trabalho por até 06 meses, o
acesso prioritário à remoção em caso de servidora pública e inclusão da vítima em programas assistenciais (artigo 9º, §§ 1º e 2º).
E o enfoque à vítima conferido pela Lei também é notório
na previsão de que, em crimes praticados com violência contra a
mulher, a polícia civil passa a exercer função mista: repressiva, mas
também protetiva e preventiva, na medida em que compete-lhe
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garantir proteção policial à vítima; encaminhá-la ao sistema de saúde, quando necessário; fornecer transporte para local seguro em
caso de risco de vida; acompanhar a vítima na retirada de seus pertences do domicílio; e informar a vítima sobre seus direitos e os serviços disponíveis (artigo 11).
A mais recente alteração legislativa, promovida pela Lei
13.104/15, tem caráter eminentemente repressivo e inseriu nova hipótese de homicídio qualificado no Código Penal, denominado “feminicídio”. Segundo o texto legal, se o homicídio é cometido contra
a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a pena é de
reclusão, de 12 a 30 anos (artigo 121, § 2º, VI). O crime é hediondo,
nos termos do artigo 2º da Lei 13.104/15.
O § 2º-A, inserido no artigo 121 do Código Penal pela mesma
lei, deixou claro que existe razões de condição de sexo feminino
quando o crime envolve violência doméstica e familiar (inciso I) e
quando envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II). Vale dizer: a qualificadora não se refere a uma questão de sexo (decorrente das diferenças biológicas entre homens e
mulheres), mas sim a uma questão de gênero (decorrente das diferenças sociais e culturais dos papéis que cada sexo desempenha).
A despeito das importantíssimas alterações legislativas, fato é
que elas não bastam para o eficiente enfrentamento e combate à
violência contra a mulher. Trata-se de verdadeira construção cultural enraizada na sociedade, que, ainda nos dias de hoje, enxerga-a
de forma naturalizada. Reflete padrões aprendidos e repetidos por
pessoas de todas as idades e classes sociais. Como já explicitado
anteriormente, compreende qualquer agressão à integridade física,
psicológica, sexual, patrimonial e ou moral da mulher praticada no
âmbito das relações domésticas e familiares.
O enfrentamento do problema em questão impõe, sobretudo,
a compreensão da violência vivenciada pela mulher nas suas relações, das causas dessa violência e da permanência da mulher vítima na situação de risco. Assim, é necessária uma visão multidisciplinar ampla e ajustada à complexidade do fenômeno, englobando
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a necessidade de articulação das áreas de assistência social, justiça,
saúde, educação e segurança.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta como principais fatores de risco à ocorrência da violência doméstica: níveis
mais baixos de educação, exposição a maus-tratos, histórico de violência familiar, transtorno de personalidade antissocial e uso nocivo
do álcool.
Além disso, são apontados como motivos de permanência da
mulher na relação: a dependência emocional e econômica da mulher em relação ao agressor, a valorização da família, a preocupação
com os filhos, a idealização do amor e do casamento, o desamparo
diante da necessidade de enfrentar a vida sozinha e a ausência de
apoio social e familiar. Ainda, o medo de perder a guarda dos filhos,
o constrangimento perante os amigos e a família, a culpa por não
conseguir manter a relação e a falta de condições econômicas para
sobreviver sozinha3.
A par disso, deve-se ter em mente a necessidade de que o
enfrentamento prático da violência doméstica contemple dois aspectos: o preventivo, entendido como qualquer intervenção que se
realize a fim de evitar que a mulher se torne vítima de agressão, e o
repressivo, como sendo a atuação que ocorre após a consumação
da violência.
No âmbito preventivo, deve-se proporcionar à vítima meios
de tirá-la da situação de dependência econômica e social, por meio
da oferta de cursos de elevação de escolaridade, qualificação profissional e a redescoberta das potencialidades genuinamente femininas, como forma de empoderamento e não de diminuição do
valor social da mulher.

3

Camila Mizuno, Jaqueline Aparecida Fraid e Latif Antonia Cassab, “Violência contra
a mulher: por que elas simplesmente não vão embora?”, Universidade Estadual de
Londrina, 2010.

							

As Especialistas

193

Ademais, conscientizá-la de que a violência não se caracteriza
somente pela prática de agressões físicas, mas também pelo exercício de poder e controle mediante imposição de medo e intimidação. Necessário descontruir a figura da relação patriarcal centrada
na figura do homem que tudo decide e que tudo pode em detrimento da mulher.
A prevenção é de fundamental importância não apenas à mulher, mas para evitar a repetição da violência vivida por outros atores do ambiente doméstico e familiar, uma vez que um dos fatores
mais importantes no aumento do risco de agressão é o fato do homem ter sido testemunha de violência doméstica na infância ou na
adolescência.
A observação das características mais comuns na pessoa do
agressor também contribui para o enfrentamento. A prática permite afirmar que a maior parte das infrações penais relacionadas à violência doméstica são cometidas por homens que mantêm relações
íntimas de afeto com as vítimas. São maridos, ex-maridos, companheiros e namorados, sendo que os autores, com frequência, agem
sob a influência de álcool ou drogas ilícitas.
É importante investir também na conscientização e orientação do agressor, que, normalmente, não entende como violência os
comportamentos que apresenta com relação à vítima nem busca
meios para conter os mecanismos que contribuem para a eclosão
da violência, como o uso abusivo do álcool.
No tocante à assistência social preventiva, a atuação do Poder
Público ocorre, em regra, por meio dos Centros de Referência em
Assistência Social – CRAS4, já que a implantação dos Centros de
Referência de Atendimento à Mulher e Centros de Cidadania da

4

O CRAS destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, dentre outros) e/ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências,
dentre outras).
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Mulher, previstos no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres,
é ainda uma realidade rara e presente apenas dos grandes centros
do país. Aos CRAS, segundo o Plano Nacional de Assistência Social,
cabe a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários. O vínculo relacional fragilizado deve, portanto, ser
fortalecido antes da eclosão da violência.
Frise-se, entretanto, que a atuação dos CRAS se dá, precipuamente, com a procura do interessado ou encaminhamento por algum outro órgão integrante da rede protetiva, dificultando que a
intervenção seja, como se deve, antecedente à violência.
Por outro lado, a capacitação de outros profissionais com atuação mais próxima às vítimas para a identificação de possíveis situações de violência e orientação pode contribuir enormemente para
uma intervenção precoce, evitando, senão a ocorrência, ao menos,
a repetição da violência até que o fato chegue ao conhecimento do
Poder Público.
Neste sentido, uma medida eficiente é qualificar aqueles que
trabalham na saúde pública, em unidades de saúde, hospitais, prontos socorros, bem como em ONGs e escolas localizadas em regiões
mais vulneráveis. Na cidade de São Paulo, desde 2014, agentes do
programa de saúde da família estão sendo capacitados para tanto.
Fracassada a prevenção e consumada a violência, deve-se,
então, reprimir-se novos episódios, tanto por meio de medidas de
proteção à vítima, como de repressão e punição ao agressor.
Deve-se considerar que é recorrente que, ao comparecer
à Delegacia de Polícia e representar por medidas protetivas à
Autoridade Policial, a vítima já tenha sido submetida a outros episódios de violência. Isso porque a mulher, mesmo quando consciente
de estar sendo submetida a uma situação de violência, pelos motivos já apontados – dependência econômica e emocional, medo
de perda da guarda dos filhos, idealização da família e outros – não
consegue denunciar o agressor.
Quando a vítima consegue levar a situação ao conhecimento
do Poder Público, muitas vezes se arrepende e tenta minimizar as
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providências adotadas, especialmente quando dotadas de maior
gravidade, por dificuldade de deixar o agressor, a despeito das medidas contra ele adotadas.
O comportamento da vítima é explicado pelo chamado “ciclo
da violência”, que, guardadas as particularidades de cada caso, tende a repetir-se como um padrão observado nas relações de violência doméstica contra a mulher ao longo do tempo.
Dessa forma, o relacionamento varia de uma fase de tensão,
na qual ocorrem incidentes de menor gravidade, como ameaças,
injúrias e a destruição de objetos, à fase da explosão da violência,
marcada por agressões agudas e de alta intensidade, seguida pela
fase da lua-de-mel, caracterizada pelo arrependimento do agressor,
demonstrações de amor por parte dele e pela reconciliação, com a
crença da mulher na mudança do homem.
Na fase da tensão, a mulher normalmente tenta acalmar o
agressor, mostrando-se compreensiva e atendendo aos seus desejos. Por acreditar que pode impedir a manifestação da raiva dele e
sentir-se responsável pelos seus atos, ela assume a culpa pelos episódios de violência e deixa de procurar ajuda. Nessa fase, a mulher
tenta se convencer de que o homem tem motivos para agir desse
modo, seja em razão de desemprego, de cansaço ou do abuso de
bebida alcoólica. É muito comum ouvir a vítima dizer que o marido
é excelente quando não está alcoolizado, mas que ele bebe todos
os dias.
É na fase da explosão que comumente a violência chega ao
conhecimento do Poder Público, seja por intermédio de vizinhos e
familiares, seja porque a vítima necessitou de ajuda médica ou ela
própria dirigiu-se à Delegacia de Polícia.
Todavia, a tentativa de rompimento por parte da mulher é
enfrentada pelo agressor com ameaças e uma crescente agressividade, que, em geral, coloca a mulher em maior risco. Desse modo,
para que haja a superação da situação de violência, as medidas de
proteção oferecidas pela Lei 11.340/06 devem ser acompanhadas
de uma rede de apoio e proteção que garanta apoio psicológico,
familiar e sócio econômico à vítima.
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Quanto aos tipos penais praticados pelo agressor, pode-se
afirmar que os mais comuns são os delitos de lesão leve, ameaça e a
contravenção penal de vias de fato, cujas penas, em razão do quantum cominado pelo legislador, em caso de condenação, acabam resultando na fixação de regime aberto e na aplicação do benefício
do “sursis” - a suspensão da pena -, mediante condições fixadas pelo
Juiz.
Diante disso, é certo que as infrações praticadas sob a égide
da Lei 11.340/06 somente redundam em prisão quando (i) o agressor é preso em flagrante delito; (ii) o agressor está em descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima; e (iii) o agressor pratica crimes de maior gravidade, como tortura ou feminicídio
tentado ou consumado, por exemplo.
Assim, porque as penas possíveis são extremamente brandas
na maior parte dos casos e por causa das peculiaridades da relação
vítima e agressor, é necessário buscar-se outras formas de combate
aos delitos ora tratados, sob o risco de se tornar ineficaz a ação penal e, diante da impunidade concreta, incentivar-se a reincidência,
dando ainda mais força ao ciclo de tensão inerente ao relacionamento das partes envolvidas em crimes dessa espécie.
Desse modo, o Ministério Público e o Poder Judiciário, em algumas comarcas, têm procurado utilizar como medida cumulativa
àquelas tradicionalmente aplicadas – de afastamento do lar, proibição de aproximação etc - a determinação da frequência obrigatória do agressor a curso de orientação sobre violência doméstica,
normalmente executado pelo Centro de Referência Especializado
em Assistência Social – CREAS – e pelo Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS.
Nesses cursos, o agressor é apresentado ao ciclo de tensão e
orientado sobre como proceder para evitar a ocorrência das fases
violentas, além dos efeitos da violência à família de modo geral.
Ainda, o encaminhamento do agressor a tratamento para uso abusivo de substâncias psicoativas também é medida salutar que vem
sendo adotada em algumas comarcas.
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Por outro lado, considerando-se que o agressor recebe a oportunidade de ser orientado por equipe psicossocial dos órgãos de
assistência e de ser encaminhado a eventual tratamento, quando
essas providências são fixadas em sede de medida protetiva e ocorre o descumprimento da medida, o pedido de prisão preventiva do
agressor pela Promotoria de Justiça é medida que se impõe, para
garantir a integridade física e psíquica da vítima e a seriedade das
medidas aplicadas.
Não raro, as vítimas comparecem à Promotoria de Justiça
para solicitar a revogação das medidas protetivas ou a libertação
do agressor preso. Nesses casos, devem ser orientadas na própria
Promotoria, onde os profissionais responsáveis pelo atendimento
devem estar munidos de informações sobre o ciclo da violência, o
sentimento de culpa comum a todas as vítimas e a necessidade das
providências adotadas.
Por isso, na fase de vigência das medidas de proteção à vítima,
também não deve se descuidar da orientação, auxílio e fortalecimento da mulher ofendida. O acolhimento deve começar em sede
da Delegacia Especializada da Mulher (DDM) e contar com profissional capacitado em violência doméstica. Em seguida, o profissional direciona o atendimento aos órgãos já referidos, como os CRAS
e CREAS5.
Contudo, em que pesem os esforços realizados por todos os
envolvidos no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, é certo que ainda há muito que se caminhar no enfrentamento
das infrações penais praticadas nessa seara. No âmbito preventivo,
ainda é necessário que sejam implementadas políticas públicas de

5

A atuação dos CREAS, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, deve
contemplar escuta qualificada; acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; acompanhamento especializado, por meio de atendimentos
familiar, individuais e em grupo; visitas domiciliares às famílias, quando necessário;
realização de encaminhamentos monitorados para a rede sócio assistencial; trabalho
em equipe interdisciplinar e orientação jurídica.
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conscientização, educação e combate à violência doméstica em escolas, unidades de saúde básica e demais setores da sociedade civil.
Quanto ao aspecto repressivo, uma reflexão sobre a efetividade da
legislação vigente, das penas aplicadas e da adoção de penas alternativas – para casos que não reservem maior gravidade – é, certamente, um caminho que ainda necessita ser trilhado.
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3.1.3. Atuação do GEVID: Projeto de Prevenção da
Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde
da Família
Fabíola Sucasas Negrão Covas
Promotora de Justiça

APMP Mulher - No século XX tivemos como grande marco do
movimento feminista brasileiro a conquista do voto feminino. Qual
é na sua opinião o grande desafio a ser conquistado pela mulher
no século XXI, a fim de que haja igualdade plena entre homens e
mulheres?
Fabíola Sucasas - Sem dúvida reconhecemos as grandes
conquistas das mulheres nestes últimos tempos, sendo o voto um
marco indiscutível. Entendo que não há como hierarquizar, não há
como apontar qual é a conquista mais valorosa e tampouco indicar
qual seria a mais importante.
Sempre comemoramos as vitórias, pois sabemos e como bem
aponta Flávia Piovesan que, em se tratando das lutas dos direitos
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das mulheres, novos pontos de partida surgem quando atingimos
algum objetivo.
A igualdade material entre homens e mulheres sempre baseará a luta feminista. Não creio que a igualdade plena seja completamente possível, na verdade não consigo imaginar como ela seria. O
tempo, as gerações, as crenças, os costumes, etc, sempre trarão novos paradigmas, novos comportamentos, novos questionamentos.
O desafio, talvez, seja o de concretizar a proposta da não violência nas relações de gênero, a consciência de que, entre iguais, os
poderes são os mesmos, sem privilégios.
Mas é claro que dentre os muitos desafios dentro desse universo há aquele que aponta a importância do respeito à dignidade da mulher, do seu livre exercício sobre si, completamente, sobre
suas decisões e sobre seu corpo, do seu poder liberto de questionamentos e de condicionantes.
APMP Mulher - Qual a diferença entre “violência contra a
mulher”, “violência doméstica”, “violência familiar” e “violência conjugal”? Tais conceitos se encontram abarcados pelo art. 5° da Lei
Maria da Penha (Lei n. 11.340/06)?
Fabíola Sucasas - A violência contra a mulher é considerada grave violação dos direitos humanos e ofensa à dignidade humana pela Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a
Mulher, aprovada pela ONU em 1993, bem como pela Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher – “Convenção de Belém do Pará”, aprovada pela OEA, tanto
no âmbito público ou privado.
A “Convenção de Belém do Pará” define em seu artigo 1º a violência contra a mulher como “qualquer ação ou conduta, baseada
no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada”.
A definição aponta que ela pode se dar tanto no âmbito privado quanto no âmbito público: nas ruas (ex: assédio nos transportes
públicos), nas redes sociais (ex: a chamada “revenge porn”), nas universidades (ex: estupros praticados no ambiente universitário), nas
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relações de trabalho (ex: assédio sexual), no ambiente político (representatividade), instituições de saúde (ex: violência obstétrica),
etc, bem como no âmbito doméstico e familiar.
A violência contra a mulher ocorrida no âmbito doméstico, no
âmbito da família e a violência que ocorre em qualquer relação interpessoal são referidas na “Convenção de Belém do Pará” em seu
artigo 2º, “a”. Diz que a violência contra a mulher abrange a violência
física, sexual e psicológica, ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor
compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual.
Mas é pela conjugação dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06
que se obtém a definição de violência doméstica contra a mulher
a comportar a incidência legislativa: qualquer das formas de violência dispostas no artigo 7º da Lei, desde que contra a mulher, em
razão do gênero e nas circunstâncias dos incisos do artigo 5º, ou
seja, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em
qualquer relação íntima de afeto.
O componente “em razão do gênero” é um critério diferenciador. Para Maria Amélia Teles e Mônica de Melo, “violência de gênero” é “(...) uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Demonstra que os papéis impostos às mulheres
e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo
patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os
sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é fruto da
natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas (...) A
violência de gênero pode ser entendida como ‘violência contra a
mulher’ (...)” (Teles, Maria Amélia de Almeida e Melo, Mônica de. O
Que É Violência Contra a Mulher. São Paulo, Brasiliense, 2002, p. 18).
No documento “Política Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres”, atribui-se a violência de gênero a “diferentes espaços de poder para homens e mulheres, nos quais a
mulher em geral ocupa lugares de menor empoderamento, de desvalorização e de subalternidade. Não se trata, portanto, de diferenças, mas de desigualdades que são produzidas e reproduzidas em
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diferentes espaços – no âmbito doméstico, no trabalho, nas religiões, nas profissões, etc. A violência contra as mulheres só pode ser
entendida no contexto das relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do controle do corpo feminino e das mulheres
numa sociedade sexista e patriarcal. As desigualdades de gênero
têm, assim, na violência contra as mulheres, sua expressão máxima
que, por sua vez, deve ser compreendida como uma violação dos
direitos humanos das mulheres (documento da Secretaria Nacional
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Secretaria de
Políticas para as Mulheres – Presidência da República. Brasília, 2011).
Pode-se dizer que a violência doméstica propriamente dita é
a que foi definida no inciso I do artigo 5º da Lei: a compreendida
como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
A violência familiar, em seu inciso II, uma inovação no que se
refere ao conceito de família: no âmbito da família, compreendida
como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa.
Saffioti diferencia “violência doméstica” de “violência intrafamiliar”: “Enquanto na segunda a violência recai exclusivamente
sobre membros da família nuclear ou extensa, não se restringindo, portanto, ao território físico do domicílio, cabem na primeira vítimas não-parentes consangüíneos ou afins”. (p.130-131 em
“Contribuições Feministas Para o Estudo da Violência de Gênero”)
Entendo, porém, que o inciso III foi além do que pode se entender a respeito do significado da violência conjugal, pois não se
refere, necessariamente, a pessoas que tem ou tiveram relacionamento conjugal, unidos pelo matrimônio, abrangendo qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Não sendo conjugados os ditos incisos com o artigo 5º da Lei
11.340/06, as violências: familiar, doméstica e conjugal não tem necessariamente como sujeito passivo a mulher.
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Homens também podem ser vítimas de violência ocorrida nos
aludidos espaços ou nas mencionadas relações, entretanto é contra
as mulheres que ela ocorre em maior número e incidência, além
de outros fatores a determinar uma legislação especial e afirmativa
para o respectivo enfrentamento.
APMP Mulher - Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo
da violência contra a mulher? As relações homoafetivas se encontram abarcadas pela Lei n. 11.340/06?
Fabíola Sucasas - A violência contra a mulher pode ser praticada por homens e mulheres (sujeito ativo). Não podemos nos esquecer, porém, que para a incidência da “Lei Maria da Penha” exige-se a razão de gênero, além de outros critérios previstos no artigo
5º, como o âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer
relação íntima de afeto.
A orientação sexual não restringe a aplicação da lei, ou seja,
mesmo que seja uma relação homoafetiva, há incidência da “Lei
Maria da Penha”. Há entendimento minoritário de que a lei abarca
relações homoafetivas independentemente do sexo dos parceiros
por ter registrado um novo conceito de família.
O sujeito passivo deve ser a mulher, pertencer ao gênero feminino. Pode ser ela de qualquer idade, classe social, raça, etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional e religião. Em
razão da identidade de gênero do sujeito, firmou-se entendimento
de a “Lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres transexuais
e/ou travestis, independentemente de cirurgia de transgenitalização, alteração do nome ou sexo no documento civil “ (Enunciado n.
30 da COPEVID/GNDH).
APMP Mulher - Quais são as formas de violência contra a mulher?

Fabíola Sucasas - A Lei Maria da Penha define quais são as
formas de violência contra a mulher em seu artigo 7º, não descartou outras e deu exemplos de cada uma delas.
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São elas:
1. a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
2. a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
3. a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos;
4. a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
5. a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
A lei também não necessariamente definiu quais são os delitos correspondentes às formas de violência, lembrando que sua
redação é voltada não apenas aos operadores de direito e ao sistema de Justiça Criminal, mas a toda uma rede de enfrentamento
multidisciplinar capaz de se utilizar de instrumentos protetivos desvinculados dos conceitos do Direito Penal.
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Recorrentemente cita-se a violência institucional como uma
das formas de violência contra a mulher, decorrente do machismo
público e caracterizada pelos obstáculos no processo de enfrentamento junto aos serviços, às delegacias e ao sistema de justiça. São
reconhecidas como práticas discriminatórias e revitimizadoras.
APMP Mulher - As medidas protetivas de urgência previstas
no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 são eficazes? O que poderia ser melhorado?
Fabíola Sucasas - A Lei 11.340/06 tem por objetivo coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, além
de assistir e proteger a mulher em situação de violência. As medidas previstas em seu artigo 22 inserem-se no universo protetivo
da legislação e foram recebidas positivamente, até porque se trata
de um instrumento que não entrega somente à polícia o encargo
da proteção da mulher, seus familiares e testemunhas, e nem deve
ser condicionado a um procedimento criminal, já que a situação de
violência não depende, necessariamente, da prática de uma infração penal.
A violência doméstica e familiar contra a mulher é marcada
por um ciclo denominado “ciclo da violência”, que se desenvolve
por três fases: tensão, explosão e “lua de mel”. Tais fases se repetem
de forma contínua e progressiva, sendo o feminicídio considerado
a sua última etapa.
Mulheres que se encontram nos ciclos de violência psicológica nem sempre percebem que se inserem nesta situação. As raízes
de gênero a determinar os papéis em uma relação e a inversão da
culpa são fatores que incrementam a cegueira, alimentam o silêncio e a impunidade. Vítimas de violência doméstica costumam buscar ajuda quando são violentadas fisicamente, desbaratando o histórico de violência e possibilitando a avaliação do risco de morte.
As medidas protetivas são importantes ferramentas de proteção e prevenção, seja em razão do resguardo da integridade física
e psicológica da mulher em situação de violência, seja no impedi-
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mento da evolução do ciclo, tanto que o seu descumprimento pode
ensejar a prisão preventiva do agressor, outra inovação trazida pela
lei.
Entretanto, para que sejam efetivas, é preciso estabelecer mecanismos mais apropriados de fiscalização, aplicar rigorosamente
os institutos criados pela lei ao seu descumprimento, a tipificação
do crime em relação a esta conduta, além da previsão de um procedimento mais detalhado e ágil, contemplando, por exemplo, a
obrigatoriedade da realização da avaliação do risco, novas formas
de intimação dos interessados e recursos cabíveis.
APMP Mulher – Quais são os principais projetos do GEVID?
Fabíola Sucasas - O GEVID foi criado no âmbito do Ministério
Público do Estado de São Paulo em maio de 2012, e é constituído
por Promotores e Promotoras de Justiça com atribuição para atuar
nos delitos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. A
atuação do GEVID se destina, especificamente, a aplicação e efetivação da Lei Maria da Penha (Lei 11340/06). Além de atuar diretamente nos inquéritos policiais e processos criminais que versam
sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres, o GEVID
também realiza atividades de natureza preventiva e de assistência
às mulheres em situação de violência; informativa e formativa para
profissionais e sociedade civil em geral; de avaliação e monitoramento das políticas públicas de enfrentamento a violência contra
as mulheres.
Daí surgiram os seguintes projetos:
1. O Projeto Acolher atende ao objetivo de prestar orientações jurídico-sociais para mulheres que registraram boletim de
ocorrência em virtude de situação de violência doméstica e familiar. Mensalmente, mulheres são convidadas a participarem de uma
reunião com Promotoras/es de Justiça e Setor Técnico do GEVID, e
elas são orientadas sobre toda a dinâmica envolvendo a violência
doméstica e familiar contra a mulher, instrumentos jurídicos existentes além, dentre outros, de informes sobre serviços especializados de atendimento e acompanhamento disponíveis, etc.
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2. O Projeto “Prevenção da Violência Doméstica com a
Estratégia de Saúde da Família (ESF)” tem por objetivo fundamental
o de prevenir a ocorrência ou o agravo da violência doméstica e
familiar contra as mulheres por meio da difusão de informações sobre relações de gênero e os direitos previstos na Lei Maria da Penha.
Para tanto, o Projeto detém foco sobre a atuação dos/as Agentes
Comunitários/as de Saúde (ACS) no estabelecimento do diálogo
sobre o tema junto às famílias atendidas pela Estratégia de Saúde
da Família (ESF). Ele é desenvolvido segundo uma metodologia
própria visando treinamento, monitoramento e a distribuição da
Cartilha “Mulher, Vire a Página” em todos os domicílios abrangidos
pela ESF do território. Dentre os impactos do Projeto destaca-se a
potencialização dos recursos públicos disponíveis no território e a
atuação articulada entre as políticas de saúde, assistência social e o
Sistema de Justiça. Por meio do Projeto também foram fortalecidos
os fluxos de encaminhamento e atendimento entre os órgãos e instituições envolvidas (GEVID, Coordenadoria e Supervisão de Saúde,
Centro de Defesa e Convivência da Mulher).
3. O Projeto “Instruir” foi desenvolvido em razão da demanda
de profissionais que atuam direta ou indiretamente no atendimento de mulheres em situação de violência em relação ao funcionamento do Sistema de Justiça, a tramitação de inquéritos policiais e
ações penais Para disseminar informações sobre o ordenamento jurídico brasileiro, a atuação dos diferentes órgãos e instituições que
compõem o Sistema de Justiça e, fundamentalmente, para explicar
a rotina policial e judicial no enfrentamento da violência doméstica e familiar, o GEVID criou o Projeto Instruir. O Projeto consiste na
realização de palestras proferidas pelos/as Promotoras de Justiça
do GEVID abordando “O Direito” e “A Lei Maria da Penha” e o esclarecimento das dúvidas apresentadas pelos/as participantes.
4. O Projeto “Guardiã Maria da Penha” é voltado ao aprimoramento dos mecanismos de proteção às mulheres em situação de
violência e se fundamenta em três objetivos principais: verificar a
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condição de segurança de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que solicitam as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; fiscalizar o cumprimento das
medidas protetivas deferidas por meio da atuação de Guardas Civis
Metropolitanos/as que realizam visitas domiciliares, contatos telefônicos e outras intervenções com vistas à proteção das mulheres
inseridas no Projeto; encaminhar as mulheres para serviços especializados de atendimento. Para atuarem no Projeto os/as GCM
recebem capacitação em assuntos relacionados à violência de gênero, inquérito policial, medidas protetivas, Lei Maria da Penha,
rede de atendimento especializado, entre outros. O Projeto é realizado mediante a parceria entre GEVID e Secretarias Municipais de
Segurança Urbana e Políticas para as Mulheres.
5. O Projeto “Tempo de Despertar” é dirigido a autores de violência doméstica familiar contra a mulher, visa propor uma reflexão
sobre a violência praticada, busca entender o que há por trás da
vida de cada participante, os dramas cotidianos e histórico familiar.
Os homens agressores participam do programa de aproximadamente oito encontros, acontece periodicamente, em que se debate o machismo, desrespeito às mulheres, a Lei Maria da Penha e os
direitos nela previstos, além de outros temas.
6. Outra ação do GEVID consiste na elaboração e distribuição
do material informativo cartilha “Mulher, Vire a Página”. Ela disponibiliza informações sobre a dinâmica e o ciclo da violência doméstica e familiar contra as mulheres, os direitos previstos pela Lei
Maria da Penha e as formas de acesso a estes. Fazendo uso de uma
linguagem simples e objetiva e de um conjunto de imagens que
ilustra cenas comuns ao contexto de violência doméstica e familiar, a Cartilha vem sendo empregada como instrumento de favorecimento do diálogo sobre a violência. Com o objetivo de atender
as mulheres imigrantes de língua espanhola o GEVID, em parceria
com o Centro de Apoio ao Imigrante (CAMI), procedeu à tradução e
adaptação linguístico-cultural da Cartilha, publicando uma versão
em espanhol: “Mujer, da vuelta la página”.
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APMP Mulher – O que mudará com a criação das Promotorias
de Violência de Gênero?
Fabíola Sucasas - A criação das promotorias especializadas
vem ao encontro da necessidade do estabelecimento de uma política pública de atendimento especializado à mulher em situação de
violência, tal qual recomendado pela Convenção de Belém do Pará.
Também, em função da própria sistemática da “Lei Maria
da Penha” no que concerne à criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e às atribuições do Ministério
Público, cuja atuação abrange desde a articulação e integração com
a rede de serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres visando o desenvolvimento de estratégias que
contribuam para o enfrentamento deste tipo de violência, à sua
atuação judicial em que participa como parte ou fiscal da lei nas
ações cíveis e criminais, à sua função administrativa, cabendo-lhe
fiscalizar estabelecimentos públicos e particulares de atendimento
à mulher em situação de violência doméstica e familiar, bem como
à realização de levantamento e cadastro dos casos que servirão
para compor as estatísticas da violência contra a mulher.
Ainda que tais atividades sejam desenvolvidas pelo GEVID –
Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, a criação das promotorias atende ao anseio de torná-las
estáveis e permanentes, inclusive com a institucionalização dos
projetos desenvolvidos. Isso sem mencionar quanto a urgente necessidade de estruturação adequada dos núcleos, provendo-os de
promotores com olhar diferenciado e de equipes capazes de suportar a grande demanda que lhes são pertinentes.
APMP Mulher - O que a senhora acha da aplicação de medidas protetivas pelo delegado sem oitiva do Ministério Público e
decisão judicial (PL 6433/2013)?
Fabíola Sucasas - O Projeto de Lei Complementar n. 07/2016
que tramita no Senado e que está prestes a ser votado, dispõe que,
verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integri-
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dade física e psicológica da vítima de violência doméstica ou familiar contra a mulher ou de seus dependentes, a autoridade policial, preferencialmente da Delegacia de Defesa da Mulher, poderá
aplicar, provisoriamente, até deliberação da autoridade judicial, as
medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, inciso III, e
artigo 23, incisos I e II, da “Lei Maria da Penha”, intimando desde
logo o ofensor.
Entendo que este projeto peca por inúmeros fatores e tem
fundamento inconstitucional.
A justificativa já anunciada de que o Judiciário é moroso não
convence. Em nenhum momento se observa que o Judiciário tenha
sido previamente ouvido ou que outras soluções tenham sido entabuladas já que se argumenta que a finalidade é de realmente proteger as mulheres em situação de violência de forma emergencial.
O projeto fere claramente o princípio da tripartição dos
Poderes, pois a autoridade policial não é investida na função jurisdicional e a ela não incumbe decidir sobre privação ou restrição de
direitos, a não ser em relação às exceções já previstas constitucionalmente.
A alteração legislativa não foi objeto de prévia discussão com
os movimentos de mulheres e outras Instituições que prestam atendimento à mulheres em situação de violência, a exemplo do próprio
Ministério Público. Inclusive, se a intenção é agilizar a proteção à
mulher, justificaria que promotores de justiça (ou então defensores
públicos) também pudessem conceder as medidas protetivas, mas
é claro que não é esta nossa posição.
Cuida-se, a meu ver, de uma iniciativa classista, não interessando a nenhuma das instituições, movimentos de mulheres, etc,
e nem mesmo a própria Maria da Penha acordou com a alteração.
Sabemos que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06
não dispõem de procedimento próprio, a não ser em relação a alguns temas, como prazo, iniciativa e decisão. A construção deste
procedimento poderia ser aprofundada e objeto de discussão e alteração legislativa, inclusive para dar maior segurança àqueles que
manejam a legislação.
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É fato também que autoridades policiais já detém instrumentos para garantir maior proteção à mulher em situação de violência,
porém não são devidamente observados, a exemplo do encaminhamento à mulher para local seguro e a própria escolta à residência para que ela busque seus pertences.
Na realidade, reputo que esta alteração pretende elevar, enganosamente, o atendimento prestado pelas autoridades policiais, objeto de inúmeras reclamações pela rede de atendimento
especializado à mulheres em situação de violência. Queixas como
o julgamento moral daquelas que procuram os distritos para os
registros de suas ocorrências são recorrentes, assim como, dentre
outros, a ausência de informações sobre seus direitos ou exigências
de requisitos ou provas mais acuradas para a simples elaboração da
ocorrência ou mesmo o encaminhamento de um pedido de medida protetiva para o juiz.
Outras deveriam ser as iniciativas das autoridades policiais. De
nada adianta ter o poder de conceder uma medida protetiva enquanto se reputa que a mulher que apanha e se retrata deve pensar
melhor antes de fazer um registro policial.
Isso sem mencionar, por fim, de que as medidas protetivas
não devem ser vistas como um instrumento atrelado ao boletim
de ocorrência ou ao inquérito policial, o que indiretamente faz o
projeto de lei subentender. Um dos requisitos das medidas protetivas de urgência é a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher e não, necessariamente, a de um crime ou contravenção. Cuida-se inclusive de entendimento de Maria Berenice
Dias, da Coordenadora do Núcleo de Gênero Valéria Scarance, além
de já sinalizado pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo
Enunciado 004/2011 da COPEVID/GNDH: “As medidas de proteção,
definidas como tutela de urgência, sui generis, de natureza cível e/
ou criminal, podem ser deferidas de plano pelo Juiz, sendo dispensável, a princípio, a instrução, devendo perdurar enquanto persistir
a situação de violência”.
A exigência do boletim de ocorrência, da representação ou do
inquérito policial é fator intimidativo do quebramento do silêncio
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por parte da mulher em situação de violência, que, ao solicitar proteção, não pretende, necessariamente, ver o pai de seus filhos, via
de regra, no banco dos réus.
O enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher pressupõe políticas públicas articuladas e multidisciplinares. É
esse o espírito da “Lei Maria da Penha”. Sua alteração deve se basear
em diálogo, em construção conjunta, e não na defesa de interesses
classistas e individuais, com o devido respeito que deve ser dado às
autoridades policiais.
APMP Mulher - Conte-nos sobre os projetos que desenvolve
no GEVID.
Fabíola Sucasas - No Núcleo Leste II, que ocupo no GEVID,
há milhares de inquéritos e processos em andamento. Atualmente,
estima-se que haja 23.000 feitos na Vara, o que corresponde a 30%
de todo o movimento da Capital.
O Núcleo é responsável por uma região populosa, de cerca de
três milhões de habitantes. Trata-se de um território caracterizado
pelas profundas marcas da violência, da pobreza, das assimetrias
de raça/etnia e, fundamentalmente, das de gênero.
Tais componentes indicam a necessidade de ir além. Nossa
atividade tradicional não é suficiente, de modo que também realizamos funções voltadas à prevenção da violência doméstica e à
proteção e assistência à mulher em situação de violência.
Estabelecemos encontros com a rede a fim de discutir sobre
a prestação da justiça e seu aprimoramento no território; fizemos
parcerias para o desenvolvimento de ações socioeducativas; efetuavamos campanhas locais no período dos “16 dias de ativismo”;
realizamos o projeto “Instruir” junto a Núcleos de Prevenção de
Violência e rede intersetorial, dentre outros.
Um dos trabalhos mais significativos foi a implantação do
“Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de
Saúde da Família”, ali iniciado. Fruto de parceria com os serviços
municipais da área de saúde e assistência social, seu objetivo pre-
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cípuo é o desenvolvimento de ações e estratégias que contribuam
com a prevenção da ocorrência e/ou do agravo da violência doméstica e familiar contra as mulheres, por meio da difusão de informações e atendimento qualificado acerca da violência de gênero e
dos direitos apregoados pela Lei Maria da Penha, assim como dos
mecanismos disponíveis de proteção ofertados pela rede de serviços especializados e não-especializados voltados ao acompanhamento às mulheres.
O projeto tem toda uma metodologia própria, faz uso da cartilha “Mulher Vire a Página” para difundir o conhecimento do fenômeno da violência doméstica e da “Lei Maria da Penha”, e visa apurar o olhar de gênero com módulos que buscam o protagonismo de
todos os parceiros, além da promoção de uma reflexão aprofundada dos seus papéis e corresponsabilidade quanto ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Os trabalhos possibilitaram ressaltar a importância que o
Ministério Público tem para a articulação e a integração da rede de
enfrentamento à violência contra as mulheres; a implementação
de ações que proporcionem às mulheres em situação de violência
atendimento humanizado e qualificado; a elaboração e ao desenvolvimento de ações de cunho preventivo que incidam nos padrões sexistas e nas relações desiguais de gênero vigentes na vida
social para prevenir a emergência de situações de violência que,
em casos extremos, podem resultar em feminicídios; o reconhecimento de que a atuação das(os) agentes comunitárias(os) de saúde
possui uma posição privilegiada no trabalho de prevenção à violência; enfim, a própria implementação e a consolidação da dimensão
de enfrentamento à violência doméstica e familiar no âmbito do
Ministério Público sem se restringir a responsabilização criminal do
agressor, reconhecendo o fenômeno da violência contra a mulher
em toda sua extensão, isto é, como fenômeno sociocultural que
necessita, portanto, de medidas destinadas à prevenção, proteção,
defesa e difusão dos direitos das mulheres.
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Entre 2014 e 2015, o projeto se estabeleceu em Cidade
Tiradentes; em 2016, iniciamos em Guaianases e também em
Bragança Paulista juntamente com os colegas da Comarca.
O projeto resultou em um documentário inédito produzido pelo MPSP e está disponível em: www.youtube.com/
watch?v=QSQekx-xY-8.
Ele me ensinou e me ensina muitas coisas. Dentre elas (pois
poderia elencar milhares...): que o Direito Penal tem que avançar na
prevenção; que nosso trabalho faz sim a diferença para vida das
pessoas, mas precisamos ser humildes; que o Ministério Público
tem uma capacidade imensa e não podemos nos deixar abater;
que devemos manter as esperanças e lutar com todas as nossas
energias porque vamos nos sentir pessoas melhores e, consequentemente, fazer das pessoas melhores; que as pessoas e nossos colegas tem muito a nos ensinar.
Agradeço o convite da querida colega Celeste e das demais
diretoras da APMP Mulher. Gratidão é um exercício de oxigenação
da vida.
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3.1.4. O Ministério Público no combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, feminicídio e
estupro coletivo
Luiza Nagib Eluf
Promotora de Justiça

