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Fórum  
em edição 
temática

Esta edição da revista Fórum coloca em prática um 
dos itens definidos no planejamento estratégico da 
Coordenadoria de Comunicação da Amaerj. A partir 
deste número, em nova proposta editorial, as repor-

tagens seguem um mesmo eixo temático, com objetivo de 
agregar informação relevante e conteúdo abrangente.

O tema escolhido para dar início a este modelo de 
comunicação com os associados foi “Direitos Humanos das 
Mulheres”, debatido em entrevistas, reportagens e artigos. 
Trazemos dados estatísticos sobre a participação feminina 
na sociedade, no mercado de trabalho, na área acadêmica. 
Números reforçados pela opinião das desembargadoras Leila 
Mariano, diretora geral da Escola da Magistratura do Estado do 
Rio (Emerj/TJ-RJ), e Leticia Sardas, vice-presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e também da pesquisadora 
Maria Tereza Sadek, do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
Judiciais, primeira entrevistada da coluna “Olhar de Fora”.

As novas seções “Diretorias”, que apresenta os integrantes 
e a atuação de cada área da Amaerj, e “Regionais”, que retrata 
a realidade das subseções da entidade, cumprem o papel de 
informar e aproximar Associação e Associados.

As páginas de “Turismo” passam a trazer matérias sobre 
os espaços de lazer oferecidos por outras entidades de classe, 
e das quais nossos associados podem usufruir. 

Na seção “Estante”, os associados poderão conhecer os 
lançamentos das editoras, selecionados de acordo com  seus 
principais temas de interesse. 

Outras novidades foram agregadas à nossa revista: a coluna 
“Sociais”, que registra a presença da magistratura fluminense 
nos principais eventos, e a seção “Agenda”, que informa sobre 
cursos, palestras, congressos e demais eventos programados 
pela Amaerj e outras entidades do Poder Judiciário.

A próxima edição terá como tema, o Congresso Mundial 
sobre Legislação e Governança para o Desenvolvimento 
Sustentável, que será realizado no período de 17 a 20 de junho, 
com organização da Amaerj, em parceria com o PNUMA/
UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).

Nossa missão de informar para fortalecer a Justiça não 
seria possível sem uma importante parceria. Agradecemos à 
Petrobras, por sua essencial contribuição.

Esperamos que os leitores apreciem as novidades.
Boa leitura!
Claudio dell´Orto, presidente da Amaerj
 

Curso: Ativismo Judicial
Data: 9 e 10 de agosto 
Inscrições: até 4/7/2012
Conteúdo: noções essenciais para o entendimento 
do fenômeno chamado de ativismo judicial, a partir 
da compreensão de seu desenvolvimento histórico 
e dos principais aspectos do debate presentes na 
abordagem de autores da Filosofia e Sociologia do 
Direito contemporâneo. 
Realização: Escola Nacional da Magistratura e 
Associação dos Magistrados Brasileiros
Local: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
– Brasília (DF)
Informações: http://www.enm.org.br

Evento: Encontro Internacional de Direito Ambiental
Data: 8 a 10 de agosto
Inscrições: até 2/7/2012
Objetivo:   enfatizar a ideia que o Direito Ambiental 
rompeu barreiras territoriais e ideológicas, e 
apresentar soluções para os problemas decorrentes 
do mau uso do meio ambiente. Proporcionar uma 
visão do Direito Ambiental sob a ótica dos Poderes 
Judiciário, Executivo e Legislativo, em nível nacional 
e internacional.
Realização: Escola Nacional da Magistratura e 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
Local: Manaus (AM)
Informações: http://www.enm.org.br/
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Curso: O Magistrado e a Construção de Modelos para 
o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da 
População
Data: 5 a 6 de dezembro
Inscrições: até 1/11/2012
Conteúdo: serão abordados temas como o novo 
perfil do Judiciário democrático de direito, a natureza 
social do serviço que o Poder Judiciário presta à 
comunidade, a responsabilidade social com a cidadania, 
o aprofundamento de valores, princípios e compromissos 
postos pelo contemporâneo sistema jurídico. O programa 
também habilitará os Magistrados a atuarem no Programa 
“Cidadania e Justiça na Escola”, que conta com o apoio do 
Ministério da Justiça. 
Realização: Escola Nacional da Magistratura, Associação 
dos Magistrados Brasileiros e Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 
Local: Auditório da AMB – Brasília (DF)
Informações:  http://www.enm.org.br

Curso: Encontro Nacional de Juízes de Família – 
Direito de Família e Evolução Social
Data: setembro de 2012
Inscrições: até 5/8/2012
Conteúdo: a proposta é identificar as mudanças 
nas relações familiares da sociedade brasileira e a 
resposta do Poder Judiciário na aplicação das novas 
leis promulgadas. Para, assim, realizar a interpretação 
contemporânea das leis existentes e possibilitar 
o pleno exercício dos direitos individuais e sociais 
previstos constitucionalmente.
Realização: Escola Nacional da Magistratura, 
Associação dos Magistrados Brasileiros, Escola da 
Magistratura do Espírito Santo e Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo 
Local: Vitória (ES)
Informações: http://www.enm.org.br

Evento: IV Encontro Nacional de Juízes da Infância e 
Juventude
Data: outubro de 2012
Inscrições: até 3/9/2012
Objetivo:  propiciar aos magistrados conhecimentos 
profundos sobre os programas de atendimento às 
crianças e adolescentes vítimas de violência, bem como 
a abordagem de várias soluções possíveis, inclusive no 
âmbito do Poder Judiciário.
Realização: Escola Nacional da Magistratura, Associação 
dos Magistrados Brasileiros, Escola da Magistratura do 
Espírito Santo e Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
Local: Vitória (ES)
Informações: http://www.enm.org.br

Curso: Programa de Aperfeiçoamento Judicial - Direitos 
Humanos - Sistema Penitenciário
Data: 1 a 6 de outubro 
Inscrições: até 3/8/2012
Realização: Escola Nacional de Magistratura e Associação 
dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Instituto 
de Investigação Inter-regional de Crime e Justiça das 
Nações Unidas (Unicri) e a Escola Superior da Magistratura 
de Pernambuco (Esmape)
Local: órgão das Nações Unidas na Europa (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute) situado 
no Campus da Universidade de Turim (Itália) 
Informações: http://www.enm.org.br

SE
TE

M
BR

O Evento: XXI Congresso Brasileiro de Magistrados 
Data: 21 e 23 de novembro
Inscrições: até 31/8/2012
Conteúdo: com o tema o “O Magistrado no Século XXI: 
Agente de Transformação Social”, o evento de âmbito 
nacional tem fundamental importância científica e contará 
com a participação dos mais significativos nomes do 
Direito, do Poder Judiciário e da Sociedade Civil. Entre 
os temas relevantes à magistratura brasileira que serão 
debatidos estão: a segurança dos Juízes, judicialização 
e desjudicialização, políticas públicas, formação de 
Magistrados. Haverá, ainda, programação cultural e social 
voltada ao congraçamento dos participantes. 
Realização: Associação dos Magistrados Brasileiros
Local: Belém (PA)
Informações: http://www.amb.com.br/congresso2012/

Evento:  V Congresso Iberoamericano sobre Cooperação 
Judicial
Data: 26 a 28 de novembro 
Inscrições: até 8/10/2012
Objetivo: promover o intercâmbio de informações e 
experiências relativas aos trabalhos desenvolvidos na 
área acadêmica e de formação e aperfeiçoamento de 
Magistrados no âmbito latino-americano. 
Realização: Rede Latino-Americana de Juízes (Redlaj), 
em parceria com a Escola Nacional da Magistratura e 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
Local: Cidade do México (México)
Informações: http://www.enm.org.br
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Desconto especial na assinatura.
Restaurante à la carte no Paço Imperial.

Descontos nas filiais de 
Niterói, Zona Sul, Pendotiba. 

Barra da Tijuca, Botafogo, 
Centro, Copacabana, Ipanema, 

Norte Shopping, Campo 
Grande, Recreio.

Lentes finas e leves, lentes de contato, armações de qualidade.  
Atende no Fórum.

Aulas particulares com 10% de desconto. 
tels: 2467-6704/3045-4319/2025-1347

Restaurante à la carte 
no Centro.

Em todo o Brasil desconto no 
rodízio.

Charutaria no Centro e Leblon. Um sofisticado restaurante por 
quilo ao lado do Fórum.

A entrega no Fórum é gratuita.

Produtos Phebo e Granado com 
descontos.

A corretora oferece seguros de 
automóveis, residência  

e outros.
Tel.: 2131-8860

Bistrô no Centro com descontos 
no prato principal e na garrafa 

de vinho.

Descontos em perfumes, 
maquiagens e tratamentos  

de luxo.

CONVÊNIOS

15% de desconto.
15% de desconto.
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Lojas conveniadas: Barra I e II, Botafogo, Copacabana, Downtown, Fashion Mall, Gávea, Icaraí, 
Iguatemi, Ilha, Ipanema I, Leblon, Norte Shopping, Nova América, Petrópolis, Plaz Shopping, Av. Rio 
Branco, RB1, Rio Sul, Tijuca I, Tijuca Center, Rio Design Barra, Fórum Ipanema, Shopping Leblon, Via 
Parque, Villa Lobos (São Paulo), Belo Horizonte (Pátio Savassi).

Site com ofertas  
Brastemp/Consul.

www.compracerta.com.br/
corporativo

10% de desconto.

Lançamento Corolla 2012  
com desconto mantido.

Concessionária Rio Tókio – 
Botafogo.

Aluguel de carro em 
todo o Brasil.

Roupas de inverno para viagens 
com desconto.

Blindagem de automóveis.

Rio Sul, Plazza Shopping e Sete 
de setembro – Centro.

Desconto de 15% na diária com  
as três refeições incluídas.
www.villasaoromao.com.br

reservas@villasaoromao.com.br
(21) 9867-8045 
(21) 8624-8051  
(21) 7123-6077

Pousada em Lumiar

Salão de beleza em Ipanema. 

Pousada em Búzios.Moda masculina e Casa  
Alberto moda feminina.

Pousada em Petrópolis.Multimarcas infantil.



   

ARTIGO

Eleger é escolher, é preferir entre duas ou mais coi-
sas ou entre duas ou mais pessoas, é predileção, 
é escolha por meio de votos.

As eleições dos representantes políticos 
de um povo, por meio do voto, são reconhecidas como o 
ponto máximo do exercício da democracia, envolvendo, 
atualmente, mais da metade das pessoas no mundo inteiro.

A história da eleição remonta às narrativas dos celtas e 
hindus, mostrando a participação dos druidas e sacerdotes 
na escolha dos seus líderes políticos por meio de castas 
sociais.

Foi na Grécia antiga que surgiu a ideia de consenso para 
a eleição de um representante da coletividade, mediante 
o registro dos votos dos eleitores em pedaços de pedra, 
que eram denominados de ostrakon. Estes pedaços de 
pedra eram colocados em uma urna. O sistema de eleição 
restrito às castas sociais também foi adotado em Roma, 
onde os eleitores lançavam seus votos numa peça de 
madeira talhada.

A Idade Média não privilegiou a escolha dos repre-
sentantes da coletividade e, somente no século XVII, com 
a Revolução Inglesa, que marca o início da ascensão da 
classe burguesa e, mais tarde, com a Revolução Francesa, 
foi rompido o domínio da aristocracia, com a repentina 
divulgação das ideologias eleitorais que proclamavam 
a participação dos camponeses, artesãos e da imensa 
classe burguesa.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é 
um marco da aceitação e da consolidação da importância 

do sufrágio universal, influenciando as teorias políticas  
e filosóficas modernas, com importante repercussão  
no Brasil.

No nosso País, a Constituição Imperial de 1824 dividiu o 
governo em três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 
O Poder Legislativo foi dividido em duas câmaras: 
Senado e Câmara dos Deputados. O sistema eleitoral 
foi organizado de forma indireta e somente a população 

Leticia Sardas
Vice-presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)

Vamos dar a meia volta, 
volta e meia vamos dar...
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“Passa o tempo e a vida passa, e eu de alma ingênua acredito
Num sonho doce, infinito, plenitude, enlevo e graça
Que sem tortura ou revolta estou cantando ao luar
Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar... “ 

(“O Ciclo”, Caetano Veloso)

Am
aerj



masculina, maior de 25 anos de idade, com renda líquida 
anual de 200 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio 
ou emprego tinha direito ao voto para escolha de um corpo 
eleitoral que ficava incumbido de votar nos candidatos a 
senador e deputado. Os membros dos Conselhos Gerais 
das Províncias também eram eleitos por votação indireta. 
Não se levava em conta o domicílio dos candidatos e, 
desta forma, deputados e senadores podiam ser eleitos 
para qualquer província. O cargo de senador era vitalício e 
só podia ser disputado por indivíduos com renda superior 
a 800 mil réis e os de deputado os que tivessem renda 
líquida de 400 mil reais. Esse sistema eleitoral excluía a 
grande maioria da população da participação política. 
Não havia alistamento ou registro prévio de votantes, mas 
o cidadão que tinha o direito de votar não podia isentar-
se de apresentar sua lista de nomeação. Os eleitores não 
podiam, no entanto, nomear para deputado ou senador 
seus ascendentes, descendentes, irmãos, tios e primos, 
sob pena de perder o voto ativo e passivo. A apuração 
dos votos era feita por uma mesa paroquial, sistema que 
perdurou até o final do Império.   

O Decreto no 2.675, de 20 de outubro de 1875, da autoria 
de um conservador, o Visconde do Rio Branco, alterou o 
sistema eleitoral, trazendo regras liberais e instituindo o 
título eleitoral no Brasil e o voto secreto. Atendendo a um 
antigo reclamo da classe política e da população, os Juízes 
de Direito passaram a fiscalizar as eleições, que eram 
presididas pela Junta Paroquial, presidida pelo Juiz de Paz 
e tinham competência, mediante reclamação apresentada 
até trinta dias após a eleição, para conhecer da validade 
ou nulidade da eleição dos juízes de paz e de vereadores. 
As decisões dos Juízes de Direito que anulavam as 
eleições estavam sujeitas a recurso necessário, com efeito 
suspensivo, para a Relação do Distrito. A decisão que 
aprovava a eleição podia ser objeto de recurso de qualquer 
cidadão votante no Município.

Em 1881, a denominada Lei Saraiva, Decreto 3.029, 
de 9 de janeiro, reformou, substituindo, toda a anterior 
legislação eleitoral, tornando direta a eleição dos senadores, 
dos deputados para a Assembleia Geral, dos membros 
das Assembleias Legislativas Provinciais e de quaisquer 
outras autoridades. É eleitor o cidadão brasileiro com 
renda líquida anual não inferior a 200 mil réis, excluídos 
os menores de 25 anos, os filhos, famílias, os criados de 
servir e os religiosos.

Visando reduzir os desvios de vontade do eleitor, todo o 
processo de alistamento e de apuração das eleições passa 
a ser exercido pelos Juízes de Direito.

A Lei Saraiva também aumentou os casos de incom-
patibilidade e, por exemplo, os diretores gerais do Tesou-
ro Nacional, assim como os diretores das Secretarias de 
Estado, não podiam ser votados, em todo o Império, para 
Senador, Deputado ou membro da Assembleia Legislati-
va Provincial. Na Corte e nas Províncias em que exerciam 
autoridade ou jurisdição, não podiam ser votados, dentre 
outros, os Presidentes de Província, os bispos em suas dio-
ceses, os comandantes de armas, os generais em chefe de 
terra e mar, os chefes de estações navais, os capitães de 
porto, os inspetores ou diretores de arsenais, os inspetores 
de corpos do exército, os comandantes de corpos militares 
e de polícia, os secretários de Governo Provincial e o Se-
cretario de Polícia da Corte e Províncias, os inspetores de 
tesouraria da Fazenda, os Desembargadores, os Juízes de 
Direito, os Juízes Municipais de Órfãos, os Juízes substitu-
tos, os promotores públicos, os curadores gerais de órfãos.

As regras para a recepção dos votos passaram a ser 
rígidas e a eleição passou a ser realizada em um único dia. 
A mesa para recepção e apuração dos votos era nomeada 
na véspera da eleição e constituída pelo Juiz de Paz e 
quatro membros entre os que receberam votos para Juiz 
de Paz. Os fiscais atuavam durante todo o processo. Os 
eleitores não podiam votar sem título. Ocorrendo dúvida 
em relação à identidade do eleitor, o voto era tomado em 
separado. Não havia multa para o eleitor faltoso.

A partir desta lei, outras alteraram o processo eleitoral 
durante o período imperial, mas a eleição direta acabou 
por tornar o voto uma mercadoria do comércio. Surge 
o cabo eleitoral e o coronel. A vontade do eleitor passou 
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a ser manipulada por promessas e compra de votos. 
As influências locais assumiram maior importância. 
Os potenciais candidatos faziam peregrinações pelas 
vias públicas e prometiam empregos públicos em troca 
de votos. O Poder Judiciário foi chamado a intervir no 
processo eleitoral, buscando garantir a imparcialidade e a 
lisura no feito.

De nada adiantaram as tentativas de moralizar o 
processo eleitoral. A participação política no Império foi 
maculada por diversas fraudes, como a indevida inclusão 
e exclusão de votantes, a participação dos fósforos, a 
apuração dos votos pela mesa, a influência das autoridades 
públicas e privadas, a violência, a coação.

