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Editorial
O barroco Gregório de Matos, denunciando a farsa das instituições jurídicas
coloniais atreladas aos interesses do rei ou da classe dominante, disse, em um
de seus versos, que a justiça brasileira era “bastarda, vendida e injusta”. Recentemente, nos tempos republicanos, Milton Hatoun afirmou que o judiciário brasileiro é “frágil, embora pomposo e arrogante”. E, assim, atravessando séculos,
consolidou-se a representação imagética do judiciário brasileiro, identificado com
a morosidade, a venalidade, os interesses políticos e oligárquicos, o distanciamento da realidade social e a arrogância.
O Poder Judiciário brasileiro, portanto, está mergulhado em uma crise que não
é nova, mas que atinge, atualmente, profundezas abissais.
Há pouco tempo, a corregedora nacional da justiça afirmou, publicamente, a
existência de “bandidos de toga” e desafiou o corporativismo que grassa nas entranhas judiciais. No Tribunal de Justiça de São Paulo foram descobertos pagamentos privilegiados de créditos em favor de desembargadores, juízes assessores
e funcionários. Na Corte carioca, pagamentos milionários a título de vantagens
do cargo, em flagrante desafio ao regime legal de subsídios. E não escaparam das
denúncias nem mesmo os tribunais superiores, pois alguns de seus membros têm
sido acusados, inclusive, de participarem de viagens glamourosas pagas com o
dinheiro público.
A reação corporativa, no entanto, tem sido uma constância e atingiu o seu ápice quando o ex-presidente do STF, na onipotência do exercício cumulativo das
presidências dessa corte e do CNJ, desafiou a deontologia do(s) cargo(s) e assumiu o patrocínio da “causa associativa”, valendo-se, exatamente do dúplice trono ocupado, para desautorizar e desqualificar as denúncias. Lembre-se de que o
ex-presidente do STF participou, com voz e voto, do julgamento de uma ação
proposta por interesses classistas contra o CNJ, órgão do qual ele era exatamente
o representante, o que é, no mínimo, inusitado.
Contudo, a crise do judiciário brasileiro não pode ser fragmentada e simplificada na afirmação de um mero desvio moral individualizado na conduta de alguns
de seus órgãos ou membros.

A crise é maior e mais profunda, pois é sistêmica. E assim deve ser enfrentada.
É por isso que a AJD, coerente com todo o seu histórico de mais de vinte anos de
luta pela democracia, tem defendido a necessidade da implantação de mecanismos de democratização do Judiciário, como, por exemplo, a eleição dos órgãos
de cúpula e a implantação de um verdadeiro controle social externo. Aliás, é por
isso que, desde dezembro de 2011, a AJD, voz isolada no meio judiciário, tem
defendido os poderes de investigação do CNJ.
A dimensão moral da(s) crise(s) do Poder Judiciário não pode ser desvinculada
do caráter estamental e aristocrático de suas estruturas, origem de seus males. É
preciso, então, acabar com todo e qualquer resquício dessa natureza, como privilégios de foro e de carreira, embasados na hierarquia e disciplina, que são, essencialmente, mecanismos superados de exercício do poder.
A prestação jurisdicional deve ser encarada como autêntico serviço público, que
não pode servir de instrumento para o proveito pessoal ou coletivo de seus operadores. E somente os méritos dos princípios democráticos poderão garantir a plena
realização dos valores éticos na administração e prestação dos serviços judiciários.
Se os juízes e juízas querem, realmente, libertar-se dos estigmas pejorativos do
imagético popular, devem romper com os paradigmas corporativos e não podem
mais continuar insistindo nesse modelo vertical de organização, autoritário e centralizador, no qual a lógica da amizade e dos interesses pessoais se sobrepõe à
lógica da moralidade e impessoalidade.
A verdadeira reforma do Poder Judiciário ainda se aguarda. E não haverá reforma eficaz e legítima sem a implantação de estruturas democráticas, hábeis para
decretar o fim da resistência histórica dos grupos que se sentem bem, e confortáveis, num modelo institucional anterior à revolução francesa.
Estamos no século XXI. Precisamos de mudanças constitucionais e de um Estatuto da Magistratura que façam a síntese das aspirações e necessidades da sociedade, não da autoridade carcomida das cúpulas dos tribunais locais e superiores.
Ou, então, continuaremos a ouvir a voz contundente do “Boca do Inferno”.
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Acompanhe as ações da AJD
em abril

em junho

Comitiva para visita a Comunidades Indígenas »

Bolívia

A AJD realizou uma visita às aldeias indígenas guarani
kaiowá do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados de
27/04 a 01/05/12.