APMP Mulher - No século XX tivemos como grande marco do
movimento feminista brasileiro a conquista do voto feminino. Qual
é, sua opinião, o grande desafio a ser conquistado pela mulher no
século XXI, a fim de que haja igualdade plena entre homens e mulheres?
Luiza Eluf - Ainda temos muitas lutas a travar até chegarmos
à igualdade de direitos. No Brasil, é preciso equiparar salários, legalizar o aborto, aumentar a participação das mulheres no empresariado e nos cargos de poder em geral, principalmente na política.
Também acredito que a libertação real da mulher só ocorrerá quando o comércio sexual for compreendido e aceito como prática corriqueira e natural. Temos que tirar as mulheres da marginalidade.
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APMP Mulher - Qual a diferença entre “violência contra a
mulher”, “violência doméstica”, “violência familiar” e “violência conjugal”? Tais conceitos se encontram abarcados pelo art. 5° da Lei
Maria da Penha (Lei n. 11.340/06)? Quem pode ser sujeito ativo e
sujeito passivo da violência contra a mulher? As relações homoafetivas se encontram abarcadas pela Lei n. 11.340/06?
Luiza Eluf - As violências supra mencionadas são todas de
gênero, ou seja, é a violência que a mulher sofre pelo motivo de ser
do sexo feminino. Se fosse um homem em seu lugar não sofreria
esse tipo de violência. As relações homoafetivas podem ser palco
de violência contra a mulher, pois se uma mulher age como homem
e agride sua companheira ela pratica violência de gênero.
lher?

APMP Mulher - Quais são as formas de violência contra a mu-

Luiza Eluf - Estão na Lei Maria da Penha: violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral.
APMP Mulher - As medidas protetivas de urgência previstas
no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 são eficazes? O que poderia ser
melhorado?
Luiza Eluf - As medidas protetivas seriam suficientes se o Estado
tivesse aparelhado as Delegacias da Mulher de maneira adequada.
Se tomarmos a proibição de se aproximar da vítima como exemplo,
fica claro que se ninguém fiscalizar, a medida se tornará inócua.
APMP Mulher – Quais são os principais projetos do GEVID?
Luiza Eluf - Não estou no Gevid, mas cumprimento o MP
pela iniciativa de sua criação, assim como cumprimento as colegas
que lidam com a Violência Doméstica, tendo em vista a importância
do tema.
APMP Mulher – O que mudará com a criação das Promotorias
de Violência de Gênero?
Luiza Eluf - Aumentará a proteção à mulher vítima.
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APMP Mulher - Considerando que a Lei 13.104/2015, trata do
feminicídio, discorra sobre a introdução dessa nova qualificadora
(CP, art. 121, § 2º, VI). No § 2º-A do mesmo dispositivo aponta-se
como circunstâncias que caracterizam as “razões de condições do
sexo feminino” as hipóteses de violência doméstica e familiar e o
menosprezo ou discriminação da condição da mulher. A senhora
considera um avanço a modificação legislativa?
Luiza Eluf - Sim, o feminicídio é um grande avanço. Mudar a
nomenclatura pode parecer irrelevante à primeira vista, mas com
certeza não o é. O termo “feminicídio” veio para substituir o glamuroso e machista “crime passional”. Agora, matar uma companheira
por ciúme e sentimento radical de posse passou a ser mais grave do
que um homicídio de mulher por outro motivo. O que a Lei Penal
está dizendo é que não se pode matar uma mulher por capricho,
vaidade ou desejo de vingança por ter sido trocado por outro homem. Escrevi um livro inteiro sobre feminicídio, chamado “A paixão
no banco dos réus” , no qual procuro explicar o absurdo de se tirar
a vida de uma pessoa simplesmente por não aceitar o direito de
escolha da companheira ou ex-companheira ou namorada. O Brasil
é campeão mundial de violência contra a mulher, é um país onde
a ignorância e a violência imperam soberanas. Essa brutalidade é
completamente inaceitável, trata-se de uma cultura de dominação
abominável, que deve ser combatida e banida. A criação do tipo
penal do feminicídio tem um papel repressor e didático, norteadora
de mudanças culturais que precisam acontecer.
APMP Mulher - O que a senhora acha da aplicação da audiência de custódia para casos abrangidos pela Lei Maria da Penha?
Luiza Eluf - Acredito que precisamos avaliar melhor as ocorrências que têm sido submetidas à audiência de custódia para saber se os resultados são positivos ou não. É necessário verificar se
as detenções que tenham sido suspensas em razão dessa audiência
resultaram em riscos graves para a vítima ou em reincidência. No
caso da Lei Maria da Penha, de maneira geral, o agressor representa
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risco de vida para a vítima. Assim, a violência contra a mulher, se
levada à audiência de custódia, precisaria ser muito bem avaliada
pelo juiz antes de uma decisão. E, ainda assim, nessa fase, deveria
ser aplicado o princípio “in dúbio pro vitima”. As estatísticas mostram que as mulheres no Brasil morrem feito moscas nas mãos de
maridos ou ex-maridos. É preciso estancar essa prática.
APMP Mulher- Como a senhora vê a questão do estupro coletivo. Quais políticas públicas poderiam ser adotadas para combater
a cultura do estupro presente em nossa sociedade?
Luiza Eluf - O estupro tem a mesma natureza cultural do feminicídio. Trata-se do desrespeito total pelo ser humano mulher, por
sua autonomia e sua autodeterminação. É não reconhecer à população feminina o direito de decidir sua vida e seu destino. É o império da escravidão de gênero, semelhante à escravidão de raça, ainda não totalmente abolida em nosso país. As famílias e as escolas
devem ensinar às crianças a importância de se respeitar os direitos
humanos de todos.
APMP Mulher - O que a senhora acha da aplicação de medidas protetivas pelo delegado sem oitiva do Ministério Público e
decisão judicial (PL 6433/2013)?
Luiza Eluf - Talvez seja recomendável dar ao Delegado essa
prerrogativa, diante da urgência de certos casos em relação às medidas protetivas.
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3.1.5. Reflexões acerca da violência doméstica e
familiar contra a mulher
Alice Bianchini
Advogada

APMP Mulher - No século XX tivemos como grande marco do
movimento feminista brasileiro a conquista do voto feminino. Qual
é na sua opinião o grande desafio a ser conquistado pela mulher
no século XXI, a fim de que haja igualdade plena entre homens e
mulheres?
Alice Bianchini - O grande desafio é cultural. É conseguir incutir nas mentes e corações tanto de homens como de mulheres que a
desigualdade representa uma injustiça e que não pode ser tolerada
e, mais, é pior do que isso, naturalizada. Entender a injusta desigualdade não significa negar diferenças entre homens e mulheres. Mas
nenhuma diferença justifica um desigual tratamento. As mulheres
ainda se dedicam mais às atividades domésticas, sacrificando estudo, lazer, esporte etc., e continuam recebendo cerca de 1/3 a menos
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que os homens, muitas vezes na mesma função. Ademais, quando
o tema é violência, muitas pagam com a vida uma decisão que lhes
é de direito: a de romper um relacionamento.
APMP Mulher - Qual a diferença entre “violência contra a mulher”, “violência doméstica”, “violência familiar” e “violência conjugal”?
Alice Bianchini - Tais conceitos se encontram abarcados pelo
art. 5° da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). O art. 5º da Lei Maria
da Penha prevê um conceito bastante complexo: fala textualmente
em violência doméstica, familiar ou íntima baseada no gênero. O que
isso quer dizer? Que pode haver uma violência de gênero que não
tenha sido praticada no contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto; ou que pode haver uma violência praticada no
contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto que
não tenha sido baseada no gênero. Em ambos os casos, não incide
a Lei Maria da Penha. Tal não significa, entretanto, que o responsável
pela violência não venha a ser punido; incidirá o direito penal, porém,
os instrumentos previstos na Lei Maria da Penha (como, por exemplo,
as medidas protetivas), não serão aplicáveis. Voltando à pergunta:a
violência doméstica é aquela que abarca os atos praticados no ambiente doméstico, e podem atingir a mulher, o homem, o idoso, a
criança; a familiar compreende a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais,
por afinidade ou por vontade expressa; a violência conjugal é aquela
existente em um relacionamento íntimo e pode ser praticada pelo
homem contra a mulher ou vice-versa. De acordo com o Mapa de
Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil, as mulheres são vítimas de homicídio em sua residência quase três vezes mais do que
os homens. Em relação às agressões contra mulheres, 71,9% delas
acontecem dentro de seus lares.
APMP Mulher - Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo
da violência contra a mulher? As relações homoafetivas se encontram abarcadas pela Lei nº 11.340/06?
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Alice Bianchini - O sujeito ativo pode ser homem ou mulher;
no pólo passivo, a Lei Maria da Penha refere-se à mulher, porém a
Lei avança ao estabelecer que “mulher” e “sexo feminino” não são
termos equivalentes. Isso porque no parágrafo único do seu art.
5º menciona que “as relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual.” Antes, no seu art. 2º, já referia
que toda mulher, independentemente de orientação sexual, goza
dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. De se notar, portanto, que o conceito de “mulher” trazido pela Lei Maria da
Penha suplanta o perfil biológico (sexo feminino; sexo masculino)
para alcançar outras dimensões. A partir desse entendimento surge
uma indagação: as relações homoafetivas masculinas podem obter
a proteção da Lei Maria da Penha, caso se vislumbre uma violência
de gênero? E no caso de a vítima ser travesti? E sendo transexual?
Todos esses questionamentos ainda não encontraram pacificação
na doutrina e jurisprudência brasileira. Quando, em 05/05/2011, no
julgamento, em conjunto, da ADI 4277 e da ADPF 132, o STF reconheceu a constitucionalidade das uniões estáveis homoafetivas,
operou-se uma modificação do conceito de família. Ao lado dos
três conceitos de família trazidos expressamente pela Constituição
(decorrente do casamento; família formada com a união estável;
e entidade familiar monoparental), inclui-se, a partir de então, a
união homoafetiva. Entendemos que a Lei Maria da Penha pode ser
aplicada para casos de relações homoafetivas, ainda que formada
por homens, por ser esta a interpretação que se coaduna com os
princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. O
direito não pode discriminar em virtude do sexo/gênero da pessoa.
Mais do que isso, não cabe neutralidade ou abstenção. O direito
tem que ser instrumento de garante e de avanço, de promoção das
condições necessárias para a expressão e para o desenvolvimento
das diversas identidades sexuais. É por isso que surgem obrigações
positivas para o Estado: reconhecer a aquisição da identidade de
gênero por parte da pessoa e, se for no sentido de se auto perceber
como mulher, agir de forma a que possa gozar de todos os direitos
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extensíveis às mulheres. Só uma interpretação nesse sentido permitirá reconhecer que o indivíduo tem direito à sua personalidade,
à sua identificação de gênero, à sua identificação sexual, contribuindo para retirar os obstáculos que impedem a realização pessoal daqueles que não se enquadram nas categorias sexuais binárias
(macho x fêmea, homem x mulher, masculino x feminino, pênis x
vagina etc.)
APMP Mulher - Quais são as formas de violência contra a mulher?

Alice Bianchini - O art. 7º da Lei Maria da Penha exemplifica
cinco violências: física, psíquica, moral, sexual e patrimonial, mas
deixa em aberto outros tipos. Como exemplo de violência não
mencionada expressamente na Lei Maria da Penha podemos citar
a violência espiritual (destruir as crenças culturais ou religiosas ou
obrigar a que se aceite um determinado sistema de crenças), sempre que ela se basear em uma questão de gênero. Há formas de
violência que não possuem um correspondente penal e, portanto,
não constituem crimes. Um ex-cônjuge que, por exemplo, cause
dano emocional e diminuição da autoestima mediante manipulação pode enquadrar-se no disposto no art. 7º, II, da Lei Maria da
Penha (violência psicológica), sem que esteja praticando um fato típico. Ainda assim, há medidas protetivas que podem incidir a favor
da vítima, como o acesso prioritário à remoção quando servidora
pública, contemplada no art. 9º, §2º, I. O abalo psicológico que a
mulher sofre e que impede ou dificulta que reconstrua a sua vida
justifica a intervenção.
APMP Mulher - As medidas protetivas de urgência previstas
no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 são eficazes? O que poderia ser
melhorado?
Alice Bianchini - As medidas foram muito bem escolhidas,
sendo que, por meio do poder geral de cautela e com base no próprio art. 22, o magistrado pode estabelecer outras medidas que jul-
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gue conveniente. A questão que deve ocupar nossa preocupação
é a falta de efetividade das medidas, exatamente pela inexistência
ou precariedade de efetivo e de equipamentos dos órgãos encarregados de sua execução e fiscalização, bem como da carência de
instituições de assistência.
APMP Mulher - Qual a sua posição em relação ao Projeto
“Tempo de Despertar” da Promotora de Justiça Maria Gabriela
Prado Manssur, que prevê que os autores de violência doméstica
frequentem cursos (“curso do agressor”) visando prevenir a reincidência?
Alice Bianchini - Uma das principais estratégicas para o combate à violência doméstica, reconhecida mundialmente, são ações
voltadas aos agressores. Isso decorre do fato de a violência doméstica caracterizar-se por ser cíclica (vai das pequenas violências até
as mais grave, e, depois, retorna para a fase da reconciliação), repetindo-se, tal ciclo,inúmeras vezes. Assim, quanto mais cedo se consegue fazer cessar a violência, menos vezes a mulher passará por
essas fases, as quais, aliás, em geral, conduzem a trágico desfecho.
Iniciativas como a do Projeto “Tempo de Despertar” são muito bem
vindas. Muito além do objetivo de punição, a Lei Maria da Penha
preocupa-se com a prevenção (primária, secundária e terciária). É
importante perceber que há um escalonamento da intensidade e
da frequência das agressões, que depende das circunstâncias específicas da vida do casal. Não obstante as variáveis (circunstâncias
da vida do casal), já se constatou que a repetição cíclica das etapas
tende a fazer com que a agressão seja cada vez mais habitual e com
tendência de agravamento.
APMP Mulher - A Lei nº 11.340/06 poderia ser aprimorada?
Em quais aspectos?
Alice Bianchini - Sempre há pontos em que se pode aprimorar, mas não me preocuparia com isso agora, pois o mais importante é dar eficácia aos excelentes comandos normativos que ela
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já possui, consolidando as conquistas. Quando, de fato, a Lei tiver
sido aplicada em sua plenitude, podemos e devemos pensar em
aprimoramento. Até lá, nossa preocupação deve voltar-se para a
sua efetiva aplicabilidade.
APMP Mulher - Considerando que a Lei 13.104/2015, trata do
feminicídio, discorra sobre a introdução dessa nova qualificadora
(CP, art. 121, § 2º, VI). No § 2º-A do mesmo dispositivo aponta-se
como circunstâncias que caracterizam as “razões de condições do
sexo feminino” as hipóteses de violência doméstica e familiar e o
menosprezo ou discriminação da condição da mulher. A senhora considera um avanço a modificação legislativa? Como a jurisprudência vem interpretando tais dispositivos? A Lei dos Crimes
Hediondos vem sendo aplicada na sua integralidade a esses casos?
Alice Bianchini - A criação da Lei que acrescentou às qualificadoras do crime de homicídio o feminicídio foi muito festejada
pelos movimentos feministas. A partir do momento que se deu visibilidade para um fenômeno tão presente no cotidiano criminal,
mas que passava muitas vezes despercebido, iniciou-se um amplo
debate social, permitindo que já no momento das investigações tenha-se que analisar se o homicídio deu-se em razão da condição de
sexo feminino. Tal discussão permeará todo o processo e terá (salvo
se já tiver sido afastada na sentença de pronúncia) que ser levada
ao plenário do júri. Os envolvidos, os familiares, as testemunhas, os
atores jurídicos, os jurados e comunidade na qual o crime ocorreu
terão que falar do feminicídio, permitindo que motivações, razões
e circunstâncias que não vinham à tona percam a opacidade. E isso
é um grande avanço. Nas decisões judiciais que já enfrentaram o
tema, ainda há uma certa confusão sobre o que pode ser considerado feminicídio. Mas, assim como toda lei nova, principalmente
quando traz uma novidade tão grande precisa de um tempo de
amadurecimento. O que pode auxiliar as futuras interpretações é
o fato de que o tema está muito amadurecido entre os estudiosos
(principalmente autoras ligadas a movimentos feministas). As no-
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vas edições de doutrina que tratem da parte especial do Código
Penal terão que trazer informações sobre a qualificadora do feminicídio e, com isso, em um curto espaço de tempo a comunidade
jurídica terá material de estudo para tirar conclusões.
APMP Mulher - O que a senhora acha da aplicação da audiência de custódia para casos abrangidos pela Lei Maria da
Penha?
Alice Bianchini - Os agressores podem, e devem, ser encaminhados para audiência de custódia. Duas observações, no entanto,
merecem ser trazidas:
1ª) a audiência deve contar com operadores jurídicos capacitados no tema violência de gênero, a fim de que, sendo o caso,
possa-se aplicar normativas da Lei Maria da Penha, já dando eficácia, imediatamente, portanto, a seus comandos protetivos e preventivos;
2ª) a vítima, de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Maria
da Penha, deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da
prisão.
APMP Mulher - O que a senhora acha da aplicação de medidas protetivas pelo delegado sem oitiva do Ministério Público e
decisão judicial?
Alice Bianchini - Temos ainda muitas reflexões a serem feitas
em relação ao assunto, sendo que inclusive há projeto de lei que
trata do tema (PL 6433/2013). Há que se pensar na possibilidade
de aplicação imediata de algumas medidas protetivas de urgência,
como, a título de ilustração, a de afastamento da ofendida do lar
(art. 23, II, da Lei Maria da Penha). Sempre, no entanto, há que se
constatar uma situação de extrema urgência a exigir rapidez e agilidade da medida. Se o delegado, que, afinal, é um profissional qualificado para buscar segurança geral, perceber a urgência de uma
medida de proteção específica, creio, pode e deve fazer ou mandar
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fazer o necessário. Muitas vezes o não agir é negar um socorro que
pode ser tardio quando o magistrado vier a se pronunciar. E uma
medida protetiva considerada desnecessária sempre poderá ser revogada, mas a falta de uma necessária pode produzir conseqüências irreparáveis.