O fósforo era o falso eleitor, que votava por outro e, 
como Rui Barbosa explicava, em seu discurso em 1879: 

Fósforo é tanto o não qualificado que usurpa o 
nome, o lugar, o direito do qualificado, como o re-
almente qualificado, sem direito a sê-lo; em suma, 
tudo quanto vota ilegitimamente. (BARBOSA, Rui. 
Discurso de 10.7.1879, in Obras Completas, , v. VI, t. 
I, Rio de Janeiro , MEC, 1943, p. 266)

 Na 1a República, em áreas mais propícias aos vícios 
eleitorais, como o Rio Grande do Sul, os fósforos se 
multiplicaram. Uma disposição da Lei no 58, editada 
em janeiro de 1897 por Júlio de Castilhos, determinava 
não caber às mesas eleitorais entrar na apreciação da 
identidade da pessoa do eleitor, qualquer que seja o 
caso. Isso permitia, segundo o comentário de Mem de Sá, 
a qualquer preto retinto votar com o título de um teuto 
chamado Hans Bernstein. (SÁ, Mem de. A politização 
do Rio Grande, Porto Alegre, Tabajara, 1973, p. 27) Ou 
que, segundo Rubens Maciel, os mortos participassem 
involuntariamente da fraude; e duplamente, não só 
porque votavam, mas porque reincidiam no voto. (In: 
Simpósio sobre a Revolução de 30, Porto Alegre: UFRGS, 
1983, p. 148).

Em livro recente, sobre as revoluções no Rio Grande do 
Sul, José do Patrocínio Motta explica: 

Eram chamados fósforos pela oposição, os eleitores 
do governo, verdadeiro contingente eleitoral, que 
votavam em qualquer urna e por mais de uma vez. 
Eram chamados fósforos porque riscavam em 
qualquer urna, esta assemelhada com uma caixa 
de fósforo. Fósforo era uma expressão pejorativa 
da época. (MOTTA, José do Patrocínio. República 
Fratricida, Porto Alegre: Martins Livreiro-Editor, 
1989, p. 82).

Uma das primeiras leis da 1a República, que estabelecia 
o processo eleitoral para as eleições de federais, parecia 
ser permissiva com os fósforos: a Lei no 35, de 36 de 
janeiro de 1892 determinava, por seu art. 43, § 4o, que o 
eleitor não poderá ser admitido a votar sem apresentar o 
seu título, não podendo, em caso algum, exibido este, ser-
lhe recusado o voto, nem tomado em separado...

O texto foi repetido pelo art. 7o § 4o, das Instruções 
trazidas pelo Decreto no 1.668, de 7 de fevereiro de 1894. 
Mas a Lei no 1269, de 15 de novembro de 1904 (v. Lei de 
Rosa e Silva) veio possibilitar, à mesa eleitoral, se tivesse 
razões fundadas para suspeitar da identidade do eleitor, 
tomar seu voto em separado, retendo o título exibido e o 
enviando, com a cédula, à junta apuradora do distrito (art. 
74, § 3o)

Uma curiosa tentativa de eliminação do fósforo, no 
Brasil, foi a trazida pela Lei no 2.550, de 25 de julho de 1955, 
com a tentativa seguindo o exemplo de outros países de 
marcar o dedo do eleitor com tinta indelével. 

Dizia o seu art. 36: 
Depositado o voto na urna, o eleitor, logo em se-
guida, introduzirá o dedo mínimo da mão esquerda 
em um recipiente que contenha tinta fornecida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral ou pelos Tribunais Regio-
nais Eleitorais. 
§ 1o - Se o eleitor se encontrar impossibilitado de 
utilizar o dedo mínimo da mão esquerda para o fim 
previsto neste artigo, seja em virtude de lesão física 
temporária ou permanente, seja por qualquer outro 
motivo, deverá ser assinalado, pela mesma forma, 
em lugar visível, de preferência no dedo mínimo da 
mão direita. 
§ 2o - A tinta a que se refere este artigo deverá pos-
suir características tais que, aderindo à pele, so-
mente desapareça após 12 (doze) horas no mínimo. 
§ 3o - Não será admitido a votar o eleitor que, no ato 
de votação, apresente vestígio da tinta de que trata 
este artigo e seus parágrafos.

Um romance de Mário de Palmério, retratando a 
deformada realidade eleitoral de um pequeno município 
de Minas Gerais, diz como havia ali, com a conivência do 
escrivão, uma inundação de eleitores-fantasmas: 

O processo era simples. Nos últimos dias do alis-
tamento, o partido reunia as certidões de idade re-
metidas pelos cartórios de paz e que sobravam, 
entregando-os aos cabos eleitorais de confiança. 
Cada um deles se incumbia de fazer porção de re-
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querimentos, tudo com a própria letra, assinando-os 
com o nome constante da certidão de idade. E da-
vam entrada às petições e assinavam o recibo e os 
títulos respectivos. Um eleitor ficava, assim, de posse 
dos vários títulos, reproduzindo-os em vários eleito-
res. Compareciam nas sessões, votavam, assinavam 
as folhas de votação, e não havia jeito de apanhar a 
fraude: a assinatura conferia com a do título.

Palmério faz referência a dois desses eleitores invisíveis, 
Calistinho Corneta, um fósforo de segurança e Doquinha 
de Joca Bento. Deste último, “contavam horrores”. Na 
penúltima eleição, “o tipo pintara e bordara”: 

Votou, a primeira vez, barbudo, representando o 
velho Didico, morto havia mais de um ano; fez a 
barba, deixando o bigode, e foi para outra sessão 
votar em nome de um tal de Carmelita, sumido 
desde meses; tirou o bigode e, com a cara mais 
limpa e lavada deste mundo, preencheu a falta de 
outro eleitor; e dizem ainda que votou mais uma 
vez, de cabelo oxigenado e cortado à escovinha, 
substituindo um rapazinho alemoado que viera 
trabalhar, por uns tempos, na montagem da usina 
elétrica. (PALMÉRIO, Mário. Vila dos Confins, Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1956, p. 320 e 340)

Este foi o triste quadro do processo eleitoral e da 
participação política no Brasil Império, que pouco mudou 

na denominada República Velha, que perdurou desde a 
eleição de Deodoro da Fonseca, até 1930. A mulher ainda 
não votava e a fraude persistia. Foi o período conhecido 
como bico de pena, onde os coronéis ficavam com os 
títulos de eleitor e o eleitor não sabia em quem votava. 
Se alguém se atrevesse a perguntar ao coronel em quem 
tinha votado, o Coronel respondia que o voto era secreto. 
Era comum a ocorrência de voto de defunto e de nomes 
fictícios e de menores. A fraude campeava. 

A Revolução de 30 produziu o primeiro Código Eleitoral 
Brasileiro, o Decreto no 21.076/32, que, efetivamente, criou 
a Justiça Eleitoral e instituiu o voto feminino, pretendendo 
realizar as primeiras eleições limpas no Brasil. Com a nova 
legislação eleitoral, foram estabelecidas sanções para 
os eleitores que não se alistassem. O cidadão alistável 
deveria apresentar seu título de eleitor para trabalhar 
como funcionário público. O Código Eleitoral de 1932 
também instituiu um novo sistema eleitoral, que englobava 
aspectos dos sistemas proporcional e majoritário, visando, 
mais uma vez, à representação das minorias. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1934 foi 
reduzida a idade para atingimento da capacidade eleitoral 
de 21 para 18 anos.

Em 10 de novembro de 1937 todos os avanços demo-
cráticos retrocederam. Getúlio Vargas, naquela histórica 
data, instituiu um regime autocrático, outorgando uma 
nova Constituição e pondo fim à democracia, instituindo o 
chamado “Estado”. Com o Estado Novo foram suspensas 
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as eleições no Brasil (1937-1945), os partidos políticos fo-
ram extintos, assim como a Justiça Eleitoral.

Somente com a decadência do Estado Novo, em 1945, 
a democracia começa a ressurgir em nosso país. Surge, 
assim, a Lei Agamenon, que restituiu algumas conquistas 
obtidas pelo povo brasileiro que haviam sido abolidas pela 
ditadura de Vargas. 

Em 1946, uma nova Constituição é promulgada no Brasil, 
a partir da qual são retomados princípios democráticos e 
sociais consagrados pela Constituição de 1934 e abolidos 
pelo Estado-Novo. 

Com a redemocratização, surgem novos partidos 
políticos, de caráter nacional, e as eleições para presidente 
da República voltam a ocorrer de forma direta, com a 
consagração do sufrágio universal.

Em 1950, Getúlio Vargas é eleito, democraticamente, 
presidente da República. Em 1955, o ex-governador mineiro, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, é eleito presidente da 
República. O ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, 
se elege presidente, com o apoio da União Democrática 
Nacional (UDN), na última eleição direta para presidente 
da República até as eleições de 1989, que consagraram 
Fernando Collor de Melo o primeiro presidente eleito pelo 
povo após o regime militar.

Com o golpe militar, a estruturação do regime político 
brasileiro termina por modificar-se em uma autocracia. 
Em 1967 é editada uma nova Constituição, reformada 
em vários aspectos em 1969, após a instituição do Ato 

Institucional no 05, em dezembro de 1968, através da 
Emenda Constitucional no 01. 

Com o crescimento da economia, cresce a repressão 
política. As eleições diretas para presidente da República, 
governadores de estado e prefeitos de capitais e de 
zonas consideradas de segurança nacional deixam de ser 
realizadas. O bipartidarismo é imposto a partir de 1966, 
com a dissolução de todos os partidos políticos existentes 
até então e a criação de duas novas agremiações 
partidária: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

Em 1984, com o regime militar enfraquecido, o povo 
vai às ruas exigindo eleições diretas para presidente, no 
movimento político que ficou conhecido como “Diretas já”, 
originado a partir da apresentação, por parte do deputado 
mato-grossense Dante de Oliveira, de proposta de emenda 
constitucional que restituiria aquele fundamental direito 
que tinha sido suprimido do povo desde o golpe de 1964.

Em 25 de abril de 1984, o povo brasileiro sofre uma 
grande decepção: por 98 votos a favor, 65 contra, 3 
abstenções e 113 deputados ausentes, a emenda Dante de 
Oliveira não é aprovada. Faltaram 22 votos e as eleições 
presidenciais foram realizadas, mais uma vez, pelo Colégio 
Eleitoral.

Com a derrota da emenda das “Diretas já”, a oposição 
ao regime militar se articula para vencer as eleições 
presidenciais no Colégio Eleitoral. É escolhido, assim, 
o nome do governador mineiro Tancredo Neves como 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987
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candidato à presidência da República, tendo como 
adversário o candidato do PDS, representante do regime 
militar, Paulo Salim Maluf.

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito, 
em Colégio Eleitoral, o primeiro presidente civil brasileiro 
em 21 anos, derrotando o candidato da situação, Paulo 
Salim Maluf.

Com o início da Nova República, o Brasil retoma os 
caminhos da democracia. É editada a Emenda Constitucional 
no 25, que instituiu diversas mudanças políticas no País, 
a exemplo do estabelecimento de eleições diretas para 
presidente pelo sistema de maioria absoluta (dois turnos); 
a convocação para 15 de novembro de eleições para 
prefeitos de capital, municípios considerados áreas de 
segurança nacional e para vereadores e prefeitos de novos 
municípios; a permissão de coligações nas eleições para 
prefeito e proibição das sublegendas; a representação do 
DF no Congresso, com 3 senadores e 8 deputados federais; 
a revogação da fidelidade partidária; a concessão de direito 
de voto aos analfabetos (o alistamento e o voto não eram 
obrigatórios) e a flexibilização das regras existentes para a 
organização de partidos. 

Por meio da Emenda Constitucional no 26, é convocada 
pelo presidente José Sarney a Assembleia Nacional 
Constituinte, a ser eleita em 1986, com o objetivo de fazer 
nascer uma nova Constituição para o Brasil, propugnadora 
da construção de um Estado Democrático de Direito em 
nosso país.

Após as eleições de 1986, nas quais o povo elege 
seus representantes naquele colegiado que daria uma 
nova Constituição ao País, é realizada, em 1o de fevereiro 
de 1987, no plenário da Câmara dos Deputados, a sessão 
de instalação da Assembleia Nacional Constituinte.  O 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José 
Carlos Moreira Alves, assume a presidência dos trabalhos 
e declara instalada a Assembleia. 

 5 de outubro de 1988, em sessão solene realizada 
no plenário da Câmara dos Deputados, é promulgada a 
Constituição da República Federativa do Brasil, pautada nos 
princípios da cidadania, da soberania popular, da igualdade, 
da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político.

No campo da democracia, a Constituição de 1988 é um 
marco dos consideráveis avanços na sociedade brasileira, 
alcançamos um nível de amadurecimento político nunca 
dantes alcançado.  

Nesta longa mudança de ciclos, passando o tempo, 
a vida passando, num sonho doce, infinito, atuando 
com consciência política e responsabilidade cidadã, o 
povo brasileiro, de alma ingênua, exigiu a aplicação da 
denominada lei da ficha limpa, mostrando que, nas eleições 
de 2012, pode caminhar, a passos largos, para, sem tortura 
ou revolta, buscar a consolidação do regime político 
democrático em nosso país, e, como na emblemática letra 
de “Ciclo”, de Caetano Veloso, está preparado para dar a 
meia volta, volta e meia vamos dar..., afastando a fraude, 
os fósforos, o coronelismo, os bico de pena.

Ulysses Guimarães e a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988
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ARTIGO

Os Direitos Fundamentais são criação de todo 
um contexto histórico-cultural da sociedade, 
tendo por característica, dentre outras, a histo-
ricidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade.  

Nossa Constituição elenca como fundamento do Estado 
Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, 
ressaltando dentre os direitos fundamentais a inviolabili-
dadede do direito à vida, à liberdade e à igualdade. 

Vimos que no curso do tempo, a situação da mulher no 
Brasil foi a de sujeição.  Isso não era diferente na Europa e 
ainda é o que vigora na maioria dos países do Oriente. 

Os portugueses, vindos com o descobrimento, 
submeteram desde as índias até as negras escravas 
que lhes despertavam a lascívia. Dizem mesmo os 
historiadores que foi a grande quantidade de indiozinhos 
mamelucos que contribuiu para  empurrar a linha divisória 
do Tratado de Tordesilhas. A mulher branca, europeia, que 
acompanhava aqueles desbravadores, como esposas, 
filhas e mães, já estava acostumada a esse papel 
submisso, sendo mantida aqui na colônia, durante os 
séculos XVI e XVII, em  “um isolamento árabe”, no dizer de 
Gilberto Freire1, sujeita à punições em caso de falta grave, 
com o rigor da lei patriarcal.   

Entre os séculos XVI e XVIII, a doença e a culpa 
se misturavam, o corpo feminino era visto, tanto por 
pregadores da Igreja católica, quanto por médicos, como 
um palco nebuloso e obscuro no qual Deus e o Diabo 
se digladiavam2. Ante a precariedade da medicina, as 
mulheres curadoras, com suas  orações e ervas,  embora 

muito solicitadas, eram tidas como feiticeiras, tendo muitas 
delas sido entregues ao Santo Ofício.  

No século XIX, com a consolidação do capitalismo, a 
sociedade brasileira sofreu uma série de transformações:  
antes eminentemente rural, aos poucos passou a ocupar 
o espaço urbano. Daí, a partir do final do século XIX e iní-
cio do século XX, a grande preocupação das Administra-

Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano
Diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio (Emerj)  
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

Os direitos humanos  
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ções em melhorar as condições de 
vida nas cidades, com o arruamento, 
a construção de calçadas e afasta-
mento entre as casas, a higieniza-
ção etc. A modernização das cidades 
marcou a passagem das relações se-
nhoriais para as relações burguesas, 
sendo grandes as modificações havi-
das na vida doméstica. A própria ar-
quitetura das casas foi alterada, com 
a construção de um corredor interno 
que possibilitava guardar a intimida-
de das alcovas. Os salões e as salas 
de jantar eram locais considerados 
públicos e onde se deviam manter 
as máscaras sociais, impondo-se a 
obediência às regras do bem receber 
e bem representar diante das visitas. 
As mulheres casadas ganharam uma 
nova função: contribuir para o projeto 
familiar de mobilidade social, através 
de sua postura nos salões como anfi-
triãs3. As mulheres tiveram ampliada  
sua vida social, passando a frequen-
tar cafés, bailes, teatros e, em con-
sequência, além do controle familiar, 
passaram a sofrer o controle público.  

A vigilância das jovens era inten-
sa para garantir um sistema de casa-
mento por aliança política e econômi-
ca. Para se evitar as relações livres, 
sem oficialização da Igreja, buscou-
-se valorizar a família legítima, e, por 
parte da mulher, o cultivo da domes-
ticidade e dos deveres de ser esposa, 
passando a ser sublinhada sua for-
taleza como mãe, figura santificada 
pelo sofrimento. A proibição de re-
correr à confissão e à comunhão era 
uma ameaça aos que viviam aman-
cebados, havendo todavia, flexibilida-
de para comungarem por ocasião da 
festa anual da Páscoa. 

A rigidez das regras religiosas e 
morais fazia com que as  mulheres 
que tivessem filhos fora do casa-
mento se vissem na contingência de 
abandoná-los nas rodas existentes 

trabalho: se os operários da época já 
eram mal pagos, elas recebiam menos 
ainda. Consequentemente, era mais 
vantajoso dar emprego às mulheres 
que aos homens, e, assim, estes últi-
mos viram-se envolvidos em uma pe-
nosa concorrência com o outro sexo. 
Irromperam até mesmo movimentos 
de oposição ao trabalho feminino. 
Em 8 de março de 1857, cerca de 
129 mulheres morreram queimadas 
numa fábrica de Nova York porque 
reivindicavam condições dignas de 
trabalho. Esse foi o fato que deu en-
sejo à comemoração do Dia Interna-
cional da Mulher. Aqui essa saída da 
mulher para as fábricas se deu mais 
tarde, sendo marcante na época da 2a 
Guerra, em substituição aos homens 
que foram para o front.

nas casa de expostos ou então de 
entregá-los a parentes ou a terceiros. 
Essa prática era mais comum entre 
mulheres brancas de condição social 
elevada, em relação às quais a con-
denação moral era bastante rigorosa, 
o que não acontecia com as negras 
e mestiças e mesmo com as mu-
lheres brancas de posição modesta. 
A grande quantidade de mortes no 
parto aumentava o número desses 
enjeitados4.