3.2. Políticas criminais e atuação do
Ministério Público
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3.2.1. Ministério Público e Política Criminal
Josely Mara Litrenta de Oliveira Donato
Procuradora de Justiça

Antes de responder às questões, colocadas pela APMP Mulher,
entendo conveniente fazer uma breve exposição de como vejo a
atual situação da atuação na área criminal, em nossa Instituição.
Como sabemos, originalmente, a função essencial dos membros de
nossa Instituição era a atuação na área criminal, mas com o passar dos anos e porque o Ministério Público já atuava na defesa dos
interesses do cidadão; em âmbito coletivo; passamos a incorporar
outras funções, o que se acentuou com a Reforma Constitucional
de 1.988 e quando passamos a atuar na área de interesses difusos
e coletivos, muito embora eu entenda que a atuação na área criminal também tem por objeto interesses difusos e coletivos. Esta
evolução foi muito relevante e muito bem vinda, pois, pela própria
natureza de nossa Instituição, tínhamos e temos as características
necessárias para defender outros interesses da coletividade, com
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membros preparados para viabilizar o pleno exercício dos direitos
e a construção de uma sociedade mais justa. Ocorre que, devido ao
fato de termos passado a atuar em variadas áreas, me parece que
a atuação na área criminal foi ficando relegada a um segundo plano. Este quadro foi natural, pois tínhamos que nos organizar para
desempenhar as novas funções e também, porque já vínhamos desempenhando as funções na área criminal desde sempre, de modo
que parecia que já havia uma forma de atuar sedimentada e que
se mostrava, se não perfeita, ao menos relativamente eficiente. É
preciso atentar, entretanto, que quase 30 anos se passaram desde
a entrada em vigor da Constituição Federal de 1.988 e desde que
começamos a atuar na área de Interesses Difusos. Neste período,
coincidentemente e por razões outras, a criminalidade se sofisticou, se organizou e muito pouco, ou quase nada foi feito para fazer
frente a esta situação. Sim, foram criados grupos de atuação especial, mas a meu ver somente esta iniciativa não é suficiente, posto que enfrentamos hoje um grave problema com a criminalidade
organizada, que se alimenta dos recursos financeiros conseguidos
principalmente com o roubo de cargas e com o narcotráfico e os
grupos de atuação no combate ao crime organizado acabam por
não abranger toda a atuação de seus integrantes. Esta conclusão se
baseia no fato de nossa experiência profissional nos mostra que a
maioria daqueles que vivem na marginalidade, acabam se filiando
a estes grupos, de modo que muitos crimes menores e que aparentemente não se enquadram na definição de crime organizado, também alimentam tais organizações de recursos financeiros. Por tal
razão penso que a troca de informações entre todos os membros
de nossa Instituição e também com aqueles que atuam nos grupos
de atuação especial, seria de vital importância, caso se pretenda
uma atuação eficiente. Considerando que dispomos de um Centro
de Apoio específico para esta área; entendo que deveria ser função
primordial a criação de um serviço de mapeamento das principais
atividades criminosas e a disponibilização de tais dados aos membros, mas principalmente para fornecer subsídios para aqueles
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que atuam nos grupos especializados. Somente para demonstrar o
quanto o aumento da criminalidade tem prejudicado nossa sociedade, saliento que, no tocante aos roubos de carga, por exemplo,
não se pode considerar apenas o valor dos bens subtraídos e o prejuízo para as vítimas diretas; mas também, a intranquilidade social
e o fato de que tais crimes impõem que se gastem enormes somas
de dinheiro com recursos de segurança em empresas, com obrigatoriedade de pagamento de seguros antifurto e roubo de veículos e
cargas e contratação de escoltas, que acabam por elevar os valores
dos produtos que adquirimos e até daqueles que são destinados à
exportação. Outro exemplo é o que ocorre com o narcotráfico, que
se trata de crime que, além de causar inúmeras vítimas, que se tornam dependentes químicas, também causa outros danos ao corpo
social, pois é preciso considerar que os indivíduos, que se dedicam a
tal atividade ilícita, comumente se organizam em grupos e é de conhecimento notório que seus integrantes comumente oprimem os
cidadãos de bem, que residem nas proximidades dos locais em que
os mesmos se estabelecem, ora aliciando seus filhos para tais atividades, ora intimidando-os para que não os delatem. Acrescenta-se
a este quadro, a violência pelas disputas de território entre os traficantes e o maior gasto, por parte do Estado, tanto com segurança,
quanto com a saúde pública. Por fim, ainda existe a sequela social
de que, tanto os indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas, quanto os usuários, não desempenham atividades produtivas
para a sociedade, ou seja, a oneram e não contribuem para seu sucesso. Independentemente da gravidade destes crimes, qualquer
forma de banalização da violência tem consequências graves, pois
tem nos levado a ficarmos reclusos em nossas casas, sem querermos circular pelas ruas, ou usufruir de uma praça pública, porque
estas pertencem aos ladrões e drogaditos. Por este mesmo problema, nos vemos obrigados a mantermos nossos filhos presos, sem
poderem brincar livremente, sendo conduzidos, eles sim, como verdadeiros presidiários; para as escolas, que normalmente são particulares, até por temor, também em relação à segurança; bem como
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para cursos e atividades de diversão, o que também nos impõe trabalho de levá-los, ou gastos com tal transporte. Desta forma vivenciamos uma sociedade doentia, em que nos sacrificamos cada vez
mais, para proporcionar uma qualidade de vida cada vez pior para
nossos filhos. Também nós, particularmente, gastamos altas somas
com dispositivos de segurança para os imóveis em que residimos,
para nossos carros, com seguros de vida, deixamos de morar em casas, preferindo residir em prédios ou condomínios fechados e tudo
isto com custos elevados também para nossa própria liberdade de
deambular. Assim, efetivamente entendo que precisamos repensar
sobre a importância de nossa atuação nesta área, para que possamos fazer frente às necessidades da sociedade. Dentro desta linha
de raciocínio, passo a responder as questões que me foram colocadas pela APMP Mulher, como temas de interesse da classe.
APMP Mulher - Quais conselhos a Senhora daria aos
Promotores de Justiça no tocante à investigação criminal?
Josely Donato - É de conhecimento geral, pelo menos para
o público alvo desta matéria; que a investigação criminal é a base
de nosso trabalho, tanto porque é por meio dela que temos conhecimento da prática de um crime e somos provocados a atuarmos,
como porque é nela que são colhidos os elementos, para que tenhamos conhecimento de quais fatos deveremos provar e que são
coletados os indícios que possibilitarão as perícias, caso tenhamos
a convicção da prática de um crime. Assim, por sua relevância, não
podemos esquecer que a investigação criminal não pode ser observada apenas como atividade de outra instituição, sobre a qual temos apenas que aguardar por sua conclusão para passarmos a agir.
Devemos mais do que observá-la e sim, efetivamente, conduzi-la,
fazendo os ajustes necessários à atuação da Autoridade Policial
que a preside. Alerto ainda para o fato de que, na medida em que
nos desinteressamos da investigação, deixando-a aos cuidados da
Polícia Judiciária, estamos passando a idéia de que as atividades são
estanques, quando na verdade são intimamente relacionadas, ou
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seja, a investigação não existe como um fim em si mesmo, mas para
a formação da convicção daqueles que atuarão na fase processual.
Esta mentalidade equivocada, de que as atividades são estanques,
é que dá margem a conclusões absurdas, como a de que devemos
ser limitados ou impedidos de investigar. Oras se a investigação
existe para embasar nosso trabalho, como sustentar a idéia de que
não podemos complementá-la ou até determinar a realização de
diligências, se possível e necessário? Enfim, penso que devemos
ocupar de maneira mais eficiente nosso lugar de titular da ação penal e fazê-lo desde a fase de investigação e para tanto, também entendo bastante proveitoso o diálogo com as Autoridades Policiais,
inclusive no âmbito das administrações superiores das respectivas
Instituições, visando traçar uma linha de atuação harmoniosa, que
possibilite, inclusive, que nos procurem, em casos em que tenham
dúvidas sobre quais elementos julgamos mais relevantes e que devem merecer especial atenção, durante a investigação.
APMP Mulher - Qual a sua opinião em relação ao uso do instituto da delação premiada?
Josely Donato - A delação premiada é um instituto que visa
estimular os agentes a colaborarem com a justiça, por meio de benefícios que lhes são concedidos. Assim, minha opinião é de que
tais benefícios somente devem ser concedidos quando os fatos trazidos efetivamente sejam relevantes para a apuração dos crimes e
identificação de agentes, ou seja, quando se constate um resultado
prático, detectável e ainda não esclarecido por outros meios. Desta
forma, não basta apenas que um investigado confesse sua atuação
e indique vagamente outros partícipes, pois assim agindo estaríamos estimulando os delinqüentes até a falsearem com a verdade,
apenas com o intuito de se beneficiarem. Com base na mesma razão, entendo que os benefícios da Delação Premiada não podem
ser concedidos sem a nossa participação, pois quem deve formar a
convicção sobre a relevância dos fatos noticiados pelo delator, somente podem ser aqueles que atuarão na fase processual e princi-
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palmente os membros da Instituição que tem a missão de promover a ação.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria aos
Promotores de Justiça que atuam na área criminal?
Josely Donato - Valorização correta do que fazem, me parece ser o conceito chave. Um Promotor de Justiça, seja qual for sua
área de atuação, deve entender primeiramente a relevância de sua
função, para poder desempenhá-la com a dedicação necessária. Na
área criminal, especialmente, deve atentar para o fato de que sua
atuação exercerá enorme influência na estrutura social, contribuindo para gerar, nos cidadãos, a sensação de uma sociedade justa e
segura, com valorização do trabalho honesto; ou ao contrário, de
que prepondera a impunidade, de que o Poder Público é ineficiente
para propiciar segurança. Basta observar o surgimento, de tempos
em tempos, de grupos de extermínio, em determinadas regiões,
para percebermos quão danosas podem ser as consequências de
uma atuação ineficiente, por parte do Poder Público, no âmbito da
segurança.
APMP Mulher - A senhora acha importante a atuação integrada dos Promotores de Justiça entre si e com os Procuradores de
Justiça?
Josely Donato - Há muito tempo anseio por tal integração
e, sempre que posso, envido esforços neste sentido. Atualmente
temos a realidade de que os membros com mais experiência trabalham isolados, manifestando-se apenas por meio de pareceres,
quando muito poderiam contribuir com os colegas que atuam em
primeira instância, municiando-os com nosso material de pesquisa
doutrinária e jurisprudencial e até com o conhecimento, adquirido
ao longo da carreira; sobre a melhor forma de atuação. Este distanciamento também não nos favorece, pois poderíamos elaborar trabalhos melhores, se pudéssemos nos valer do conhecimento sobre
peculiaridades do caso que o Promotor de Justiça conhece mais mi-
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nuciosamente, pelo fato de ter se dedicado ao caso por um período
maior de tempo, de ter mantido contato com os envolvidos e de ter
acompanhado a colheita da prova. Esta integração deveria ser prioridade em nossa Instituição e, no entanto, não se verifica que estejam sendo tomadas medidas para viabilizá-la. Uma das iniciativas
seria a simples realização de enquetes, para apurar quais os principais anseios de ambas as instâncias e quais os temas que se reputa
de maior relevância, para uma atuação conjunta. Colhido tal material, o que também poderia ser viabilizado pelo Centro de Apoio
da área; se poderia providenciar a realização de debates, sobre tais
temas, aproveitando, inclusive a estrutura dos Grupos de Estudos.
Com os recursos tecnológicos hoje existentes, o material ou as conclusões colhidas em cada região seriam, fácil e rapidamente, divulgáveis. Ou seja, não é impossível, nem demasiado dispendioso, em
termos de recursos materiais e pessoais, a viabilização desta atuação integrada.
APMP Mulher - Qual estratégia poderia ser adotada pelo
Ministério Público visando a obtenção de precedentes que sejam
favoráveis às teses da Instituição?
Josely Donato - Primeiramente, precisamos definir o que são
as teses da Instituição e devemos fazê-lo não apenas com a definição de temas que sejam novos ou polêmicos, mas de quais temas
são prioritários, para que nos dediquemos a eles e neste aspecto devemos atentar para quais tipos de questões estão causando
maiores danos sociais. Outra iniciativa válida, seria a indicação, por
todos os membros que atuam na área, de quais temas tem gerado
dificuldades e o estudo da possibilidade de realização de um esforço conjunto para superar tais dificuldades. Mais uma vez entendo
que o Centro de Apoio seria o mais indicado para desempenhar o
papel de coletar as informações e viabilizar as discussões para superar os obstáculos. Enfim, penso que nos dias atuais, devíamos
nos comportar de maneira mais profissional, identificando quais as
prioridades, nos organizando para resolver os problemas e nos auto

236

As Especialistas

avaliando, sobre estarmos atuando de maneira eficiente; copiando,
neste aspecto, o modelo de empresas privadas, que se auto avaliam
e traçam metas para sucesso de seus empreendimentos.
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Público

na

Beatriz Helena Ramos do Amaral*
Procuradora de Justiça Aposentada

APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria aos
Promotores de Justiça no tocante à investigação criminal?
Beatriz Helena - Agradeço à APMP – Associação Paulista do
Ministério Público e, em especial, à APMP-MULHER, a oportunidade
de discorrer sobre esse tema, que, afinal, constituiu cerca de, no mínimo, 75% do meu trabalho, nesses pouco mais de 30 (trinta) anos
de instituição.
Como sabemos, a investigação criminal é o nascedouro da futura ação penal, da futura responsabilização penal de autores de
infrações (crimes ou contravenções). E é aí que reside a magnitude
de sua relevância. É a partir dela que se desenvolverá, futuramente,
o processo penal, e, em torno de seus resultados, atuará o Promotor
de Justiça e atuarão os demais operadores e atores do Direito, os
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defensores, magistrados, testemunhas, peritos, funcionários, no juízo de conhecimento e, posteriormente, no juízo execução, em sede
de primeira instância e também e nas instâncias superiores, nos órgãos jurisdicionais colegiados.
Podemos estabelecer uma comparação entre a construção de
um edifício e a ação penal. Quem, como eu, já construiu uma casa,
ou acompanhou uma construção, pode facilmente visualizar as suas
várias fases. Sem o bom trabalho das fundações e da colocação dos
alicerces, o edifício ou a casa não se sustentam e, a qualquer momento, podem ruir. Assim ocorre, na vida e no universo, com todos
os processos e procedimentos, quer sejam materiais quer imateriais. E o mesmo se dá, obviamente, com o processo penal.
O Promotor de Justiça, órgão de execução e titular da ação penal, tem um papel de protagonista na investigação criminal. Claro
que não é o único, pois a polícia pratica os atos propriamente ditos
de investigação, por destinação legal e tradição. Mas não deverá o
Promotor manter-se passivo, simplesmente assistindo à produção
das provas. Sua atuação deverá ser de um protagonista especial.
Que atua junto. Aponta caminhos. Sugere diligências. Dialoga com
as autoridades policiais e com elas soma esforços no caminho de
busca da verdade real, princípio constitucional que norteia o processo penal. E que com elas se mantém entrosado em busca do esclarecimento completo de cada notitia criminis que a ele chegue.
Um protagonista que atua com equilíbrio e ponderação, com
ousadia e cautela, conforme as variadas hipóteses com que se depara ao longo do cotidiano funcional.
O Promotor de Justiça deve estar atento não somente aos autos, mas também aos elementos, relatos e fatos que ouve, vê, pressente e vislumbra na comarca, e que guardam relação com o fato
objeto de cada investigação já formalizada em inquérito policial.
Muitas vezes, elementos externos, casualmente, acabam por trazer
luz à investigação criminal, esclarecendo algo que o inquérito dificilmente lograria esclarecer em sua marcha normal.
Também poderá – e deverá – o Promotor de Justiça, conforme reza o Código de Processo Penal, requisitar inquéritos, sempre
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que vislumbrar indícios de crime noutros autos, mesmo cíveis, e
mesmo em procedimentos administrativos. E, obviamente, ao fazer essas requisições, acompanhá-las, depois e fornecer aos futuros inquéritos, os elementos que a ele possam chegar, pelos mais
diversos meios, jornal, depoimentos, declarações, prova emprestada, expedientes oriundos de outras autoridades, do juízo, de outros colegas Promotores de Justiça da mesma comarca ou de outras Comarcas, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa,
dos Tribunais de Contas, de Autarquias, Secretarias de Estado e
Secretarias Municipais, de representações formuladas por cidadãos, enfim, de onde quer que provenham elementos passíveis de
investigação, verificando e atentando sempre para o “fumus boni
juris”, e para a questão prescricional. É necessário que o Promotor
de Justiça compare dados, cruze informações e analise com objetividade a conveniência, utilidade e oportunidade das diligências a
serem realizadas. E que organize um banco de dados. O ideal é que
faça isso conjuntamente com seus colegas. Mas, enquanto o grupo
de Promotores está a decidir detalhes de organização deste coletivo banco de dados, o Promotor pode – e deve – individualmente,
ir fazendo a sua parte, colecionando elementos e utilizando-os, nos
momentos necessários.
Ao longo de minha carreira, tive a oportunidade de inúmeras
vezes, em várias comarcas do interior e também na Capital, de trabalhar com “prova emprestada”, isto é, com elementos que eu mesma
via em procedimentos diversos, e que, evidentemente, guardavam
íntima conexão com o objeto de alguma outra investigação (algum
inquérito nascente) e me auxiliava a esclarecê-lo. Obtive êxito em
incontáveis oportunidades, o que até hoje me traz satisfação.
É importante que o Promotor de Justiça tenha os olhos abertos, sempre, para as pessoas que ouve as pessoas com quem dialoga, no seu mister de atendimento ao público, às pessoas que ouve
nas salas de audiência, vítima e testemunhas. É comum – os colegas
da área criminal sabem muito bem disso – e muito mais frequente
do que se pensa – o fato de algumas vítimas narrarem ocorrências,
aos juízes, nas audiências e, depois da audiência, no mesmo dia de
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sua realização ou nos dias subsequentes, ir à procura do Promotor
de Justiça, para “contar mais”, para narrar parte da realidade que
ocultara no ato público, por temor.
É preciso que o Promotor de Justiça saiba que, de todos os
seus atos e escolhas, advirão consequências. Portanto, a mera insistência ou desistência de determinados atos, diligências ou oitivas,
mesmo que não sejam as aparentemente principais, podem abrir
caminho para o esclarecimento cabal do fato originalmente investigado.
Recordo-me com alegria e satisfação de que, desde os meus
primeiros anos de carreira, sempre atentei para isso, seguindo a minha consciência, a minha intuição e, é claro, seguindo as orientações e recomendações constantes do Ato n. 01/84 (pois eu ingressei no MPSP em janeiro de 1986 – hoje temos o Ato n.675/2010 e
inúmeros roteiros didáticos que devem ser lidos, estudados, compreendidos, pois derivam da experiência de centenas de colegas
mais experientes que nos antecederam).
Voltar, sempre, à leitura dessas normas de orientação, é prova de sabedoria, jamais de inexperiência, mas de sabedoria. O
Promotor de Justiça deve aperfeiçoar-se e jamais acomodar-se, especialmente na área criminal e, particularmente, na investigação
criminal.
Sempre atentei para o fato de que cada diligência tem sua importância. O Promotor de Justiça deve voltar sua atenção à meta
principal e também aos detalhes. Fico feliz em me lembrar que, às
vezes, mesmo contra tudo e todos, insisti em muitas diligências das
quais outros teriam desistido, pela dificuldade em sua realização
(por dificuldades de localização de pessoa ou de objeto, por exemplo, por oficial de justiça), e, conseguindo a realização da diligência,
consegui logo em seguida oferecer denúncia e obter condenações
importantes que depois foram confirmadas pelos Tribunais, ou foram obtidas a partir de recursos de apelação interpostos por mim
(eu acompanhava todos os meus recursos, em cada Comarca, e obtive, assim, muitos sucessos, que, evidentemente, me serviram de
baliza para ações futuras).
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O Promotor de Justiça deve ter o cuidado de agir com zelo,
equilíbrio e certa ousadia, como já disse, mas deve evitar dar a conhecer a outrem – mesmo distraidamente – a sequência de suas
metas investigatórias, o que poderia vir a comprometer os resultados. Agir e não somente falar. Promotor de Justiça é Promotor de
Justiça e não jornalista. Importante à divulgação de resultados obtidos, claro. Mas o sigilo da investigação é importante e uma das
causas de sucesso.
Creio, ainda, que os Promotores de Justiça devem denunciar
sem medo, quando há elementos para que construa um melhor
acervo probante em juízo. Excesso de arquivamento de fatos indevidamente considerados menos graves ou com elementos probantes ainda precários é um erro imenso das Promotorias Criminais e
deve-se evitar incorrer neles.
Jamais apresentei promoção de arquivamento de inquéritos
sem ter a plena convicção de que seria impossível prosseguir diligenciando em busca de um possível acervo indiciário capaz de gerar ação penal com mínimas chances de êxito.
Com a sofisticação incessante dos agentes do delito, com a organização de quadrilhas e de grandes grupos que hoje se dedicam
à prática do denominado “crime organizado”. É necessário e imprescindível que o órgão incumbido da acusação também incremente
e aperfeiçoe tecnicamente sua maneira de agir, interligando os passos investigatórios ao conhecimento de dados colhidos por outros
órgãos ministeriais e por outros órgãos públicos.
A questão remete ao que sempre chamei de “INTEGRAÇÃO
HORIZONTAL” e de “INTEGRAÇÃO VERTICAL”, ambas necessárias ao
aperfeiçoamento de nossas funções. Mas vejo que o tema se conecta mais especificamente a outra das perguntas apresentadas e
responderei a seguir.
Algumas vezes ofícios, telefonemas, ideias e dados trocados
entre um Promotor de Justiça Criminal, um Promotor Cível, de
Família, de Falências ou de Direitos Humanos, por exemplo, pode
redundar em sucesso pleno para as investigações e ações em que
cada um deles atue.
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APMP Mulher - Qual a sua opinião com relação ao uso do instituto da delação premiada?
Beatriz Helena - O instituto da delação premiada é mais um
recurso posto pelo legislador a serviço da investigação criminal a
ser utilizado com a maior seriedade possível, para auxiliar os demais
esforços e produção de provas em busca da verdade real. Desde
1990, a legislação brasileira já o menciona, mas somente em tempos mais recentes é que se ampliou seu alcance a todas as espécies
de infrações penais.
Devo confessar que, há algum tempo atrás, enquanto o instituto ainda não era usado em nosso país, eu não o encarava com
bons olhos, em razão, evidentemente, da sua fonte, ou seja, não
fui uma defensora de primeira hora do instituto. Isso é normal. É a
impressão inicial de desconfiança diante de todo instituto novo e
polêmico.
Entretanto, o seu crescente uso nos mostra a todos, membros
do MP e leigos, que a delação premiada tem sido um instrumento
importantíssimo no esclarecimento da verdade real em situações
nas quais outras provas são praticamente impossíveis de serem
produzidas, especialmente em se tratando de crimes contra o sistema financeiro, de crimes contra a administração pública e contra a
administração da justiça.
Em se tratando de crimes de corrupção, peculato e outros, a
delação se torna um instrumento relevante.
Temos visto recentemente quão valioso tem sido o instituto
na apuração de crimes organizados envolvendo vultosos bens jurídicos, crimes nos quais existe uma estrutura hierárquica entre os
agentes dos grupos criminosos organizados. A participação de um
Promotor de Justiça na sua produção é importante e colabora para
seu aperfeiçoamento.
O aperfeiçoamento deverá vir, naturalmente, com o decurso
do tempo, mas desde já, reconheço o instituto da delação premiada como fundamental para o avanço dos procedimentos investigatórios. Isso é inegável. Obviamente, será cotejado com outros elementos, como reza a legislação criminal e, do conjunto de todos os
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institutos e figuras previstos pelas normas que regem a persecução
penal, advirá à formação de convicção do membro do Ministério
Público e do Juízo.
APMP Mulher - A Senhora acha importante a atuação integrada dos Promotores de Justiça entre si e com os Procuradores de
Justiça?
Beatriz Helena - Importantíssima! E creio que o reconhecimento da importância desta atuação integrada é unânime entre
os membros do Ministério Público. Recentemente, ouvindo os colegas nos meses que antecederam a eleição para os membros do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores (da qual tive a honra
de participar e o privilégio de ter sido eleita pelos colegas), a questão da atuação integrada dos Promotores de Justiça entre si e com
os Procuradores de Justiça era sempre abordada e com muita veemência por todos, sendo que alguns colegas chegavam a projetar e
sugerir modelos de integração.
Alguns canais de sugestões de participação existem e espero
que o novo Procurador Geral de Justiça possa caminhar neste sentido.
Pessoalmente, sempre vi uma lacuna nesta falta de integração, uma perda de aproveitamento do trabalho, das experiências,
das conquistas de cada órgão ministerial.
É corrente na instituição o pensamento de que deve existir e
ser constantemente alimentado um banco de dados entre colegas
da mesma Promotoria ou Procuradoria. E isto já existe.
E existiu, de formas diferentes, em vários períodos. Hoje, temos a BVA.
A questão é que, embora importante, isto ainda é muito pouco.
A enorme riqueza da atuação de nossos colegas e os êxitos logrados às vezes com tantas dificuldades, outras vezes com sorte e a
riqueza de dados obtidos, a cada dia, não pode ser perdida ou se limitar a transitar entre colegas da mesma área ou da mesma instância.
A nossa instituição teve enorme crescimento nestas décadas
recentes.
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Passou a atuar nas áreas de Direitos Humanos, Idosos,
Meio Ambiente, Proteção ao Consumidor, Cidadania, Educação,
Patrimônio Público, além das áreas em que já tradicionalmente trabalhava: Criminal, Cível, Família, Eleitoral, Falências e, naturalmente, existem fatos esclarecidos ou noticiados no âmbito de atuação
de uma dessas áreas – que interferem, geram direitos, fazem cessar
direitos, são causas impeditivas ou suspensivas de direitos contemplados noutros procedimentos em andamento em alguma outra
dessas destas áreas.
Eu mesma, atuando em Promotoria de Justiça de Família,
já tive a oportunidade de trazer para os autos elementos importantíssimos colhidos junto a processos de outros colegas da área
de Cidadania, Patrimônio Público, somente para citar um exemplo do que chamei, acima, de INTEGRAÇÃO HORIZONTAL – entre
Promotores de Justiça entre si – da mesma área e de todas as diferenciadas áreas em que atuamos.
Na INTEGRAÇÃO VERTICAL, é também clara a relevância para a
atividade de ambos, Promotores e Procuradores de Justiça.
Quantas vezes um Procurador de Justiça da Procuradoria de
Habeas Corpus – onde já atuei, há muitos anos e me lembro bem
disso – quantas vezes um colega desta Procuradoria precisa com
urgência de uma informação – cujo teor poderá direcionar seu entendimento e seu parecer num ou noutro sentido – que só está disponível na Vara de origem. Tenta-se um contato, não se encontra o
colega, que pode estar em audiência, por exemplo, não se consegue falar sequer com um estagiário, e, quando se consegue, a informação não vem, nem por e-mail, nem por ofício, nem por telefone.
A situação que descrevi já aconteceu comigo e posso assegurar que acontece cotidianamente com muitos e muitos colegas de
todas as Procuradorias Criminais, com todos aqueles que se debruçam com atenção e ânimo sobre os autos e desejam fazer o melhor
possível para a coletividade, para a Justiça.
Isto é lastimável, pois não se pode conceber que possamos
obter dados de outros órgãos públicos com mais facilidade do que
obtemos dados de órgãos do próprio MP.
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É preciso que esta integração saia do pensamento dos colegas
e que seja enfim, concretizada.
APMP Mulher - Qual a estratégia poderia ser adotada pelo
Ministério Público visando à obtenção de precedentes que sejam
favoráveis às teses da instituição?
Beatriz Helena - Bem, creio que há várias estratégias, muitos
canais e formas de se caminhar para a obtenção de precedentes que
sejam favoráveis às teses da instituição e o primeiro deles faz parte
do próprio enunciado das suas questões, isto é, um deles é a integração – esta INTEGRAÇÃO HORIZONTAL e também a INTEGRAÇÃO
VERTICAL que mencionei nas respostas anteriores.
Sem integração, não pode haver coesão.
Outras formas são a apresentação e discussão das principais
teses da instituição nos Grupos de Estudos do Ministério Público,
nos Seminários Jurídicos dos Grupos de Estudo, na Escola Superior
do Ministério Público, em “fóruns ou câmaras de discussão” de
ideias, que poderão ser criadas, por matéria, por disciplina e entre
as áreas que mais se aproximam e se tangenciam, por conteúdo.
O que o Ministério Público não pode olvidar é que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são realidades de nosso século, de nosso presente. São conquistas irreversíveis da humanidade.
Ações e pensamentos estanques e isolados já não são suficientes para a solução de problemas de qualquer natureza, nem o
serão para solucionar conflitos jurídicos, prevenir lesões jurídicas,
preservar, proteger e garantir interesses difusos e coletivos.
Lembro-me dos esforços pioneiros, em busca desta integração e de estratégias visando à acolhida de teses institucionais, empreendidos pelo querido Professor Antônio Scarance Fernandes,
quando, nos anos 1980, exercia o cargo de Coordenador de todas
as Equipes e Promotorias de Justiça Criminais da Capital. Lembrome de iguais esforços empreendidos pelo Doutor Munir Cury, como
Coordenador da área da Infância e da Juventude, nos anos 1980 e
1990.
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Claro que eu estaria sendo injusta se não dissesse que diversos outros colegas de várias gerações têm atuado neste sentido, e muito recentemente, na área do Enfrentamento à Violência
Doméstica (GEVID), temos o trabalho louvável de colegas como
Fabiana Dal’Mas Paes e Maria Gabriela Prado Manssur. Mencionei
os exemplos do Prof. Scarance, meu professor de Processo Penal, na
Faculdade de Direito da USP e do Doutor Munir Cury, porque tive
o privilégio de com eles trabalhar muito proximamente e testemunhar os detalhes desses esforços.
Considero, entretanto, ainda pontuais as ações recentes neste
sentido. Temos de aprender com a experiência dos que nos precederam. Temos de olhar para frente. Temos de colher o que de melhor se faz nos outros estados e países. E criar a nossa integração
plena. Com realidade, bom senso. E, principalmente, com eficácia.
Se pensarmos que, na área de Família, ao regular a guarda de
uma criança, as partes e o juízo precisam se valer de profissionais de
diversas áreas – psicólogos assistentes sociais – para melhor adequadamente formar sua convicção, o mesmo ocorrendo na área de
Execução Penal, ao se analisar a possibilidade de concessão de benefícios a reeducandos, é fácil concluir que, na macroestrutura, a
interdisciplinaridade também se fará necessária.
Para que o nosso Ministério Público possa exercer em plenitude todas as atribuições que lhe foram dadas pela Constituição

*

Beatriz Helena Ramos Amaral é Procuradora de Justiça Criminal aposentada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e Diretora Cultural da APMP. É formada em
Direito pela USP (1983, Prêmio de Melhor Aluna do Curso em sua área de especialização - Direito Penal e Criminologia) ingressou no Ministério Público em janeiro de
1986 e exerceu os cargos de Promotora Substituta de Osasco e Titular de Santa Adélia,
Franco da Rocha, Osasco e da Capital. Pertenceu às Equipes de Repressão a Furtos
e Receptações e Roubos e Extorsões. Exerceu também, por dois anos, as funções
de Promotora Eleitoral. Foi, por quase dois anos Promotora de Família e Sucessões.
Foi Promotora de Justiça Criminal por mais de quinze anos. Procuradora de Justiça
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Federal, a integração total entre seus membros é, atualmente, mais
do que necessária.
É um imperativo, que espero ver em breve concretizado em
nosso Estado e em todo o Brasil.

Criminal a partir de 2008. Publicou artigos jurídicos nas Revistas JUSTITIA, Revista dos
Tribunais, Revista Jurídica, Doutrinas Essenciais de Direito Penal. Recebeu prêmios
em 1991 e 1992 no Concurso MELHOR ARRAZOADO FORENSE. Em novembro de
2015, foi eleita para integrar o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
– biênio 2016/2017. Já publicou 10 livros em diversos gêneros (ensaio, poesia, teoria
da literatura, romance). Seu livro ESCRITOS JURÍDICOS E MEMÓRIAS será lançado nas
próximas semanas.
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3.2.3. Atuação do Ministério Público no Foro Regional
do Ipiranga
Adriana Borghi Fernandes Monteiro*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Quais os crimes com maior incidência na sua
região?
Adriana Borghi - Exerço função criminal na Promotoria de
Justiça Criminal do Ipiranga - há muitos crimes de trânsito - embriaguez ao volante, direção sem habilitação, lesão corporal na direção de veículo e homicídio culposo. Também há bastante posse
de droga para consumo pessoal e jogo de azar. Há delitos contra o
consumidor, adulteração de combustível, entre outros
APMP Mulher - Quais medidas preventivas a senhora sugere
que possam ser adotadas para minorar a situação?
Adriana Borghi - A educação no trânsito é fundamental, assim como a prevenção ao uso de drogas, especialmente.
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APMP Mulher - Quais as principais dificuldades dos promotores de justiça que trabalham na área criminal?
Adriana Borghi - Hoje, nesta Promotoria, trabalhamos com
diversos DPs, eis que a região abrange também grande parte da
zona leste, já que não há promotoria criminal na Vila Prudente. Isto
faz com que tenhamos algumas dificuldades na condução dos casos, que nem sempre são bem trabalhados na fase inquisitória.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para os promotores de justiça que trabalham na área?
Adriana Borghi - Trabalhar com afinco. Buscar detalhar os casos, para a busca da verdade.

*

Adriana Borgui Fernandes Monteiro é promotora de Justiça no Ministério Público
do Estado de São Paulo desde 05/12/1994. Atualmente designada na Promotoria
Criminal do Ipiranga. Foi assessora da Corregedoria-Geral do MPSP.
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3.2.4. Ministério Público e o combate à corrupção
Thaméa Danelon Valiengo*
Procuradora da República em São Paulo/SP

Nos dicionários, a palavra corrupção significa “decomposição; putrefação; degradação de costumes e valores morais”. Papa
Francisco nos diz: ”corrupção é a gangrena de um povo”. Para a sociedade brasileira, a corrupção é o maior problema do país1; sendo
esta endêmica e sistêmica; de longa data e pluripartidária. Essa
patologia nasceu juntamente com nossa nação, e criou forma no
Brasil colônia; permeou o triste período da ditadura militar e inundou nossa recente democracia.
Embora presente em quase todos os continentes, a corrupção diferencia-se em cada país por conta da perspectiva de seu
combate; pois quanto mais evoluído o Estado - tanto social como

1

Seis em cada dez brasileiros pensam assim, de acordo com pesquisa realizada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada em janeiro/2016.
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economicamente – maior e mais efetiva será a repressão e punição a essa epidemia. No nosso país, a corrupção tenta ser combatida e controlada por diversos mecanismos jurídicos, e é tipificada
no Código Penal; em legislações esparsas e também em dispositivos cíveis2. Entretanto, esse controle é ineficaz, tornando o crime
de corrupção como de baixo risco, e com alta lucratividade a seus
agentes.
Nosso país é considerado um dos mais corruptos pela ONG
Transparência Internacional, que criou o Ranking de percepção da
corrupção, onde os primeiros colocados são os países mais honestos3, e os com posições inferiores - tais como o Brasil que ocupa a
de número 76 - os mais corruptos e desonestos4. A ONU também
informa que anualmente é desviado 200 bilhões de reais por conta
da corrupção no Brasil, quantia esta que corresponde a quase três
vezes o orçamento destinado à educação e à saúde; e cinco vezes
às verbas aplicadas na segurança pública.
Diante dessas constatações, ainda assim o Brasil pode ser considerado um país rico sob o ponto de vista pragmático? Entendemos
que sim. Possuímos larga extensão territorial; clima privilegiado;
solo rico e extremamente produtivo, com formidável diversidade alimentar; inúmeras riquezas minerais; indústrias notáveis em
amplos ramos. Entretanto, por que somos considerados como de
terceiro mundo? Com índices irrisórios de PIB e IDH quando comparados com os valores fiscais arrecadados anualmente? Por conta
da corrupção, que inunda os setores públicos e privados; rouba a
comida e o remédio dos brasileiros; e mata através dos buracos nas
rodovias e dos desabamentos de obras públicas superfaturadas. A
corrupção dissemina a desesperança; o sentimento de impunidade

2

3
4

Ex. Lei de Licitações (8666/93); Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92) e Lei Anti
Corrupção (LAC), também denominada Lei da Empresa Limpa (12.846/13).
Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia e Holanda.
Ao lado de Bosnia e Herzegovina, India e Zambia.
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e a descrença nas instituições. Assim, os serviços básicos que deveriam ser prestados a contento pelo Estado, são atingidos e sugados
pela corrupção, prejudicando em maior escala a população de baixo poder aquisitivo.
Em contrapartida, a notável e premiada internacionalmente
Operação Lava Jato descobriu o maior escândalo de corrupção da
história de nossa nação, e apresentou números expressivos no que
se refere a denúncias criminais oferecidas (44), prisões realizadas
(171), e valores recuperados (R$ 2,9 bilhões) e repatriados (R$ 659
milhões). Tal êxito foi obtido por uma série de fatores, tais como (1)
competência técnica e experiência dos integrantes da Força Tarefa
em suas respectivas áreas de atuação - Ministério Público; Polícia
Federal e Receita Federal - bem como Poder Judiciário; (2) condenações a penas expressivas de alguns réus no “Caso Mensalão”; fato
que gerou o temor de criminosos de colarinho branco de igualmente sofrerem altas condenações, resultando, assim, nas colaborações
premiadas; e, principalmente (3) pelo acompanhamento e apoio da
sociedade brasileira.
Nesse sentido, o suporte da sociedade ao combate à corrupção é o alicerce para os operadores do Direito desta área. A vigilância da população e as consequentes manifestações de expressão
– seja através de redes sociais ou nas próprias ruas – equivalem ao
pleno exercício da cidadania. Temos ainda a coleta de assinaturas
para o Projeto de Lei da Ficha Limpa e para a Campanha 10 Medidas
contra a Corrupção, que ilustram a participação social de forma efetiva. Assim agindo, o povo, que é o único e exclusivo detentor do
poder5, cumpre seu papel proativo; deixando de ser um mero espectador dos escândalos de corrupção, para tornar-se o protagonista das futuras mudanças.
Embora fundamental a participação e apoio social para o
combate a este tipo de criminalidade, seria uma utopia afirmar que

5

Art. 1º, § 1º, CF: Todo o poder emana do povo...
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a corrupção pode ser extirpada; entretanto, é factível o seu controle e redução. Esta contenção é um dos objetivos da já mencionada
Campanha 10 Medidas, que oferece mecanismos para uma diminuição da corrupção, de forma eficiente, coordenada e com efeitos
concretos. Tais resultados somente poderão ser atingidos após uma
reforma sistêmica, importando, assim, em uma prevenção efetiva;
com punição justa e severa, após o trâmite de um devido processo
legal em tempo razoável. E para que referido projeto seja aprovado
com rapidez e sem alterações, o apoio social é extremamente valioso.

*

Thaméa Danelon Valiengo é Procuradora da República em São Paulo/SP; Integrante
do NCC/SP (Núcleo de Combate à Corrupção); Mestre em Direito Político e Econômico
– Universidade Presbiteriana Mackenzie; Especialista em Direito Penal e Direito
Processual penal pela ESMP/SP (Escola Superior do Ministério Público de São Paulo).
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3.2.5. Fim da cultura do estupro requer mais do que leis
Tereza Cristina Maldonado Kartuchi Exner
Procuradora de Justiça

O recente caso da jovem estuprada por dezenas de homens
no Rio de Janeiro provocou justa indignação na sociedade, ganhando ampla repercussão na imprensa.
Na esteira desse repugnante evento que teve lugar na cidade do Rio de Janeiro, mas que ocorre por todo o Brasil, apontou-se
a existência de uma “cultura do estupro” em nosso país, expressão
considerada “excessiva” ou “inadequada” em certos círculos de debates.
Mas afinal, o que se entende por “cultura do estupro”?
Podemos afirmar que ela se acha presente em nossa sociedade?
Sem pretensão de esgotar o tema, entendo oportunas algumas considerações.
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Segundo a ONU Brasil1
“‘Cultura do estupro’ é um termo usado para abordar as
maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de assédio
sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos
homens. Ou seja: quando, em uma sociedade, a violência
sexual é normalizada por meio da culpabilização da vítima,
isso significa que existe uma cultura do estupro. ‘Mas ela
estava de saia curta’, ‘mas ela estava indo para uma festa’, ‘mas
ela não deveria andar sozinha à noite’, ‘mas ela estava pedindo’,
‘mas ela estava provocando’ — estes são alguns exemplos de
argumentos comumente usados na cultura do estupro.”
Ou seja, a expressão “cultura do estupro” guarda relação com
a existência de um juízo moral consolidado ao longo dos tempos,
configurador de uma “ideologia patriarcal” avalizadora da “cultura
do machismo” ainda presente em nossa sociedade, e que coloca a
mulher como propriedade e objeto de um desejo do homem, sendo
que tal concepção distorcida da representação do feminino acaba
por legitimar, de forma evidentemente indevida, o uso da violência
física ou moral, para a satisfação dos instintos sexuais masculinos.
A grande questão aqui é a maneira diversa como se considera a
validade do consentimento quando externado por homens e mulheres. E subjacente a tal questão possível identificar um traço ancestral de dependência das mulheres em relação aos homens, com
implicações na autonomia feminina para consentir. É como se um
“não” feminino equivalesse a um “sim”. Ou, talvez, a um nada. Notese que até o ano de 2009 o delito de estupro era considerado crime
contra os costumes, como se a agressão à mulher atingisse, mais do
que a ela mesma, à integridade moral de seu pai ou marido.

1

Trecho extraído do artigo “Por que falamos de cultura do estupro?”, publicado em 31 de
maio de 2016, disponível no site “nacoesunidas.org”
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Ora, essa concepção disfuncional acerca do papel e do valor
da condição feminina na sociedade impacta diretamente sobre a
questão de gênero, sendo uma de suas expressões a inadequada
divisão das mulheres entre “mães” (aquelas que são dignas e devem
ser respeitadas) e as “outras” (as decaídas).
A dita “cultura do estupro”, portanto, decorre, em nosso entender, da relação histórico-cultural assimétrica entre homens e
mulheres, com extensão nas questões de raça e condição social,
assimetria existente não só no campo do comportamento sexual,
mas também no âmbito das relações de trabalho e das relações domésticas.
De se apontar, nesse passo, a título de exemplo, que estudo
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 20092 afirma que as diferenças salariais relacionadas a gênero e à etnia continuam sendo significativas em 18 países latino-americanos avaliados, constatando-se que o Brasil apresenta um dos maiores níveis
de disparidade salarial. No nosso país, os homens recebem salários
30% maiores que as mulheres de mesma idade e nível de instrução,
quase o dobro da média da região pesquisada (17,2%).
E o que dizer, então, da chaga da violência doméstica, que
aterroriza e mutila tantas mulheres? Segundo dados do Ligue 180,
no ano de 2015 houve 179 relatos de violência contra mulheres por
dia3.
O estupro, por sua vez, é crime que, conforme estatísticas recolhidas pela organização não governamental Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), vitima uma mulher a cada 11 minutos em
nosso País.

2

3

Informe obtido no www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homensrecebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil
www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/10/179-relatos-de-violenciacontra-mulheres-por-dia-em-2015-o-balanco-do-ligue-180
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Segundo dados publicados no 9º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 20154
“Estudos de diferentes países demonstram que o crime
de estupro é aquele que apresenta a maior subnotificação
e, como consequência, é muito difícil afirmar que há uma
redução do fenômeno no Brasil. Para se ter uma ideia do que
isso significa, o U.S. Department of Justice produziu estudo
que verificou que, em 2010, apenas 35% das vítimas nos EUA
reportaram o crime à polícia. Já o Instituto de Criminologia
Australiano divulgou no “The Women’s Safety Survey” que
15% das vítimas de violência sexual australianas reportaram o
incidente à polícia no período de 12 meses anterior à pesquisa.
A Pesquisa Nacional de Vitimização (2013) verificou que, no
Brasil, somente 7,5% das vítimas de violência sexual registram
o crime na delegacia. A mais recente pesquisa do gênero,
“Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da
Saúde”, produzida pelo IPEA, fala em 10% de casos notificados
e estima que, no mínimo, 527 mil pessoas sejam estupradas
por ano no país. Os dados apresentados pelas diferentes
pesquisas evidenciam os limites dos registros criminais de
estupro e o imenso desafio à prevenção e combate à violência
sexual no Brasil. Se apenas os registros policiais apontam que
ano passado uma pessoa foi estuprada a cada 11 minutos, é
possível imaginarmos — pelos dados da saúde — que temos
1 vítima por minuto deste bárbaro crime”.
A leitura de tais dados estatísticos indica que tamanha diversidade de tratamento entre homens e mulheres, decorrente da sim-

4

Trecho extraído do texto “A Índia é aqui”, de Samira Bueno, Diretora-executiva do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública- FBSP, matéria que integra o 9º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2015, Coordenação Geral de Renato Sérgio de Lima
e de Samira Bueno, informes obtidos no sitewww.forumseguranca.org.br/produtos/
anuario-brasileiro-de-seguranca-publica
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ples questão de gênero e em campos tão diversos, se dá em razão
da relação de subordinação feminina construída ao longo da nossa
história, nas relações hierárquicas de gênero.
É chegada, pois, a hora de repensarmos os valores éticos e culturais vigentes, de forma a reconstrui-los, tipificando de forma clara e expressa que o tratamento discriminatório e abusivo contra as
mulheres é conduta não recomendada ao grupo social.
Claro, ainda, como argumentam muitos, e com razão, que a
“cultura do estupro” acha-se inserida em um contexto maior de
uma “cultura de violência” que assola a sociedade como um todo
e que, nesse aspecto, atinge indistintamente homens e mulheres.
Sucede que, ao contrário de demais delitos, como roubos, furtos, homicídios, por exemplo, em que as motivações que levam o
infrator a delinquir são de ordens das mais diversas (cobiça, necessidade de dinheiro, guerra de gangues, etc..), no caso do estupro,
quer seja o praticado contra mulheres, quer seja o praticado contra
os homens — estes últimos em proporção bastante pequena — o
elemento motivador do ilícito é tão somente a vazão primitiva e
não adequadamente contida do instinto sexual violento do agressor.
E embora a autoria do crime de estupro, a teor do que dispõe
o artigo 213, do Código Penal, possa ser atribuída a homens e mulheres, o certo é que a maciça maioria desse delito é perpetrada por
homens, tendo como vítimas as mulheres.
Nesse sentido estudo do IPEA5 apontando que
“Em relação ao total das notificações ocorridas em 2011,
88,5% das vítimas eram do sexo feminino, mais da metade
tinha menos de 13 anos de idade, 46% não possuía o ensino

5

Nota Técnica - 2014 - março - Número 11 – Diest, Estupro no Brasil: uma radiografia
segundo os dados da Saúde (versão preliminar), de Daniel Cerqueira e Danilo de Santa
Cruz Coelho, dados obtidos no “site” www.ipea.gov.br
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fundamental completo (entre as vítimas com escolaridade
conhecida, esse índice sobe para 67%), 51% dos indivíduos
eram de cor preta ou parda e apenas 12% eram ou haviam
sido casados anteriormente. Por fim, mais de 70% dos estupros
vitimizaram crianças e adolescentes.” Mais adiante se consigna
que “No geral, 70% dos estupros são cometidos por parentes,
namorados ou amigos/conhecidos da vítima, o que indica que
o principal inimigo está dentro de casa e que a violência nasce
dentro dos lares”.

Possível afirmar, então, que o crime de estupro tem como seu
principal elemento motivador a questão de gênero, com o homem
utilizando-se de violência decorrente do emprego de força física e/
ou grave ameaça para abusar da mulher, de forma a satisfazer sua
lascívia.
De se explicitar que6
“Violência vem do latim violentia, que remete a vis (força,
vigor, emprego de força física ou os recursos do corpo em
exercer a sua força vital). Esta força torna-se violência quando
ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que
ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica.
É, portanto, a percepção do limite e da perturbação (e do
sofrimento que provoca) que vai caracterizar um ato como
violento, percepção esta que varia cultural e historicamente”.
E no que diz respeito a essa evolução cultural e histórica relativa às questões de gênero, de se ver que nossa sociedade vem
avançando lentamente, tendo sido dado o primeiro grande passo
no âmbito jurídico com a promulgação da Lei Maria da Penha que

6

(Um debate disperso: Violência e Crime no Brasil da redemocratização, Alba Zaluar, “in”
Violência e Mal-Estar na Sociedade, São Paulo em Perspectiva, volume 13, no. 3, jul-set
1999, revista da Fundação Seade, www.seade.gov.br)

							

As Especialistas

261

entrou em vigor em 22 de setembro de 2006, e criou mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, na esteira do que já dispunha o artigo 226, parágrafo 8º, de nossa Carta
Magna.
Nesse aspecto não se pode deixar de considerar a profunda
inovação que a Constituição de 1988 introduziu no conceito e na
formatação da entidade familiar, adotando um “... modelo democrático de família, em que não há discriminação entre os cônjuges ou entre os filhos, nem direitos sem responsabilidades, ou autoridades sem democracia”7.
Como se vê, o avanço na concepção da unidade familiar, vista
a partir de agora como um importante núcleo de desenvolvimento
das personalidades e potencialidades de seus integrantes, com reflexos diretos na questão de gênero, teve início com a Constituição
de 1988, ganhando especial reforço com a Lei Maria da Penha, lembrando-se, ainda, da recente lei que alterou o Código Penal e reconheceu o denominado feminicídio (Lei 13.104/15), para incluir o
crime de assassinato de mulher por razões de gênero entre os tipos
de homicídio qualificado, dentre outas tantas iniciativas.
A esse respeito, de interesse lembrar, por exemplo, que há
poucos anos, até praticamente os anos 80, a tese da legítima defesa
da honra (nos casos das mulheres assassinadas por seus maridos,
namorados e/ou companheiros) era defendida por ilustres juristas
e acolhida com muita tranquilidade pelo Tribunal do Júri.
Pois bem, essas inovações culturais e legislativas vêm lentamente alterando o papel e o significado do feminino na sociedade.
E se a noção de gênero, daquilo que se espera dos comportamentos do homem e da mulher em um dado contexto civilizatório, é

7

Bodin de Moraes, Maria Celina; Brochado Teixeira, Ana Carolina. Comentários ao art.
226 e parágrafos, “in” Canotilho, J. J. Gomes; Mendes, Gilmar F.; Sarlet, Ingo W.; Streck,
Lenio L. (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva/Almedina,
2013, pág.2117
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uma construção social, força convir que esse conceito, essa cultura
comportamental, de conduta, pode, pois, ser reconstruída.
Vale dizer, até aqui vem prevalecendo códigos e padrões
construídos ao longo de um processo de desenvolvimento social
que de certa forma amparam e legitimam a violência sexual perpetrada pelos homens contra as mulheres, códigos e padrões que não
podem mais ser aceitos e que devemos todos nos empenhar para
alterá-los.
Relevante anotar que pouco tempo atrás entrou na agenda
política a discussão acerca da necessidade de se rever a autorização da permissão legal do aborto às mulheres vítimas de estupro,
já prevista no Código Penal de 1940. Também há projeto de lei (PL
5069/13) buscando dificultar o acesso à mulher vítima desse crime
aos recursos médicos e de apoio psicológico, com vistas a minimizar os agravos decorrentes de tão odiosa prática, práticas que resguardando o direito à intimidade, objetivam dar tratamento respeitoso e digno à ofendida. Aqui mais uma vez a demonstração de um
tratamento assimétrico dado à mulher, reduzindo sua importância
a de mera reprodutora biológica, e que sendo vítima de estupro deveria, pois, ser obrigada a levar adiante longos nove meses de gravidez, nada importando os reflexos dessa penosa e constrangedora
situação perante seus familiares, sobretudo namorado, companheiro, marido, filhos, perante seus amigos e colegas de trabalho. De
acordo com os defensores de tais ideias, mais importante do que
a própria mulher é o fruto concebido a partir da mais degradante
violência que um ser humano pode sofrer.
Entendo, pois, que o que deve nos impactar, nos chocar, nos
indignar, não é o uso da expressão “cultura do estupro”, mas sim as
práticas abusivas envolvendo questões de gênero, e que no campo
da sexualidade ficam bem visíveis quando ao invés de se buscar a
responsabilização daqueles que praticam atos bárbaros de violência sexual, e que chegam ao cúmulo de expor tais atrocidades em
redes sociais, vangloriando-se, portanto, dos hediondos feitos, busca-se perscrutar os valores e o comportamento da pessoa abusada.
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E embora não se questione a necessidade de uma rigorosa
apuração desses crimes e a severa punição daqueles identificados
como culpados, força convir que a mítica do rigor legal não bastará
para a superação desse tipo de violência.
Urge, portanto, abrirem-se espaços de discussão sobre as
relações de gênero nas esferas públicas e privadas, notadamente
nas escolas, dentro dos grupamentos familiares e sociais, de forma
a que se institucionalize uma cultura de respeito e solidariedade
entre homens e mulheres, o que seguramente irá repercutir no processo de pacificação social.
Reprodução: Portal Conjur: http://bit.ly/29PpoDq.
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3.2.6. Estupro: Crime ou cortesia?
Silvia Pimentel
Professora da PUC/SP

APMP Mulher - Como a senhora reagiu ao tomar conhecimento do estupro coletivo?
Silvia Pimentel - Soube pela televisão e fiquei revoltada, nauseada. Percebi que o nosso desafio do movimento de mulheres
é ainda maior do que pensamos. A questão do estupro coletivo parece uma violência que está sendo reproduzida nos últimos meses
e anos. É um fenômeno muito novo que cabe não só muita reflexão
da nossa parte, como estratégia de ação para evitar que esse crime
se reproduza ainda mais. Estupro coletivo não acontece só aqui no
Brasil e esse tema me evoca muito uma socióloga feminista interessante na Espanha, a Rosa Cobo (professora de Sociologia de Gênero
da Universidade da Coruña). Ela explica que chamam atenção, no
mundo todo, as chamadas “novas formas de violência contra a mulher”. Há certas formas de violência contra a mulher que são novas
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e o estupro coletivo seria uma delas. Essa novas formas de violência
estariam ocorrendo como resposta aos nossos avanços, como mulheres, na questão dos direitos, da ocupação de espaços públicos e
também da mudança dos nossos papéis sociais, inclusive no mundo privado. Essa hipótese sugere que a agressão exacerbada, o estupro coletivo, por exemplo, é uma resposta machista à conquista
dos nossos direitos e espaços como mulheres.
O que leva homens e mulheres a tentarem justificar o estupro
apontando para a vítima? Algumas pessoas dizem que ela vivia no
morro e frequentava festas, que estava drogada e bêbada durante
o estupro, sendo portanto uma “presa fácil”.
As pessoas tentam desculpar o agressor, fazendo com que a
vítima se transforme em réu porque ela teria provocado o estupro
pelo seu comportamento. Nesse caso, ela é 33 vezes vítima mais
um. Esse “um” é a sociedade. Ela já foi vítima 33 vezes e, agora, é
vítima mais uma vez, com a condenação da sociedade. Isso é algo
inaceitável e indignante. Mesmo os agressores, na hipótese que estivessem drogados... Um homem drogado, se não for machista, não
faz o que eles fizeram. Não podemos atenuar esses crimes. Se for
comprovado que eles estavam todos drogados, não existe atenuação para a crueldade e para o machismo. 33 pessoas é uma crueldade. É horrendo. E é um crime. Se um enlouquece e tem alguém
assistindo, pode reagir. Mas os 33 estavam presentes e ninguém reagiu. É uma barbárie.
Alguns afirmaram ainda que os agressores são “monstros”,
“bandidos”, e que um estupro desse tipo só é praticado por pessoas
doentes, e não por homens mentalmente saudáveis.
Isso é inaceitável. Essas pessoas que, por um lado, têm julgado
a jovem porque ela bebe ou se droga e, por outro, têm afirmado que
os estupradores são doentes, reproduzem estereótipos, discriminações e preconceitos típicos de uma sociedade patriarcal e machista.
Estamos falando de 33 homens. Nós nunca ouvimos falar que 33
pessoas doentes cometeram um crime desses. Se 33 homens fugissem do hospício eles fariam isso? As pessoas não estupram porque
estão loucas, estupram porque são machistas. Os agressores podem

							

As Especialistas 267

ser loucos ou não. Mas essa explicação de que existe uma patologização do estuprador é um absurdo e representa uma ilustração
veemente do machismo que existe na sociedade. É a resistência de
alguns da nossa sociedade em aceitar que, flagrantemente, o estupro revela, antes de qualquer coisa, o machismo. O estupro revela
machismo porque é o desrespeito à mulher. O estupro revela que
o homem, seja ele louco ou não, entende a mulher como um corpo
disponível para ele. Se ele entende que a mulher é um corpo disponível e, ainda por cima, esse homem é perverso - como foi o caso
do estupro coletivo da menina no Rio - essa é a manifestação não
só do machismo, mas também da crueldade. Porque esse estupro
coletivo foi muito cruel. Eles não seriam estupradores se respeitassem a mulher.
APMP Mulher - Por que ainda persiste a dificuldade de alguns
em acreditar na palavra da mulher?
Silvia Pimentel - Em uma sociedade patriarcal e machista, a
palavra dos homens tem mais força do que a palavra das mulheres porque os homens são mais poderosos do que nós, mulheres.
Esse poder masculino, que é superior ao nosso feminino em sociedades patriarcais, se traduz de várias maneiras. Uma delas é, por
exemplo, as manifestações machistas em profissionais de direito,
objeto do meu estudo. Vários outros estudos no mundo mostram
essa mesma dificuldade de aceitar, de ouvir a voz das mulheres. O
objetivo da nossa pesquisa foi verificar qual era a linguagem por
parte dos operadores do direito. Queríamos investigar se haveria
discurso machista dos profissionais de direito durante o processo,
desde o início, na delegacia, até transitar em julgado nos tribunais.
A nossa hipótese, antes do estudo, era de que havia. E a conclusão
é de que, de fato, há. Encontramos manifestações machistas entre
os 50 processos analisados, das cinco regiões do Brasil.
APMP Mulher - Como explicar a “cultura do estupro”?
Silvia Pimentel - Ao lado da expressão “cultura do estupro”,
poderíamos usar também a “cultura do desrespeito à mulher” e a
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“cultura do machismo masculino em relação ao corpo da mulher”.
Essa expressão “cultura do estupro” tem que estar ao lado de uma
série de outras culturas. A cultura do estupro não surge sozinha. Faz
parte de outras. Eu diria que a cultura do estupro é uma subcultura
da cultura machista e patriarcal. É a mulher e seu corpo como se
estivessem à disposição do homem. Nesse sentido, se a mulher está
ali e o homem está com libido sexual, ele vai se servir desse corpo
feminino que, na cabeça dele, está à disposição. No caso da menina do Rio, são 33 homens estuprando uma moça no mesmo ato.
Isso significa dizer que não é possível explicar este crime como um
ato advindo de pessoas doentes. Não se pode justificar um estupro
coletivo alegando-se patologização. É absolutamente equivocado.
Portanto, a cultura do estupro começa, muitas vezes, pelo homem
que está inconscientemente assediando uma mulher, por achar
que está fazendo um elogio, sendo simpático ou charmoso, fazendo um galanteio. São várias formas sutis que revelam desrespeito.
APMP Mulher - Quão próximos estão o assédio e o estupro?
Silvia Pimentel - O homem que assedia pratica discriminação
e violência em relação à mulher. Mas existem gradações e, em termos sexuais, o estupro é um dos crimes máximos. Depois dele, só o
feminicídio. Portanto, estupro e feminicídio estão no topo de uma
hierarquia de crimes contra a mulher. Não sabemos se um homem
que pratica assédio sexual é capaz de estuprar.
APMP Mulher - Como se pode lutar pelo fim da “cultura do
estupro”?
Silvia Pimentel - Uma estratégia essencial é trabalharmos
desde cedo nas escolas, com meninos e meninas. Temos que trabalhar a questão dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. É
sempre bom lembrar ainda da responsabilidade dos meios de comunicação em geral, que reproduzem estereótipos que reforçam
a ideia do corpo da mulher como objeto à disposição dos homens,
seja o clássico comercial de cerveja, até esses programas dominicais
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de entretenimento. Peço encarecidamente à toda a mídia brasileira
para que não seja sensacionalista porque, muitas vezes, ao ser sensacionalista acaba sendo também conivente, reforçando atos horrorosos como estes. O caso envolvendo a menina no Rio precisa ser
um convite à reflexão crítica da sociedade. Vamos criar campanhas
para sensibilização e conscientização. Em seguida, precisamos partir para uma ação que modifique aspectos da nossa cultura. Os 33
homens que participaram do crime contra a menina no Rio fazem
parte da cultura do estupro. Temos que tratar o assunto com essa
seriedade.
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3.2.7. Atuação do “parquet” junto ao Tribunal de Justiça
Militar
Carmem Pavão Camilo Pastorelo Kfouri*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Quais as principais dificuldades do Promotor
de Justiça que atua perante o Tribunal de Justiça Militar?
Carmem - Eu diria que a primeira dificuldade é a falta de familiaridade com a matéria. O Direito Militar é pouco explorado na faculdade e muito pouco exigido no concurso de ingresso. Um pouco
de estudo e a semelhança com os Direitos Penal e Processual Penal
comuns ajudam a superar a falta de contato anterior com a matéria.
APMP Mulher - Os requisitos das prisões cautelares são diversos do processo criminal comum?
Carmem - Dou como exemplo os requisitos para a prisão preventiva, que são mais amplos na Justiça Militar. Além da garantia
da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da se-

272

As Especialistas

gurança da aplicação da lei penal militar, a prisão preventiva também pode ser decretada por conta da “periculosidade do indiciado
ou acusado” ou, ainda, para “manutenção das normas ou princípios
de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou
atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”. A Polícia Militar
é toda baseada nos princípios de hierarquia e disciplina, a violação
a eles recebe forte reprimenda.
APMP Mulher - Os requisitos para o arquivamento de inquérito policial militar e seu eventual desarquivamento são diversos da
Justiça Comum?
Carmem - Na Justiça Militar há um segundo controle dos
arquivamentos. Além da homologação do Juiz de 1º grau, todos
os arquivamentos precisam ser homologados também pelo Juiz
Corregedor-Geral, membro da Segunda Instância do TJM. Se não
houver essa segunda homologação, o caso é levado ao órgão colegiado e é colhida a manifestação da Procuradoria de Justiça Militar.
Caso o Colegiado também discorde do arquivamento, há a aplicação analógica do artigo 28 do CPP e os autos são remetidos ao PGJ,
que, em concordando com o não arquivamento, designa o substituto automático para oferecimento de denúncia. A diferença no
tocante ao desarquivamento é muito sutil. Enquanto o processo
penal comum prevê que novas provas podem levar ao desarquivamento do IP, o CPPM dispõe em seu artigo 25 que um novo IPM será
instaurado se houver novas provas.
APMP Mulher - Fale-nos da fase instrutória da ação penal.
Carmem - Segundo o CPPM, a instrução processual deve se
dar em três audiências distintas: interrogatório, oitiva das testemunhas de acusação e oitiva das de defesa, como era feito na Justiça
Comum até 2008. Atualmente, seguindo a tendência mais benéfica
ao réu e principalmente após a decisão do STF no HC 127900, as
Auditorias têm aplicado o artigo 400 do CPP por analogia e realiza-
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do o interrogatório após a oitiva das testemunhas de defesa. Outro
aspecto interessante é o uso frequente da teleaudiência, inclusive
para sessões de julgamento em que o advogado de defesa se encontra em outra cidade.
APMP Mulher - O Tribunal de Justiça Militar utiliza o mesmo
sistema digital da Justiça comum?
Carmem - Não. Enquanto a Justiça comum utiliza o e-saj, o
TJM usa o PJe, sistema desenvolvido pelo CNJ. No momento apenas as Auditorias cíveis trabalham com processos digitais, mas a
previsão é que em breve o processo criminal seja todo digital também.
APMP Mulher - Fale-nos sobre a sua rotina de trabalho.
Carmem - O volume de Inquéritos Policiais Militares é muito
grande! A PM costuma ser muito severa na apuração das condutas
de seus membros e por isso é alto o número de IPMs instaurados.
Há um número considerável de audiências por semana e as sessões
de julgamentos são como júris, com sustentação oral do MP e da
Defesa por até três horas, com réplica e tréplica. Assim, os julgamentos exigem preparação prévia e muitas horas são despendidas
com a análise dos depoimentos das testemunhas, quase todos colhidos por meio audiovisual.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria aos promotores de justiça que desejam trabalhar na área?
Carmem - É preciso, acima de tudo, aceitar e procurar entender as peculiaridades do militarismo. Saber que hierarquia e disciplina não são formas de opressão e sim de respeito a quem tem
mais experiência e/ou preparo. Processar policiais militares é uma
demonstração de apreço pela Polícia Militar, por mais contraditório
que isso possa parecer num primeiro momento. Buscar a condenação de policiais militares criminosos é valorizar o policial honesto e
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cumpridor de seus deveres e uma grande contribuição para o aprimoramento da tropa que serve a sociedade paulista.