Paralelamente na Europa, com a 
crescente industrialização, as mulhe-
res de meados do século XIX foram 
cada vez mais abandonando seus 
lares para empregar-se como as-
salariadas nas indústrias e oficinas. 
Entraram, assim, em contato com 
as duras realidades do mercado de 
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A figura da mulher como “anjo do lar”, incensada pela 
Igreja que lhe prometia o paraíso, passou a ser idolatrada 
pelos positivistas e lhe prometia o céu aqui na terra mesmo 
através do autossacrifício. Seu papel de educadora, de for-
madora dos filhos e de aprimoradora do marido, ressaltado 
pelos  higienistas, era fundamental para viabilizar os inte-
resses burgueses de modernização da sociedade5. 

A aceleração da urbanização provocou progressivo 
movimento das populações pobres para as capitais, onde 
buscavam se estabelecer próximas aos locais de trabalho, 
morando em casas coletivas, casas de cômodo ou cortiços. 
A reforma de Pereira Passos – 1904/1906 – deixou milhares 
de pessoas sem habitação, principalmente as mulheres que 
exerciam em casa suas tarefas de lavadeiras, engomadeiras 
etc. O  homem do povo, sem emprego, não conseguia  as-
sumir seu papel de mantenedor da família, tal como exigia 
a ideologia dominante. Inseguro ante sua incapacidade de 
exercer poder irrestrito sobre sua mulher, o homem, mais 
como uma demonstração de insegurança e impotência do 
que de força e poder, tornava-se violento. A mulher que con-
tribuía informalmente para a economia doméstica, porém, 
não mais aguentava calada os maus-tratos. Aumentavam 
consideravelmente os crimes passionais. 

Como visto, os casais menos favorecidos não legali-
zavam sua união pelo casamento, mas mesmo que 
fossem legalmente casados, esses laços eram frágeis. 
O homem que não quisesse mais viver com sua esposa 
ou companheira podia simplesmente sumir, esperando 
que sua mulher desse conta de sustentar a família. Se ela 
insistisse em manter a relação, na melhor das hipóteses 
poderia ser expulsa do lar. 

A mulher que viesse a reconstruir sua vida com um 
novo companheiro era muito mal vista pela opinião 
pública. A honra  do homem dependia em grande parte 
de seu controle sobre a sexualidade feminina.  Se era uma 
tragédia perder uma mulher, era uma humilhação quase 
insuportável tê-la perdido para outro homem. À respeito, 
todos conhecemos  a história trágica de Euclides da Cunha 
e sua mulher Ana de Castro6.

O  direito a voto só foi conquistado há 80 anos, em 24 
de fevereiro de 1932, quando o Presidente Getúlio Vargas 
resolveu, através do Decreto no 21.076 que instituiu o 
Código Eleitoral Brasileiro, suprimir as restrições às 
mulheres.  Isso, após luta intensa que se iniciou em 1890, 
quando da discussão da primeira constituição republicana, 
valendo anotar a observação do deputado Pedro Américo 
feita na sessão de 27 de janeiro de 1891 para justificar a 
rejeição dessa proposta7:

A maioria do Congresso Constituinte, apesar da 
brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da 
mulher-votante, não quis a responsabilidade de 
arrastar para o turbilhão das paixões políticas a 
parte serena e angélica do gênero humano.

É de se destacar a militância de Nathércia da Cunha 
Silveira e Bertha Lutz em prol do voto feminino, o que lhes 
valeu, a pedido das mulheres, nomeação  para fazerem 
parte da Constituinte de 1934. 

Infelizmente, apesar desses avanços de participação da 
mulher na vida social, profissional e política, a discriminação 
e a violência contra as mulheres  vêm se repetindo e ainda 
hoje acontece, quer nos barracos da periferia, quer nos 
endereços mais nobres. 

Os noticiários policiais não deixam que sejam esque-
cidos os nomes de Aída Curi, Ângela Diniz, Cláudia 
Lessin Rodrigues, Eliane de Grammont, Sandra Gomide, 
Camila Duarte, Bárbara Carreiro, Cenir de Freitas, Salete 
Cavalheiro, Luciana Feliciano, Dora Siqueira, Eliza 
Samúdio e tantas outras mulheres que morreram vítima 
de seus maridos, namorados ou companheiros. No mês 
de fevereiro último, na cidade paulista de Santo André, 
tivemos o júri que condenou há quase um século de 
prisão o namorado de Eloá Pimentel, jovem de 15 anos, 
morta após angustiantes dias de cárcere privado. Na 
mesma semana, duas jovens que participavam de uma 
festa na casa de vizinhos e amigos foram brutalmente 
estupradas e mortas. 

O perfil das mulheres vítimas de ameaça no ano de 
20108, demonstra que 57,1% tinham idade entre 25 e 44 
anos, quase a metade das vítimas (49,6%) foi classificada 
como de cor branca, e se declarou solteira (50,1%), o 
provável autor (acusado) das ameaças, em 50,2% dos casos, 
é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Do total 
pesquisado, 9,9% sofreram ameaças de pessoas próximas 
(pais, padrastos e parentes), 12,5% foram ameaçadas por 
pessoas conhecidas (amigos, colegas de trabalho, vizinhos 
etc) e 14,8% não tinham qualquer relação com o acusado, 
ou seja, a vítima é ameaçada, na maioria dos casos, por 
alguém próximo a ela, e não por desconhecidos.

É de se perguntar o porquê desse tratamento discrimi-
natório com a mulher. 

Leonardo Boff nos fala que as diferenças entre o 
masculino e o feminino possuem base bioantropológica e 
sociocultural. Que ao homem eram atribuídas tarefas mais 
ligadas ao perigo, à conquista territorial, à dominação e 
ao jogo do poder sobre os outros, enquanto a mulher era 
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predisposta  à conservação e ao desenvolvimento da vida, 
sendo mais centrada na teia de relações pessoais, devendo 
essas variáveis serem consideradas no que diz respeito à 
distribuição do poder e das formas de participação9. 

Com base nas pesquisas de Heide Göttner-Abendroth10, 
Boff explicita que as grandes culturas das cidades a partir  
de 10.000 a.C. eram  matriarcado, possuindo as mulheres 
a hegemonia política e a função de mediar e solucionar 
conflitos, organizando assim a sociedade. Seu declínio 
se dá por volta de 2.000 a.C., instituindo-se a partir daí o 
patriarcado, base do machismo e da ditadura cultural do 
masculino. Que provavelmente, a vontade de dominar a 
natureza levou o homem a dominar a mulher, sendo mais 
grave que eles conseguiram neutralizar essa dominação 
histórica e introjetá-la nas mulheres, a ponto de muitas 
aceitarem essa situação como normal11. 

Conclui o culto teólogo  que o patriarcado não pode ser 
entendido apenas como dominação binária macho-fêmea, 
mas como uma complexa estrutura política piramidal de 
dominação e hierarquização, estrutura estratificada por 
gênero, raça, classe, religião e outras formas  de dominação 
de uma parte sobre a outra12. 

Em igual sentido, a professora Encarna Bodelón assevera 
que o estudo da igualdade é mais do que uma questão 
social, sendo insatisfatório conhecê-la apenas como um 

tema puramente jurídico, ou político, isto porque envolve 
aspectos  sócio-históricos e culturais, sendo imprescindível 
a filosofia política para se entender o pensamento jurídico-
social contemporâneo e suas implicações. 

O tratamento desigual das mulheres na sociedade 
contemporânea viola os princípios do liberalismo político 
de liberdade e igualdade, sendo que o conceito de igualda-
de, que no feminismo liberal era amplo, deve ser limitado 
à igualdade de oportunidades em uma sociedade merito-
crática, a mesma consideração para todos os indivíduos 
independentemente de seu sexo, o que é meramente um 
acidente, uma característica não essencial da natureza 
humana.  Que sendo impossível, a correção das desigual-
dades deve se dar por ações positivas ou preferências, de 
molde a se estabelecer uma meritocracia contrafactual. 

Primeiro se assumiu que existe uma correspondência 
entre as definições sociais produzidas pelo senso comum 
e a realidade jurídica.  Segundo há uma tendência a se 
tratar homens e mulheres como categorias abstratas, 
enquanto o direito assimila de forma fragmentária e 
desigual o significado do gênero. Terceiro erro, a crença 
que as divisões naturais inevitavelmente constituem 
divisões sociais.  

Por isso,  as questões acima postas são muito mais 
complexas, a exigirem uma profunda mudança de 
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comportamento social. É preciso um longo caminho para 
que se busque alterar esse status quo.  

Nas décadas de 1960 e 1970, o feminismo eclodiu 
na Europa e nos Estados Unidos, impulsionado pela 
efervescência política e cultural daquelas regiões colocando 
em xeque os valores conservadores da organização da 
sociedade. Neste contexto é que se discutia o livro “O 
segundo sexo”, de Simone de Beauvoir e que as americanas 
se despiram dos sutiãs em praça pública. 

No Brasil o cenário era bem diferente, estávamos viven-
do em uma ditadura militar, originária de um golpe contra 
a ameaça do comunismo, no auge da repressão, mesmo 
assim, surge uma nova retomada do movimento feminista 
pelas mãos das advogadas Romy Medeiros da Fonseca, 
que vem a ser a mãe da nossa colega Myriam Medeiros,  e 
Orminda  Bastos, as quais,  em julho de 1952, apresenta-
ram à VIII Assembleia da Comissão Intera mericana de Mu-
lheres da OEA - Organização dos Estados Americanos, o 
anteprojeto por elas elaborado, que modificaria a condição 
jurídica da  mulher no Brasil. Em 1957, Romy Medeiros da 
Fonseca assomou a Tribuna do Senado da República para 
defender o projeto de lei 29/52, que só em 1962 o  apreciou, 
sob o número 4.121, aprovando a lei que ficou conhecida 
como o Estatuto da  Mulher Casada. Essa lei alterou vários 
artigos do Código Civil Brasileiro de 1916, concedendo às 
mulheres o direito de  trabalhar fora do lar sem a autori-
zação do marido ou paterna e, em caso de  separação do 
casal, o direito à guarda do filho. Não podemos esquecer 
que sob a redação anterior a mulher que adquiria a ple-
na capacidade aos 21 anos, a perdia ao se casar, ficando 
na dependência do marido, a quem cabia administrar os 
bens comuns e aqueles que a mulher levasse quando do 
casamento. A ele cabia a orientação na educação dos fi-
lhos que, enquanto menores, estavam sob seu pátrio po-
der. Ao ficar viúva ou ao se separar, a mulher mantinha sua 
semi-incapacidade e perdia a guarda dos filhos havidos no 
casamento.   

A atuação feminina não se calou, opondo-se ao regime 
militar,  independentemente de partidos políticos, idade e 
classe social.  Em final de 1975 foi criado por Therezinha 
Zerbini o Movimento Feminino pela Anistia, com a  
proposta de denunciar as repressões que o governo militar 
havia imposto aos cidadãos brasileiros. Grande parte das 
militantes eram mulheres que viram os maridos serem 
torturados e assassinados pelo governo militar. Esse não 
era um movimento de caráter feminista, mas sim um 
movimento comandado por mulheres; inclusive a líder 
criticava o feminismo em muitas de suas falas. Em 1980 

mudou-se o nome do movimento para Anistia e Liberdades 
Democráticas, marcado pelo vigor nacionalista. 

Em 1975 a ONU organizou o Ano Internacional da 
Mulher. A questão da mulher passou a ser tema de 
discussão nas universidades e em meio aos profissionais 
liberais. No mesmo ano aconteceu o Congresso 
Internacional da Mulher no México, onde o Brasil foi 
representado por  Berta Lutz. 

No mesmo ano, no Brasil, o movimento organizou a 
Semana de Pesquisa Sobre o Papel e Comportamento da 
Mulher Brasileira, que teve como resultado a instalação 
do Centro da Mulher Brasileira, órgão responsável por 
intermediar e articular os objetivos feministas em forma de 
ação coletiva. Muitas mulheres que haviam sido exiladas no 
exterior  voltavam com grandes contribuições,  dentre elas 
a de instalação de um centro de estudos que promoveu 
grandes seminários, discussões e pesquisas sobre a 
condição da mulher, de que se originaram várias publicações 
em jornais e revistas, além da produção de livros. 

Em 1977 foi instaurada uma CPI para investigar a 
situação da mulher no mercado de trabalho e demais 
atividades. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito trouxe 
à tona fatos que eram de conhecimento de pequenos 
grupos, como: “que a mulher recebia, no meio rural, 
apenas um quinto do salário pago ao homem por igual 
trabalho; que não era cumprida a legislação que obrigava 
empresas com mais de trinta trabalhadoras a manter 
berçários; que empresas estatais impediam o acesso à 
mulher em determinados setores e que tais impedimentos 
não tinham apoio legal; que mulheres grávidas eram 
despedidas sumariamente; que agências com verbas 
vindas do estrangeiro estavam promovendo a esterilização 
indiscriminada de mulheres; e inúmeras outras denúncias 
que foram feitas nos depoimentos. 

Fato  marcante para as feministas foi a morte de Ângela 
Diniz, em 1976, por Doca Street13, que em 1979 foi absolvido. 
A indignação das feministas trouxe o movimento que criou 
o SOS Mulher. A partir daí houve uma proteção maior para 
as mulheres, inclusive para as que trabalhavam e sofriam 
explorações e chantagens sexuais por parte dos patrões. 

A partir do ano de 1980, os temas sexualidade e 
liberdade passaram a ser discutidos abertamente na TV. 
A música brasileira foi tomada  por inúmeras cantoras de 
grande sucesso, como Simone, Rita Lee, Maria Bethânia, 
Fafá de Belém e Joana. Várias canções se tornaram ícones 
da época: “Começar de novo” (Simone), “Atrevida” (Simone), 
“Cor de rosa choque” (Rita Lee). Nas universidades, a 
questão feminina se tornou objeto de estudo. Tamanha foi 
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a importância do assunto que a Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) reservou 
um espaço anual para reuniões a partir de 1979. 

Em 1981 foi ratificada pelo governo brasileiro a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher, firmada pela ONU em 
1967. Ficou acertado, nesta convenção entre os países 
signatários, o compromisso de eliminar todas as restrições 
contra a mulher trabalhadora. Algumas empresas e órgãos 
passam a aceitar a mulher como parte integrante do 
quadro de funcionários. São exemplos dessas empresas 
e órgãos a polícia civil e militar, a Academia Brasileira de 
Letras e a Petrobras. A referida Declaração contém uma 
definição que sintetiza o pensamento feminista e foi base 
para a maioria das leis vigentes do mundo: “por violência 
contra a mulher se entende todo o ato de violência baseada 
na pertinência ao sexo feminino que tenha ou possa ter 
como resultado um dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico para a mulher, assim como ameaças de tais 
atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade tanto 
produzidas na vida pública como na vida privada”. 

Em 1983, através de decretos oficiais criou-se o 
Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo 
e, em 1985, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 
Naquele ano, as mulheres de vários partidos uniram-se e, 
de mãos dadas, ocuparam 26 cadeiras como deputadas 
constituintes, dando uma representatividade maior e mais 
significativa aos direitos da mulher.

Todavia, a década de 1980 caracterizou-se como 
período de crise para todos os setores políticos e econô-
micos no Brasil, com a retração de todos os grupos sociais 
organizados, inclusive do Movimento Feminista, apesar 
das mobilizações pela Constituinte e pelas eleições diretas. 
Com a democratização, as mulheres passam a trabalhar 
em vários grupos não governamentais e não há mais a 
unificação da causa feminista. Com essa dissolução das 
organizações feministas foram criados os fóruns, dentre 
eles um dos mais importantes o Fórum Feminista do Rio 
de Janeiro, que passou a se reunir regularmente a partir 
de 1985. 

Nos primeiros anos do século XXI, as feministas 
brasileiras comemoraram como uma vitória a revogação do 
artigo do Código Penal, que tratava do crime de “estupro”, 
uma vez que neste disposto havia a expressão “mulher 
honesta”, considerada ofensiva. Em 8 de março de 2000, 
os Correios do Brasil lançam um selo em homenagem às 
mulheres pioneiras da aviação no País: Anésia Pinheiro 
Machado, Tereza de Marzo, Ada Rogato.  

O economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas 
Sociais da FGV, considera que o próprio mercado reduzirá as 
diferenças de gênero. Ele explica: quanto mais jovem a popu-
lação, mais as mulheres superam os homens em educação. 
De onde se conclui que, no futuro, as mulheres serão, em mé-
dia, mais qualificadas que os homens. O tempo dirá. 
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CAPA

Ada Caperuto

Uma breve revisão histórica comparada às estatísticas atuais da presença feminina na 
sociedade mostra que, ao longo das últimas décadas, as mulheres vêm conquistando 
espaços nas universidades, no mercado de trabalho, nas organizações públicas 
e privadas. Porém, o ideal de pleno respeito aos seus direitos, com condições 
igualitárias de participação, ainda está distante de ser alcançado.

:
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Em condição de inferioridade númerica – de acordo 
com os números divulgados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 2010 havia aproximada-
mente 57 milhões de homens a mais que mulheres 

no mundo –, o sexo feminino também convive, desde sempre, 
com a desigualdade em diferentes aspectos. A luta pela con-
quista de espaço na sociedade é secular e segue evoluindo 
lentamente em todo o mundo. No Brasil, apesar de meritórios 
avanços nos últimos cem anos, muito ainda há para ser ajus-
tado quando se fala em “Direito Humanos das Mulheres”. 

Para a desembargadora Leila Maria Carrilo Cavalcante 
Ribeiro Mariano, diretora-geral da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio (Emerj), o primeiro passo importante 
deste caminho de conquistas foi o acesso à educação. 
“Se lançarmos um olhar para trás, veremos que a trajetória 
das mulheres no mundo e, principalmente, em países 
em desenvolvimento, como o Brasil, foi uma história de 
submissão aos pais, maridos, à Igreja e à sociedade. Os 
casamentos eram arranjados, com fins eminentemente 
patrimoniais. Sem livre acesso à educação e cultura, eram 
criadas para atenderem seus maridos, fechando os olhos 
às suas traições, aceitando os filhos que eles geravam em 
relacionamentos espúrios e, não raro, convivendo com suas 
amantes, como foi o caso da Imperatriz Maria Leopoldina”.