* Carmem Pavão Camilo Pastorelo Kfouri é Bacharel em Direito pela Fundação de
Ensino “Eurípides Soares da Rocha”, de Marília/SP, em 2002. Pós graduada lato
sensu em Direito Público pela Faculdade de Direito “Damásio de Jesus”, em 2004.
Pós graduada lato sensu em Direito Público pela Escola Paulista de Direito, em 2006.
Aprovada no 85º Concurso de Ingresso do Ministério Público, em 2007. Promotora
de Justiça nas cidades de Campinas, Valinhos, Itaí, Taquarituba, Ubatuba, Taboão da
Serra e São Paulo. Integrante do GAECO Núcleo Vale do Paraíba, em Taubaté, de 2009
a 2010. É Promotora de Justiça no TJM desde 2013.
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3.2.8. Políticas públicas e atuação do Ministério Público
na prevenção e repressão dos delitos de pequeno potencial ofensivo
Ana Luiza Toledo Barros*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Quais são os crimes com maior incidência na
sua região?
Ana Luisa Toledo Barros - Por ser promotora criminal regional da Capital, minha atribuição é específica. Infrações de menor
potencial ofensivo e crimes apenados com detenção. Em Itaquera
e bairros adjacentes, é alta a incidência de crimes de trânsito, exploração de jogos de azar, posse de entorpecentes para uso pessoal, lesões leves e ameaças. Um número significativo de inquéritos
instaurados para apurar mortes de jovens pelo consumo de lançaperfume indica um grave problema: o do tráfico crescente de uma
droga artesanal barata, de fácil preparação e que tem como ingre-
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dientes atuais substâncias extremamente agressivas (solda e tíner).
Ano passado, o portal de notícias G1 publicou reportagem sobre o
crescimento do consumo desse tóxico e a mortalidade de jovens na
periferia.
APMP Mulher – Quais medidas preventivas a senhora sugere
que possam ser adotadas para minorar a situação?
Ana Luisa Toledo Barros - Medidas de políticas públicas. O
poder público precisa investir na região. Acesso à educação, lazer,
saneamento básico, melhorias habitacionais reduziriam a violência,
consumo e tráfico de drogas. Necessário também é um combate
policial eficaz a oficinas mecânicas e desmanches que adulteram
carros e, principalmente, motocicletas. Motos são veículos baratos,
eleitos para a prática de roubos por sua destreza no trânsito, e que
constantemente são apreendidos em poder de pilotos não habilitados. Importante seria a inibição da contravenção de exploração de
jogos de azar, que alimenta financeiramente organizações criminosas, traficantes e policiais corruptos, alterando-se a lei e tipificando
a conduta como crime severamente apenado. Imprescindível ampla investigação que identifique os pontos de tráfico, e seus responsáveis, que preparam e distribuem na zona leste essa nova e
mortal modalidade de lança-perfume, muito mais devastadora do
que versões passadas da droga, cuja fama era de um tóxico menos
nocivo do que cocaína e crack.
APMP Mulher - Quais são as principais dificuldades dos promotores de justiça que trabalham na área criminal?
Ana Luisa Toledo Barros - Deficiência e despreparo de funcionários. Nas delegacias de polícia e nas Varas Criminais faltam
policiais e escreventes para investigar e dar andamento ao grande volume de inquéritos e processos. A qualidade de exames periciais deixa a desejar, principalmente em locais onde houve lesões
e homicídios praticados por condutores de veículos. O atendimento ao público nos distritos policiais com frequência é displicente.
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Nas ruas, a população não se sente protegida pela Polícia Militar.
Ao contrário. Em novembro do ano passado, o portal de notícias
G1 noticiou que pesquisa do Datafolha, realizada no mês anterior,
havia apurado que 60% dos moradores da Capital sentiam mais
medo do que confiança em policiais militares. No tocante aos policiais civis, o índice também foi estarrecedor: 55%. Nos fóruns, o
sistema de autos digitais do Poder Judiciário é moroso e por vezes
falho. Desfalques nos números de escreventes atravancam as Varas
e incham a quantidade de autos em trâmite. Procedimentos investigatórios que deveriam ser céleres não raro se arrastam por meses
e até por anos, resultando em crimes prescritos. Todo esse panorama contribui para uma triste descrença social na confiabilidade
na polícia e na eficiência da Justiça, disseminando sentimento de
impunidade.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para os promotores de justiça que trabalham na área?
Ana Luisa Toledo Barros - Dois conselhos. Primeiro: no curso dos inquéritos policiais, mesmo antes do relatório do delegado,
orientar o trabalho da autoridade policial. Ninguém melhor do que
o próprio promotor para saber quais oitivas e documentos são essenciais para o oferecimento de denúncia e quais diligências são
dispensáveis, ou podem ser requeridas concomitantemente ao oferecimento da acusação, ou durante a instrução. Sanear seus inquéritos significa reunir o melhor de dois mundos: a curto prazo, atender
o interesse público com maior eficiência e celeridade e, a médio ou
longo prazo, até mesmo enxugar o fluxo de autos em andamento
na promotoria. O outro conselho vale principalmente para os promotores de Juizados Especiais Criminais: usar linguagem e redação
bastante simplificadas. Em audiências preliminares, sempre me surpreendo com a dificuldade de pessoas humildes em compreender
o significado não só de termos jurídicos, mas também de palavras
comuns que não fazem parte do vocabulário coloquial de quem
mora na periferia. Exemplos: “arquivamento”, “extinção”, “prestação”.
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Muitas composições civis e transações penais deixam de ser firmadas e honradas simplesmente porque a parte não entende o porquê da proposta de acordo, as consequências do seu cumprimento
ou não, ou até mesmo a forma de cumprimento. Normas penais são
redigidas com palavras muito divorciadas da realidade vivida pela
maioria da população. Usá-las cria uma barreira entre promotor, investigados e até vítimas. Falar e elaborar denúncias com o máximo
de clareza e simplicidade é essencial para aproximar o promotor
de justiça do público leigo, carente de instrução nos bairros mais
pobres da cidade.

*

Ana Luisa Toledo Barrose graduada na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, em 1997. Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 2000. Foi
Promotora substituta da circunscrição judiciária de Itapecerica da Serra. Titular das
Promotorias de Justiça de Bertioga, São Sebastião e Atibaia. Desde abril de 2012, é
Promotora de Justiça Criminal do Foro Regional de Itaquera.

							

As Especialistas

279

3.2.9. Segurança nos fóruns: mais segurança para t odos
Fernanda Herbella Maia*
Delegada de polícia do Estado de São Paulo

APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria as promotoras e aos promotores de justiça no tocante à segurança pessoal e de
seus familiares?
Fernanda - Temos que pensar sempre em “diminuição de riscos”. No desempenho do cargo de promotor de justiça, em especial
na área criminal, inegavelmente há algum contato com o delito e
com o seu autor. Assim, a partir do momento em que tal múnus
passa a ser exercido, alguns cuidados especiais devem acompanhar
aquele que o exerce. A rotina deve ser alterada. Ninguém deve conhecer a fundo seus horários, hábitos e rotinas. Em especial nas redes sociais. A consciência de que se deve, em tempo integral, agir
de modo reservado e privado, a fim de proteger a si e à sua família,
já auxilia, e em muito, na segurança pessoal. Os empregados domésticos e os servidores, públicos ou privados, além de parentes,
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devem ser instruídos a não revelar hábitos, passar informações por
telefone ou receber encomendas, ou serviços, os quais não tenho
sido previamente solicitados. Também é recomendável não manter
porta retratos de família, nos gabinetes, à vista de quem neles ingressa.
APMP Mulher – O que a senhora sugere como medidas de segurança mínimas a serem implementadas nos fóruns e promotorias
de justiça; seria aconselhável que além da empresa de segurança
houvesse policiamento no local?
Fernanda - Para uma melhor eficiência na segurança, exige-se
união de pessoal especializado com utilização da tecnologia. Não
basta existir agentes de segurança privados nos Fóruns, se eles não
forem bem instruídos e treinados. Cada local tem sua dinâmica e sua
estrutura física, o que demanda conhecimento específico. Inúmeros
procedimentos que poderão ser adotados, tais como: corte e poda
de árvore que facilitem uma invasão do Fórum, acessos restritos
(barreiras físicas e humanas), controle de acesso de pessoas e veículos, detectores de metais, raio X, bem como revista manual com
raquetes detectoras de metais, câmeras com gravações remota, etc.
Sabemos que o policiamento proporcionado pelas forças de segurança do Estado, que depende do contingente disponível e de entendimentos superiores, por óbvio é um grande aliado no combate
a possíveis invasores e delinquentes.
APMP Mulher - Quais cuidados básicos devemos tomar ao
utilizar meios eletrônicos de comunicação?
Fernanda - As postagens na internet passam a não ser mais
do domínio de quem as posta, por isso deve haver sempre cautela.
Indispensável avaliar a necessidade e a vantagem (custo/benefício)
de tal postagem. Evitar exposição de filhos e locais onde eles frequentam. Boletins de escola, crianças com uniforme, fotos na piscina de clube identificado, tudo torna a autoridade e seus filhos vulneráveis. Os menores podem ser usados, via telefone, internet, ou
interfone, para obtenção de informações, ou ainda serem vítimas
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em potencial. Alertar crianças e empregados domésticos para que
nunca passem informações a estranhos. Esse alerta vale para redes
sociais e jogos interativos onde há chats entre seus participantes.
APMP Mulher - O que o Ministério Público e o Poder Judiciário
poderiam fazer para melhorar a segurança de seus membros?
Fernanda - Poderiam ser organizadas palestras, com especialistas em segurança de diversas áreas e órgãos, visando a conscientização e utilização de meios que diminuam o risco. Também
é necessário haver investimento em tecnologia e treinamento de
pessoal, bem como manter uma unidade de inteligência para auxiliar, de imediato, em casos de possíveis invasões ou outros crimes
que possam vitimar seus membros e familiares.
APMP Mulher - Quais estratégias básicas podem ser utilizadas para rastrear violações de informações não acessíveis ao público, bem como para prevenir a sua ocorrência?
Fernanda - Existem procedimentos que diminuem os riscos.
Os computadores devem estar protegidos sempre com antivírus
atualizado. Não acessar links vindos de e-mails desconhecidos, oi
abrí-los. Alterar periodicamente senhas. Não utilizar redes Wi-Fi
desconhecidas. Todas estas boas práticas já irão colaborar para essa
redução de perigos.
APMP Mulher - Como a Polícia Civil, Ministério Público e Poder
Judiciário poderiam trabalhar de forma integrada nesta matéria?
Fernanda - A integração pode ser efetivada através da troca
de informações e experiências. A união entre as instituições públicas sempre funciona e as fortalece como grandes aliadas no combate à criminalidade que atinge seus membros e ainda a sociedade
em geral.

* Fernanda Herbella Maia é Delegada de Polícia do Estado de São Paulo; Doutora em
Direito pela PUC/SP e Professora da Academia de Polícia Civil
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4.1. Mulher x Mulher
Anna Trotta Yaryd
Promotora de Justiça

“Vamos lá: levantem o braço com vontade! Nada de meio bracinho encolhido! Vocês têm que mostrar energia, decisão!!
Se você pensou que isso é uma aula de pilates ou uma sessão
de aeróbica, errou. Trata-se, na verdade, de uma aula sobre a arte
de pedir (e obter) a palavra em público, parte de um projeto que
vem sendo realizado desde 2010, pela prestigiada Harvard Business
School, nos Estados Unidos, a jovens estudantes inscritas no programa de equidade de gênero, com o intuito de diminuir o gap de
desempenho entre estudantes homens e mulheres.
O objetivo da atividade? Incentivar a participação feminina
nas discussões em classe, responsável por 50% da média final das
notas, algo visto como uma dificuldade para elas.
A iniciativa foi de Drew GilpinFaust, a primeira presidente mulher de Harvard, após constatar, através de um levantamento his-
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tórico dos registros da Universidade, que muito embora calouros
de ambos os sexos ingressem naquela universidade com notas e
qualificação equivalentes, vão se distanciando ao longo do curso –
sempre em favor dos meninos.
Visando reverter esse quadro, ela propôs a criação desse programa de equidade de gênero, buscando não só melhorar o desempenho das mulheres em Harvard, mas também capacitá-las
para que cheguem à liderança das empresas e em pé de igualdade
ao mercado de trabalho com os homens.
De acordo com um balanço realizado com a turma de 2013,
com o programa houve um aumento significativo das notas das
meninas, que concluíram o curso com um número recorde de prêmios acadêmicos e distinções de excelência.
Tenho que confessar que quando soube da existência desse programa através de um texto escrito por Cynthia de Almeida,
para a revista Claudia, fiquei surpresa. Como assim, as meninas de
Harvard, que estão bem longe de ser estudantes medianas ou inseguras e que passaram por um dos mais disputados funis acadêmicos, teriam dificuldade de erguer o braço e participar?
Fiquei muito tempo pensando sobre isso, e de repente, lendo
um lindo texto de uma amiga sobre sua história com o Ministério
Público, me deparei com a crônica “Mulher entre Parênteses”, escrita por Martha Medeiros em 2011 para o Jornal Zero Hora, que até
então não conhecia. A crônica fala da mulher boazinha, agradável
e insignificante, que não dá opinião, com medo de desagradar. Fala
daquela mulher que, mesmo independentemente financeiramente, tem amarras emocionais que a aprisionam sem cela. Daquela
que leva a vida pela metade. Como uma flecha, essa história me
remeteu aos ensinamentos da minha mãe e de tantas outras mães
que buscam criar as filhas dentro do mais alto e rigoroso padrão
social : - Comporte-se; - Não se mexa tanto; - Não crie confusão; Menina bonita não fala alto e não fica chamando a atenção; – Não
questione tanto, é muito feio!!
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E as coisas começaram a fazer sentido. Já não estava mais tão
surpresa com o programa de equidade de gênero realizado por
Harvard.
Então, me lembrei de Virgínia Woolf, que em 1928, no período
pós-guerra, escreveu um ensaio sobre a mulher e a literatura e de
um jeito poético, ainda que cruel, passeou pelos problemas que,
naquele tempo, as mulheres enfrentavam para além da sua literatura (como o fato de que não podiam frequentar faculdades, guardar
dinheiro, empreender qualquer que fosse um negócio, etc.).
Em “Mulheres e ficção”, Virginia teceu um panorama histórico
sobre a escassez de mulheres escritoras, sobre as dificuldades por
elas enfrentadas, e sobre como esse cenário começava a dar sinais
de mudança. Ao final, chega mesmo a vaticinar: “[…] as mulheres
do futuro escreverão menos, mas melhores romances; e não apenas romances, mas também poesia e crítica e história. Ao dizer isso,
por certo olhamos à frente, para aquela era de ouro e talvez fabulosa em que as mulheres terão o que por tanto tempo lhes foi negado
- tempo livre e dinheiro e um quarto só para si.”
E refletindo, percebi que mais de oito décadas depois, muitas
coisas mudaram, mas nem tanto. Hoje já podemos votar, frequentar
faculdades, entrar em bibliotecas, ter dinheiro no banco e até montar nosso próprio negócio. Não estamos mais dependentes incondicionais de um bom casamento, podemos inclusive nem nos casar
e já temos alguma liberdade para decidir entre ter ou não ter filhos,
mas ainda temos dificuldade de falar e escrever, relatar e registrar
nossas experiências.
Eu sei que escrever é difícil para todo mundo – tanto para homens quanto para as mulheres – mas as vozes masculinas são muito mais presentes. Ainda há pouca gente falando para mulher, sobre mulher, com a mulher. Na maioria das vezes ainda é um homem
escrevendo sobre questões nossas.
Clarice Lispector, quando tentou, foi taxada de mulher louca.
E dia desses, li que J.K Rowling, escritora de Harry Potter, foi acon-
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selhada a abreviar seu nome quando entrou no mercado, para chamar a atenção dos meninos para a sua saga.
Na maior parte dos livros as personagens femininas não são as
principais – e, quando o são, em geral elas estão chorando por homens. Nos livros de aventura, épico ou fantasia, com personagens
femininas em primeiro plano, geralmente elas são masculinizadas
para ter um alcance de mercado maior.
Os romances estão entrelaçados por nossas fragilidades. Mas
raramente pelos motivos com que nossas fragilidades foram criadas. Muito pouco se fala que trocamos de roupa várias vezes antes
de colocar nossos pés fora de casa, porque temos que estar belas,
mas de forma que não chame a atenção, muito menos desperte a
libido. Que trabalhamos muito, para ganhar menos. Que encontramos namorados machistas que querem nos controlar. Das vezes em
que somos caladas por homens a nossa volta, com ou sem a consciência deles. De que mulher nas ciências exatas quase não existe e
se existe tem que dar um duro danado para chegar em algum lugar.
De que mulher nas ciências humanas ainda produz bem pouco de
interessante para a academia.
Ninguém fala como é a vida de uma mulher que apanha e tenta se livrar do marido. E da que não consegue se livrar do marido,
por qualquer que seja a razão (afinal, se ela está com ele é porque
gosta de apanhar – como se alguém em sã consciência gostasse
de apanhar!!!). Ninguém quer entender como funciona o sistema
de aborto clandestino. Porque é sempre mais fácil jogar tudo para
debaixo do tapete.
Fomos por tanto tempo silenciadas que ao longo do tempo silenciamos, e seguimos preferindo a elegância do silêncio à
eloquência.
Continuamos mulheres entre parênteses, presas aos estereótipos e às amarras sociais que nos tolhem.
A questão, entretanto, é que o silêncio preserva, mas não promove mudanças. Impossível o debate de ideias sem o sacrifício do
silêncio.
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Como banir rótulos? Como mudarmos o nosso próprio pensamento machista, que nos foi incutido desde sempre pela sociedade em que vivemos? Como nos identificarmos, assim como nossas
dificuldades e nossas necessidades? Como chegarmos à liderança,
sem nos tornarmos eloquentes?
A representatividade de nossa luta diária – nas ruas, no trabalho, nos espaços sociais aumentou, é verdade, mas continua baixa.
De repente, me lembrei do quanto fiquei feliz ao saber da existência da campanha “Ban Bossy”, que contou com a participação
de Beyoncé, Jane Lynch, Alicia Keys e Jennifer Garner, entre outras,
para encorajar a ambição feminina, através do banimento de rótulos, e o programa de equidade de gênero realizado por Harvard
passou a fazer todo o sentido.
Como explica Beyoncé: - Quando um rapaz se afirma, ele é
chamado de “líder”; contudo, quando uma menina faz o mesmo,
ela arrisca-se a ser marcada de “mandona”, “autoritária”, palavras
que trazem incutidas a ideia de que não devemos levantar a mão,
não devemos falar mais alto e nos afastam dos anseios de liderança
— uma tendência que continua na vida adulta.
“Sejam corajosas!” incentiva a campanha. “Há que reconhecer
as muitas maneiras com que se desencoraja, sistematicamente, a
liderança nas meninas desde tenra idade – ao invés disso, precisamos incentivá-las,” diz a COO do Facebook, SherylSandberg.
“Eu não sou mandona - eu sou o chefe” (“I’mnotbossy –
I’mtheboss”), conta Beyoncé no vídeo.
Para mais informações é só acessar www.banbossy.com
Então, finalmente minha surpresa com o programa de Harvard
acabou e conclui que ainda bem, sempre é tempo para ensinarmos
e aprendermos a levantar a mão.
Para quem não conhece ou ainda não teve a oportunidade de
ler a crônica de Martha Medeiros, segue abaixo:
“Uma mulher entre parênteses
Tinha algo a dizer, mas jamais aos gritos, jamais com ênfase,
jamais invocando uma reação.
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“Era como ela catalogava as pessoas: através dos sinais de
pontuação. Irritava-se com as amigas que terminavam as frases
com reticências... Eram mulheres que nunca definiam suas opiniões, que davam a entender que poderiam mudar de ideia dali a dois
segundos e que abusavam da melancolia.”
“Por outro lado, tampouco se sentia à vontade com as mulheres em estado constante de exclamação. Extra, extra! Tudo nelas
causava impacto! Consideravam-se mais importantes do que as outras! Ela, não. Ela era mais discreta. A mais discreta de todas.”
“Também não era do tipo mulher dois pontos: aquela que está
sempre prestes a dizer uma verdade inquestionável, que merece
destaque. Também não era daquelas perguntadeiras xaropes que
não acreditam no que ouvem, não acreditam no que veem e estão
sempre querendo conferir se os outros possuem as mesmas dúvidas: será, será, será? Ela possuía suas interrogações, claro, mas não
as expunha.”
“Era uma mulher entre parênteses.”
“Fazia parte do universo, mas vivia isolada em seus próprios
pensamentos e emoções.”
“Era como se ela fosse um sussurro, um segredo. Como uma
amante que não pode ser exibida à luz do dia. Às vezes, sentia um
certo incômodo com a situação, parecia que estava sendo discriminada, que não deveria interagir com o restante das pessoas por
possuir algum vírus contagioso.”
“Outras vezes, avaliava sua situação com olhos mais românticos e concluía que tudo não passava de proteção. Ela era tão especial que seria uma temeridade misturar-se com mulheres óbvias e
transparentes em excesso. A mulher entre parênteses tinha algo a
dizer, mas jamais aos gritos, jamais com ênfase, jamais invocando
uma reação. Ela havia sido adestrada para falar para dentro, apenas
consigo mesma.”
“Tudo muito elegante.”
“Aos poucos, no entanto, ela passou a perceber que viver entre parênteses começava a sufocá-la. Ela mantinha suas verdades
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(e suas fantasias) numa redoma, e isso a livrava de uma existência
vulgar, mas que graça tinha?”
“Resolveu um dia comentar sobre o assunto com o marido,
que achou muito estranho ela reivindicar mais liberdade de expressão. Ora, manter-se entre parênteses era um charmoso confinamento. “Minha linda, você é uma mulher que guarda a sua alma.”
“Um dia ela acordou e descobriu que não queria mais guardar
a sua alma. Não queria mais ser um esclarecimento oculto. Ela queria fazer parte da confusão.”
“Mas, minha linda...” E não quis mais, também, aquele homem
entre aspas.”
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4.2. In limine
Beatriz Helena Ramos Amaral*
Promotora de Justiça

Há uma vaga ideia de água em quase tudo que amanhece. Se
escapa, você tenta, nas gotas de vidro, fazer água. Espera, na antessala, redesenhando as abas de um chapéu, aguardando o impacto
das mãos primitivas que, a qualquer momento, poderão esmurrar
o aquário.
Rasa a ideia do lago, maior o tempo que baila nas bordas do
terceiro atalho. Rala a sua espessura. Inconsciente. Seu mergulho é
só uma hipótese a mais entre as frestas do cotidiano pálido. Neste
vão quase irreversível do dia, você hesita, cambaleando. Oscila, titubeia, mas se atira. Seus cavalos têm sede. Você pára.
As estações de trem não se tocam. Uns saltam da janela, outros atiram rosas e reconhecem os vagões. Mas não escolhem o
tempo nem a porta de imersão. Tudo ainda é escasso. Até o sentido
da vertigem. Uns constroem barcos, outros tecem redes ou pintam
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cactos, com o crayon subtraído da memória. Você, é claro, prefere
as tulipas. Entre a intermitência de um rascunho e o provável desejo
de adesão às águas, você salta.
Alguém rebobina as cenas. Pula. Rebobina. Seu salto é metaforicamente calculado. Olha impotente para o espelho, pede um
vento.
Sentado à mesa, aguardando a refeição, ergue o copo. Um
movimento hesitante faz transbordar o suco. Manchas amarelas
agora se alastram pela toalha. Constrangido, você quer minimizar
o estrago. Usa guardanapos, aqui, assim, ali, só mais um pouco. Eles
chegarão logo, é melhor que nem percebam.
Você fora o primeiro a entrar. Consultara o relógio, percebendo que todos estavam consideravelmente atrasados. A rua é esta; e
o restaurante parece o de sempre. Claro, os outros já deveriam estar
ali, neste horário, pensa, quando uma voz o interrompe.
- Almoçamos, Pedro. Ao menos, você me fará companhia – diz
o rapaz moreno, que se aproxima, de óculos, muito à vontade, sem
ostentar, porém, qualquer traço que lhe seja familiar.
- Só eu?
- Isso. Nesta época, é assim mesmo. Cada um com um imprevisto, os compromissos lotando as agendas.
Você examina seu interlocutor, perscruta-o com sua lâmina
mais sutil, mas nem assim o reconhece.
- Sabe, Pedro, fiz três audiências ontem. Em nenhuma saiu sentença. Numa delas, parecia que ia dar acordo, mas, na última hora, a
parte contrária mudou de ideia. Eles pediram memorial. Mas, hoje,
não; estou tranquilo. Depois do almoço, vou passar rapidamente
pelo escritório e vou buscar minha filha na escola. Hoje é o dia de
ela dormir lá em casa.
Você e o desconhecido se servem de salada. Brócolis, aspargos, cogumelos. Sincronicamente, adicionam azeite, pouco sal.
Nenhum dos dois parece ter muito apetite. Ótimo este molho, alecrim, manjerona. Tudo o que não vale se tempera.
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- O Ricardo também viria, mas precisou acompanhar o sogro.
- Ricardo?
- É, o Ricardo. Hoje é quinta, é dia de ele vir . Mas foi com o
sogro para Itaipava. Querem fazer negócio com uns terrenos que o
Doutor Gaspar tem lá.
Ora, mas quem é esse que lhe fala sobre pessoas e fatos que
também ignora? E você, que sujeito será, para ele? Quem se confunde neste labirinto? Quem brinca nos domínios de Mnemosine?
Se há um engano, um flagrante engano, não deverá ser esclarecido? Se você disser“Meu amigo, olhe, nós estamos aqui almoçando
juntos, mas não sou este que você pensa. Não sou Pedro.” E se ele
perguntar: “Então, quem é você?” Diante desta pergunta, certamente, você não terá resposta. Então, você espera que novos dados
possibilitem a descoberta da charada insólita em eu involuntariamente se inseriu.
O estranho prossegue, sem supor seu desconforto:
- Esta construção do novo shopping center deu um trabalho
danado para muitos amigos nossos. As obras foram embargadas. É.
Três vezes. Agora, está tudo caminhando normalmente. Revogaram
a liminar que estava em vigor. Agora, na semana passada. Torci muito, Pedro, como torci. Um dos sócios do empreendimento é meu
cliente. Você o conhece, Pedro, é o Rodrigues de Lima, aquele cujo
filho estuda teatro e a filha tem uma banda de rock. Ele mesmo.
Mora ali na Gávea, quase vizinho do Medeiros. Boa pessoa e bom
cliente.
- Medeiros. Ah, o Medeiros – você finge lembrar.
- Nosso colega e amigo. Orador da nossa turma.
- Ah ...
- Bem, vamos ao linguado. Parece excelente, como sempre.
E o almoço assim transcorre, com pistas e dados que não lhe
servem ao esclarecimento do mistério. Você responde às perguntas
com monossílabos que aparentemente guardam conexão com o
assunto. O desconhecido tem mais novidades.
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- E aquele caso do Adauto? A intimação veio em nome da exmulher. Ele reagiu; telefonou para o escritório antes das nove horas.
Uma fera. Sabe como é?
Você arrisca um adjetivo qualquer que se encaixe no contexto.
- Terrível.
- Nem fale. Ah, sabe, Pedro, gosto daqui. Há quanto tempo nós
frequentamos o Regghi?
- Já nem lembro?
- Uns oito anos, provavelmente.
- Oito?
- Acho que sim. Porque me lembro que eu ainda não tinha me
separado e a Isabella ainda estava no pré ou no maternal, infantil I,
infantil II, alguma coisa assim. Muitas vezes, a Mônica ligava e me
pedia para ir buscá-la, porque ela não podia deixar o consultório.
Aliás, amigo, a sua afilhada, às vezes pergunta de você .... por que
não tem aparecido.
- Vou aparecer; pode dizer a ela.
Depois da sobremesa, você saca o cartão de crédito, já se preparando para os ritos finais da inusitada refeição. Com alívio, pensa:
é agora. Poderá ver o nome impresso no cartão magnético. Checa
o nome, mas não dá para ler. Parece um idioma desconhecido. Ou
miopia e presbiopia que se sobrepõem.
- Deixe, Pedro, este é por minha conta. Eu é que convidei.
- De modo algum – você insiste. Faço questão. O último você
acertou. Este é meu.
- Então não lembra?
- Tá bom, mas o próximo ...
É sua chance. Pretende desfazer o engano tão logo o garçom
retorne com a nota. Mas, quando você assina, não consegue ler o
valor, nem consegue entender o que assina. Tudo permanece ilegível. Então, e agora? Que é este estranho? E quem é este Pedro que
eu sou?
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O desconhecido se despede, cortês.
- Até a próxima, amigo. Acho que nos veremos na quarta, lá no
Tribunal.
- Na quarta, é?
- Na Sessão Plenária. Aquela sustentação oral ...
Ele se afasta, convicto, lhe deixando novas interrogações.
Você caminha, lentamente, desabotoa o paletó, afrouxa a gravata.
Há uma praça ali à frente. São Paulo, Rio, algum centro de cidade
grande, conversa forense, nada de concreto isso lhe diz. Um banco
e você resolve sentar-se. Investiga o próprio bolso da camisa com as
mãos. Uma carteira sem nome; dinheiro, nenhum cartão de visitas,
mas uma fotografia.
Quem será esta moça, sorrindo? Você retira a foto e olha o verso. Uma dedicatória. E consegue ler perfeitamente. Para o Pedro,
um beijo, Marília. Marília? Mais uma pista inútil. Seria uma esposa?
Namorada? Ou o quê? Ah, agora, sim, um endereço escrito à mão
e em guardanapo. De alguém importante. Ilegível, mas você pergunta a dois ou três pedestres que encontra. Eles vão norteando o
caminho, por ali, por aqui, duas à esquerda, atravesse em frente à
agência do Itaú e é a próxima. E você chega. Espanta-se mais uma
vez. É uma loja. Um loja em que você teria estado?
- Boa tarde. Sou Pedro.
Uma voz ecoa, grave:
- Deixe, Stella, que eu mesmo atendo o Doutor Pedro Paulo.
Como vai, Doutor? Sua encomenda está aqui – diz o senhor, gentilmente, sorrindo e lhe entregando o embrulho.
Você toma o pacote e também sorri, na iminência de desvendar o enigma do dia.
- Quanto lhe devo?
- Nada; o senhor pagou adiantado, quando fez a encomenda,
na terça-feira.
Você caminha com o embrulho nas mãos. Para colher o que
plantou, soprar as letras da tarde. Caminha. Agora, resoluto. Rápido,
mais rápido, pela passarela, pelo túnel. Você transpõe as avenidas.
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Alameda após alameda, essas cinco travessas, mais três ruelas,
você continua, por ali, segue pelos becos invisíveis, sem placas.
No balcão do aeroporto, lhe dão um cartão de embarque e
dizem boa viagem. O nome. Pedro. O sobre nome não está legível.
Mas você embarca. E sobrevoa, a muitos mil pés de altitude. O embrulho é uma parcela de futuro. Você desembarca e pergunta. Aqui
é o Galeão? Cumbica? Santos Dumont? Congonhas? Uma moça de
óculos escuros lhe sorri: O senhor tem bom humor, hein? Piada de
aeroporto!
A bagagem? Não há bagagem. Enquanto os outros aguardam
junto à esteira rolante, você continua a caminhar pelas ruas que
circundam o aeroporto. Atravessa novas avenidas, alamedas, contorna esquinas, e um ímã o conduz a esta nova paisagem lacustre.
Como uma espécie de porto. Ninho, porto, travessia.
Novamente o lago. Tudo é vespertino, agora. Matizes de verde-azul. Você rememora as escamas dos peixes, a bela superfície
das carpas. O alaranjado, a cor de fogo. Olha para os lados. Ninguém
por perto. O embrulho será aberto. Primeiro, o papel. Aparece a caixa, você retira o durex das bordas. Crshshshsh ! Tombam ao chão
mais de cinquenta pequenas bússolas douradas. Você sorri. Toma
uma delas nas mãos. Acaricia a superfície reluzente.
As placas se fixam à esquerda do lago: Vendem-se bússolas. Você descobre o norte. Há uma ideia de água onde você está.
*
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V. História das Mulheres do
Ministério Público Brasileiro
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5.1. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti
Promotora de Justiça