São doze os Direitos da Mulher definidos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU): vida, liberdade, 
igualdade, opinião, educação, privacidade, saúde, família, 
escolhas, benefícios da ciência, participação política e, 
sobretudo, direito à não-violência. Na verdade, quando 
se almeja uma sociedade na qual a justiça se faça 
igualitariamente, tais prerrogativas sequer deveriam 
considerar a distinção de gênero. No entanto, para as 
mulheres, esses direitos elementares nem sempre são 
respeitados. Ao contrário, muitas vezes são ignorados 

ou ilegalmente suprimidos por imposições sociais ou 
costumes de determinadas culturas.

Apoiar o desenvolvimento de políticas que possam 
contribuir para mudar esta realidade foi um dos motivos 
que levou a própria ONU a elaborar o relatório “As Mulheres 
do Mundo 2010: Tendências e Estatísticas”, divulgado no 
mesmo ano. O documento fornece dados consistentes 
sobre a situação das mulheres em 192 países, com uma 
análise global dos progressos alcançados pelo sexo 
feminino em oito áreas.

No âmbito da “Violência contra a mulher”, o documento 
aponta ser este um dos mais fortes obstáculos à realização 
dos objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz. De 
acordo com o levantamento, a taxa de mulheres que foram 
vítimas de violência física pelo menos uma vez na vida varia 
muito, de acordo com os locais onde vivem, de 12% a 59%, 
assim como variam muito os tipos de agressão sofridas 
dentro e fora de seus lares: física, sexual, psicológica e 
econômica, em todas as sociedades, em maior ou menor 
grau, cruzando as linhas de classe, renda e cultura.

No Brasil, uma pesquisa do Instituto Avon/Ipsos, 
denominada “Percepções sobre a violência doméstica contra 
a mulher no Brasil 2011”, entrevistou 1.800 homens e mulheres 
de 70 municípios, em cinco regiões. Os resultados mostram 
que existe um novo entendimento do que é, efetivamente, 
violência contra a mulher: 80% dos entrevistados atribuíram 
este ato a qualquer tipo de agressão física sofrida no âmbito 
familiar – do empurrão até atos extremos que culminam em 
sua morte. Cinquenta e nove por cento declararam conhecer 
alguma mulher que já sofreu agressão. Para as vítimas, 
o medo de ser morta foi citado como a principal razão de 
continuarem na relação abusiva para 17% das entrevistadas, 
porém a falta de condições econômicas para se sustentar foi 
o motivo apontado por 27% delas. 



   

Revista Fórum  2524  Revista Fórum

Lei Maria da Penha
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, 

denominada Lei “Maria da Penha”, incorporou o avanço 
legislativo internacional e se transformou no principal 
instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica 
contra a mulher no Brasil. A desembargadora Leila Mariano 
comenta que, até pouco antes da instituição da lei, essa 
demanda era invisível para a alta esfera da administração 
judiciária, em especial para o Poder Judiciário do Rio de 
Janeiro. “Não se acreditava, que em pleno século XX, ainda 
houvesse situações de vitimização desse porte, e foram os 
juízes de 1o grau que trouxeram essa realidade à tona. Não 
se tinha noção que a violência doméstica estava presente 
em nossos dias em números tão alarmantes como se vem 
verificando nas estatísticas do Poder Judiciário. Essa era 
uma demanda contida pela vergonha das próprias vítimas. 

Felizmente, hoje em dia elas têm a coragem de denunciar 
seus maridos e companheiros e o Poder Público está se 
preparando para acolher as suas reinvindicações”.

De acordo com texto divulgado no site da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, criada em 2003 pelo governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva, os benefícios alcançados 
pelas mulheres com a Lei Maria da Penha são inúmeros. 
Dentre estes, destaca-se o mecanismo judicial específico. 
“Hoje os sete Juizados Especiais em funcionamento no 
Rio de Janeiro são insuficientes para atender a demanda. 
Neles, o trabalho não consiste só em resolver o processo, 
buscando-se resolver o conflito. Nesta linha, as equipes 
interdisciplinares buscam fortalecer a mulher e reeducar o 
homem violento, em prol da manutenção de uma família 
equilibrada e acolhedora para os seus filhos”, comenta a 
desembargora Leila. Vale mencionar que a própria Emerj 
criou o Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar 
e de Gênero, que realiza ações neste sentido.

Processo de mudanças
Além da violência doméstica – talvez um dos principais 

expoentes da situação das mulheres na atualidade –, o 
relatório da ONU revela outros aspectos do desrespeito 
aos Direitos Humanos da Mulher. Um deles, ao menos, 
expressa que, mundialmente, a situação de desigualdade 
de gênero pode ter ingressado em um irretornável processo 
de mudanças. No que tange à “Educação”, registra-se a 
evolução para um status de relativa igualdade, destacando-
se que, em nível global, a taxa de meninas em idade escolar 
matriculadas na escola primária aumentou de 79% para 86% 
no período de 1999 a 2007 – índices que variam, é claro, em 
países onde a cultura favorece o gênero masculino. 

Nem sempre foi assim. No início do século XIX, as 
brasileiras eram totalmente dependentes economicamente 
dos homens de seu convívio – maridos, pais ou irmãos – e 
se sujeitavam à vontade destes. “O acesso à educação, que 
se deu só a partir de 1827 e, apenas no final desse século, 
a necessidade de ensino às mulheres passou a ser tratada 
como política pública, sendo sua participação considerada 
fundamental para a formação de seus filhos como 
trabalhadores”, relata a desembargadora Leila Mariano.

Esta trajetória levou dezenas de anos para ser 
percorrida e chegar ao cenário atual. De acordo com 
o relatório da ONU, no ensino superior, o domínio dos 
homens foi invertido em nível global e o equilíbrio entre 
os sexos mudou a favor das mulheres na maioria dos 
países analisados no levantamento. Em 1990, os homens 
compunham 54% dos inscritos em cursos superiores. Em 
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2007, a proporção tornou-se então favorável às mulheres, 
que representavam 51% das matrículas. No Brasil, o Censo 
da Educação Superior 2010, divulgado pelo Ministério da 
Educação (MEC), revela que, em 2010, do total de 6.379.299 
matrículas, 57% são femininas e, entre os concluintes, a 
participação das mulheres foi de 60,9%.

A mudança é marcante. Ainda mais quando consi-
deramos a trajetória de esparsos avanços nas carreiras 
consideradas “masculinas”. Leila Mariano chama a atenção 
ao fato de que, até bem pouco tempo na cronologia histórica, 
o ensino superior sequer era aberto às mulheres. “A carreira 
das letras era própria dos homens. Numa situação sui 
generis, em 1832, foi publicada a tradução livre feita pela 
professora autodidata Nisia Floresta do livro de autoria 
de Mary Wollstonrcraft – Direito das Mulheres e Injustiça 
dos Homens – onde ela lança ideias para enfrentar os 
preconceitos da sociedade patriarcal através da educação”. 

Ela lembra ainda que a assunção das mulheres às 
carreiras liberais veio aos poucos, graças ao pioneirismo 
de algumas. “Até 1879, era vedado o estudo de Medicina 
a moças, assim, a primeira médica formada no Brasil foi 
Rita Lobato Velho Lopes, em 1887”. Outro destaque foi no 
ano de 1899, quando a primeira mulher brasileira recebeu o 
título de cirurgiã-dentista: Isabella Von Sydow.

Desigualdades profissionais
Como segunda importante conquista feminina, 

a diretora da Emerj considera o acesso ao trabalho. 
Ela relata que, no chamado Século do Ouro (XVIII), em 
Minas Gerais, as mulheres do povo, necessitando prover 
seu sustento e de sua família, já que seus maridos 
haviam partido em busca do Eldorado, buscaram 
realizar atividades fora de casa: na mineração, como 
carregadoras de gamelas contendo as pedras preciosas 
para a lavagem, ou à frente de pequeno comércio, as 
chamadas quitandas. Essas mulheres que pouco a 
pouco se tornaram independentes passaram a assumir 
posição de resistência às limitações que lhes eram 
impostas pelo Estado e pela Igreja.

Mais de um século depois, a situação mudou muito. 
Segundo o relatório da ONU, em 2010 houve melhora na 
taxa de participação no mercado de trabalho na maioria 
das regiões, com destaque para o grupo de mulheres 
entre 25 e 54 anos, em comparação com o cenário 
percebido nos anos 1990. Globalmente, a participação 
das mulheres no mercado de trabalho manteve-se 
estável nas duas décadas entre 1990 e 2010, enquanto 
que para os homens diminuiu de forma constante 
durante o mesmo período

Mulheres avançaram no mercado de trabalho, mas ainda são minoria em cargos da alta hierarquia de empresas privadas e no setor público
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No entanto, a despeito destes sinais positivos, e 
dos registrados na área de Educação, no mercado de 
trabalho as mulheres ainda sofrem com a desigualdade 
de oportunidades em diferentes níveis. O preconceito 
é ancestral. A desembargadora Leila Mariano lembra 
que o magistério no Brasil, até então exercido apenas 
por homens, aos poucos se transformou em trabalho 
de mulher, não sem muita polêmica. “Para alguns isso 
era uma verdadeira insensatez entregar a mulheres, 
usualmente despreparadas, portadoras de cérebros ‘pouco 
desenvolvidos’ pelo seu ‘desuso’, a educação de crianças. 
Com muita conveniência foi construída a imagem das 
professoras como trabalhadoras dóceis, delicadas e pouco 
reivindicadoras, o que serve para dificultar discussões de 
questões ligadas a salário, carreira, condições de trabalho, 
etc”, acrescenta a magistrada.

A ideia de que o lugar da mulher é em casa, cuidando 
dos filhos, bem como a situação de desequilíbrio de ganhos 
persiste até os dias de hoje. Em 2010, segundo a pesquisa 
da ONU, os salários das mulheres representavam entre 
70% e 90% dos valores obtidos por seus colegas do sexo 
oposto. E um dos motivos mais fortes da discriminação no 
trabalho continua a ser a maternidade. Metade dos países 
do mundo conhecem o novo padrão internacional para a 
duração mínima da licença de maternidade, mas há uma 
lacuna entre a lei e a prática, e muitos grupos de mulheres 
não são cobertos pela legislação. O documento da  
ONU ressalta que: “Mesmo com a legislação protegendo 
a maternidade, muitas mulheres grávidas ainda perdem 
seus empregos, e processos nesta área são comuns  
nos tribunais”. 

No Brasil de poucas décadas atrás, de acordo com 
Leila Mariano, ainda convivíamos com a noção de que, 
para a mulher, o trabalho fora de casa tinha a natureza 
de uma ocupação provisória, que deveria ser abandonada 
sempre que se impusesse a verdadeira missão feminina 
de esposa e mãe. “Trabalhar fora só seria admissível para 
mulheres solteiras até o casamento ou para as solteironas 
e viúvas. Por isso mesmo, saliento ainda como uma das 
conquistas mais importantes a conscientização das 
mulheres de seus direitos”. 

Deixar de ter filhos ou reduzir o número das famílias 
tem sido um fator que, ao lado dos melhores índices de 
escolaridade, vem se refletindo no aumento da participação 
no mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos, de 
acordo com o site Mulheres Brasileiras, do Governo 
Federal. Porém, assim como nos demais países, elas 
ganham menos que os homens, em média, e demoram 

mais para receber uma promoção. Enquanto que as 
trabalhadoras obtêm renda anual média de R$ 1.097,93, 
os homens atingem R$ 1.518,31, de acordo com dados da 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE),

Definitivamente  presentes em setores e ocupações 
tradicionalmente dominadas pelos homens, as mulheres 
são ainda raramente empregadas em trabalhos com 
status, poder e autoridade. No setor privado, de acordo 
com o relatório da ONU, em 2010, apenas 13 das 500 
maiores corporações do mundo tinham uma mulher 
ocupando cargos como o de CEO (chefe executivo). O site 
Mulheres Brasileiras mostra que menos de 14% dos cargos 
de diretoria das 500 maiores empresas do Brasil são 
ocupadas pelo sexo feminino – os dados são do relatório 
“Mulheres, Poder e Decisão” (2009-2010), elaborado pelo 
Observatório Brasil da Igualdade de Gênero.

Mulheres na Justiça
É de 1899 o registro da presença feminina pela primeira 

vez em um Tribunal de Justiça no Brasil. “Maria Coelho 
da Silva foi à primeira mulher a atuar no Tribunal do Júri, 
no entanto, depois de um tempo, desistiu da profissão ao 
ver um habeas corpus impetrado a favor de um cliente 
ser negado, pelo simples fato da procuradora ser mulher”, 
lembra Leila Mariano. “Outras mulheres, como a advogada 
Mirtes de Campos, tiveram um final um pouco mais feliz. 
Ela se formou em 1898, mas após longa batalha com as 
instituições da época, conseguiu habilitação para advogar 
em 1906”, revela, acrescentando que a primeira advogada 
a se inscrever na OAB-SP foi Maria Immaculada Xavier da 
Silveira, em 26 de janeiro de 1932. 

Vários foram os avanços das mulheres nesta esfera 
em mais de cem anos. “No Judiciário do Rio de Janeiro 
lembramos e reverenciamos as desembargadoras Maria 
Stella Villela Souto Lopes Rodrigues e Áurea Pimentel 
Pereira. Ambas chegaram à vice-presidência do Tribunal 
de Justiça. E a Juíza Iete Bomilcar Passarela, do Tribunal 
de Alçada do antigo Estado da Guanabara, que foi uma 
mulher preocupada com as causas sociais e, talvez por 
isto, cassada por Ato Institucional. Ela, por pouco, foi a 
primeira juíza de direito do País. Nomeada em 1950 
como juíza do Distrito Federal, titular da Vara de Acidente 
do Trabalho, foi antecedida dois anos por uma juíza 
cearense”, comenta Leila.

 Nos dias de hoje vemos mulheres como a ministra 
Cármen Lúcia Antunes Rocha ocupar o cargo de 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, posto assumido 
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recentemente. A expectativa é que, daqui para frente, a 
presença feminina nos Tribunais Superiores e em cargos 
diretivos de todas as demais instituições se torne mais 
frequente. Leila Mariano acredita que, até por assumirem 
posições elevadas na antiguidade dos Tribunais, as 
mulheres devem ocupar um número cada vez maior dos 
cargos de administração do Poder Judiciário. 

Além de serem maioria nas universidades nos dias 
de hoje, as mulheres são as mais bem-sucedidas nos 
concursos públicos, de acordo com a desembargadora. 
“Na magistratura já somos quase 50%, sendo de se 
destacar a Ministra Ellen Gracie como a primeira a 
presidir o Supremo Tribunal e a Ministra Carmen Lúcia, 
a primeira a presidir o TSE. Essa mudança, determinada 
pela competência, pela dedicação, pela seriedade e pelo 
comprometimento, ocorre tanto na área pública como 
na privada, tendo os meios de comunicação noticiado 
a assunção de profissionais liberais mulheres frente a 
importantes instituições e empresas”.  

Ainda assim, o preconceito persiste. Leila comenta que 
quando chegou à magistratura, a discriminação das juízas 
era grande. “Nossos colegas desconfiavam das nossas 

possibilidades, o que foi aos poucos se dissipando, em 
razão do convívio e do fato de as mulheres não fugirem 
do serviço”. Mesmo assim, ela comenta que durante 
30 anos foram apenas duas desembargadoras – Áurea 
Pimentel e Maria Estela Vilela. “Elas passaram pelo pior 
pedaço, tendo-se imposto pelo seu conhecimento e por 
suas atitudes”.

Mundialmente, o relatório da ONU revela que os órgãos 
do Judiciário ainda são integrados, predominantemente, por 
homens. Tal como acontece com outros setores, também 
nos tribunais, quanto mais alta a hierarquia judicial, menor 
a representação de mulheres. As mulheres também estão 
sub-representadas em tribunais internacionais e regionais. 
A maior parcela é vista no Tribunal Penal Internacional 
(TPI), onde sete, dos 18 juízes (39%), eram mulheres, em 
2009. Isso decorre do Estatuto de Roma, o documento 
que rege aquela corte, que apela para uma representação 
equitativa dos representantes. Em contrapartida, o Tribunal 
Internacional sobre Direito do Mar era inteiramente 
composto por juízes do sexo masculino, enquanto no 
Tribunal Internacional de Justiça da ONU, apenas 7% dos 
juízes eram mulheres.

Mudança no Brasil: hoje as mulheres são maioria entre os estudantes matriculados no ensino superior
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Apesar do cargo máximo da República ser ocupado 
por uma mulher, a participação feminina brasileira nas 
esferas do poder ainda é baixa. Mesmo se considerarmos 
as importantes conquistas da antiga luta pelo espaço na 
política. O primeiro registro é de 1880, quando a dentista 
Isabel de Mattos Dillon evocou na Justiça a Lei Saraiva 
(que permitia aos detentores de títulos científicos votar) 
para requerer seu alistamento eleitoral.

Em 1928, o Brasil elegeu sua primeira prefeita: Alzira 
Soriano de Souza, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, 
mas o voto feminino só se tornou um direito nacional em 1932. 
Tendo elegido a primeira deputada federal em 1933 – a médica 
paulista Carlota de Queirós –, o Brasil só veria outra evolução 
de monta em 1990, quando foram escolhidas por voto as duas 
primeiras senadoras: Júnia Marise (Minas Gerais) e Marluce 
Pinto (Roraima). Outra conquista veio somente quatro depois, 
quando Roseana Sarney foi a primeira mulher escolhida por 
sufrágio para chefiar um estado, o Maranhão. 