APMP Mulher - Há muito tempo percebemos que existem
poucas mulheres em cargos de liderança no Ministério Público de
São Paulo e em outros Estados. O que a senhora acha de construir
uma cultura de maior participação das mulheres na vida institucional do Ministério Público?
Norma Cavalcanti - Parabenizo a Associação Paulista do
Ministério Público por trazer as mulheres para trabalhar pela consolidação das atribuições e das prerrogativas dos membros do
Ministério Público de uma forma geral. Não é fácil as mulheres assumirem determinados cargos. Fui coordenadora da área criminal
por três anos em 2001, me candidatei em 2005 à presidência da
Associação Baiana do Ministério Público e me reelegi. É necessário se desdobrar para que o exercício das funções seja satisfatório.
Explico. Considerado o aspecto familiar, o exercício das funções é
muito sacrificante, porém, é muito gratificante desempenhá-las.
O trabalho desenvolvido é recompensante, pois você conhece
o Ministério Público de forma plena e também os colegas de sua
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instituição. O choque é que a política institucional é muito dura e
você tem que se fortalecer em todos os sentidos. As críticas muitas
vezes são até destrutivas. Durante esse período eu decidi que gostei da política institucional. Já é uma tradição de nossa associação
de classe que já teve muitas mulheres a exercerem a presidência.
Decidi me candidatar à Procuradora-Geral de Justiça. Embora tenha
vencido a eleição, o governador escolheu o terceiro nome da lista.
Voltei para o terceiro mandato da Associação Baiana do Ministério
Público. Estou afastada da carreira, mas sou Promotora de Justiça
Criminal desde 1999 e, em 2002 assumi cargo da área de tráfico ilícito de entorpecentes. Assumi a Conamp durante o início da PEC
37. Eu poderia citar o ditado: “um milho de pipoca só sabe no que
se transforma depois de passar pelo fogo”.
APMP Mulher - A senhora atribui à desigualdade de gênero o
fato de ter sido a mais votada e não ter sido nomeada?
Norma Cavalcanti - Acredito que não. As pessoas tem medo
do Ministério Público de uma forma geral. Tenho fama de ser corretíssima, tornei a me candidatar à presidência da Associação da
Bahia e fui eleita. Eu incentivo as mulheres a vivenciarem a experiência. Nós mulheres temos coragem e disponibilidade para servir a
instituição e até com mais disciplina do que os homens.
APMP Mulher - A senhora acha que o olhar feminino é diferente?
Norma Cavalcanti - É diferente. Comecei em 2005 a vida associativa e hoje o meu ouvido praticamente é o ouvido masculino.
Dificilmente as colegas se adaptam a esse regime, pois você tem
que largar a casa e ter disponibilidade. Hoje minha filha está com
20 anos, mas não deixa de ser sacrificante para a família. Todavia,
acredito que você deve fazer o que gosta. Devemos mostrar que
somos profissionais tão competentes quanto os colegas homens.
APMP Mulher - Qual a razão para as mulheres não chegarem
aos cargos de liderança?
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Norma Cavalcanti - Em alguns estados já existem
Procuradoras-Gerais de Justiça mulheres. No Ministério Público
vejo que na verdade isso depende mesmo do enfrentamento. Eu
sou determinada, tenho objetivos a alcançar. Quando você trabalha, a classe reconhece o seu mérito. Eu nunca perdi uma eleição.
APMP Mulher - Costuma-se falar que as mulheres são competitivas entre si. Como a senhora vê isso?
Norma Cavalcanti - Não vejo isso. Tenho amigas e amigos
dentro do Ministério Público que votam em mim de olhos fechados.
As mulheres tem que mostrar o seu trabalho, as suas intenções. Eu
digo em campanhas que eu não irei para o Tribunal de Justiça pelo
Quinto Constitucional. Sempre tive o apoio dos colegas homens e
mulheres. Dentro do Ministério Público nunca sofri nenhum tipo de
discriminação. Sou a mais velha de seis filhos. Se eu fosse homem
teria entrado na política mais cedo. Tive a sorte de casar com um
homem que me apoia. O que as mulheres precisam é o comprometimento com a causa. Em qualquer causa que me dedico sempre me
esforço ao máximo. Você ser solidário é cumprir bem as suas obrigações. Eu não vejo desigualdade de gênero dentro do Ministério
Público. Eu não fui escolhida Procuradora-Geral de Justiça depois
do Dia Internacional da Mulher, mas não me abati com isso.
APMP Mulher - A senhora sempre quis ser Promotora de
Justiça?
Norma Cavalcanti - Não. Eu advoguei por dez anos e resolvi
prestar concurso público. Tentei trazer colegas na diretoria para me
sucederem, mas não quiseram por acreditarem que é muito difícil
se doarem tanto como eu.
APMP Mulher - A sua filha apoia o seu trabalho? Vale a pena?
Norma Cavalcanti - A minha filha admira e sou feliz com o
que eu faço. Vejo resultado no meu trabalho, ajudo a minha instituição, auxilio colegas trabalhando pela causa Ministério Público que
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é um dos pilares da República. Eu vi o resultado do meu trabalho
como a derrubada da PEC 37 e, quando falo do assunto se eu não
estou bem no dia tenho vontade de chorar em razão do risco que
corremos de deixar de investigar. Coordenei um trabalho que contou com a participação de todos e tive a sorte de estar naquele momento, naquele lugar para trabalhar. Qualquer uma de nós pode
fazer o que faço. Saiu agora uma mulher de Rondônia da diretoria
e constatei que as mulheres nunca permanecem mais de um mandato. As mulheres dão prioridade à família. Eu tento me desdobrar,
ligo todos os dias para a minha casa e não acredito que haja desequilíbrio em nenhuma esfera (vida pessoal ou profissional).
APMP Mulher - Quais foram os projetos pelos quais a senhora
trabalhou e se sentiu realizada?
Norma Cavalcanti - Eu me sentia muito bem como promotora de Justiça perante o Tribunal do Júri – obtive muito mais condenações do que absolvições. Eu sou “tarefeira” – faço o melhor por
minha instituição onde esteja presente.
APMP Mulher - Quais são os seus hobbies?
Norma Cavalcanti - Meus hobbies são pintura em porcelana
e fazer bolos confeitados.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para as
Promotoras de Justiça?
Norma Cavalcanti - Na nossa carreira não existe diferença entre homem e mulher. Queira fazer júri, atender ao público, participar da vida institucional. Não se pode se esconder sob o manto da
fragilidade da mulher. Eu chego tão cansada em casa que me jogo
em um sofá sem compromisso. É o se doar.
APMP Mulher - A senhora acha que é importante às ações
afirmativas das mulheres?
Norma Cavalcanti - Eu acho. Veja o trabalho de vocês na área
da violência doméstica. A visibilidade da Lei Maria da Penha ajuda
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as mulheres. Não existe lei se a pessoa não quer se apoderar dos
seus direitos. Não é a promotora de Justiça que vai resolver a vida
das vítimas de violência doméstica e familiar. São as mulheres que
precisam tomar decisões. Precisam ter a coragem de sair e agir. Essa
atitude é difícil em qualquer classe social. Existem advogadas que
sofrem agressões e não denunciam porque acreditam estar protegendo a família. Acredito que tal comportamento nos anula como
mulheres. Sou a primeira mulher que cheguei à presidência da
Conamp e reflito sobre o acerto do caminho. As agressões à mulher
possuem várias formas, porém acredito que a minha voz e a determinação de vencer são decisivas. Gostaria de trabalhar nas áreas da
infância, Maria da Penha, mas eu amo a área criminal. Já passei por
quase todas as áreas dentro do Ministério Público, mas o meu perfil
é de Promotora de Justiça Criminal.
APMP Mulher - A senhora acha importante ter mulheres em
bancas de concursos, no Conselho Superior, Órgão Especial?
Norma Cavalcanti - Sim. O empoderamento da mulher é um
caminho sem volta. Estou feliz por ter uma mulher na Associação
Baiana do Ministério Público, mas parece que na Associação Paulista
do Ministério Público nunca houve uma mulher.
APMP Mulher - Por que as mulheres criticam as ações afirmativas?
Norma Cavalcanti - As ações afirmativas são importantes
em um dado momento histórico, mas a nossa sociedade ainda é
machista. Sou indagada se vale a pena a dedicação, considerando
que não terei alteração salarial por isso. No meu segundo mandato
continuarei a trabalhar na consolidação da prerrogativa de homens
e mulheres. Sou apoiada por homens, já que somos vinte e seis homens e apenas duas mulheres. No nordeste sempre existiram presidentes de Associações do Ministério Público mulheres. Vejo que
isso é mais difícil em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.
A proporcionalidade de mulheres é pequena porque a mulher tem
medo de política, de se candidatar a vereadora, deputada. A mu-
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lher, para alcançar determinados cargos, não pode se sentir vítima.
O que nos falta é sair um pouco da zona de conforto. Muitas vezes
as mulheres trabalham mais do que os homens – quando chego em
casa ainda me dedico aos afazeres domésticos. Isso está mudando.
O importante é ter liberdade de atuação. Muitos maridos prendem
as mulheres. Eu não seria feliz em uma gaiola – casei com meu primeiro namorado, mas sou feliz com o que faço.
APMP Mulher - Quais os conselhos que a senhora dá? A senhora sofreu discriminação por ser mulher?
Norma Cavalcanti - Sugiro que a mulher tenha a coragem de
experimentar. O concurso público já deu a igualdade às mulheres.
A disponibilidade para trabalhar pela instituição é o diferencial. A
mulher precisa ocupar os espaços públicos – participar de audiências públicas, etc. Não me lembro de ter sofrido discriminação por
ser mulher, porém “se bater vai levar” – eu enfrento a situação. Eu
tenho meus medos, meus traumas, senão não seria humana. O que
prende as mulheres é a comodidade do conforto. Quando você é
promotora de Justiça não existe conforto.
APMP Mulher - O que faz o seu coração bater mais forte? O
que te deixa mais feliz?
Norma Cavalcanti - A família, no sentido da preocupação
que possuo. O que me deixa mais feliz é alcançar objetivos. Como
sou a única mulher nas presidências nacionais da magistratura e do
Ministério Público procuro reunir as duas carreiras, pois é importante que estas caminhem juntas.
APMP Mulher - Como a senhora vê o diálogo com a sociedade?
Norma Cavalcanti - Temos que respeitar o mandato dado
pelo povo. A população para a qual estou servindo os escolheu. O
diálogo com a sociedade foi o que nos salvou na PEC 37. A nossa sorte é que temos uma instituição de pouquíssima corrupção.
O que me faz mais feliz é liderar homens e mulheres de bem. Nós
temos erros, mas nós colhemos muito mais acertos.
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5.2. Luiza Nagib Eluf

Procuradora de Justiça Aposentada

APMP Mulher - Há muito tempo percebemos que existem
poucas mulheres em cargos de liderança no Ministério Público de
São Paulo e em outros Estados. O que a senhora acha de construir
uma cultura de maior participação das mulheres na vida institucional do Ministério Público?
Luiza Eluf- Acho muito importante valorizar a participação
das mulheres nos MPEs, a fim de que elas não fiquem apenas desenvolvendo suas atividades nos cargos da carreira, mas participem da direção da Instituição. Como é notória a pequena participação de mulheres no Conselho Superior do MP e no Órgão Especial
do Colégio de Procuradores, acredito que seria importante adotar a
política de cotas para mulheres nessas instâncias. Tomando-se, por
exemplo, o MP de São Paulo, verificamos que nunca houve uma
mulher Procuradora-Geral, nem Presidente da APMP. Essa situação
demonstra que as mulheres ainda são propositalmente constrangidas no seu dia a dia de trabalho, pelo simples fato de serem mulheres, e isso lhes tira as forças para almejar algo além do ingresso
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na carreira, arduamente conseguido. Fica evidente o preconceito
com que são tratadas. É certo que os comportamentos machistas
estão diminuindo, mas esse movimento em busca da igualdade de
direitos ainda é muito lento e precisa de políticas afirmativas para
prosperar mais rapidamente.
APMP Mulher– Quais são os projetos que marcaram a sua carreira?
Luiza Eluf -Sempre achei importante atuar politicamente,
além de fazer um bom trabalho nos cargos da carreira. No MP/SP,
fui Coordenadora do CAEX-CRIM, na gestão do PGJ Rodrigo Pinho,
e suplente de Conselheira no CSMP. Essa participação institucional alargou minha visão do MP, e foi por causa dessa atuação interna que compreendi melhor o funcionamento da nossa administração e o papel de cada um de seus membros. Fora da carreira,
exerci vários cargos de indicação política: fui Secretária Nacional
dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça, no governo
Fernando Henrique Cardoso (primeiro mandato, 1995) e, posteriormente, fui Subprefeita da Lapa em São Paulo, na gestão SerraKassab (2007/2008), dentre outros cargos. Fui candidata a deputada federal e a vereadora, em 2010, 2012 e 2014.
Acredito que meu maior desafio, além do MP, foi escrever
meus 7 livros já publicados. Tenho um best-seller, A paixão no banco dos réus, da Ed. Saraiva, 2002, sobre crimes passionais ocorridos no Brasil, que já vendeu mais de cem mil exemplares. Recebi
prêmios por causa desse trabalho. Meu livro sobre crimes sexuais,
publicado em 1999, pela Ed Jurídica Brasileira, tem mais de duas
mil páginas e sua primeira edição, com 4 mil exemplares, foi inteiramente vendida logo após o lançamento. Esse livro encontra-se
esgotado. Ainda farei sua atualização, após a reforma penal em
gestação no Congresso, no atual momento. Participei da Comissão
de Reforma do Código Penal instituída pelo Ministério da Justiça
em 1991, presidida pelo Min. Evandro Lins e Silva, e fui a única mulher dentre seus 11 membros. O trabalho dessa primeira Comissão

							

As Especialistas 309

não vingou. Posteriormente, em 2011, outra Comissão de Reforma
Penal foi criada pelo Senado e desta, também, tive a honra de participar como membro efetivo. Na época, fomos nomeados pelo
Presidente do Senado José Sarney e a Comissão foi presidida pelo
Ministro Gilson Dipp, do STJ. É esse projeto que se encontra, agora,
em tramitação.
APMP Mulher- Costuma-se falar que as mulheres são competitivas entre si. Como a senhora vê isso?
Luiza Eluf - Todos os seres humanos são competitivos entre
si. Como as mulheres são humanas (até prova em contrário...) são
competitivas. No entanto, é preciso dosar essa competição, para
que não se transforme em algo autodestrutivo. Os setores discriminados da população precisam ao menos tentar evitar o exagero na
competição, em nome de uma causa maior que beneficiará a todos
(as). Na verdade, o que nos falta é uma visão de mundo que esteja
acima das disputas individuais, pois a união faz a força.
APMP Mulher – A senhora sempre quis ser promotora de
Justiça?
Luiza Eluf - Não desde que nasci... rsrsrs. Na verdade, antes
de entrar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu fiz
um ano de Física na PUC. Pensava em ser astrofísica, tinha muito
interesse em astronomia. Desisti dessa carreira quando percebi que
não teria campo no Brasil. Teria de mudar de país e eu nunca quis
morar no exterior. Então, meu pai que era advogado apaixonado
pela profissão, me encorajou a estudar direito e eu mudei de área.
Quando me formei, já queria ser do Ministério Público, mas todos
me diziam que seria muito difícil por eu ser mulher. Acredito que
o importante na vida é lutar, é não desistir diante das dificuldades.
APMP Mulher - Quais foram os projetos pelos quais a senhora trabalhou e se sentiu realizada?
Luiza Eluf - Ser membro do Ministério Público. Isso foi o mais
importante em minha vida profissional, ao menos até o momento.
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APMP Mulher - Quais são os seus hobbies?
Luiza Eluf - Gosto de jardinagem, de joalheria, de ler e de escrever livros e artigos para jornais. Sou militante ambiental com unhas
e dentes. Atualmente, sou presidente nacional da ONG Ambiental
“Instituto de Águas do Brasil” - INAGUAS, que luta pela preservação
e despoluição dos recursos hídricos, e sou também embaixadora
da ONG “Trata Brasil”, que luta pelo saneamento básico (com muito
sucesso, aliás). Sou, também, presidente da Associação de Amigos e
Moradores do Alto da Lapa e Bela Aliança - ASSAMPALBA, ONG que
luta pela preservação dos dois bairros verdes paulistanos retromencionados. Talvez tudo isso não se encaixa exatamente na categoria
“hobbie” porque me dá muito trabalho, então, esclareço que o que
gosto mesmo de fazer nas horas vagas é ir à praia. A praia é tudo de
bom para mim.
APMP Mulher - Quais conselhos a senhora daria para as promotoras de Justiça?
Luiza Eluf - Não se deixem intimidar pelo machismo, não se
sintam menos importantes do que os colegas homens, participem
da administração de nossa Instituição, sejam guerreiras nos autos e
fora deles também.
APMP Mulher - A senhora acha que são importantes as ações
afirmativas visando a equidade de gênero? Qual a sua opinião no
tocante a adoção de medidas que garantam a igualdade de oportunidades, dentro e fora do Ministério Público?
Luiza Eluf- Sim, as ações afirmativas são de grande valia para
promover os direitos constitucionais da mulher. O Brasil é um país
de tradição machista, as mulheres são massacradas desde a infância. As que conseguem escapar da terrível repressão sexual, profissional, moral, familiar e patrimonial têm que agir em defesa de
todas, principalmente daquelas que foram irremediavelmente esmagadas. As ações afirmativas, as cotas, precisam se intensificar
para que possamos acelerar o processo de libertação integral da
população feminina, que ainda está distante.
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APMP Mulher - A senhora acha importante ter mulheres em
bancas de concursos, no conselho superior e no órgão especial?
Luiza Eluf - Considero indispensável a presença de mulheres
em banca de concurso. Temos visto que, em algumas bancas, o MP
não escolheu nenhuma mulher e, em certos casos, foi a AOB/SP que
acabou suprindo a falha indicando uma mulher para integrar a banca de concurso. Mas deveria ser uma regra na carreira: nenhum concurso sem ao menos uma mulher na banca. Quanto ao Conselho
Superior e ao Órgão Especial, sou a favor de cota de um terço para
mulheres.
APMP Mulher - O que faz o seu coração bater mais forte? O
que te deixa mais feliz?
Luiza Eluf - Estar em família, com meu marido, filhos e netos,
com minha mãe e meus irmãos, sobrinhos, amigos. Costumo fazer
o Natal sempre em minha casa e recebo todos os parentes; nos finais de semana, convido a família para o almoço. Minha mãe e meu
pai (este já falecido) foram os responsáveis por eu ser o que sou e,
sem modéstia, acho que sou muita coisa. Nem sei como dou conta
de tanto trabalho, nunca tenho folga, ultimamente venho concorrendo às eleições para deputada federal e vereadora, é tudo muito
difícil, mas estou bem assim. Consigo tirar férias e fazer passeios
ecológicos, encontrar os colegas nos eventos da APMP e da OAB/
SP, ter amigas do coração com quem me encontro regularmente,
conversar e desfrutar dos pequenos e preciosos momentos da vida.
Já está bom demais.
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5.3. Maria Julia Kaial Cury*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - A Diretoria da Mulher visa incrementar a
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro da
instituição. Dentro desta perspectiva, perguntamos: o que é, no seu
ponto de vista, ser “mulher-promotora de Justiça” e “promotora de
Justiça-mulher”?
Maria Julia Kaial Cury - Gostaria, por primeiro, de agradecer à
APMP pela oportunidade de ser entrevistada, relatando um pouco
de minha trajetória de vida. Parabéns pela iniciativa. Respondendo
à pergunta, eu vejo a atuação da “mulher-promotora de Justiça” e
“promotora de Justiça-mulher” como um grande desafio. Todas nós
constatamos diariamente, que o nosso ambiente de trabalho é predominantemente masculino. Procuro atuar dentro deste ambiente
enfatizando a importância da sensibilidade feminina também no
exercício de sua função. Certas soluções ou caminhos a serem adotados somente são percebidos com a sensibilidade de uma mulher.
Para mim, esta sensibilidade é essencial para a realização da justiça.
Quando eu estudava para o concurso, eu era recém-divorciada e
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tinha dois filhos, em cuja companhia eu percorri todo o longo período de preparação para o concurso (no meu caso, cinco anos ininterruptos). Durante este período, já realizada como mulher e mãe,
pude perceber o quanto isso poderia converter-se em uma bussola adequada ao desenvolvimento do meu trabalho no Ministério
Público, já que o perfil constitucional da instituição contempla atribuições relativas à proteção de direitos vitais às pessoas, às famílias
e de grupos sociais vulneráveis. Ser mulher e promotora de Justiça,
portanto, é para mim um imenso privilegio, pois posso transportar
para o meu cotidiano profissional toda experiência e sensibilidade
femininas, que me auxiliam de uma maneira decisiva na compreensão da relevância da atuação funcional em prol da transformação
da realizada nas localidades em que atuo, objetivo considerado por
mim como fundamental sob o prisma institucional, inclusive.
APMP Mulher - No âmbito privado, ainda não é unanimidade,
mas há uma tendência forte à adoção de ações afirmativas como
estímulo de equidade de gênero. Dentro do Ministério Público,
apesar de muitos não enxergarem a discriminação em razão do gênero feminino, a representatividade nos Órgãos da Administração
Superior ainda não é paritária, apesar de possuirmos colegas igualmente capacitadas e competentes. O que a senhora acha que ocasiona isso? A senhora concorda que temos que adotar ações afirmativas na instituição, ações que estimulem a igualdade de gênero?
Maria Julia Kaial Cury - A história institucional, realmente,
não testemunha em favor das mulheres, as quais têm, com firmeza
e determinação, cumprido a missão institucional com brio e competência. Os órgãos superiores, de fato, apresentam composições
sucessivamente mascadas por predominância masculina. Hoje,
felizmente, há pelo menos consciência aflorada sobre isso, inclusive de modo geral na carreira, pois também nossos colegas têm se
preocupado um tanto mais com essa questão. Pode-se comemorar
esse fato, pelo menos, além de outros, tais como o surgimento de
uma candidatura feminina ao cargo de procurador-geral de Justiça
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(PGJ), a realidade da presença de uma competente colega no cargo de vice-corregedora, além da presença cada vez mais saliente
de colegas nossas nos órgãos colegiados. Quanto à ação afirmativa,
com reserva de cotas para cargos da administração superior, por
exemplo, me parece uma ideia interessante, embora ainda não tenha opinião formada a respeito, apenas entendo que uma hipótese
dessa natureza requereria uma discussão mais ampla, o que talvez
fosse muito bom.
APMP Mulher - Desde que criamos a APMP Mulher, vemos
que as mulheres não participam ativamente da vida institucional.
O que a senhora sugere para estimular procuradoras de Justiça e
promotoras de Justiça a participarem mais ativamente da vida institucional do Ministério Público?
Maria Julia Kaial Cury - Participar da vida institucional pode
dar-se de diversas formas. Como Associação de Classe, penso que
deveríamos nos preocupar mais com as colegas que estão atuando
em comarcar muito distantes da capital, sem estrutura. Poderíamos
pensar em alguma forma de estar junto delas, compartilhando as
dificuldades. Acho também que uma interação entre a primeira e a
segunda instancia seria fundamental. Alias, esse canal aberto pela
APMP já tem se mostrado um caminho muito bom para a conquista
desse objetivo.
APMP Mulher - Quais são os projetos que marcaram a sua carreira?
Maria Julia Kaial Cury - Em minha comarca inicial, Vargem
Grande Paulista, a Promotoria é única. Trabalhei lá por quatro anos
e percebi como é importante a atuação da sociedade civil no desempenho de nossa função. Eu sempre recebia muitas reclamações
acerca da atuação das denominadas Comunidades Terapêuticas e
foi com a participação da vigilância sanitária e do Conselho Regional
de Medicina que conseguimos fechar duas clínicas irregulares da cidade que cometiam atrocidades com os internos. Certa vez fizemos
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uma visita de inspeção em uma delas e acabamos prendendo em
flagrante os dirigentes do local. Em contato telefônico direto com o
presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM) e com a ajuda
do juiz de Vargem Grande Paulista e do Secretário de Saúde, montamos um consultório médico no Fórum, exatamente na sala de
audiências, e submetemos cada um dos internos a uma avaliação
médica, culminando com o retorno de vários deles para suas casas.
Foi um trabalho muito difícil, mas gratificante.
APMP Mulher - Quais são os seus hobbies?
Maria Julia Kaial Cury - Eu gosto muito de música, mas minha paixão é a fotografia. Dedico meu tempo livre para assistir concertos, tirar muitas fotos e depois, recordar destes momentos registrados.

* Maria Julia Kaial Cury formou-se em Direito no ano de 1989, graduando-se pela
Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Exerceu a advocacia durante o
período de 1990 a 2002, tendo atuado também como advogada inclusive junto ao
Tribunal Eclesiástico de São Paulo. Depois, estimulada pelo trabalho desenvolvido por
seu pai então Procurador de Justiça no Estado de São Paulo em prol das crianças e
adolescentes, decidiu abandonar a advocacia e preparar-se para exercer as funções de
Promotora de Justiça. Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
em 2007.
Atuou como Promotora de Justiça Substituta por aproximadamente quatro anos,
junto à circunscrição de Mogi das Cruzes. Foi promotora de Justiça em Vargem
Grande Paulista por quatro anos, sua comarca inicial, exercendo atualmente suas
funções junto a 3ª Promotoria de Justiça de Itapecerica da Serra.
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5.4. Isabella Ripoli Martins*
Procuradora de Justiça

APMP Mulher -O que é, dentro de seu ponto de vista, ser
“Mulher Procuradora de Justiça” e “Procuradora de Justiça Mulher”?
Isabella -Inicialmente, agradeço ao convite que me foi gentilmente feito pela APMP Mulher, parabenizando-a pela iniciativa e
pela oportunidade de registrar um pouco da minha história pessoal
dentro da instituição. Tenho a dizer que, enquanto integrante do
Ministério Público, atualmente Procuradora de Justiça, não senti entraves no concurso de ingresso na instituição, tendo sido aprovada,
recém-saída dos bancos da Faculdade, quando ainda contava com
vinte e três anos de idade, parecendo-me que naquela oportunidade, tive igualdade de oportunidades com tantos outros valorosos
colegas, mesmo em considerando que a Banca Examinadora era exclusivamente formada por homens. Durante a carreira, sempre encontrei as portas abertas para minha atuação e evolução funcional,
de tal sorte que ser Promotora Mulher não me acarretou maiores
dificuldades, nem me cerceou convites. Do ponto de vista pessoal, como mulher Promotora, tenho o privilégio de ser casada com
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um colega da carreira (Arual Martins), e dessa forma, sempre pude
contar com o incentivo de meu marido tanto quanto à profissão
quanto também com as lides domésticas, dividindo, na medida do
possível, as atribuições do dia a dia. Quanto à criação e educação de
minhas duas filhas, atualmente jovens adultas, assumi, por vontade própria, mais atribuições, para o exercício mais pleno de minha
maternidade, nesse sentido fazendo algumas opções pessoais que
me direcionaram no atendimento das necessidades delas, inclusive
quanto a locais de trabalho, sem que isso constitua nenhum peso
pessoal, porque foram opções seguras, feitas no momento certo,
buscando equilíbrio de funções e sem nunca deixar de lado minha
dedicação profissional, ainda que abrindo mão de algumas oportunidades. Mas tenho aqui uma observação a fazer a respeito da
circunstância de ser casada com um Promotor de Justiça, há uma
certa tendência da instituição, como aliás, na sociedade, de enxergar os casais de uma maneira simbiótica, inclusive quanto a posicionamentos institucionais importantes ou posturas pessoais, o
que constitui um equívoco a ser combatido.
APMP Mulher -No âmbito privado, ainda não é unanimidade,
mas há uma tendência forte à adoção de ações afirmativas como
estímulo de equidade de gênero. Dentro do Ministério Público,
apesar de muitos não enxergarem a discriminação em razão do gênero feminino, a representatividade nos Órgãos de Administração
Superior anda não é paritária, apesar de possuirmos colegas igualmente capacitadas e competentes. O que a Senhora acha disso?
Isabella - Dentro do Ministério Público, até bem pouco tempo, o menor número de mulheres nos Órgãos Superiores decorria
da própria evolução da carreira, tendo em vista que por um longo
tempo, ressalvado lapso, até meados da década de 80, a aprovação
das mulheres no concurso de ingresso foi em número muito menor
do que dos homens, por questões várias, quer pelo menor número de formandas, quer por um afunilamento presente na seleção
das candidatas, tendo por razão, sem sombra de dúvida, a questão
do gênero. Ainda hoje somos minoria na instituição. Também pela

							

As Especialistas

319

dupla jornada de trabalho, por vezes as mulheres não têm oportunidade de buscar espaços de maior comando na instituição, lançando-se tardiamente na política institucional, com os filhos já adultos.
Atualmente, chama a atenção o fato de que, na última eleição para
o Conselho Superior, as três valorosas candidatas que concorreram
ao pleito não alcançaram o número de votos suficientes para o
cargo. As razões desse resultado, muito provavelmente, decorrem
de circunstâncias ligadas à desigualdade de gênero, o que seria
conveniente pesquisar. Haveria um viés discriminatório dentro da
instituição, exigindo ainda dessas mulheres um esforço maior na
eleição? Ou foi uma questão ocasional e fortuita? Pela primeira vez
na eleição da Procuradoria - Geral de Justiça tivemos uma candidata mulher concorrendo. A paridade ainda não existe, e cabe a nós
buscá-la, de forma proativa.
APMP Mulher -A senhora concorda que temos que adotar
ações afirmativas na instituição, ações que estimulem a igualdade
de gêneros? A Senhora é favorável à adoção de instrumentos de
igualdade de oportunidades . Qual a sua posição a respeito das medidas de participação equilibrada?
Isabella - Influenciada pela minha própria história dentro da
instituição, não vejo a necessidade de adoção de ações afirmativas que estimulem a igualdade de gêneros, ainda que essas ações
sejam imprescindíveis em outros campos da sociedade. Aqui não
há discriminação salarial, comum na esfera privada, o que constitui uma das grandes barreiras à mulher no competitivo mercado
de trabalho. Nem demissões indiretamente motivadas pela gestação e licença maternidade. Além disso, porque me parece que as
Promotoras de Justiça atuam hoje com um grau de igualdade inimaginável em relação às precursoras da instituição, encaminhadas
para áreas que eram tidas como mais afeitas à mulher, como da
infância, ou do então chamado “direito do menor”, conforme bem
narra a Dra. Zuleika Sucupira. Hoje, a área de atuação é livremente
escolhida pela Promotora de Justiça, de acordo com os concursos
que se sucedem, sem que esteja permeada a sua capacidade para
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um ou outra atividade pelo gênero, e somente pela escolha e aptidão pessoal. Por fim, porque as Promotoras de Justiça são altamente gabaritadas, e dispõem de combatividade suficiente e de
canais para a cessação de eventuais discriminações de gênero, que
podem surgir em cargos de maior visibilidade. A participação equilibrada virá de forma irreversível dentro da instituição, na medida
em que cada vez mais as promotoras participem de forma ativa na
vida institucional, o que parece ser uma tendência irreversível.
APMP Mulher -Quais são os projetos que marcaram a sua carreira?
Isabella - Durante toda a minha vida profissional, sempre
me dediquei, com exclusividade, às funções institucionais, sem
qualquer afastamento da atividade fim. Desde o concurso, me vi
atraída pela área cível, para onde direcionei minha carreira a partir da então Terceira Entrância. Tive a honra de ser designada na
Promotoria de Justiça de Interesses Difusos da Infância e Juventude
da Capital, quando de sua implantação, mas minha passagem foi
breve. Na verdade, na Capital, fui literalmente fisgada pela área da
família e sucessões, pela qual sou apaixonada, e na qual trabalho
há cerca de vinte e três anos, mantendo-me na matéria inclusive
na Procuradoria de Justiça Cível, para a qual fui promovida recentemente. Acho relevantes as funções na área de família, notadamente
no que concerne aos que, pela condição de menoridade ou adoecimento (curatelados) são alvo de sérias disputas, e não dispõem de
voz própria. Na Promotoria de Justiça Cível de Santo Amaro, da qual
fui titular, coparticipei da criação, ao lado da colega Mônica Lodder,
que foi a principal idealizadora, da implantação e da coordenação
do Projeto de Mediação para Idosos em situação de vulnerabilidade pessoal, com inspiração no Projeto Cantareira de Santana (da
área criminal), fruto do curso de mediação que frequentamos na
Escola do Ministério Público. O projeto continua em pleno funcionamento, e vez ou outra ainda colaboro em sua divulgação externa,
a convite, mesmo afastada dele em razão da promoção à Segunda
Instância. Como norte pessoal, sempre busquei atender bem ao pú-
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blico que se apresentou em meu gabinete, porque sei quão longo
é o caminho que é percorrido pelos mais humildes até chegar as
nossas portas e reconheço que inúmeras podem ser as aflições das
pessoas, mesmo em problemas que podem parecer menores. Por
fim, sempre tive como meta atuar de forma humilde e da melhor
forma possível, em busca do alcance da pacificação dos conflitos
familiares e da paz social como um todo.
APMP Mulher -Quais são os seus hobbies?
Isabella - A leitura sempre foi o meu principal hobby e um
grande propulsor de conhecimentos, que facilitou os meus estudos
e minha ascensão profissional, fruto do grande incentivo de minha
mãe, que incessantemente buscava livros na biblioteca municipal
de meu bairro para que eu pudesse ler, e me indicava livros que
foram do acervo pessoal de minha avó materna, verdadeiras preciosidades. Os livros ainda são o meu fascínio pessoal, embora nem
sempre possa me dedicar a eles, fora dos períodos de férias, pelas
múltiplas funções que tenho e porque meu trabalho é, afinal de
contas, de leitura incessante. Dedico a maior parte do meu tempo de lazer à minha família, ao convívio com meu marido, minhas
filhas e aos meus pais. Frequento um grupo de estudos formado
por amigos, que semestralmente elege um tema, com aulas noturnas quinzenais, passando por cinema, arte, história, literatura, entre
outros. Além disso, pratico natação rotineiramente, três vezes por
semana, há muitos anos, para relaxar e para manter a saúde.