De acordo com o relatório o “Mulheres, Poder e Decisão” 
(2009-2010), do Observatório Brasil da Igualdade de 
Gênero, as mulheres não chegaram a 20% nos cargos 
de maior nível hierárquico no Parlamento, nos governos 
municipais e estaduais, nas secretarias do primeiro escalão 
do Poder Executivo, no Judiciário, nos sindicatos e até nas 
reitorias de universidades.
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Mulheres na política
No âmbito do “Poder e tomada de decisão”, o relatório 

da ONU revela que chefes de estado ou de governo são 
cargos ainda quase “imperceptíveis” para as mulheres. 
Nos últimos 15 anos, a participação das mulheres como 
chefes de Estado ou governantes não mostrou aumento 
expressivo: em 1995 havia 12 mulheres nessa posição e 
em 2010 este número havia saltado para 18, em 192 países 
pesquisados. Nesta lista, exemplos notáveis incluem a 
eleição de mulheres para governos ou chefes de Estado 
na Islândia (Jóhanna Sigurðardóttir) em 2009, no Haiti 
(Michele Pierre-Louis) e na República da Moldávia em 
2008, na Argentina (Cristina Kirchner), Índia (Pratibha Patil) 
e Ucrânia (Yulia Timoshenko) em 2007, no Chile (Michelle 
Bachelet) e na Alemanha (Angela Merkel) em 2006, e na 
Libéria (Ellen Johnson Sirleaf) em 2005. 

Em 2011, as brasileiras obtiveram sua maior conquista: 
depois de uma disputa com duas representantes do sexo 
feminino ao cargo máximo na hierarquia do poder nacional, 
Dilma Roussef (PT) derrotou nas urnas Marina Silva (PV) 
e, também, o candidato José Serra (PSDB), tornando-se 
a primeira mulher presidenta do Brasil. E no Parlamento, 
foram eleitas as primeiras vice-presidentas da Câmara dos 
Deputados (Rose de Freitas, do Espírito Santo) e do Senado 
(Marta Suplicy, de São Paulo).

Dilma Roussef, a primeira presidenta da República Federativa do Brasil
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A tímida representação feminina no Poder Legislativo 
se mantém inalterada mesmo depois da aprovação da 
Lei Eleitoral 9.100, promulgada em 1995, segundo a qual 
20% dos postos deveriam ser ocupados pelas mulheres. 
Em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu 
uma reforma na lei, ampliando para 30% a proporção 
de participação das mulheres, mas os partidos políticos 
alegam dificuldades em atrair as mulheres para seus 
quadros, como informa Leila Mariano. “De início, houve 
necessidade do estabelecimento de cota para que a mulher 
tivesse acesso à vida política. Havia partidos que não 
conseguiam sequer indicar candidatas e cumprir as cotas. 
Hoje há mulher participante no Legislativo, tanto quanto no 
Executivo e no Judiciário, sendo natural que, em razão desta 
participação, ela venha a ocupar os cargos de chefia. Com 
isso, elas alcançaram o poder como chefes de Governo, 
não só no Brasil e América do Sul, como na Europa, e estão 
demonstrando sua competência”, comenta a magistrada.

Com esta análise da trajetória histórica e da realidade 
atual da situação dos Direitos da Mulher no Brasil e 
no mundo, o que se pode constatar é que, apesar das 
leis civis, constitucionais e trabalhistas serem voltadas 
para a proteção dos direitos da mulher, na prática ainda 
não existe o pleno respeito. “Desde a Carta das Nações 
Unidas em 1945, homologada pelo Brasil no mesmo ano, 
estabeleceram-se os princípios da igualdade de direitos do 
homem e da mulher, como a obrigação de seus signatários 
assegurarem ao homem e à mulher ‘a igualdade de gozo 

de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis 
e políticos’. A Organização dos Estados Americanos 
aprovou a Convenção Interamericana para Erradicar a 
Violência contra a Mulher. A convenção sobre igualdade da 
remuneração (Homens e Mulheres) foi ratificada pelo Brasil 
em 1957. Como vimos, temos dispositivos legais nacionais 
e internacionais, o que falta é cumpri-los”, defende a diretora 
da Emerj. Para ela, o que não se pode deixar de fazer é lutar 
pelos direitos e persistir com o trabalho de conscientização 
das mulheres sobre seus próprios direitos. 

O que se sabe é que, em muitos casos, as barreiras 
culturais têm-se mostrado mais fortes do que as leis 
criadas para elevar a mulher à sua real posição de 
igualdade e ao pleno exercício da cidadania. “A lei não opera 
sozinha modificações sociais. Se durante séculos todo 
o contexto da sociedade, ainda que inconscientemente, 
era voltada para a dominação masculina, nos mostra o 
sociólogo Pierre Bourdieu, a mudança não ocorrerá de 
forma simples nem rápida. É preciso que as mães, as 
professoras, os educadores em geral façam a sua parte, 
educando meninos e meninas para a igualdade, que o 
Estado e a sociedade em geral se conscientizem dessa 
mudança de paradigma e passem a não fazer distinções 
de sexo, que reprimam toda a forma de violência contra 
a mulher. É importante também o papel dos meios de 
comunicação para que a mulher deixe de ser coisificada 
e seja mostrada em toda a sua dignidade”, conclui a 
desembargadora Leila Mariano.
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Marina Silva, candidata do PV nas últimas eleições presidenciais do Brasil

D
ivulgação/Partido Verde



   

Revista Fórum  3130  Revista Fórum

Em entrevista exclusiva, a cientista e pesquisadora Maria Tereza Sadek 
revela aspectos importantes da mulher brasileira, no lar, na universidade, no 
trabalho e na política, destacando o crescimento da participação feminina, 
sua inf luência e os ref lexos em diferentes esferas sociais.

UM OLHAR DE FORA

O novo papel da  
mUlhER na sociedade

Uma das mais importantes cientistas políticas 
do País, Maria Tereza Sadek, possui relevante 
e extenso trabalho sobre questões relaciona-
das ao Poder Judiciário e à política nacional, 

mas sua formação, experiência e vivência lhe dão ampla 
capacidade para debater o papel da mulher na atual so-
ciedade brasileira. Nesta entrevista, ela responde ques-
tões que enfatizam estas mudanças no universo femini-
no e fala também sobre os temas que são focos de suas 
pesquisas.

Graduada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1969), mestra em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutora 
em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (1984) 
– onde também integra o corpo docente do Departamento 
de Ciência Política –, ela é atualmente pesquisadora sênior 
e diretora de pesquisa do Centro Brasileiro de Estudos e 
Pesquisas Judiciais. 

Revista Fórum – Muitas mudanças ocorreram no ensino 
superior nos últimos anos, até mesmo com o aumento da 
presença feminina nas universidades. O que significava 
ser uma mulher no ambiente acadêmico na década de 
1960, que foi, também, um dos períodos mais críticos 
para a política nacional?
Maria Tereza Sadek – Eu era uma aluna muito estudiosa 
e era, também, militante política. Nós estávamos em um 
período autoritário e isso me parecia até uma missão. Eu 

via como um dever daqueles que tinham mais acesso às 
informações participar da vida pública. Entre os militantes, 
as mulheres eram tratadas praticamente como iguais. Havia 
uma tentativa de igualdade – esta era uma das bandeiras, 
mas talvez não a mais importante. Mesmo porque, no final 
do anos 1960, este ideal era defendido em toda a Europa, 
e havia uma influência muito forte daquilo que se passava 
nos países democráticos, sobretudo a França. Não me 
recordo de ter visto mulheres na chefia da organizações que 
militavam contra o regime, mas eu cheguei a ter um posto 
importante na União Estadual dos Estudantes. 

Revista Fórum – Hoje as mulheres representam mais da 
metade dos alunos matriculados em faculdades de todo 
o Brasil. Como a senhora enxerga esta mudança e quais 
as diferenças que considera mais marcantes em pouco 
mais de 40 anos?
MTS – As mudanças ocorreram em várias áreas, em 
diferentes aspectos, não apenas no meio acadêmico, mas 
em todas as profissões. Há uma diferença na maneira como 
a mulher é tratada e respeitada no circuito universitário, mas 
acho que isso é mais notável nos cursos tradicionais, como 
Medicina, Física, Química, Engenharia e, em menor grau, até 
no Direito. Porém, a diferença mais marcante  é a crescente 
presença feminina em todos os cursos universitários e, 
em alguns casos, até superando os homens em número. 
Em profissões ligadas ao Direito isso também ocorre. Na 
Defensoria Pública a presença feminina é majoritária. No 
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Ministério Público algumas representações estaduais já 
possuem mais mulheres que homens. Esta mudança é 
muito significativa. 

Revista Fórum – As mulheres conquistaram mais espaço 
no mercado de trabalho, mas ainda existem desvantagens 
para elas em diferentes aspectos. A senhora concorda 
com esta afirmação?
MTS – Eu não sei se posso falar de vantagens e 
desvantagens. O enfoque que prefiro dar é que houve 
uma extraordinária mudança no papel da mulher, que 
hoje não é identificada como “dona de casa”. Ela não é 
apenas “mãe”, mas passou a cumprir uma diversidade de 
papéis. Isso também afeta os homens, pois quando você 
não tem uma mãe que está em casa 24h por dia, porque 
a família também depende daquilo que a mulher ganha 
para o sustento da casa, você está alterando papéis. 
Obviamente, quando entrou no mercado de trabalho a 
mulher teve que competir em desigualdade de condições, 
teve que fazer um esforço maior do que os homens para 

mostrar que também tinha capacidade. Assim, sob este 
ponto de vista, o que ocorreu nestes últimos anos ou 
décadas foi uma alteração do papel feminino e também 
do masculino. Um não se altera sem provocar impacto no 
outro, e todos estão se descobrindo nestes novos papéis. 
Até mesmo do ponto de vista legal você tem alterações 
muito significativas e que mostram uma nova cultura, 
uma nova percepção por parte da sociedade em relação à 
mulher e ao homem. 

Revista Fórum – E o que a senhora apontaria como políticas 
públicas relevantes no sentido de garantir à mulher a 
plenitude de seus direitos nessa nova configuração social? 
MTS – Fazem parte deste processo de transformações 
algumas políticas públicas que incentivam a participação 
feminina. Talvez a mais visível dentre elas seja o fato de 
você ter a obrigação de que todos os partidos apresentem 
um percentual mínimo de candidatas femininas [Art. 10, § 
3a - Lei 9.504/97]. Isso claramente estimula a participação 
da mulher. Por outro lado, você tem uma série de leis que 

M
ilena Prado Maria Tereza Sadek:

“Houve uma extraordinária 
mudança no papel da mulher, 

que hoje não é identificada  
como ‘dona de casa’”
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começaram não apenas a ser discutidas, mas que foram 
implementadas e que olham a mulher de outro jeito. Um 
exemplo: a Lei Maria da Penha, que trouxe outra discussão 
sobre o tema do abuso sexual. 

Revista Fórum – Qual a sua vivência em relação a isso em 
outros países?
MTS – Políticas igualitárias são implementadas de maneiras 
diferentes em cada país. A Inglaterra, por exemplo, teve 
uma primeira ministra muito poderosa, a Margaret Thatcher 
[Primeira-ministra britânica de 1979 a 1990]. Então, neste 
caso, você tem uma força da mulher muito antes de a 
presença feminina ter se espalhado tanto. 

Revista Fórum – Grande parte de seus estudos se con-
centra no sistema de Justiça brasileiro. A senhora poderia  
comentar sobre a presença feminina neste universo? 
MTS – Quando eu comecei a estudar o sistema de Justiça, 
no início da década de 1990, a presença feminina era quase 
insignificante no Poder Judiciário. Acho que não chegava 
a 20%, e você notava com clareza que, quanto mais alta a 
hierarquia do Judiciário, mais ausente era a mulher. Isso foi 
se alterando de uma maneira muito clara. Hoje em dia você 
já deve chegar a um número equivalente a 30% ou 40% de 
mulheres presentes neste universo. Temos no Supremo 
duas mulheres, ou seja, de um total de 11 ministros, são 
duas representantes. Então, acho que a mulher vem se 
impondo em vários setores, como uma consequência de 
mais altos níveis de escolaridade. O melhor exemplo é a 
presença feminina no Supremo Tribunal Federal e também 
no Superior Tribunal de Justiça, onde já existem muitas 
mulheres. Há, ainda, tribunais estaduais com presença 
majoritária de mulheres. 

Revista Fórum – Ainda assim, questiona-se a necessidade 
de equilibrar a participação de gênero nos Tribunais de 
Justiça e Tribunais Federais, bem como nos Superiores. 
MTS – Isso é um processo. Quer dizer, elas são minoria 
hoje, mas vêm crescendo. Tenho um pouco de receio  
de que a variável feminina tenha que ser  predominante. 
Eu acho que é uma das variáveis, mas não deve se 
transformar na única bandeira. Por exemplo, para se 
escolher um novo integrante do Supremo Tribunal Federal, 
isto seria mais relevante do que seus conhecimentos e sua 
participação no Poder Judiciário, no Ministério Público ou 
na advocacia? O meu exemplo do Supremo é porque esta 
é uma variável que tem sua frequência discutida. No meu 
ponto de vista, mais importante que ser homem ou ser 
mulher é o compromisso com a Justiça, o que esta pessoa 

fez na vida, o seu posicionamento e sua contribuição para 
a Justiça como um todo.

Revista Fórum – Outra conquista feminina importante foi 
a criação, em 1985, das Delegacias de Polícia de Defesa 
dos Direitos da Mulher. De lá para cá o que mudou?
MTS – Embora eu não tenha um estudo específico, posso 
dizer que, primeiro, há um olhar diferente para a mulher. 
Portanto, ela merece uma instituição especial. O simples 
fato de haver uma delegacia voltada para a mulher significa 
um ganho na possibilidade de você fazer justiça, de ter 
um lugar para as mulheres reclamarem. E, por outro lado, 
se você tem leis que contribuem para isso, esta mudança 
é mais extraordinária ainda. A soma de todos estes 
indicadores mostra que a sociedade vem atravessando 
um processo de mudanças muito significativo.

Revista Fórum – Neste aspecto, está a instituição da Lei 
Maria da Penha. 
MTS – Esta lei é fundamental, pois marca uma mudança 
muito grande na percepção não apenas legislativa, mas 
da justiça no tratamento da violência contra as mulheres 
– que é, sobretudo, uma  violência doméstica, segundo as 
pesquisas indicam. 

Revista Fórum – Mas há mudanças no Judiciário como 
um todo.
MTS – A Justiça brasileira vem passando por um processo 
de modernização muito importante, particularmente depois 
da Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004. Esta 
mudança não é algo fácil, porque, afinal de contas, você 
tinha uma instituição bastante tradicional, mas que sempre 
foi muito criticada. Esta alteração sempre foi desejada, mas 
havia muita resistência contra qualquer tipo de mudança 
– que acabava não sendo implementada.  Dentre todas 
as mudanças que foram contempladas pela Emenda 45, 
saliento a criação do Conselho Nacional de Justiça, porque 
ele tem duas faces inteiramente significativas do ponto 
de vista de provocar impactos na distribuição de justiça 
no País. Há a ideia de planejamento, da possibilidade de 
fazer diagnósticos, de estabelecer prioridades, enfim, a 
ideia de gerenciamento do Poder Judiciário, tornando-o 
uma instituição mais moderna, mais condizente com as 
necessidades contemporâneas. Por outro lado, você tem a 
face correcional, ou seja, a possibilidade de fazer inspeções, 
de punir comportamentos desviantes, de ter uma porta 
aberta para a população fazer suas reclamações, manifestar 
suas avaliações e registrar demandas. Então, de 2005 para 
cá, houve uma alteração muito grande no interior da Justiça. 
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Revista Fórum – Também nos últimos tempos tem 
crescido a presença do tema da responsabilidade social no 
Poder Judiciário. A senhora inclusive produziu pesquisa 
sobre os cases do Prêmio Innovare, do CNJ. Em que 
medida este tema deve se tornar ainda mais importante 
no Judiciário brasileiro? 
MTS – O Prêmio Innovare nada mais é do que a 
identificação de práticas exitosas, que fazem diferença 
no interior da Justiça. Estas práticas, uma vez percebidas, 
são disseminadas. Porque são iniciativas capazes de fazer 
com que a justiça seja cumprida, com que os direitos 
sejam garantidos e que, mais do que isso, interferem no 
cotidiano das pessoas. Então temos, por via do Innovare, 
a valorização de iniciativas que eram de juízes, de 
promotores, de defensores, de tribunais, e que provocam 
uma diferença muito grande na garantia dos direitos, na 
possibilidade de igualdade, de que você tenha de fato um 
país onde a justiça seja efetiva e não meramente uma 
promessa constitucional.

Revista Fórum – Além destas mudanças, um dos 
principais temas debatidos pela sociedade é a Reforma 
no Poder Judiciário. Qual é seu entendimento sobre isso? 
MTS – A reforma foi feita com a Emenda Constitucional 
45. Hoje, a demanda é para que a justiça seja mais efetiva, 
menos morosa, que ela de fato trate de modo igual aqueles 
que têm a possibilidade de constituir advogados e os 
que não têm. Portanto, tem que se valorizar a defensoria 
pública. Agora, quando se fala em  Reforma da Justiça, 
não estamos falando apenas do Judiciário, mas de todas 
as instituições desta. O Ministério Público, por exemplo, 
tem um papel extremamente relevante, ou seja, há uma 
infinidade de questões que o MP é capaz de resolver sem 
sequer entrar no Poder Judiciário. Uma série de termos de 
ajustamento de conduta resolvem questões e conflitos, 
solucionam disputas de uma maneira muito clara, 
muito rápida, sem a necessidade de chegar até o Poder 
Judiciário. São soluções extrajudiciais que provocam 
impactos significativos. 