* Formada em Direito em 1987, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo, em outubro de 1988, como
substituta na Comarca de São Bernardo do Campo. Titular das Promotorias de Justiça
Distrital de Peruíbe, de Taboão da Serra e São Caetano do Sul, chegou à Capital como
designada em 1992, quando então atuou nas Promotorias de Família da Capital, nas
Promotorias de Justiça Cível de Santo Amaro e do Jabaquara, e na Promotoria de
Justiça de Interesses Difusos da Infância e Juventude, em 1996. Em outubro de 1997,
até junho de 2015, foi então titular da Promotoria de Justiça de Santo Amaro. Em julho
de 2015 foi promovida para a Procuradoria de Justiça Cível.
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5.5. Juliana Beschorner Coelho*
Promotora de Justiça

APMP Mulher -Há muito tempo percebemos que existem
poucas mulheres em cargos de liderança no Ministério Público de
São Paulo e em outros estados. O que a senhora acha de construir
uma cultura de maior participação das mulheres na vida institucional do Ministério Público?
Juliana Coelho -De fato, a participação de mulheres em cargos de liderança no âmbito do Ministério Público ainda é tímida e
destoa da atuação dos nossos colegas homens. A diferença reflete,
ao meu ver, o aumento paulatino – mas recente – de mulheres aprovadas em concursos de ingresso na carreira, o resquício de características próprias da sociedade brasileira, que é machista, e, ainda, o
desinteresse das mulheres em fazê-lo, pois é inegável quão desafiadora e árdua é a dupla jornada de trabalho. Para aquelas que, além
de enfrentar o ritmo diário de trabalho em seus gabinetes, de lidar
com os desafios rotineiros para cumprir suas incontáveis responsabilidades profissionais, dedicam-se aos companheiros e filhos,
seja organizando e gerenciando questões da casa, mas também, e
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principalmente, dedicando-se a eles, no que diz respeito à qualidade da convivência diária, sentem receio de assumir atribuições
inerentes aos postos de liderança-chefia. A possibilidade de novos
compromissos afastarem-nas do convívio familiar, em especial dos
filhos, inibí-las de participar mais ativamente da vida institucional e,
consequentemente, de se disporem a ocupar cargos de liderança.
Quando ingressei no Ministério Público, há cinco anos, tinha a sensação de ter condições de fazer quase tudo. Enquanto promotora
substituta, em decorrência de designações sobrecarregadas, trabalhava de segunda a segunda, ou seja, meu tempo era dedicado
quase que integralmente à promotoria de Justiça. Hoje, depois de
casar e de estar grávida do meu primeiro filho, minha visão e as
minhas necessidades mudaram. Encontrar o equilíbrio para conseguir realizar todas as atividades não é fácil e, muitas vezes, sinto-me
angustiada em saber se conseguirei ser uma boa profissional-companheira-mãe. Assim, tendo em vista que a constatação indicada
no questionamento da APMP é decorrência de diversos fatores, ao
menos na minha ótica, creio que a construção de cultura voltada à
maior participação das mulheres na vida institucional é relevante
para a modificação do cenário atual, especialmente no que diz respeito à existência de estímulos para tanto. Os mecanismos a serem
utilizados deverão, no meu sentir, ser elaborados a partir de sugestões das próprias colegas, as quais, diante de suas experiências pessoais, poderão indicar concretamente o que seria necessário para
se animarem a participar mais ativamente da vida institucional.
APMP Mulher – Quais são os projetos que marcaram a sua
carreira?
Juliana Coelho -Ingressei no Ministério Público em 2011 e
tenho plena consciência (e expectativa) que muito tenho a fazer
pela sociedade, seja com o desenvolvimento de projetos, seja com
a atuação no dia-a-dia. Contudo, na Comarca de Maracaí, situada na
região oeste do Estado de São Paulo, marcou-me a experiência rea-

							

As Especialistas

325

lizada ao longo de dois anos, que já era desenvolvida pelo promotor de Justiça que me antecedeu, Dr. Leonardo Augusto Gonçalves.
Mensalmente reunia-me com profissionais que compunham a rede
municipal de serviços, como secretários de Saúde e de Assistência
Social, CRAS, Conselheiros Tutelares, diretores de escola, entre outros, além da assistente social do Poder Judiciário, quando eram
trazidos problemas atuais de crianças e adolescentes em possível
situação de risco, de vulnerabilidade social. Todos, juntos e articulados, debatiam como determinado setor do município atuaria, de
sorte que se evitava o envio de ofícios e o aguardo de respostas. Ou
seja, as soluções eram obtidas sem entraves burocráticos, além de
os participantes envolverem-se ativamente na busca de medidas
capazes de contornar os problemas apresentados, dentro, é claro,
do âmbito de suas atribuições e responsabilidades. A troca de informações com estes profissionais foi enriquecedora e o projeto contribuiu para a resolução de problemas locais da população infantojuvenil.
APMP Mulher – Costuma-se falar que as mulheres são competitivas entre si. Como a senhora vê isso?
Juliana Coelho -Apesar de a assertiva ser muito conhecida
e estar vinculada à insegurança da mulher, não acredito, genuinamente, que sejamos mais competitivas entre nós do que em relação
aos homens. Penso que para atingirmos nossos objetivos, pessoais
e profissionais, posicionamo-nos de modo a alcançá-los, ou seja,
com determinação e obstinação, mas com a mesma intensidade no
tocante às mulheres e aos homens que se encontram na mesma
situação ou almejam a mesma meta que nós. Atribuo tal posicionamento ao próprio perfil das mulheres na sociedade atual, na medida em que estudam, estão inseridas no mercado de trabalho e
buscam, ainda, por equiparação salarial com seus colegas homens,
bem como ocupar cargos de chefia e liderança, especialmente no
setor privado. Assim, considerando que seu papel é múltiplo atu-
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almente, não acredito que a competitividade entre mulheres seja
mais expressiva do que entre mulheres e homens.
APMP Mulher – A senhora sempre quis ser promotora de
Justiça?
Juliana Coelho -No quinto semestre da faculdade de Direito,
iniciei estágio na promotoria de Justiça criminal de Porto Alegre,
experiência que me proporcionou conhecer e vivenciar a atuação
do Ministério Público em referida área. Os dois anos e seis meses de
estágio despertaram em mim verdadeiro fascínio pela atuação do
promotor de Justiça, o que foi confirmado quando passei a trabalhar como assessora jurídica no Ministério Público do Rio Grande do
Sul. Identifiquei-me completamente com a profissão. Assim, sempre desejei ser promotora de Justiça, tanto que me dispus a deixar
minha cidade natal, familiares e amigos para realizar meu sonho
profissional, vindo a integrar o quadro de promotores de Justiça do
Estado de São Paulo em março de 2011.
APMP Mulher – Quais foram os projetos pelos quais a senhora trabalhou e se sentiu realizada?
Juliana Coelho -Me senti realizada profissionalmente na comarca de Maracaí, quando houve a municipalização do serviço de
acolhimento institucional, por meio da celebração de termo de
ajustamento de conduta com o município de Maracaí, ocorrida no
bojo de inquérito civil, no qual houve a atuação do NAT (Núcleo
de Assessoria Técnica Psicossocial). A situação anterior era preocupante, com visíveis violações a direitos individuais indisponíveis das
crianças e adolescentes que se encontravam acolhidos. A exposição
da problemática e sensibilização do gestor quanto à precariedade
e à insuficiência do serviço desenvolvido por meio de associação
privada, que recebia subvenção para tanto, trouxe-me profunda
sensação de recompensa pelo trabalho realizado. Como permaneci na Comarca por quase quatro anos, pude presenciar, passada a
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fase inicial de adaptação do município de Maracaí, o incremento
da qualidade do serviço de acolhimento institucional, com melhora
significativa na rotina e no desenvolvimento das crianças e adolescentes acolhidos. No meu tempo livre, tenho prazer em realizar atividades físicas ao ar livre e assistir bons filmes.
APMP Mulher –Quais conselhos a senhora daria às promotoras de Justiça?
Juliana Coelho -Não sei se tenho experiência profissional
suficiente para dar conselhos para as colegas. De qualquer forma,
atrevo-me a afirmar, mesmo diante do volume invencível de trabalho, em especial nas promotorias cumulativas, ser imprescindível
nossa atuação atenta (na perspectiva humana da palavra) e não robotizada, situação não incomum, já que precisamos por fim ao expediente, pois temos nossas responsabilidades. Cada processo tem
uma história particular, tem um problema vivenciado por alguém,
o que ganha relevância em razão dos feitos em que atuamos, haja
vista o atual perfil constitucional do Ministério Público. Precisamos
ser práticos e eficientes, mas entendo salutar não perder o olhar
humano quando somos chamados a falar, seja nos processos, seja
no atendimento ao público.
APMP Mulher – A senhora acha que são importantes as ações
afirmativas visando a equidade de gênero? Qual a sua opinião no
tocante a adoção de medidas que garantam a igualdade de oportunidades, dentro e fora do Ministério Público?
Juliana Coelho –Entendo importante a adoção de ações afirmativas visando a equidade de gênero no âmbito privado, pois
neste setor as disparidades entre mulheres e homens são mais
sensíveis e mais difíceis de serem contornadas. A diferença salarial,
o perfil dos ocupantes de cargos de chefia, a contratação da mulher ainda estar vinculada a todas as consequências de um possível
afastamento em razão da maternidade e a modificação recente do
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perfil da mulher na sociedade (que hoje exerce seu direito de voto
sem restrição, que estuda e está, cada dia mais inserida no mercado de trabalho) ensejam a adoção de ações impositivas ou, ao
menos, a criação de incentivos para igualar as condições de oportunidade entre os gêneros. A diferença entre eles ainda é perceptível
de forma considerável. Por outro lado, no âmbito público, inclusive
no Ministério Público, penso que, em decorrência de o ingresso na
carreira ocorrer por critério objetivo - mérito, - ações afirmativas são
desnecessárias, ainda que os cargos de liderança sejam ocupados
massivamente por homens. Acredito que com o crescente número
de membros-mulheres, estas, por mérito e competência, irão, paulatinamente, participar da composição dos Órgãos Superiores da
Administração.
APMP Mulher – A senhora acha importante ter mulheres em
bancas de concursos, no Conselho Superior e no Órgão Especial?
Juliana Coelho –Entendo importante a participação das mulheres nas bancas examinadoras de concurso, no Conselho Superior
do Ministério Público e nos Órgãos Superiores da Administração,
porque vislumbro positiva a composição paritária deles, justamente pela possibilidade de assumirem perfil marcado pelas peculiaridades próprias de homens e de mulheres, o que reflete as características dos membros que o compõem ou que pretendem compôlos, além de ir ao encontro das recentes conquistas das mulheres,
as quais, mesmo inseridas em sociedade com resquícios machistas,
cada vez mais se destacam e ocupam postos de chefia e de liderança.
APMP Mulher -O que faz o seu coração bater mais forte? O
que te deixa mais feliz?
Juliana Coelho –Meu coração bate mais forte quando o trabalho realizado alcança a meta visada, especialmente quando a atuação volta-se à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade,
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de risco. Acompanhar e presenciar o retorno de crianças acolhidas
para a família natural ou obter medicamentos-procedimentos cirúrgicos, judicialmente, em favor de pessoas, muitas vezes, desinformadas, que sequer têm conhecimento de seus direitos como cidadão, que estão excluídas por completo da sociedade, são estímulos,
verdadeiras injeções de ânimo para prosseguir, e me deixam feliz
profissionalmente.

* Juliana Beschorner Coelho é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC) em 2007; Pós-Graduada em Direito
Penal e Processual Penal pela Universidade de Santa Cruz do Sul em 2009; Ingresso
no Ministério Público do Estado de São Paulo em 2011, no 87 concurso. Promotora de
Justiça titular nas comarcas de Maracaí e de Ribeirão Bonito.
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5.6. Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira*

Promotora de Justiça

APMP Mulher - Há muito tempo percebemos que existem
poucas mulheres em cargos de liderança no Ministério Público de
São Paulo e em outros Estados. O que a senhora acha de construir
uma cultura de maior participação das mulheres na vida institucional do Ministério Público?
Neiva - Construir uma cultura de maior participação da mulher no Ministério Público é algo que faz parte de uma cultura ainda
maior, mais abrangente, na qual as mulheres passariam a ter participação em outras áreas, como política, economia, educação, etc.
É sabido que as mulheres, de um modo geral, são mais ocupadas
com outros afazeres familiares, mas que não as tornam menos qualificadas para quaisquer funções. Hoje a mulher está presente na
política e também ocupa cargos em importantes setores da administração pública e na iniciativa privada. Certamente, a participação das mulheres na vida institucional do Ministério Público deve
ser incentivada e apoiada, inclusive em cargos de chefia, pois nós,
mulheres, temos todas as características para ocupar quaisquer car-
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gos. Exemplo disso foram as últimas eleições para Procurador Geral,
quando uma mulher foi candidata ao mais alto posto do Ministério
Público Estadual.
APMP Mulher - Quais são os projetos que marcaram sua carreira?
Neiva - Meu projeto profissional, em um contexto amplo, foi
sempre trabalhar em prol da sociedade dentro da estrita legalidade; nessas mais de duas décadas que exerço minhas funções, sempre trabalhei de forma serena e com responsabilidade nas variadas
áreas em que atuei. Afora essas atividades e acreditando que a educação é primordial, marcou-me muito, também, a participação, em
escolas públicas, proferindo palestras, na tentativa de conscientização dos alunos quanto aos direitos e deveres dos cidadãos, mostrando o papel fundamental do Ministério Público na vida em sociedade. Acrescento, ainda, aos estudantes, o meu e outros exemplos de vida, os quais mostram que o estudo e a perseverança são o
caminho para o sucesso profissional em qualquer área.
APMP Mulher - costuma-se falar que as mulheres são competitivas entre si. Como a senhora vê isso?
Neiva - A competitividade pode ser positiva, quando nos aprimoramos e isso tem reflexo em muitos aspectos de nossa vida. Nós
mulheres, em linhas gerais, somos sim competitivas. Faz parte da
natureza feminina. A competitividade nos leva à aceitação de novas
ideias, gerando resultados muito positivos.
APMP Mulher - A senhora sempre quis ser Promotora de
Justiça?
Neiva - Não posso afirmar que sempre quis ser Promotora.
Minha decisão pelo Direito aconteceu em razão de ter acompanhado as atividades de meu pai, que era advogado. Já na faculdade, tive a oportunidade de estagiar, em minha cidade natal,
Lençóis Paulista, com uma brilhante Promotora de Justiça, a qual,
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para mim, foi responsável pelos primeiros ensinamentos sobre o
Ministério Público. Depois de formada, trabalhei juntamente com
meu pai, advogando, e essas experiências proporcionaram-me conhecer de perto as funções do advogado, do promotor e do juiz de
direito, me dando suporte para decidir, seguramente, pela carreira
de Promotor de Justiça. Com vinte e três anos de idade fui aprovada
como Promotora de Justiça no Estado do Tocantins e mais tarde,
aos vinte e quatro anos, veio a aprovação no Concurso do Ministério
Público Paulista, onde atuo até os dias atuais.
APMP Mulher - Quais são os seus hobbies?
Neiva - Tenho dois hobbies principais. Um é viajar. Adoro
conhecer lugares novos e culturas diferentes. O outro é a leitura.
Nunca saio de uma livraria de mãos vazias. Esses dois hobbies me
proporcionam relaxamento e descanso mental, essenciais para
exercer minha atividade profissional.

* Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira é Promotora de Justiça de São Carlos. Ingressou
no Ministério Público de São Paulo em novembro de 1993 e foi Promotora de Justiça
Substituta na Circunscrição de São Carlos, tendo trabalhado em diversas comarcas do
interior e na capital . A primeira Comarca como Titular foi em Itaí. Na segunda entrância
(como era chamado naquela época), trabalhou em Tatuí e após foi promovida para
São Carlos, em 1998, onde atua até hoje, na Promotoria de Justiça Criminal.
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5.7. Paula Gizzi de Almeida Pedroso Guirado*
Promotora de Justiça

APMP Mulher - A Diretoria da APMP visa incrementar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro da instituição. Dentro dessa perspectiva, perguntamos: o que é, no seu
ponto de vista, ser “Mulher Promotora de Justiça” e “Promotora de
Justiça Mulher”?
Paula Gizzi - Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa da APMP ao prestigiar todas nós, Promotoras de Justiça, com
espaço exclusivo para as mulheres e também agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar da 2ª edição de
Mulheres e sua história na Instituição. Particularmente, não sofri até
o presente momento qualquer tipo de preconceito direto por ser
Promotora de Justiça Mulher. Entretanto, acredito que por vivermos ainda em uma sociedade machista há um preconceito velado
referente ao exercício da profissão por nós mulheres, sendo imprescindível, em determinadas situações, que tenhamos condutas mais
impositivas para que possamos garantir respeito ao nosso trabalho.
No que atine ao ser Mulher Promotora de Justiça, ressalto que é
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uma tarefa que demanda muito equilíbrio para que possamos exercer a nossa profissão com dedicação sem que deixemos de lado os
nossos afazeres pessoais, conciliando nosso papel como Promotora
com as nossas tarefas como mulher, mãe, dona de casa e a busca
incansável por novos conhecimentos por intermédio do constante
estudo do direito.
APMP Mulher - No âmbito privado, ainda não é unanimidade,
mas há uma tendência forte à adoção de ações afirmativas como
estímulo de equidade de gênero. Dentro do Ministério Público,
apesar de muitos não enxergarem a discriminação em razão do gênero feminino, a representatividade nos Órgãos da Administração
Superior ainda não é paritária, apesar de possuirmos colegas igualmente capacitadas e competentes. O que a Senhora acha que ocasiona isso? A senhora concorda que temos que adotar ações afirmativas na instituição, ações que estimulem a igualdade de gênero?
Paula Gizzi - Não vejo um aceno positivo para a solução da celeuma de igualdades de gêneros com as ações afirmativas. Ora, todas nós Promotoras de Justiça galgamos nosso espaço no Ministério
Público mediante nossos próprios esforços e sacrifícios, dedicando
horas de nossas vidas ao constante estudo do Direito. Dessa forma,
entendo que a aplicação de ações afirmativas seria reconhecer que
há uma desigualdade de capacidade para o exercício da profissão
entre nós mulheres e os promotores de Justiça homens, o que não
procede, uma vez que temos a mesma competência e capacidade
que eles para o desempenho de nossas atribuições. Pensando historicamente, não temos na época hodierna o mesmo número de
mulheres nos órgãos de administração do que de homens porque
o espaço da mulher no mercado de trabalho, inclusive por intermédio de concurso público, é recente. Nesse sentido, acredito que o
espaço da mulher dentro do Ministério Público está sendo alcançado com o perpassar dos anos a medida em que aumenta o número
de ingresso de mulheres Promotoras de Justiça em concursos pú-
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blicos e, como consequência, no futuro haverá mais mulheres integrando os órgãos de administração.
APMP Mulher - A senhora é favorável à adoção de instrumentos de igualdade de oportunidades?
Paula Gizzi - A igualdade de oportunidades que tem como
escopo dirimir a diferença entre os gêneros masculino e feminino
deve ter início, na minha concepção, na educação para que desde o
início as crianças cresçam com o entendimento de que não há diferença entre homens e mulheres. Dessa forma, futuramente, poderemos construir uma sociedade mais justa e igualitária de forma que
todas as atribuições dentro do âmbito familiar sejam equilibradas,
ou seja, que as mulheres continuem galgando espaços no mercado
de trabalho e os homens passem a auxiliar nos serviços domésticos
que antes eram atribuições única e exclusivamente das mulheres.
APMP Mulher - Qual a sua posição a respeito das medidas de
participação equilibrada?
Paula Gizzi - Vejo com grande acerto a afirmação Aristotélica
de que devemos tratar o igual de forma igual e o desigual de maneira desigual, na medida desta desigualdade. Isso porque, assim
fazendo, é possível atingir a tão colimada e, por vezes, utópica,
isonomia substancial. Ocorre, entretanto, que a participação igualitária de homens e mulheres na tomada de decisões para que as
políticas governamentais atinjam o interesse de todos deve ser
ponderada com cautela para que não traga uma dicotomia indesejada. Como já citado, acredito que o espaço da mulher em funções de poder está sendo obtido devido ao fruto do trabalho delas e não em virtude de ações que visem equilibrar o número de
participantes homens e mulheres em cargos de poder e decisões.
Tanto é verdade que já vemos hoje mulheres ocupando cargos elevados no Ministério Público, no Judiciário e até mesmo nos Poderes
Legislativos e Executivos. Peço vênia para citar, como exemplo, o
período em que trabalhei em São Luiz do Paraitinga, quando, en-
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tão, os cargos eram ocupados por mulheres. Além de mim como
representante do Ministério Público, havia a Juíza, a Delegada, a
Prefeita Municipal e a Presidente da Câmara (a cidade era chamada
por alguns como “cinturão cor-de-rosa).
APMP Mulher - Quais são os projetos que marcaram a sua carreira?
Paula Gizzi - Difícil descrever os projetos que mais marcaram
a minha carreira porque amo minha profissão e, com isso, cada processo recebido em que consigo fazer Justiça já é para mim uma conquista inenarrável. Poderia citar que em São Luiz do Paraitinga, minha comarca inicial, para a qual fui promovida em 2010, logo após a
enchente que assolou toda a cidade, vivenciei uma experiência única em termos de solução de conflitos, intenso atendimento ao público, realização de audiências públicas, sem olvidar a experiência
de não possuir, por meses, um espaço físico dentro do fórum para
trabalhar, tendo que exercer minhas funções em um trailer e sendo
as audiências realizadas no estacionamento do Fórum. Depois, fui
designada para trabalhar no Gaema – Núcleo Vale do Paraíba, fonte
inesgotável de aprendizado, onde pude conhecer e aprender com
colegas engajados na defesa do meio ambiente. Urge ressaltar, ainda, que, nesse período, trabalhei com a minha grande amiga Renata
Bertoni Vita, Promotora de Paraibuna, em uma constante parceira
em todos os inquéritos civis e Ações Civis Públicas referentes às atribuições do Gaema, além de diversas reuniões em que sempre eram
debatidos os temas mais recentes do Meio Ambiente, entre esses os
enfrentamentos decorrentes da entrada em vigor do “Novo Código
Florestal”. Atualmente, exerço minhas atribuições na 3ª Promotoria
de Justiça de Pindamonhangaba, onde tenho contato com diversas
áreas do direito, já que minhas atribuições englobam crime, execução criminal, controle externo da polícia, menores em situação de
risco, patrimônio público e consumidor. Entre essas atribuições, obtempero que, na área de menores em situação de risco, como muitas vezes nos deparamos com situações de difícil solução, sinto-me

							

As Especialistas

339

realizada toda vez que consigo ceifar o risco vivenciado por estas
crianças e adolescentes, inclusive quando, por meio do ajuizamento de ação judicial, obtenho limiar e sentença de procedência para a
concessão de medicamentos e/ou tratamentos médicos. A área do
patrimônio público também me realiza porque acredito que com o
trabalho desempenhado por todos os Promotores de Justiça desta área em suas pequenas, médias e grandes cidades, poderemos
deixar um legado de menos corrupção e maior comprometimento
com os anseios da população. Parafraseando BASTOS TIGRE:
Do que tiveres no pomar plantado
Apanha o fruto e recolhe as flores
Mas lavra ainda e planta o teu eirado
Que outros virão colher quando te fores
APMP Mulher -Quais são seus hobbies?
Paula Gizzi - No meu tempo livre, procuro estar sempre com
meu marido, família e amigos. Adoro viajar e conhecer novos lugares e culturas. Gosto muito de frequentar teatro e cinema. Inclusive
tenho o hábito de todo ano, antes da premiação do Oscar, assistir
todos os filmes que estão concorrendo a melhor filme. Durante a
semana, como forma de descarregar energias, sempre reservo um
tempo para jogar tênis com meu irmão.