Revista Fórum – Falemos agora sobre as mudanças 
no  cenário político nacional, com foco na mais recente 
eleição presidencial, quando duas candidatas tiveram 
grande destaque, sendo uma delas vitoriosa, a presidenta 
Dilma. De que maneira a senhora observa este momento 
de participação feminina na política? 
MTS – Acho que isso que isso é simplesmente condizente 
com toda essa mudança do papel da mulher. Ou seja, a 
mulher vai mais à faculdade, está mais ativa no mercado 

de trabalho, está presente em todos os setores. Então 
é uma decorrência da mudança do papel. Há 20 ou 30 
anos dificilmente teríamos uma mulher como presidente 
da República, uma mulher como prefeita de uma cidade, 
governadora e daí por diante, mas hoje a presença da 
mulher acabou se impondo nas mais diferentes áreas. 
Se você observar as lideranças mundiais verá que nós 
temos uma quantidade muito significativa de mulheres: 
nos Estados Unidos, com a Hillary Clinton em uma 
posição muito importante, na Europa, a Angela Merkel, 
na América Latina ... e por aí vai. É claro que este 
processo não se deu de um dia para o outro, há um 
processo que faz com que a mulher amplie o seu papel, 
e é isso que estamos observando no mundo inteiro, que 
vem se alterando de uma maneira extraordinária no que 
se refere à presença das mulheres. 

Revista Fórum – Na outra ponta, qual sua opinião sobre 
o papel da mulher como eleitora? Como os candidatos a 
veem? 
MTS – Novamente, a variável mulher não pode ser 
analisada isoladamente. Na questão das eleições temos 
que verificar, por exemplo, esta variável associada 
ao nível de escolaridade, à faixa de renda, ao grau de 
educação, à religião, entre outros aspectos. Será que as 
mulheres de escolaridade mais alta têm uma percepção 
do mundo político diferente daquelas com escolaridade 
mais baixa ou sem nenhuma? Esta, para mim, é a 
pergunta relevante, e não simplesmente se é mulher ou 
não. Embora eu ache que ela, em si, seja importante, 
para fins de análise política esta variável nunca deve ser 
olhada sozinha. É importante tratá-la de modo isolado 
quando discutimos mudanças no papel da mulher na 
sociedade brasileira contemporânea, mas essa mudança 
é o reflexo de outras que ocorreram em vários setores. 
O novo papel feminino não é resultado apenas de uma 
rápida vantagem da mulher, ele decorre de mudanças 
na escolaridade, na distribuição de renda, no mercado 
de trabalho, e também dos efeitos destas mudanças no 
papel do homem.

Revista Fórum – Então, se considerarmos todos estes 
aspectos, as mulheres estão conquistando mais espaço 
em diferentes esferas da sociedade. Qual é a sua 
expectativa para os próximos anos neste sentido?
MTS – Estamos em um processo de alterações de 
grande magnitude no espaço reservado às mulheres e 
isso terá prosseguimento. Este espaço vai se ampliar, 
com certeza. 
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Mala com alça ou sem, pesadíssima, exige mãos e braços hercúleos, 
muito suor, longanimidade, autocontrole. Paradoxalmente, compensa o 
prazer estético de ver tudo aquilo exposto e esvoaçante, emoldurando o 
corpo da tua mulher, ela leve, a flutuar, exultante.

Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo

De malas e alma: 
leveza insustentável

No dicionário analógico, mala evoca uma porção 
de ideias e coisas. Estimei uma, especialmente. 
Mala como espaço e fórum de discussão. Outro 
sentido possível é indicar a pessoa inconveniente, 

maçante, chata. Diz-se então: o cara é “mala!”. Pesado e “sem 
alças”, aditam. Na vida de um casal, mais em viagem, o tema 
pode virar fórum de discussão e até seminário. Discussão 
antes, durante, depois. É possível que haja paixão e tesão, os 
dois ainda levíssimos de amor e alumbramento, mas dona 
mala ali à espreita, totem de gozo e confusão.

A grande questão é que a mala é universo particular. 
Armário e relicário. Sacrário. Quem vê a mala, vê o coração. 
A alma radiografada, exposta. Minha esposa sofre com 
as coisas que leva e sofre muito mais por aquilo que não 
vai levar. É dolorido, um parto de angústia. Fazer as malas, 
para ela, é separar-se do que gosta como parte essencial 
de si mesma. Como abandonar o ser amado. Posso 
afirmar: minha esposa é casada com suas roupas, seus 
perfumes, sapatos, bolsas. Sua mala não é mala; é mais: 
é invólucro da sua alma. Se extraviar, parte dela morre. 
Imaginem a situação do marido?! Todo cuidado é pouco 
para tamanha leveza. De plano afirmo: sigo evoluindo, mas 
as companhias aéreas, desalmadas, sisudas e caras.

Chega de exórdio. Já ao tema desta crônica. Bem a 
propósito, qual o enfoque ou o norte? Enfatizo o aspecto 

sociológico ou enveredo à psicanálise? Apenas o lado 
prático? Não e não. Nenhuma mulher, ainda as sacrossantas 
e apaixonadas, aceitaria fazer qualquer mala sob viés 
realista. Todo fisiologismo, aqui, há de considerar somente 
o modo exclusivo do ser mulher. Nada de racionalidade ou 
espiritualidade. Em viagem, mulher vive de muitos sapatos 
e roupas para escolher com sobra.

 A mensagem cristã – “nem só de pão” – não se aplica em 
viagens. A mala limita; é castração! Preferível agir como nas 
danças de acasalamento. Todo mimo e mil afagos. À hora das 
malas, marido bom é supermãe, solícito e solidário, incansável. 
Como boa mãe, importa desdobrar fibra por fibra, alongar o 
ânimo, estimular, jamais argumentar. Vamos avançar.

– Que é fazer uma boa e holística mala? Começa pela 
nécessaire e fecha com cremes? Leva outra para voltar 
abarrotada? 

Mala é corpo e alma da mulher, ela dentro, perplexa, 
preocupada, insegura. E se o tempo mudar?! Clima incerto; 
calor demais, frio polar. “Preta, não exagera, no Piauí nunca 
nevou!” (em casa, não sei por que, , chamo minha esposa de 
“preta, pretinha...”; ela é branquinha). Sugiro a Glória Kalil, a 
dona da moda, dos adereços, senhora de viagens, sempre 
rindo, sempre serena, amor de pessoa, inteligente, amena, 
vivaz, ao menos na telinha, onde deve parecer jovial, bonita, 
charmosa. Viva Glorinha! No diminutivo, carinhosamente. 

CRÔNICA
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Nada de halitose, rugas e outras ruindades da natureza. 
Essas coisas são de alcova – ou nem isso – e não se fala 
em público, fim de papo, basta.

Bom mesmo para mim, marido, são as malas de nylon, 
cabem na palma da mão e como crescem, gigantes, casa 
de mãe Joana, mais um, dois, mais, mais, ufa! Mala é acima 
de tudo comodidade; mais leves, maior peso. Simples 
assim. Finjo não ver o olhar feminino lívido e súplice, na ida 
e pior na volta, aflito com o que pode suceder após tanto 
amassar. De verdade, essas malas mágicas de nylon são 
amassadeiras, e nós, eu, em luta aberta, corporal, a soqueá-
las, apertando-as, comprimindo-as, até o sufocamento.

Coitada da minha “pretinha”! O casamento desfeito 
com centenas de peças do vestuário amorosamente 
construído é muita dor, gente, vontade de abraçar, consolar. 
Será que roupa sente? Como animal de estimação. Penso 
na tragédia que é escolher e abandonar. 

– Isto vai, isto fica. Isto... e agora?! Que faço? Ai, Jesus, 
posso decidir no dia viagem?

É a angústia da separação, literalmente. Parece o 
drama de Sofia. A mala de toda mulher carrega uma parte 
essencial da sua alma. Conta o estado de espírito, as 
matrizes culturais. Sei de quem viaja só com malinha de 
mão, aquelas de rodinhas. Para essas, digo: alma maior 
que o corpo. Minha mulher, não, tem alma grande e corpo 
imenso. Beleza precisa de roupa. Elegância também. 
Vestuário vencido, máxime os de baixo, é indignidade. 
Ainda a turista, urge evitar o cansaço das repetições, pois 
quem te vê, embora desconhecido, tem visão e olfato. 
Fica decretado: a cada banho, ao menos um diário, nova 
lingerie, meias limpas, como fetiche. Não é apelo erótico; 
é amor ao próximo. Não dê valor demasiado a Saint-
Exupéry com o lado infanto-juvenil de não ver o essencial 
na aparência. Ora, isto é fardo pesadíssimo. Aparências 
enganam e também se confirmam. Melhor começar na 
aparência. Uma coisa por vez. Já pensou, aparência ruim, 
malcheirosa, essência péssima. Seria terrível, um horror!

Fazer mala com alma é gestação. Sedução, fecundação, 
pré-natal, parto. Mala feminina, depois de pronta, dura 
nove meses de ternura e apreensão, incômodos. Até 
viagens mais curtas, curtinhas, simples valise, tudo exige 
esforço e toda atenção. Imagine-se fazer mala para Dubai-
Egito-Paris! Detalhe: inverno no hemisfério norte. Um 
roteiro dessa extensão, com climas contrários, afora os 
exotismos, não tem saída honrosa. Uma escala de cada 
vez. Esqueça custo-benefício. Por mais estóico, espartano 
e gentil que seja o marido, cumular muitos lugares, e com 
fortes alternâncias culturais, pode ser o fim do casamento 
ou, se menos, nova viagem para reconciliação. 

O bebê nasce ao primeiro dia da chegada, o quarto 
se agita, primeiros movimentos. Há risos e lágrimas. 
O primeiro passeio, quase sempre um jantar, à noite, 
restaurante estrelado, é o teste vestibular. Alguma coisa 
sempre falta. Marido bom – precavido – sempre leva 
chupeta ou fralda sobressalente. Lembre-se: o “bebê” da 
mala nasceu! Na tua bagagem, recomendo não esquecer 
dois pares de meias, uma preta, outra cor da pele; itens 
de maquiagem, lápis, pincel, base, rímel, gloss; o melhor 
sabonete que ela adore. 

Agora, amigo, discrição, em silêncio, pacientemente. 
Mantenha-se calmo e solícito, ajuda a procurar, pois o inciso 
pode estar soterrado no meio das roupas. À hora nona, e 
antes das improvisações ou, pior, antes de sair correndo 
à farmácia mais próxima, em dia de vento e neve, revela 
tuas opções. Mas com ar cúmplice de quem cuida de uma 
criança enferma chorando. Primeiro afago e chupeta. Se 
toda logística frustrar, ao regresso do jantar de gala, só 
então, terno e solidário, oferecer o sabonete divino. Mera 
lembrança, um mimo! Exorto que não se consola mulher que 
esqueceu peça de vestuário. Justo o inverso: consolar às 
vezes piora e pode desandar a catarses indesejáveis. Para 
toda mulher, mesmo as despojadas, esquecer artigos de 
toalete, é uma tragédia. Tudo foi pensado, estudado, medido, 
experimentado. Sim, minha mulher ensaia combinações, 
faz oficina. Por ora, não usa computador; prefere ao vivo, ela 
e o espelho que é seu analista e conselheiro.

Preciso concluir. Mala com alça ou sem, pesadíssima, 
exige mãos e braços hercúleos, muito suor, longanimidade, 
autocontrole. Paradoxalmente, compensa o prazer estético 
de ver tudo aquilo exposto e esvoaçante, emoldurando o 
corpo da tua mulher, ela leve, a flutuar, exultante. Vestir-
se e sentir-se bem não tem porquês; não é conclusão de 
silogismo. O maior peso pode estar na cabeça, na alma. 
Nesse pensar, malas são pesos-moscas, etéreas. Tocante 
à alma, livre, intangível, pode irromper sobrecarregada 
devendo ser levíssima.

Arquivo pessoal
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a apenas 300 quilômetros do Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira, a 
estância climática de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, é uma 
opção turística de belíssimas paisagens, que reúne roteiros culturais, alta 
gastronomia e contato com a natureza, em programas para todos os gostos.

Tainá Ianone

TURISMO

Natureza, sabores e cultura

localizado a cerca de 300 quilômetros do Rio de 
Janeiro, o município de Campos do Jordão é um 
destino turístico visitado por mais de um milhão 
de pessoas durante a alta temporada – entre os 

meses de junho e agosto.  Além de diversificada rede de 
hospedagem, a estância climática conta com colônia de 
férias da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), 
que pode ser utilizada por magistrados associados à 
Amaerj, que estejam também vinculados à Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB).

Situada a 1.700 metros de altitude, na região da Serra 
da Mantiqueira, com arquitetura fortemente influenciada 
pelos imigrantes europeus, a cidade alia o típico clima de 
inverno, alta gastronomia e diversas opções de passeios 

e lazer. Principal centro comercial e turístico, a Vila 
Capivari reúne diferentes opções de hotéis, restaurantes, 
lojas e, também, o ponto de partida de alguns passeios, 
como o Trenzinho da Alegria, que percorre os principais 
pontos turísticos, com monitores que apresentam a 
história da estância.

Este pode ser o ponto de partida para conhecer as 
muitas atrações culturais, como o Palácio Boa Vista, 
residência de verão do Governador do Estado de São Paulo. 
Seus 105 cômodos decorados no estilo inglês Maria Tudor 
abrigam obras de artistas contemporâneos nacionais e 
estrangeiros e exibem mobiliário dos séculos XVII e XVIII, 
antiguidades, peças decorativas, objetos religiosos, cristais 
e porcelanas de grande valor histórico. 
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Outro atrativo é a Casa da Xilogravura, único museu 
brasileiro especializado no tradicional método de 
impressão. Fundado pelo professor e escritor Antônio 
Costella, em 1987, o local expõe acervo com mais 
de duas mil obras de aproximadamente 300 artistas 
brasileiros e internacionais. 

Completando o roteiro, o Museu Felícia Leirner conta 
com cerca de 100 esculturas – figuras zoomórficas e 
humanas, além de gigantescas imagens abstratas – 
feita em bronze ou cimento branco, e doadas pela artista 
polonesa ao Governo do Estado de São Paulo, em 1978. 

Quem desejar estender a visita cultural, pode pegar 
um trem na Estrada de Ferro Campos do Jordão, uma 
alternativa para se conhecer a Serra da Mantiqueira. 
Muito importante para o município, sua característica 
obedece a uma arquitetura inalterada desde 1910, ano de 
sua construção. Os roteiros contemplam diversos pontos 
turísticos em cada um dos três municípios atendidos 
pela ferrovia – Campos, Santo Antônio do Pinhal e 
Pindamonhangaba. São lugares muito especiais, como 
museus, parques, construções históricas, mirantes, 
igrejas, além da belíssima paisagem da serra. Dentre eles, 
destaca-se o trajeto de quatro quilômetros que percorre 
as principais vilas da cidade em bondinho urbano, uma 
máquina em estilo inglês. Outra rota interessante é 
seguir até Santo Antônio do Pinhal, passeio que inclui 
o  Vale do Lageado, onde se alcança o ponto mais alto 
das ferrovias do Brasil. Centro de Capivari, onde estão os principais restaurantes, hotéis e lojas

M
iguel Schincariol

Rodrigo Soldon
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Roteiro gastronômico
Na Vila Capivari e arredores estão localizados os melho-

res restaurantes e confeitarias. A culinária diversificada inclui 
opções gastronômicas típicas da cozinhas alemã, espanhola, 
francesa, italiana, japonesa e portuguesa. Destacam-se o 
tradicional fondue e os pratos preparados à base de truta.

Para os apreciadores de doces a dica é a Fazenda 
Lenz, excelente lugar para degustar compotas, geleias, 
chocolates e o famoso Lenz Cake, bolo feito à base de 
açúcar mascavo, frutas cristalizadas, uvas passas e 
nozes. O turista pode conhecer também a fábrica da 
Araucária e acompanhar, através de uma parede de vidro, 
o processo de fabricação dos tradicionais chocolates de 
Campos do Jordão, além de visitar o Museu do Chocolate, 
que revela um pouco da história e da arte das criações 
feitas a partir do cacau. 

Outra tradição da cidade é a cerveja. Quem tiver a 
curiosidade de observar o processo de industrialização 
da bebida pode visitar a fábrica da Baden Baden, primeira 
cerveja gastronômica do Brasil. Criada para ser referên-
cia na produção artesanal, a marca segue o modelo de-
nominado The Craft Beer Renaissance, que valoriza as 
cervejas de sabor, corpo e aroma diferenciados. O pas-

seio inclui orientações sobre como comprar, armazenar e 
consumir da melhor maneira a bebida. 

Contato com a natureza
Campos do Jordão também é o destino ideal para quem 

busca o contato com a natureza e a prática de esportes 
ao ar livre. Um dos mais populares pontos turísticos é o 
Morro do Elefante, nome que tem origem na formação da 
montanha. Sede do Poder Executivo, o local possui um 
belíssimo jardim colorido e pode ser acessado por estrada 
ou por um teleférico, para se ter uma visão panorâmica da 
cidade e entorno. 

Outras opções de atividades incluem caminhadas 
por mais de 100 trilhas que partem da cidade. No Parque 
Estadual Horto Florestal, que ocupa 40% da área do 
município, há cinco alternativas de caminhos que podem 
ser percorridos inclusive por crianças, como a Trilha das 
Cinco Pontes. Para os experientes, a sugestão é a Trilha 
da Celestina com cerca de oito quilômetros. Para avistar 
Campos de Jordão de uma maneira única são indicados 
os Picos de Imbiri e do Itapeva e o Complexo do Baú, um 
dos cartões-postais da estância, formado por três rochas: 
a Pedra do Baú, Bauzinho e Ana Chata.

M
iguel Schincariol

D
ivulgação/Prefeitura de Cam

pos de Jordão
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Cacheira Ducha de Prata

Palácio Boa VistaQuadra poliesportiva da Colônia de Férias da Apamagis

Locomotiva Maria Fumaça da Estrada de Ferro Campos do Jordão
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Os amantes do turismo de aventura podem praticar 
rapel, arborismo, canionismo, escalada, mountain bike, pa-
raglider, montanhismo e cachoeirismo. Outras opções mais 
tranquilas para aproveitar a natureza são cavalgadas, pes-
carias ou um tour em veículos 4x4 alugados para conhecer 
atrações como a Gruta dos Crioulos, o Mosteiro das Monjas 
Beneditinas, o Borboletário Flores que Voam, o Ecoparque 
Pesca na Montanha, o Centro de Lazer Hípica  Tarundú, o 
Amantikir, a Vista Chinesa, o Parque da Floresta Encantada, 
a Aventura no Rancho e a Ducha de Prata.  

Música erudita
A estância também abriga um dos mais célebres 

eventos de música clássica de toda a América Latina, o 
Festival Internacional de Campos do Jordão. A programação 
acontece há 42 anos, atualmente sob realização do 
Governo de Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado 
da Cultura e da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo (Osesp).

 O 43o Festival Internacional de Campos do Jordão 
terá início em 30 de junho, com programação de mais de 
60 concertos, que ocorrerão na cidade e também na Sala 
São Paulo, na capital paulista.

Hospedagem exclusiva
Além de centenas de hotéis, chalés e pousadas que 

a cidade disponibiliza para os turistas, os magistrados 
da Amaerj, associados à AMB, podem desfrutar de 
Campos do Jordão hospedando-se na colônia de férias 
da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), na 
Serra da Mantiqueira. 

São 20 chalés com infraestrutura completa para 
os associados e familiares. A colônia, que disponibiliza 
monitores para as crianças em julho, também oferece 
área de lazer com duas piscinas aquecidas, sauna, sala de 
jogos, playground, quadra de tênis, lanchonete, lan house, 
espaço gourmet (com churrasqueira e forno de pizza) e 
um bosque para caminhadas.

Nas diárias estão inclusos café da manhã e sopa 
à noite. Para as estadas durante a baixa temporada 
é necessário fazer reserva com duas semanas de 
antecedência, e para as datas de feriados prolongados 
é preciso realizar inscrição. Os valores das diárias estão 
disponíveis no site da entidade www.apamagis.com.br. 
Outras informações podem ser obtidas com Danuza 
Napolitano, pelo telefone (11) 3292-2000, ramal 2218,  ou 
pelo e-mail danuza-atendimento@apamagis.com.br.

Alexandre Félix

Apresentação do Festival de Inverno sob a regência de Pinchas Zukerman



   

Revista Fórum  4140  Revista Fórum

DIRETORIAS

Ouvidoria da Amaerj dá 
início às atividades

Inaugurada em maio, a Ouvidoria da Amaerj é 
um novo canal para o associado expressar 
opiniões, colaborar e participar ativamen-
te da vida associativa. O novo setor chega 

com a missão de oferecer um espaço aberto 
ao diálogo, sempre priorizando o dinamismo 
nas respostas. A Ouvidoria propõe diversas 
formas de participação, oferecendo espaço 
para artigos, recebendo sugestões de temas 
para debates, críticas e sugestões. 

Segundo o diretor da Ouvidoria da Amaerj, 
juiz Ricardo Cyfer, o novo setor abre espaço 
para quem, por qualquer motivo, não pode 
comparecer com frequência à sede da Asso-
ciação, mas deseja participar ativamente das 
questões que mobilizam a classe. “O nosso 
objetivo é fazer com que todos os associados 
sejam ouvidos”, afirma o juiz.

A Ouvidoria também almeja ser um dinâmi-
co canal de comunicação com as Comarcas do 
Interior e as Regionais da Amaerj. “Precisamos 
ter contato direto com o interior, saber o que o 
associado pensa, quais são os principais pro-
blemas e também receber sugestões”, pontua 
o ouvidor. O magistrado afirma ainda que “é 
necessário conhecer as particularidades dos 
magistrados do interior e da capital, por meio 
da interlocução direta”.

Para interagir com a Ouvidoria, o associado 
pode registrar sugestões, reivindicações ou re-
clamações  através do e-mail ouvidoria@amaerj.
org.br, do telefone (21) 3133-2726 ou agendar 
um atendimento presencial.

Sarita Yara

Am
aerj

Juiz Ricardo Cyfer, diretor da Ouvidoria da Amaerj
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Diego Carvalho

REGIONAIS

Amaerj Nova Iguaçu
Dignidade, respeito e segurança  
para os magistrados

Afirmando que a luta por “melhores condições 
de trabalho, segurança e imagem do Poder 
Judiciário” será a prioridade de sua gestão, o 
presidente da 3a Seção Regional da Amaerj, em 

Nova Iguaçu, juiz Richard Robert Fairclough, tomou posse 
em março, buscando suprir as necessidades locais e 
atender aos requerimentos dos juízes da região. “O objetivo 
é trazer dignidade, respeito e segurança ao trabalho dos 
magistrados, o que certamente terá reflexos positivos na 
prestação jurisdicional”.

 Magistrado há cinco anos, Richard afirma que o interior 
sofre com problemas crônicos, como número insuficiente 
de servidores e instalações insatisfatórias. “Queremos 
dar dignidade aos magistrados, o que inclui local de 
trabalho adequado, cartórios com bom espaço físico, 
número suficiente de servidores e gabinetes dignos. Hoje, 
por exemplo, há ambientes com paredes mofadas, ar-
condicionado quebrado ou mesmo buraco no piso. Vamos 
lutar para acabar com essas dificuldades”.

 Richard Fairclough também prega respeito aos 
magistrados. “A Amaerj não irá tolerar ataques injustos ao 
Judiciário Fluminense, e muito menos a qualquer um de 
seus magistrados. É necessário dar uma resposta, mostrar 
realmente o que é o Judiciário, o trabalho realizado, a 
dedicação de seus magistrados e o compromisso que têm 
com os jurisdicionados”, afirma o presidente, acrescentando, 
que buscará mais segurança para a classe. “É necessário que 
os Fóruns do interior também tenham detector de metais e 
policiamento nos corredores que levam aos gabinetes”.

 O presidente da Regional afirma que a Associação 
sempre buscará o diálogo para atender as reivindicações 
dos magistrados. “A Amaerj deve atuar onde quer que 
sejam tratadas questões de interesse dos magistrados, seja 
junto ao Tribunal ou aos Poderes Executivo e Legislativo, 
apresentando suas reivindicações para torná-las efetivas”. 

Desagravo em favor dos juízes
A Amaerj realizou, em 25 de abril, na sede da Regional 

de Nova Iguaçu, um desagravo em favor dos juízes dos 
Juizados Especiais Cíveis da região. O ato teve por objetivo 
reparar as informações equivocadas sobre os JECs da 
Comarca, divulgadas na edição de março do jornal Tribuna 
do Advogado, da OAB-RJ. Na ocasião, a OAB reconheceu 
os equívocos da reportagem. O presidente Cláudio dell’Orto 
também esteve presente.

Boas-vindas aos magistrados
No mesmo dia, foi realizado um evento para acolher 

os juízes recém-chegados à Comarca de Nova Iguaçu. 
Os juízes Rodrigo José Meano Brito (1a Vara Criminal) e 
Cristiana de Faria Cordeiro (7a Vara Criminal) receberam as 
boas-vindas dos colegas. A juíza Ana Lúcia Soares Pereira 
Mazza (3a Vara Cível), que estava em licença maternidade, 
também foi homenageada.

Am
aerj
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ENTREVISTA

Em 13 de fevereiro, a mineira de Caratinga, 
Maria das Graças Foster, tornou-se a primeira 
mulher do mundo a presidir uma companhia 
petrolífera. Formada em Engenheira Química pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), com mestrado 
em Engenharia Química e pós-graduação em Engenharia 
Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(COPPE/UFRJ), e MBA em Economia pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/RJ), ela entrou na Petrobras como estagiária, 
aos 24 anos. Seu último cargo, na trajetória de 33 anos na 
empresa, foi o de diretora de Gás e Energia.

Revista Fórum – A senhora é a primeira mulher do mundo 
a ocupar o cargo mais alto em uma companhia petrolífera. 
Também foi a primeira mulher a trabalhar embarcada em 
uma plataforma de petróleo. Seu universo de trabalho é 
essencialmente masculino. O que representa isso, não 
apenas para a senhora, mas também para as mulheres 
que, cada vez mais, assumem postos em setores com 
este mesmo perfil – em diferentes atividades e posições 
hierárquicas?
Maria das Graças Silva Foster – A primeira afirmação está 
correta, mas na segunda é preciso fazer uma correção: 
eu não fui a primeira mulher a trabalhar embarcada, 
fui uma das primeiras; houve outras poucas mulheres 
na mesma época, companheiras minhas na Petrobras. 

Milena Prado

Entendo que conquistar espaço em um universo de 
trabalho é consequência de uma carreira construída 
com comprometimento. Ser presidente da Petrobras 
poderia ter acontecido a minhas colegas que, da mesma 
forma que eu, se dedicaram e se dedicam a ter cada vez 
mais conhecimento em nossa atividade. O fato de ser 
mulher e mover-se num ambiente masculino não deve 
ser um limitador. O que deve, de fato, fazer a diferença 
é a qualidade do trabalho - o empenho, o envolvimento 
e o preparo que cada um dedica ao que faz. Eu sempre 
valorizei demais tudo que tive e tenho - na vida pessoal e 
na vida profissional. Lembro-me até hoje do primeiro dia 
em que vim trabalhar na Petrobras – da roupa que usava,  
do que eu fiz naquele dia! Para mim, aquele momento 
talvez tenha sido tão grandioso quanto esta posição que 
ocupo hoje.

Revista Fórum – Colocando o foco no cenário político, 
de que maneira a senhora observa as mudanças das 
últimas décadas, que culminaram  na eleição da primeira 
presidente mulher do País?
MGSF – Acho que o fato de as mulheres estarem ocu-
pando mais espaços antes restritos aos homens, como o 
do poder político, deve-se a dois movimentos importan-
tes de abertura que vivemos no Brasil nos últimos anos. O 
primeiro foi o fortalecimento da democracia, que permitiu 

GRAçA FOstER:  
a nova presidente da Petrobras
Em janeiro de 2012, Maria das Graças Silva Foster foi indicada para a presidência da Petrobras 
por dilma Rousseff, de quem foi secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, 
quando a presidenta da República comandava a pasta, no período entre 2003 e 2005. 
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que um operário, um sindicalista, um representante da 
classe trabalhadora, sem diplomas e sem lastro de no-
breza, chegasse ao ponto culminante do poder político no 
País, e depois passasse o bastão a uma mulher. O segun-
do movimento, a meu ver, foi o tratamento que o governo 
Lula adotou em relação aos preconceitos contra as cha-
madas “minorias” sociais, entre as quais se incluem as 
mulheres, os negros e os homossexuais. Muito se fez – e 
continua sendo feito no governo da presidenta Dilma – 
para acabar com esses e outros preconceitos – sociais, 
sexuais, étnicos ou de gênero. E não digo isso porque eu 
seja uma mulher na presidência da Petrobras. Mas por-
que sei que, graças a esse tipo de abertura que vivemos 
nos últimos anos, uma mulher pode chegar à presidência 
da República e outra à presidência da Petrobras.

Revista Fórum – A senhora fez sua carreira dentro da 
Petrobras, começando como estagiária, aos 24 anos. 
Quais são as vantagens atreladas a esta trajetória den-
tro da estatal para a posição que ocupa atualmente, 
uma vez que isso lhe permitiu adquirir experiência em 
diferentes áreas do grupo?
MGSF – Confesso que jamais imaginei chegar à presidên-
cia da empresa que ajudei a construir nos últimos 33 anos. 
Mas sei que, para exercer a função que ocupo hoje com 
a eficiência que esperam de mim, é fundamental ter em 
perspectiva a minha trajetória dentro da empresa. Desde 
os tempos de estagiária, passei por diversas áreas da com-
panhia, dos trabalhos de campo, em diversas posições, até 
cargos de coordenação, gerência, diretoria e presidência 
em subsidiárias. E hoje posso dizer que sei como a coisa 

Sterferson Faria
Maria das Graças Silva Foster é a primeira mulher do mundo a presidir uma companhia petrolífera
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funciona lá “embaixo” na estrutura, porque vim de lá. Não 
quero ficar no mundo da “fantasia” aqui no 23o andar da 
Avenida Chile. Sei como é a realidade da empresa, do em-
pregado, desde o primeiro degrau lá de baixo, até aqui em 
cima. Essa vivência que tive, com certeza, pode me ajudar 
a exercer meu papel de presidente da companhia com a 
devida eficácia.

Revista Fórum – A senhora afastou-se da Petrobras so-
mente no período entre 2003 e 2005, quando foi secre-
tária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, 
então comandado pela presidenta Dilma Rousseff. Quais 
as diferenças que existem entre a atuação na política e 
dentro de uma estatal? Como foi a experiência de obser-
var a Petrobras de um outro ângulo?
MGSF – Não vi e não vejo diferença de qualquer ângulo que 
se olhe para a Petrobras. Ela é a mesma e eficiente empresa, 
tanto para o Governo, seu acionista controlador, como para 
o mercado consumidor de combustíveis do País e para suas 
similares no mundo.  E tem que ser vista pelo mesmo ângu-
lo, o da eficiência e da excelência no setor de petróleo e gás. 
Minha atuação no Governo foi pautada por diretrizes técni-
cas, apesar de ser um cargo político. Até porque tive a mis-

são de criar a Secretaria de Petróleo e Gás, que não existia. 
Imagine o que é aprovar, num governo, uma secretaria nova 
que precisava ter motivação e consistência técnica, assim 
como aderência política, para se relacionar com diversos 
setores da economia, incluindo outras instituições gover-
namentais, empresas nacionais e internacionais e órgãos 
reguladores! Por isso, nos três anos que passei em Brasília, 
foi fundamental a experiência vivida nos quase 30 anos que 
eu tinha de Petrobras. Acabei me tornando a primeira Se-
cretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, 
mas quando a presidenta Dilma foi para a chefia da Casa 
Civil, pedi para voltar para a Petrobras, porque meu negócio 
é petróleo e gás natural.

Revista Fórum – Alguns rankings da imprensa mundial 
a colocam nas listas das mais influentes profissionais do 
mundo dos negócios. Por outro lado, publicações femini-
nas (como no caso da revista brasileira Claudia) também já 
destacaram seu mérito profissional. A senhora é vista como 
um ícone para o mercado e também se destaca no universo 
feminino. Como a senhora se enxerga fazendo parte destas 
listas? Qual foi ou é o seu ícone, a sua referência?
MGSF – Peço desculpas, mas talvez haja certo exagero 
nessa história de ícone, seja para o mercado financeiro ou 
para o universo feminino. Como executiva da Petrobras, 
meu desafio é produzir e comercializar petróleo e gás na-
tural e seus derivados, nos prazos planejados, sob rigorosa 
disciplina de capital, atendendo aos rígidos princípios de 
segurança operacional estabelecidos pela companhia e as 
instituições ambientais. Assim, como “funcionária-presi-
dente” da companhia, cuido dos interesses dos acionistas, 
do controlador e dos minoritários. Essa é minha obrigação, 
sou paga para tal. Como pessoa, quero e vou continuar 
sendo uma mulher de hábitos simples, que gosta de ir à 
praia, caminhar, adora dançar, cantar e ver o Botafogo jogar 
e ganhar, principalmente.

Revista Fórum – Quando de sua nomeação, o mercado 
financeiro reagiu positivamente. As ações da Petrobras 
tiveram alta de cerca de 3% no dia do anúncio. A que a 
senhora credita essa reação?
MGSF – O mercado pode ter entendido que o estilo de 
administrar, ainda que a gestão fosse de continuidade, 
poderia trazer valor para a companhia. Eu integrava a 
diretoria anterior, participava das tomadas de decisão da 
companhia. Estamos mantendo basicamente os mesmos 
projetos do Plano de Negócios 2011-2015, atualmente em 
fase de revisão.

com
unicacao.ba.gov

“Sei como é a realidade da 
empresa,do empregado, 
desde o primeiro degrau  

lá de baixo”
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Revista Fórum – Um dos comentários do mercado, publi-
cados na imprensa, foi de que seu perfil é de executora e 
que isto é positivo, pois a Petrobras vinha de um período 
de planejamento de projetos e estruturação financeira. E 
que agora seria o momento de executar estes projetos. A 
senhora concorda com este ponto de vista?
MGSF – Sim e não, porque muito do que planejamos, três 
ou quatro anos atrás, entrou em fase de implementação 
em 2011 e 2012. Muitos projetos levam mais dois, três, 
quatro ou cinco anos para serem concluídos. Outros 
projetos tiveram seus planejamentos iniciados agora 
em 2012. Ou seja, uma companhia que investe o que a 
Petrobras investe não tem de forma clara esse divisor 
planejamento/execução. 

Revista Fórum – A senhora também teria afirmado que 
o Brasil está bem no tocante à questão energética. Es-
tamos realmente bem? Ou estamos bem apenas no que 
diz respeito ao abastecimento energético de fontes não-
renováveis, como o petróleo?
MGSF – A posição do Brasil está entre as melhores 
do mundo no setor de energia. Estamos bem tanto em 
energia fóssil como em renováveis. Falando apenas 
da Petrobras, temos reservas já provadas que nos 
permitem mais do que dobrar a produção de petróleo e 
gás natural até 2020, e descobertas no pré-sal e no pós-
sal, ainda em avaliação, que podem dobrar as nossas 
reservas. Para o futuro, temos um portfólio de 132 
contratos de concessão, totalizando 120 km quadrados 
em 194 blocos exploratórios. Também temos recursos 
técnicos e financeiros para prosseguir elevando a nossa 
participação em biocombustíveis, como previsto em 
nosso Planejamento Estratégico.

Revista Fórum – Existe uma expectativa internacional 
de que o Brasil assumirá posição entre os protagonistas 
do abastecimento petrolífero nos próximos anos, com a 
produção de 6 milhões de barris por dia em 2020 - muito 
em função da exploração das reservas da camada pré-
sal. Como a senhora enxerga esta expectativa?
MGSF – De acordo com o Plano de Negócios 2011-2015, 
em 2020 estaremos projetando uma produção, exclusiva 
de petróleo, somente dos campos nacionais, de 4,9 
milhões de barris por dia e, incluindo gás natural em barris 
de óleo equivalente, 6,0 milhões de barris diários. A maior 
parcela desta produção ainda virá do pós-sal. A produção 
de petróleo do pré-sal será de 1,1 milhão de barris por dia, 
além de 0,8 milhão de barris por dia provenientes da cessão 

onerosa. Até 2020, para atingir essa meta, temos que 
implementar mais de 50 projetos de sistemas de produção 
em águas profundas e ultraprofundas. Não existe no 
mundo esforço similar em nossa área de atuação. Portanto, 
as expectativas são as melhores que uma empresa de 
petróleo pode ter para garantir o seu futuro.