* Paula Gizzi de Almeida Pedroso Guirado, 3ª Promotora de Justiça de Pindamonhangaba. Formada em 2003 na Universidade de Taubaté (UNITAU), Ingressou no
Ministério Público no 84° Concurso no ano de 2006. Trabalhou como Promotora de
Justiça Substituta nas comarcas de Guaratinguetá, Lorena, Taubaté, São José dos
Campos, Cachoeira Paulista, Jacareí, Ilha Bela, Arujá, Guararema, São Miguel Paulista e
Guarulhos. Promovida em 2010, para a entrância inicial, para a comarca de São Luiz do
Paraitinga. Permaneceu, mediante prévia habilitação (convocada) no Gaema- Núcleo
Vale do Paraíba por dois anos. Atualmente, como Promotora de Justiça titular, exerce
suas funções na 3ª Promotoria de Justiça de Pindamonhangaba.
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Projeto de Lei nº 136, de 2016
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a instituir o Programa
“Tempo de Despertar”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:
Artigo 1º O Governo do Estado de São Paulo fica autorizado a
instituir no âmbito do Estado de São Paulo o Programa “Tempo de
Despertar”, em parceria com o Poder Judiciário Estadual e Ministério
Público Estadual.
Artigo 2º O Programa a que se refere esta Lei tem por finalidade o trabalho com grupo de autores de violência contra a mulher.
Artigo 3º O Programa terá como objetivo principal prevenir e
combater a violência doméstica, reduzindo a reincidência.
§ 1º O Programa terá por finalidade conscientizá-los sobre a
situação de violência contra a mulher.
§ 2º Os autores de violência doméstica serão encaminhados a
grupos de reflexão e discussão sobre o tema, a fim de desconstituir
o aprendizado de dominação e poder sobre a mulher.
Artigo 4º Esta Lei se aplica aos autores de violência contra a
mulher que estejam com inquérito policial e/ou processo criminal
ou Medidas Protetivas em andamento no Poder Judiciário.
Parágrafo único - Não poderão participar do Programa os autores que:
1 - sejam acusados de crimes sexuais;
2 - sejam dependentes químicos com comprometimento;
3 - sejam portadores de transtornos psiquiátricos;
4 - sejam autores de crimes dolosos contra a vida.
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Artigo 5º Os participantes deste Programa serão selecionados e indicados pelo Ministério Público, devendo ser intimados
pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo.
Artigo 6º A periodicidade e a duração do Programa serão
definidas em conjunto com o Poder Executivo, Poder Judiciário e
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Artigo 7º O Programa será realizado através de palestras expositivas, rodas de conversas e dialogadas através de convidados
com notório conhecimento sobre os temas abordados.
Artigo 8º O Programa será reavaliado e elaborado anualmente por Psicólogos, Assistentes Sociais, Rede Protetiva dos Direitos
da Mulher, Membros do Ministério Público e Poder Judiciário do
Estado de São Paulo.
Artigo 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Artigo 10 O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Artigo 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Durante uma pesquisa realizada exclusivamente com homens
pelo Instituto Avon/Data Popular e lançada em novembro de 2013,
alguns dados sobre violência doméstica chamaram a atenção: 92%
dos entrevistados são favoráveis à Lei Maria da Penha, porém apenas 18% declararam conhece-la bem.
Por outro lado, 68% dos homens assumiram que participariam
de um programa que os ajudassem a mudar de comportamento,

							

As Especialistas

345

caso estivessem envolvidos em algum conflito no relacionamento
íntimo, por conta de atitudes agressivas.
Através da experiência adquirida desde a criação do Núcleo de
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher- Grande
São Paulo II do Ministério Público Estadual, no Município de Taboão
da Serra, em 2010, tal órgão verificou a necessidade de colocar à
disposição dos homens autores de violência doméstica, grupos de
reflexão e discussão sobre o tema, a fim de desconstruir o aprendizado de dominação e poder sobre a mulher.
Para atender a esta demanda, o Ministério Público Estadual,
na pessoa da Promotora de Justiça Dra. Maria Gabriela Prado
Mansur lotada no Município de Taboão da Serra, elaborou o Projeto
Reflexão, que passou a se chamar Projeto “Tempo de Despertar”.
Assim, através da Lei Municipal 2229/2015 de autoria da
Câmara Municipal, com a colaboração da Prefeitura Municipal de
Taboão da Serra, o Projeto “Tempo de Despertar” passou a ser implementado e executado no Município de Taboão da Serra, com um
sucesso encorajador.
O trabalho com grupo de agressores é reconhecido como um
meio eficaz para prevenir e combater a violência doméstica, bem
como para reduzir sua reincidência, sendo esta uma prática já adotada em alguns estados e países com resultados satisfatórios.
A aproximação dos agressores com profissionais que compõe
a rede protetiva e que atuam com o público masculino em vários
aspectos da vida (masculinidade, sexualidade, trabalho, família,
saúde, cultura, lazer, álcool, droga, depressão, etc), é indispensável
para informá-los sobre direitos e deveres entre homens e mulheres
e os papéis que desempenham atualmente na sociedade.
Há também a necessidade de conscientizar os homens de que
determinados atos caracterizam violência contra a mulher e geram
consequências graves, materiais e morais tanto para eles, quanto
para a vítima, para a família e toda a sociedade.
Foi pensando nesse contexto que os legisladores, ao construir
o texto da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha), ressaltaram a importân-
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cia do trabalho realizado com os homens autores de violência e que
sua efetivação dependeria de ações conjuntas e articuladas entre o
Estado e a Sociedade Civil, conforme dispõe o inciso I do artigo 8º,
art.29, inciso V, do art. 35 e art. 45, todos da Lei11.340/06:
“Art. 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;
Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe
de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais
especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.
Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios
poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:
…V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.
Art. 45. O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 152. ...................................................
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a
mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do
agressor a programas de recuperação e reeducação.” (NR)
Portanto, o presente projeto de lei tem como objetivo principal possibilitar que os agressores façam uma reflexão sobre eles
mesmos, sobre os motivos que os levaram a agredir suas companheiras, a entender a Lei Maria da Penha e os direitos nela previstos.
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Busca-se, ainda, acompanhar os autores da violência durante
um período determinado, podendo entender seus dramas cotidianos e inseri-los, eventualmente, no mercado de trabalho, cursos de
alfabetização e profissionalização, tratamento de drogas e álcool,
acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
Acredita-se, com isso, na capacidade de mudança desses homens e na consequente diminuição da violência contra a mulher a
tempo de se viver em paz e harmonia, seja com suas atuais companheiras, seja em seus novos relacionamentos, reinando o amor e o
respeito.
Pelas razões expostas, apresentamos a presente proposição,
para cuja aprovação, contamos com o apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, em 8/3/2016.
a) Analice Fernandes - PSDB
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Projeto de Lei nº 130, de 2016
Dispõe sobre diretrizes visando a promoção da igualdade de
direitos entre mulheres e homens no Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:
Artigo 1° - A promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres no Estado de São Paulo se pautará pelos seguintes princípios:
I - igualdade de oportunidades;
II - não discriminação;
III - equidade;
IV - respeito à dignidade da pessoa humana.
Artigo 2º - Para fins desta lei, se entenderá por:
I - ações afirmativas: o conjunto de medidas e ações de caráter
temporário que visam acelerar a igualdade de fato entre homens e
mulheres;
II - medidas de participação equilibrada: a presença de mulheres e homens em todos os âmbitos de tomada de decisão de
modo que, no conjunto a que se refira, não superem 60%, nem seja
inferior a 40%;
III - medidas de igualdade de oportunidades: aquelas que dirigidas a um ou ambos os sexos que pretendem eliminar as diferenças entre homens e mulheres, promovendo a erradicação permanente dos prejuízos de gênero causadoras da diferença.
IV - gênero: o conjunto de ideias, crenças, representações e
atribuições sociais construídas em cada cultura tomando como
base a diferença sexual;
VI - perspectiva de gênero: a metodologia e os mecanismos
que permitem identificar, questionar e valorar a discriminação, a
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desigualdade e a exclusão de mulheres que pretende justificar-se
com base em diferenças biológicas entre mulheres e homens, assim
como as ações que devem empreender-se para atuar sobre os fatores de gênero que permitam avançar na construção da equidade
de gênero.
Capítulo I – Diretrizes Gerais de Igualdade e Sistema Estadual
para a Igualdade de Mulheres e Homens
Seção I – Diretrizes Gerais de Igualdade
Artigo 3º - A política estadual de promoção de equidade de
gênero deverá considerar as seguintes diretrizes:
I - fomentar a igualdade entre mulheres e homens em todos
os âmbitos da vida;
II - garantir que as políticas públicas incorporem a perspectiva
de gênero, apoiem a transversalidade e prevejam o cumprimento
dos programas, projetos e ações para a igualdade entre mulheres
e homens;
III - fomentar a participação e representação política equilibrada de mulheres e homens;
IV - fomentar a concorrência política e social em igualdade de
condições de mulheres e homens dirigida a obter efetiva participação cidadã e concretizar os mecanismos de controle social pertinentes;
V - promover a igualdade de acesso e fruição dos direitos sociais, para as mulheres e os homens;
VI - fomentar sob a égide do princípio de igualdade de tratamento e oportunidades, o acesso a recursos produtivos, financeiros
e tecnológicos;
VII - impulsionar a modificação de padrões culturais e legais a
fim de que haja a eliminação e erradicação de estereótipos, estigmas e preconceitos estabelecidos em função do sexo, fomentando
a responsabilidade compartilhada dos direitos e as obrigações das
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mulheres e homens, sob os princípios da colaboração e solidariedade.
Seção II – Do Sistema Estadual para a Igualdade entre
Mulheres e Homens
Artigo 4º - O Sistema Estadual para a Igualdade entre
Mulheres e Homens é um conjunto orgânico e articulado de estruturas, relações funcionais, métodos e procedimentos das entidades
da Administração Pública entre si, e com as organizações dos diversos grupos sociais, as instituições acadêmicas e de investigação e,
com os entes municipais, a fim de efetuar ações de comum acordo
destinadas a promoção e efetividade da igualdade entre mulheres
e homens.
Artigo 5º - São objetivos do Sistema Estadual para a Igualdade
entre Mulheres e Homens:
I - estabelecer diretrizes mínimas em matéria de ações afirmativas, medidas de igualdade de oportunidades e medidas de participação equilibrada, com a finalidade de erradicar a violência e a
discriminação em razão do gênero;
II - velar pela progressividade legislativa em matéria de igualdade substantiva de mulheres e homens, a fim de harmonizar a legislação local com os padrões internacionais vigentes;
III - avaliar as políticas públicas, os programas e serviços em
matéria de igualdade substantiva;
IV - determinar a periodicidade e características dos indicadores que permitam monitorar e avaliar as condições necessárias para
avaliar a progressividade no cumprimento da lei;
V - avaliar e propor programas e planos estratégicos dos entes
públicos, em matéria de igualdade substantiva de mulheres e homens;
VI - incluir no debate público a participação da sociedade civil
organizada na promoção da igualdade substantiva de mulheres e
homens;
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VII - estabelecer ações de coordenação entre os entes públicos
do Estado, para formar e capacitar em matéria de igualdade substantiva entre mulheres e homens os servidores públicos;
VIII - outorgar anualmente reconhecimento de empresas que
se distingam por seu alto compromisso com a igualdade substantiva de mulheres e homens, de acordo com as seguintes diretrizes:
a) as empresas interessadas deverão apresentar ao Conselho
de Equidade de Gênero os avanços relativos a igualdade substantiva nas relações laborais, políticas de comunicação, fomento da
igualdade substantiva, propaganda não sexista, políticas de emprego como: a seleção de pessoas, retribuição, capacitação, promoção
e distribuição equilibrada entre mulheres e homens em todos os
cargos, prioritariamente nos de tomada de decisões;
b) o Conselho de Equidade de Gênero avaliará as informações
para fins de outorga do reconhecimento;
c) as empresas que obtiverem o reconhecimento receberão
certificado de igualdade, preferencialmente por ocasião das comemorações do mês de março;
IX - fomentar ações encaminhadas ao reconhecimento progressivo do direito de conciliação da vida pessoal, laboral, familiar
e estabelecer meios e mecanismos tendentes à convivência, sem
prejuízo, do pleno desenvolvimento humano;
X - estabelecer medidas para a erradicação do assédio sexual
no ambiente universitário e de trabalho, bem como a importunação ofensiva ao pudor nos transportes coletivos;
XI - desenvolvimento de ações para fomentar a integração de
políticas públicas com perspectiva de gênero;
XII - impulsionar a formação de lideranças igualitárias.
Artigo 6º - Para os efeitos desta lei, as autoridades e organismos públicos estatais promoverão:
I - a educação, visando a capacitação permanente das pessoas;
II - o acesso, a ascensão e a elegibilidade de pessoas do sexo
masculino e feminino no âmbito público e privado, tendo em vista
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que a diversidade de gênero é um dos pressupostos da democracia
paritária;
III - a coordenação dos sistemas estatísticos estatais para melhor conhecimento das questões relativas a mulheres e homens na
política laboral;
IV - o financiamento das ações de informação e conscientização, destinadas a fomentar a igualdade entre mulheres e homens;
V - o combate à segregação das pessoas em razão do sexo, em
especial no ambiente escolar e no mercado de trabalho;
VI - o desenvolvimento de políticas e programas de desenvolvimento e de redução da pobreza com perspectiva de gênero;
VII - a participação equitativa de mulheres e homens em altos
cargos públicos;
VIII - o desenvolvimento e atualização das estatísticas por
sexo, sobre postos e cargos diretivos nos setores público, privado e
da sociedade civil no Estado.
Artigo 7º - O Sistema se estruturará por meio do Conselho de
Equidade de Gênero e estará integrado por:
I - 1 (um) coordenador que o presidirá, escolhido pelo
Governador do Estado de São Paulo;
II - 1 (um) coordenador adjunto que exercerá as funções de
secretário executivo, escolhido pelo Governador do Estado de São
Paulo;
III - 1 (um) representante da Assembleia Legislativa, que será
exercido pela Procuradora da Mulher na respectiva Casa Legislativa;
IV - 3 (três) membros do Ministério Público Estadual;
V - 3 (três) membros do Poder Judiciário Estadual;
VI - 3 (três) membros da Defensoria Pública Estadual;
VII - 3 (três) membros da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - 4 (quatro) professores universitários, sendo dois representantes das universidades públicas e dois representantes das universidades privadas, escolhidos pelo Governador do Estado de São
Paulo;

354

As Especialistas

IX - 2 (dois) professores da rede estadual de ensino, escolhidos
pelo Governador do Estado de São Paulo;
X - 12 (doze) representantes de organizações da sociedade civil escolhidos pelo Governador do Estado de São Paulo.
XI - 2 (dois) profissionais da área da saúde, escolhidos pelo
Governador do Estado de São Paulo.
§1º - O mandato dos conselheiros será de três anos, sendo
permitida uma recondução.
§2º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, mas consideradas como de serviço público relevante.
Artigo 8º - Fica autorizada a fixação do mês de março para
fins de promoção de medidas e ações destinadas à obtenção da
equidade de gênero.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de Lei é baseado no trabalho desenvolvido
pelas senhoras:
Celeste Leite Dos Santos - Promotora de Justiça, Diretora da
APMP Mulher, Doutora Pela USP, Integrante do Grupo de Pesquisas
de Percepções Cognitivas na Interpretação da Norma da PUC/SP,
Maria Gabriela Manssur - Promotora de Justiça, Diretora Da
APMP Mulher, Presidente do Instituto Movimento Pela Mulher,
Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos - Professora da PUC/
SP, Livre Docente em Direito Pela USP, Coordenadora do Grupo
de Pesquisas Percepções Cognitiva na Interpretação da Norma da
PUC/SP.
A partir do anteprojeto a nós apresentado, após intensas discussões com os mais variados grupos da sociedade civil, inúmeras
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contribuições e ponderações, apresentamos à consideração dos
nobres pares, a seguinte proposta.
Sala das Sessões, em 8/3/2016.
a) Analice Fernandes – PSDB a) Clélia Gomes – PHS a) Maria Lúcia
Amary – PSDB a) Leci Brandão – PC do B a) Beth Sahão – PT a) Ana
do Carmo – PT a) Vanessa Damo - PMDB
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Projeto de Lei nº 4828 de 2016
Autoriza o Poder Executivo a Promover o Pacto Federativo de
Igualdade entre Homens e Mulheres, e fixar o mês de março
como mês dedicado a promoção da equidade
de gênero (março lilás).

O CONGRESSO NACIONAL, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Título I – Dos Objetivos e Princípios
Art. 1°. A presente lei tem por objeto regular e garantir a igualdade entre mulheres e homens, propor diretrizes e mecanismos
institucionais que orientem a União, Estados e Municípios ao cumprimento da igualdade substantiva no âmbito público e privado,
promovendo e empoderando as mulheres.
Parágrafo único. As disposições contidas nesta lei são de ordem pública, interesse social, de observância geral e obrigatória em
todo o território nacional.
Art. 2°. São princípios diretores da presente lei:
I – igualdade de oportunidades;
II – igualdade de tratamento;
III – equidade;
IV – respeito a dignidade da pessoa humana;
Art. 3°. Esta lei aplica-se a todos os homens e mulheres que
por razão de sexo, independente de sua idade, estado civil, profissão, origem étnica, condição social, saúde ou religião, se encontre
em algum tipo de desvantagem ante a violação ao princípio da
igualdade tutelado por esta lei.
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Art. 4°. Fica autorizada a fixação do mês de março para fins de
promoção de medidas e ações destinadas a obtenção da equidade
de gênero, sendo assim denominado março lilás.
Art. 5°. Para fins dessa lei, se entenderá por:
I – Ações afirmativas: ao conjunto de medidas e ações de caráter temporário que visam acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres;
II – Medidas de participação equilibrada: corresponde a presença de mulheres e homens em todos os âmbitos de tomada de
decisão de modo que, no conjunto a que se refira, não superem
60%, nem seja inferior a 40%;
III – Medidas de igualdade de oportunidades: são aquelas que
dirigidas a um ou ambos os sexos que pretendem eliminar as diferenças entre homens e mulheres, promovendo a erradicação permanente dos prejuízos de gênero causadoras da diferença;
IV – Empoderamento: ato de empoderar as mulheres na totalidade das relações sociais através do reconhecimento de direitos
superando o modelo androcêntrico para obtenção de modelo integrador de mulheres e homens;
V – Conselho de Equidade de Gênero: O Conselho com atribuição para desenvolver políticas públicas visando a promoção e o
fomento da isonomia real, por meio de ações afirmativas, medidas
de participação equilibrada e medidas de igualdade de oportunidades;
VI – Gênero: ao conjunto de idéias, crenças, representações
e atribuições sociais construídas em cada cultura tomando como
base a diferença sexual;
VII – Programa: ao Programa Estadual para a Igualdade de
Mulheres e Homens;
VIII – Perspectiva de gênero: a metodologia e os mecanismos
que permitem identificar, questionar e valorar a discriminação, a
desigualdade e a exclusão de mulheres que pretende justificar-se
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com base em diferenças biológicas entre mulheres e homens, assim
como as ações que devem empreender-se para atuar sobre os fatores de gênero que permitam avançar na construção da equidade
de gênero;
IX - Sistema: ao Sistema Estadual para a Igualdade de Mulheres
e Homens;
X – Transversalidade: ao processo que permite garantir a incorporação da perspectiva de gênero com o objetivo de valorar as
implicações que tem para as mulheres e homens qualquer ação
que se programe, tratando-se de legislação, políticas públicas, atividades administrativas, econômicas e culturais em instituições públicas e privadas.
Título II – Das autoridades e instituições
Art. 7°. A União estabelecerá as bases de coordenação para
a sua integração e o funcionamento do Sistema Federativo, assim
como:
I – Conduzir a política nacional em matéria de igualdade entre
mulheres e homens;
II- Elaborar a política nacional em matéria de igualdade, a fim
de cumprir o estabelecido na presente lei;
III – Elaborar e aplicar os instrumentos de política nacional em
matéria de igualdade nesta lei;
IV – Coordenar as ações para a transversalidade da perspectiva de gênero, assim como criar e aplicar o Programa, com os princípios que esta lei assinala;
V- Garantir a igualdade de oportunidades, mediante a adoção
de políticas, programas, projetos e instrumentos compensatórios
como ações afirmativas.
Art. 8°. Os agentes públicos terão a seu cargo a aplicação da
presente lei, sem prejuízo das atribuições que lhes correspondam.
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Título III – Diretrizes Gerais de Igualdade e Sistema Federativo
para a Igualdade de Mulheres e Homens
Capítulo I – Diretrizes Gerais de Igualdade
Art. 9°. A política nacional em matéria de igualdade entre mulheres e homens, deverá estabelecer as ações tendentes a obtenção da igualdade substantiva no âmbito econômico, político, social,
cultural e ambiental de todas as pessoas.
Art. 10. A política nacional de promoção de equidade de gênero deverá considerar as seguintes diretrizes:
I – Fomentar a igualdade entre mulheres e homens em todos
os âmbitos da vida;
II- Garantir que as políticas públicas incorporem a perspectiva
de gênero, apóiem a transversalidade e prevejam o cumprimento
dos programas, projetos e ações para a igualdade entre mulheres
e homens;
III – Fomentar a participação e representação política equilibrada de mulheres e homens;
IV – Fomentar a concorrência política e social em igualdade
de condições de mulheres e homens dirigida a obter efetiva participação cidadã e concretizar os mecanismos de controle social pertinentes;
V – Promover a igualdade de acesso e fruição dos direitos sociais, para as mulheres e os homens;
VI – Garantir o direito a proteção da saúde, incentivando a revisão de protocolos de acordo a fim de que seja respeitada a diversidade sexual e, conferir especial atenção aos direitos sexuais
e reprodutivos, principalmente nos locais de baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano);
VII- Garantir o acesso a todos os níveis de educação de qualidade e não sexista;
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VIII – Fomentar sob a égide do princípio de igualdade de tratamento e oportunidades, o acesso a recursos produtivos, financeiros
e tecnológicos;
IX – Promover a igualdade de homens e mulheres na vida civil;
X – Impulsionar a modificação de padrões culturais e legais a
fim de que haja a eliminação e erradicação de estereótipos, estigmas e preconceitos estabelecidos em função do sexo, fomentando
a responsabilidade compartilhada dos direitos e as obrigações das
mulheres e homens, sob os princípios da colaboração e solidariedade.
XI – Fomentar o estabelecimento de direitos de conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar a serem exercidos em regime de
corresponsabilidade.
Capítulo II – Do Sistema Federativo para a Igualdade entre
Mulheres e Homens
Art. 11. O Sistema é o conjunto orgânico e articulado de estruturas, relações funcionais, métodos e procedimentos das entidades
da Administração Pública entre si, com as organizações dos diversos grupos sociais, as instituições acadêmicas e de investigação e,
com os entes municipais, a fim de efetuar ações de comum acordo
destinadas a promoção e efetividade da igualdade entre mulheres
e homens.
Art. 12. O Sistema se estruturará por meio do Conselho de
Equidade de Gênero e estará integrado por:
I – Um coordenador que o presidirá, escolhido pela Presidência
da República;
II – Um coordenador adjunto, escolhido pela Presidência da
República;
III- Um representante do Congresso Nacional;
IV – Quatro membros do Ministério Público dos Estados, escolhidos por eleição realizada pela CONAMP, mediante prévia inscri-
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ção, preferencialmente um de cada região (Norte, Sul, Nordeste e
Sudeste);
V – Quatro membros do Poder Judiciário dos Estados, escolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante prévia inscrição;
VI – Dois membros da Ordem dos Advogados do Brasil indicado Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII – Quatro professores universitários, sendo dois representantes das universidades públicas e dois representantes das universidades privadas, escolhidos pela Presidência da República;
IX- Dois representantes da sociedade civil escolhidos pela
Presidência da República.
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros será de três
anos, sendo permitida uma recondução.
Art. 13. O sistema possui os seguintes objetivos:
I – Estabelecer diretrizes mínimas em matéria de ações afirmativas, medidas de igualdade de oportunidades e medidas de participação equilibrada, com a finalidade de erradicar a violência e a
discriminação em razão do gênero;
II – Velar pela progressividade legislativa em matéria de igualdade substantiva de mulheres e homens, a fim de harmonizar a legislação local com os padrões internacionais vigentes;
III – Avaliar as políticas públicas, os programas e serviços em
matéria de igualdade substantiva;
IV- Determinar a periodicidade e características da informação que deverão proporcionar os entes públicos, com o objetivo
de gerar as condições necessárias para avaliar a progressividade no
cumprimento da lei;
V- Avaliar e propor programas e planos estratégicos dos entes
públicos, em matéria de igualdade substantiva de mulheres e homens;
VI- Incluir no debate público a participação da sociedade civil
organizada na promoção da igualdade substantiva de mulheres e
homens;
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VII – Estabelecer ações de coordenação entre os entes públicos
da União, Estados e Municípios, para formar e capacitar em matéria
de igualdade substantiva entre mulheres e homens os servidores
públicos que laboram na área;
VIII – Elaborar e recomendar padrões por meio de resoluções
que garantam a transmissão nos meios de comunicação e órgãos de
comunicação social dos distintos entes públicos, de uma imagem
igualitária, livre de estereótipos e plural de mulheres e homens;
IX- Propor aos meios de comunicação pública e privadas a
adoção de medidas de autorregulação, com o objetivo de contribuir com o cumprimento desta lei, mediante a adoção progressiva
da transmissão de uma imagem igualitária, livre de estereótipos e
plural de mulheres e homens;
X- Outorgar anualmente reconhecimento de empresas que se
distingam por seu alto compromisso com a igualdade substantiva
de mulheres e homens, de acordo com as seguintes diretrizes:
a. As empresas interessadas deverão apresentar ao Conselho
de Equidade de Gênero os avanços relativos a igualdade
substantiva nas relações laborais, políticas de comunicação,
fomento da igualdade substantiva, propaganda não sexista,
políticas de emprego como: a seleção de pessoas, retribuição, capacitação, promoção e distribuição equilibrada
entre mulheres e homens em todos os cargos, prioritariamente nos de tomada de decisões;
b. O Conselho de Equidade de Gênero avaliará as informações
para fins de outorga do reconhecimento.
c. As empresas que obtiverem o reconhecimento serão receberão
certificado de igualdade preferencialmente por ocasião das
comemorações do março lilás;
XI – Fomentar ações encaminhadas ao reconhecimento progressivo do direito de conciliação da vida pessoal, laboral, familiar
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e estabelecer meios e mecanismos tendentes a convivência, sem
prejuízo, do pleno desenvolvimento humano;
XII- Estabelecer medidas para a erradicação do assédio sexual
no ambiente universitário e de trabalho, bem como a importunação ofensiva ao pudor nos transportes coletivos;
XIII – Desenvolvimento de ações para fomentar a integração
de políticas públicas com perspectiva de gênero em matéria econômica;
XIV – Impulsionar a formação de lideranças igualitárias;
XV – Todas as demais medidas que sejam necessárias para o
cumprimento dos objetivos do Sistema.
Art. 14. Para os efeitos dessa lei, as autoridades e organismos
públicos desenvolverão as seguintes ações:
I – Fomentar a educação de pessoas, visando sua capacitação
permanente;
II – Fomentar o acesso, ascensão e elegibilidade de pessoas
do sexo masculino e feminino no âmbito público e privado, tendo
em vista que a diversidade de gênero é um dos pressupostos da
democracia paritária;
III – Apoiar a coordenação dos sistemas estatísticos estatais
para melhor conhecimento das questões relativas a mulheres e homens na política laboral;
IV – Financiar as ações de informação e conscientização, destinadas a fomentar a igualdade entre mulheres e homens;
V- Vincular financiamentos para o desenvolvimento integral
das mulheres;
VI – Evitar a segregação das pessoas em razão do sexo, em especial no ambiente escolar e no mercado de trabalho;
VII- Desenvolver políticas e programas de desenvolvimento e
de redução da pobreza com perspectiva de gênero;
VIII – Estabelecer estímulos e certificados de igualdade que se
concederão anualmente as empresas que hajam aplicado políticas
e práticas na matéria.
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IX – Zelar pela progressiva incorporação em todos os setores
da sociedade de linguagem não sexista.
Capítulo III – Da Participação e Representação Política
Equilibrada de Mulheres e Homens
Art. 15. Os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e o
Ministério Público proporão os mecanismos de operação adequados para a participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de decisões políticas e socioeconômicas;
Art. 16. Para os efeitos do previsto no parágrafo anterior, os
agentes políticos correspondentes desenvolverão as seguintes
ações:
I – Garantir que a educação em todos os níveis se realize no
marco da igualdade entre mulheres e homens, bem como criar a
consciência da necessidade de eliminação de toda a forma de discriminação;
II – Avaliar a participação equilibrada entre mulheres e homens nos cargos de eleição popular;
III – Fomentar a participação equitativa de mulheres e homens
em altos cargos públicos;
IV – Desenvolver e atualizar estatísticas por sexo, sobre postos
e cargos diretivos nos setores público, privado e da sociedade civil;
V – Fomentar a participação equilibrada e a não discriminação de mulheres e homens, nos processos de seleção, contratação e
ascensão dos agentes públicos nos Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e Ministério Público.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Ao apresentar este anteprojeto de Lei de “Pacto Federativo
de Igualdade Plena entre Homens e Mulheres”, proposto pela
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Associação Paulista do Ministério Público, corroboro e transcrevo
abaixo suas considerações:
A Constituição da República Federativa do Brasil traçou eixos fundamentais para o desenvolvimento integral dos cidadãos,
privilegiando-se o respeito aos Direitos Humanos fundamentais e
promoção da igualdade entre homens e mulheres;
Que a igualdade de gênero constitui objetivo de desenvolvimento e é fator fundamental para lutar de forma eficaz e sustentável contra a pobreza e a discriminação;
Que a perspectiva de gênero é prioridade horizontal na política de desenvolvimento do Estado de São Paulo;
Que o fim de alcançar os objetivos pleiteados, é fortalecer a
igualdade de homens e mulheres no âmago de nossas instituições
públicas e privadas, adequando-se o ordenamento jurídico às necessidades sociais, principalmente em matéria de equidade de gênero;
As razões pelas quais se faz necessário o estabelecimento do
mês de março como marco do “Pacto Federativo de Igualdade Plena
entre Homens e Mulheres”;
A necessidade de implementação de políticas públicas e privadas para a consecução dessa finalidade;
O compromisso desta Casa Legislativa em não permitir a ocorrência de situações discriminatórias;
E priorizando o desafio de lidar com as diferenças sem reproduzir estereótipos de discriminação e desigualdade;
Que há várias formas sutis de desrespeito, percebidas apenas
por aquelas a quem esse tipo de ação é dirigida;
Que o meio para se obter a igualdade é a equidade de gênero, entendida como justiça no tratamento a mulheres e homens de
acordo com suas necessidades;
Que os fatores acima apontados implicam na possibilidade de
utilizar procedimentos diferenciados para corrigir desigualdades
de oportunidades que passam desde o acesso a uma educação não
sexista, à saúde integral, ao emprego digno, a planificação familiar,
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ao acesso a cargos de chefia e liderança em instituições públicas e
privadas, à uma vida sem violência objetivando alcançar todos os
direitos humanos, sociais e civis;
Que os princípios diretores desta lei são a igualdade, a não
discriminação, a equidade e o respeito à dignidade humana, princípios estes já contidos na “Convenção pela Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Contra a Mulher” e na Constituição da
República Federativa do Brasil;
Que estas ações, tem como objetivo a autonomia das mulheres, promovendo sua participação cidadã nos processos de desenvolvimento, em todos os âmbitos da vida pública, através da obtenção de maior representação nos espaços sociais e políticos, o
fortalecimento de políticas e mecanismos estáveis de igualdade,
melhoria das oportunidades no âmbito econômico e a formação
em valores de cidadania;
1 - O Congresso Nacional, em seu compromisso social de não
permitir que estas situações se perpetuem estabelece que:
I. a política em matéria de igualdade entre mulheres e
homens deverá estabelecer as ações tendentes à obtenção
da igualdade substantiva no âmbito econômico, político,
social, cultural e ambiental.
II. Para garantir a promoção da correta aplicação desta lei,
assim como as políticas e programas na matéria, o Sistema
Federativo para a Igualdade entre Mulheres e Homens, se
estruturará por meio do Conselho Consultivo de Equidade
de Gênero.
III. Com o fim de estabelecer diretrizes mínimas em matéria de
ações afirmativas, o Conselho deverá:
a) velar pela progressividade legislativa em matéria de
igualdade,
b) avaliar as políticas públicas, os programas e serviços
sociais, incluindo no debate público a sociedade civil
organizada na promoção da igualdade,
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c) estabelecer ações de coordenação entre os entes públicos
para formar e capacitar em matéria de igualdade substantiva
entre mulheres e homens, os servidores e agentes públicos
que trabalham na área.
IV. Para obtenção dos objetivos propostos por esta lei, estabelecerá também a necessidade de elaboração e recomendação
de padrões que garantam a transmissão nos meios de comunicação e nos órgãos de comunicação social dos distintos entes
públicos uma imagem igualitária, livre de estereótipos e, plural
de mulheres e homens.

Feitas essas considerações apresentamos o presente anteprojeto para douta apreciação deste Egrégio Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em março de 2016.
Delegado Edson Moreira
Deputado Federal – PR/MG