Revista Fórum – Quais são os desafios a serem ven-
cidos na produção petrolífera nacional nos próximos 
anos? Em que medida vencer estes desafios depende 
da solução de deficiências de outros setores privados 
ou públicos, a exemplo da logística de distribuição, de-
senvolvimento tecnológico da nossa indústria, capaci-
tação de mão de obra, adequação às normas ambien-
tais, entre outros aspectos?
MGSF – O maior desafio, não só no Brasil mas em toda 
a indústria mundial do setor, é a capacidade da cadeia 
produtiva de atendimento nos prazos e custos que 
precisamos. Como exemplo, no caso da Petrobras, para 
realizar nosso plano até o final do ano receberemos 12 
novas sondas de perfuração, totalizando 40 sondas 
para lâminas d’água com mais de 2 mil metros de 
profundidade. Outras 33 sondas serão construídas agora 
no Brasil para serem entregues até 2020. Nesse mesmo 
período (2012-2020) acumularemos 143 unidades de 
produção, sendo 126 atuais, já em operação, e mais 21 
novas a serem entregues até 2020, além de 195 barcos 
de apoio. Outro grande desafio é a demanda por mão de 
obra especializada. O Prominp (Programa de Mobilização 
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás) já qualificou, 
entre 2006 e 2011, mais de 85 mil trabalhadores 
em 185 funções da indústria, num investimento de  
R$ 228 milhões. Até 2015 será necessário qualificar 
mais 212 mil trabalhadores nestas mesmas funções, o 
que exigirá investimentos adicionais de R$ 560 milhões. 
São mecânicos, caldeireiros, eletricistas, instrumentistas, 
pedreiros, ajudantes e engenheiros para gestão de 
projetos, entre outras funções. Para alavancar a inovação 
na indústria nacional, a Petrobras trabalha em articulação 
com mais de 100 universidades, nas Redes Temáticas, 
desenvolvendo projetos de pesquisa em disciplinas da 
indústria do petróleo. Desde 2006 já foram investidos, 
nesses projetos R$ 3,1 bilhões, resultando em melhorias 
na infraestrutura das universidades que integram as 
Redes, como a construção de laboratórios e centros de 
estudos, a concessão de bolsas de estudo para cursos 
de Mestrado e Doutorado e investimentos em inúmeros 
projetos com vistas ao aumento de Conteúdo Local. 
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ESTANTE

A MARCHA PARA O OESTE – A epopeia da expedição roncador-Xingu
Em A marcha para o oeste, Claudio e Orlando Villas Bôas reconstituem a 

fantástica epopeia da família durante o desbravamento do interior do Brasil. Além 
de mapear e desbravar boa parte da Amazônia meridional, os Villas Bôas foram os 
principais responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu, primeira terra 
indígena homologada no País, e receberam reconhecimento mundial por sua atuação 
incansável e pioneira na defesa dos direitos e tradições dos povos indígenas.

Baseado nos diários escritos pelos irmãos Claudio (1916-98), Leonardo (1918-
61) e Orlando Villas Bôas (1914-2002) durante e após sua participação à frente da 
Expedição Roncador-Xingu (1943-49), organizada pelo governo federal, este livro 
híbrido entre a literatura de viagem, a análise antropológica e o ensaio histórico foi 
relançado em nova e cuidadosa edição.

Enriquecida com mapas e imagens captadas durante a permanência dos Villas 
Bôas entre os índios — mais de quatro décadas no total —, a obra permanece como 
uma referência imprescindível para o estudo da formação do Brasil contemporâneo e 
da própria identidade de seu povo.

COMO VIVER? 
O periódico britânico The Guardian o define como “Um guia para a vida”. O certo 

é que o livro Como viver – também chamado de “uma biografia de Montaigne em 
uma pergunta e vinte tentativas de resposta –, tem a proposta de responder todos 
os demais questionamentos embutidos nesta pergunta principal: como ter um bom 
relacionamento com as pessoas, como lidar com a violência, como se adaptar à 
perda de um ente querido. A escritora e pesquisadora Sarah Bakewell produziu 
uma biografia pouco convencional de um dos mais importantes pensadores do 
Renascimento: Michel Eyquem de Montaigne (1533-92). Homem da nobreza, alto 
funcionário público e dono de um vinhedo, o filósofo e ensaísta francês traduziu em 
palavras seu pensamento e sua experiência, e o resultado foi um marco de ruptura 
com o passado medieval e a instauração de um pensamento reflexivo, que marcou o 
protótipo do homem renascentista. 

TIRANOS E TIRANETES
O autor se propõe a apresentar detalhes sobre  ditaduras latino-americanas 

em Tiranos e Tiranetes, obra que revela detalhes de governos de países como 
a Venezuela, com o recorde de caudilhos no poder; a Bolívia e sua coleção de 
golpes militares; o Haiti e a dupla Papa Doc e Baby Doc; e do Brasil, com o governo 
Vargas e a ditadura militar. Com base em farta pesquisa, Carlos Taquari apresenta 
um panorama do legado de atraso econômico e miséria deixados por muitos 
desses ditadores. “O livro de Carlos Taquari junta um cômico desfile de grotescos 
personagens e situações a um trem fantasma de horrores institucionais”, avalia 
Roberto Pompeu de Toledo, responsável pela orelha do livro.

Orlando Villas Bôas e 
Claudio Villas Bôas
Companhia das Letras
644 páginas – Preço: R$ 50,00

Sarah Bakewell
Objetiva
400 páginas – Preço: R$ 39,90

Carlos Taquari
Civilização Brasileira
378 páginas – Preço: R$ 44,90

Fotos: D
ivulgação

Por Ada Caperuto
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FALA, AMENDOEIRA
Em 2012, comemora-se o centenário do nascimento de Carlos Drummond de 

Andrade, um dos mais importantes poetas brasileiros e um dos grandes nomes da 
poesia do século XX. Fala, amendoeira é um dos quatro primeiros relançamentos 
da vasta obra deste mineiro apaixonado pelo Rio de Janeiro. Os demais, já prontos, 
são A rosa do povo, Claro enigma e Contos de aprendiz. Mas, a Companhia das 
Letras avisa: muitos outros virão!

Em textos que falam, entre outros temas, do Rio de Janeiro, do cinema, da 
política e dos afetos, o autor oferece — com delicadeza, inteligência cortante e uma 
prosa a um só tempo clássica e moderna — um retrato do Brasil de seu tempo. 
Fala, amendoeira é uma reunião de 44 crônicas originalmente publicadas no jornal 
Correio da Manhã, em que o poeta mantinha uma coluna desde 1954. Em texto 
introdutório, Drummond escreve uma espécie de tratado do gênero: “Este ofício de 
rabiscar sobre as coisas do tempo exige que prestemos alguma atenção à natureza 
— essa natureza que não presta atenção em nós [...]”.

A CIDADE - Uma história global
As cidades são o maior invento da humanidade, representam a mais eloquente 

expressão de ingenuidade, crenças e ideais da espécie. Apesar da enorme variedade, 
servem essencialmente a três propósitos: espiritual, político e econômico. Nesta 
abrangente análise histórica das grandes Polis da humanidade, o urbanista Joel 
Kotkin estuda a evolução da vida urbana ao longo dos milênios – desde os centros 
religiosos da Mesopotâmia até as enormes cidades pós-industriais da atualidade – 
e, assim, tenta responder uma antiga questão: o que faz uma cidade se tornar um 
grande centro de poder e influência? Por fim, o urbanista aponta os novos desafios 
que as cidades terão de enfrentar no século XXI, como a faixa demográfica em 
constante mudança e as novas tecnologias.

CAPITALISMO E ESCRAVIDÃO
Estudo clássico sobre as relações entre a escravidão nas Américas e a Revolução 

Industrial na Inglaterra, publicado originalmente em 1944. O livro Capitalismo e 
escravidão foi pioneiro em articular a análise sobre a formação do capitalismo 
industrial na Inglaterra à exploração dos africanos escravizados nas propriedades 
rurais do Novo Mundo. Embalado por uma pesquisa sólida e densa, Williams 
procurou derrubar os alicerces de uma interpretação canônica da história, produzida 
nas veneráveis universidades britânicas, que há longo tempo vinha servindo para 
a legitimação ideológica do império onde o sol nunca se punha. Ao adotar uma 
perspectiva profundamente inovadora, capaz de apontar como os processos 
históricos desenrolados no espaço atlântico constituíram uma unidade orgânica, 
Williams inscreveu a escravidão negra no cerne da gênese do mundo moderno. 

Carlos Drummond de Andrade
Companhia das Letras
208 páginas – Preço: R$ 34,00

Joel Kotkin 
Objetiva
256 páginas – Preço: R$ 39,90

Eric Williams
Companhia das Letras
368 páginas – Preço: R$ 45,00
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Autoridades prestigiam lançamentos  
na Amaerj

Durante os meses de março e abril, a sede da 
Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 
recebeu vários lançamentos de obras de magistrados. 
O coquetel do romance policial “Segredos de Sangue”, 
do juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, foi realizado em 
5 de março e contou com a presença do presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
desembargador Manoel Alberto Rebêlo. 

No dia 19 foi a vez do ministro Luis Felipe Salomão, 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e do jurista Paulo 
Penalva Santos lançarem o livro “Recuperação Judicial, 
Extrajudicial e Falência Teoria e Prática”. O evento, com 
participação de mais de quinhentas pessoas, contou com 
a presença do governador Sérgio Cabral Filho e do 2o vice-
presidente da Amaerj, juiz Paulo Mello Feijó. 

No mês de abril, o juiz Eduardo Klausner reuniu 
familiares, amigos e autoridades da magistratura e do 
judiciário no auditório Renato de Lemos Maneschy, 
para celebrar, no dia 26, lançamento da obra “Direito 
Internacional do Consumidor – A Proteção do Consumidor 
no Livre-comércio Internacional”, pela editora Juruá. 
Entre outras autoridades, estiveram presentes a 
presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Amaerj, 

desembargadora Ana Maria de Oliveira; o controlador 
geral da Amaerj, juiz Renato Sertã; o presidente do Colégio 
Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, 
desembargador Marcos Faver; a procuradora geral do 
Estado do Rio de Janeiro, Lúcia Lea Guimarães Tavares; 
e o procurador geral do Município do Rio de Janeiro, 
Fernando dos Santos Dionísio.

 
Apoio à Casa da Criança e do Adolescente

Em 27 de março, o  
desembargador e músi-
co Wagner Cinelli doou à 
Casa da Criança e do Ado-
lescente, organização não 
governamental e sem fins 
lucrativos, toda a verba con-
tabilizada na venda do DVD 
“Caminhos”, durante a pri-
meira Festa de 2012 dos 
Aniversariantes do Trimes-

tre. A Casa atua na área da vio-
lência doméstica desde 1996, garantindo o bem-estar de mi-
lhares de crianças e adolescentes. O total de R$ 1.200,00 foi 
arrecadado em duas horas, com a venda de todos os exem-
plares. O desembargador recebeu menção honrosa  pela 
produção musical no concurso John Lennon Songwriting 
Contest, na categoria de jazz, sob o título “O jazz da Justiça”.

 A magistratura em debate na Amaerj 

A 3a Reunião Aberta de Diretoria da Amaerj foi 
realizada em 5 de março, na sede da Associação. O 
encontro foi coordenado pelo presidente Cláudio dell´Orto 

Por Flavia RodriguesSOCIAL
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e pelos vice-presidentes Antonio Augusto de Toledo 
Gaspar (1o) e Paulo Mello Feijó (2o). A diretoria debateu 
com seus associados diversos temas relevantes para a 
magistratura fluminense como: questões remuneratórias, 
critérios para promoção e remoção de juízes, problemas 
de segurança no prédio da Lâmina II, participação da 
Amaerj na COMAQ, critérios para a votação de editais 
mais fechados, verificação de regras do CNJ, acordo 
sobre o plantão de final de ano da violência doméstica 
e deliberou a entrada no pedido de pagamento de 
acumulação para juízes das Turmas Cíveis. Também foi 
abordada a necessidade de encontros frequentes com 
o presidente do TJ-RJ e o Corregedor-geral da Justiça, 
para tratar de questões da defesa de prerrogativas.

1o Ciclo de Debates Institucionais da Amaerj
As mudanças referentes à unificação de entrâncias  

foi tema do 1o Ciclo de Debates Institucionais da Amaerj, 
realizado de fevereiro a abril. Idealizada pelo presidente 
Cláudio dell´Orto, a iniciativa tem o objetivo de promover 
encontros na Associação para debater questões ligadas 
ao Judiciário e à magistratura fluminense. No primeiro Ci-
clo de Debates, que ocorreu em 13/2, 12/3 e 16/4, foram 
abordadas as questões favoráveis e desfavoráveis sobre 
o tema. Durante os encontros, dezenas de magistrados 
apresentaram suas propostas. Em paralelo às reuniões, a 
Associação também realizou uma pesquisa institucional 

sobre o assunto, que teve a participação de 76 magistra-
dos.  A decisão, a favor da permanência do sistema atual 
de carreiras, decidida pelos cerca de 30 magistrados du-
rante os encontros, teve 21 votos a favor e foi divulgada 
no 3o debate (16/4), que encerrou a discussão. Em par-
ceria com a Rede Jurídica de TV, o ciclo teve transmis-
são ao vivo. O presidente Cláudio dell´Orto e o vice presi-
dente da Amaerj, Paulo Mello Feijó, estiveram presentes 
em todos os encontros.

Começa o Juristur 2012 
O programa Juristur/Conhecendo o Judiciário, 

resultante da parceria entre a Amaerj e o TJ-RJ e 
realizado há 15 anos, já começou a cumprir a agenda 
de 2012. O programa, que visa aproximar o cidadão 
do TJ-RJ, esclarecendo as funções, as atividades e os 
órgãos do Poder Judiciário, é voltado aos estudantes 
do ensino fundamental, médio e universitário. A 
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do 
Rio de Janeiro (SME) e a Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro (Fetranspor) são parceiras do projeto. A 
Prefeitura do Rio, através da SME, é responsável pela 
seleção das turmas que participam do programa, 
com ênfase nas escolas situadas em áreas com 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
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Gustavo Quintanilha é 
escolhido como membro 
da Comaq
 

A presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio (TJ-RJ) indicou o 
juiz Gustavo Quintanilha Telles de 
Menezes para representar a Amaerj 
na Comissão de Apoio à Qualidade 
dos Serviços Judiciais (Comaq). O 
requerimento pleiteando a alteração 
da composição da Comaq, com a 
inserção de um representante da 
Amaerj, foi deferido em 18 de maio.

Reunião da ONU em  
Nova York
 O presidente Cláudio dell’Orto 
participou, em Nova York, em 
26 de março, do lançamento 
da Conferência Mundial sobre 
Legislação e Governança para o 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas 
e da reunião de trabalho para 
organização do evento, que será 
realizado no Rio entre os dias 
17 e 21 de junho. A Amaerj será 
a entidade co-anfitriã do evento 
e responsável pela organização 
local. O objetivo da Conferência é a 
elaboração de um documento que 
garanta a efetividade das medidas 
judiciais e administrativas de 
proteção ambiental. O documento 

será apresentado na cúpula dos 
chefes de Estado da Rio+20.

membro da COPAE
A desembargadora Ana Maria 
Pereira de Oliveira, presidente do 
Conselho Deliberativo e Fiscal da 
Amaerj, foi designada membro 
da Comissão de Análise e 
Acompanhamento do Processo de 
Execução do Orçamento do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro (COPAE). A magistrada foi 
indicada pela diretoria da Amaerj 
para integrar a Comissão no  
início de maio.

Reunião com governador 
em exercício

 Uma comissão formada pelo 
presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, pela presidente do 
Conselho Deliberativo e Fiscal, 
desembargadora Ana Maria Pereira 
de Oliveira, pelo controlador geral, 
juiz Renato Sertã, e pelo diretor 
executivo da Amaerj Petrópolis, juiz 
Alexandre Teixeira, foi recebida em 
16 de abril pelo deputado Paulo 
Melo, presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) e governador em 
exercício, no Palácio Guanabara. 
O encontro teve o objetivo de 
reivindicar uma revisão do valor 

estimado da receita corrente 
líquida do Estado na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, visando 
um orçamento capaz de cobrir as 
despesas do Tribunal de Justiça do 
Rio (TJ-RJ) com pessoal em 2013. 
Segundo o presidente dell’Orto, a 
reunião foi produtiva e Paulo Melo 
se mostrou receptivo ao pleito. O 
encontro foi fruto de uma reunião 
realizada na Alerj em 12 de abril, 
com os deputados Bernardo Rossi 
(PMDB) e Marcus Vinícius (PTB).
 
Desagravo em Nova  
Friburgo

A Amaerj realizou, em 3 de maio, 
um desagravo em favor da juíza 
Ana Paula Azevedo Gomes, 
titular do Juizado Especial 
Cível de Nova Friburgo. O ato 
teve por objetivo esclarecer a 
declaração do presidente da OAB 
Nova Friburgo, advogado Carlos 
André Pedrazzi, afirmando que 
ele recebeu reclamações de 
conduta inapropriada da juíza 
Ana Paula. Entretanto, Carlos 
Pedrazzi não especificou qual 
teria sido a atuação inadequada 
da magistrada. A declaração 
do advogado foi publicada no 
informativo Tribuna do Advogado, 
na edição regional de abril.

Por Diego CarvalhoCURTAS
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Participe você também da Revista FóRum  

enviando sua SugeStão ou cRítica para o 

e-mail assessoria@amaerj.org.br
Sua opinião é muito importante!
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