A AJD participou da 42a Assembléia Geral da OEA, em
Cochabamba, Bolivia, entre 1 a 5 de junho, cujos temas foram a
questão da Soberania Alimentar e o Fortalecimento do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos.

em junho
Manifesto contra a PEC 215
Demarcação das Terras - Urgência nos Julgamentos
Em 13 de junho, em Brasília, na sede da CNBB, a AJD e o
CIMI realizaram o lançamento da campanha em apoio à
causa indígena. Para assinar o manifesto de apoio acesse:
www.causaindigena.org.br

Campanhas

Mulheres no Poder:
30% é o mínimo e é lei!
Não somo donos
da natureza.
Somos parte dela.
Pelo fim de sua
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Mulheres no Poder:
30% é o mínimo e é lei!
As mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro.
Porém, nas Câmaras Municipais, temos apenas 12,5% de vereadoras.
A Câmara dos Deputados possui 9% de representantes femininas.
No Senado, as mulheres não chegam a 15% das representantes.
Esses dados são reflexo de uma sociedade patriarcal, que por séculos tem
excluído as mulheres do espaço público e da política.

Pesquisa do Ibope-Instituto Patrícia Galvão revela que 9 em cada 10 pessoas
estão dispostas a votar em mulheres para qualquer cargo.
Além disso, 73% dos entrevistados disseram que a população brasileira bem
como um todo ganha com a eleição de um número maior de mulheres.
Mas nos partidos políticos, prevalece o protagonismo dos homens. Nos raros
casos em que as mulheres conseguem penetrar nesses espaços, são atribuídas a
elas, prioritariamente, tarefas de organização interna e de secretaria, pouco valorizadas e invisibilizadas. Ao mesmo tempo, as mulheres permanecem afastadas das
instâncias partidárias em que são tomadas as princpais decisões políticas.
Para começar a corrigir o problema da sub-representação das mulheres na política institucional, em 1997, foi editada uma lei que estabelecia que cada partido
deveria reservar, no mínimo, 30% das candidaturas para cada sexo.
A palavra “reservar” possibilitou a interpretação que a cota de 30% não era obrigatória. Para deixar claro que a cota é obrigatória, a lei foi modificada em 2009, e
a palavra reservar foi trocada por preencher.

Mu

Nas eleições em 2010, vimos apenas 22,7% de candidatas a deputadas estaduais, 22% a deputadas federais e 13% a senadoras.
r es no Po
lhe
Ou seja, a cota de 30% de candidaturas de mulheres que é o
mínomo previsto em lei, não foi comprida.

r
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Em 2012, faz 80 anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto feminino.
Em 2010, foi eleita a primeira presidenta do Brasil. Muitas mulheres são lideranças políticas nas associações de bairro, nos movimentos sociais e sindicatos.

Em agosto de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
decidiu que os partidos e coligações serão obrigados a registrar a cota mínima de 30% de mulheres dentre os candidados
inscritos para a disputa eleitoral aos cargos de deputado estadual e federal, o que vale para as eleições de vereadores.
Não haverá democracia efetiva, nem avanços na construção da igualdade de
direitos entre homens e mulheres, enquanto não for garantida a participação das
mulheres, de forma prioritária, em todos os espaços e instâncias de poder.
A garantia da participação política das mulheres é uma questão de justiça social.
A cota de 30% é uma ação afirmativa necessária para que as mulheres passem a
exercer a sua cidadania de forma plena.
Nas eleições municipais deste ano, não podemos permitir, mais uma vez que não
se cumpra o mínimo de 30% de candidaturas femininas.

Clique aqui para ver o Panfleto da Campanha
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Questão Indígena

Eu apoio a causa indígena - contra a PEC 215 - demarcação das terras - urgência nos julgamentos
Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Ayres Brito e exmos (as) srs. (as) ministros (as).
Exma. Presidenta da República Federativa do Brasil, Sra. Dilma Vana Russeff.
Exmo. Sr. Presidente do Senado, da Câmara Federal e exmos (as) senadores (as) e deputados (as) federais.
O Estado brasileiro pinta o quadro
de violência e espoliação dos povos
indígenas, pois não cumpre o artigo
231 da Constituição Federal (CF),
que reconhece aos povos indígenas
o respeito à sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam.
Não cumpriu o artigo 67 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que obriga a União a concluir
a demarcação das terras indígenas no
prazo de cinco anos, a partir de 1988
(apenas 1/3 das terras indígenas foram demarcadas). Anda em descompasso com as normas internacionais,
particularmente com a Convenção de
169 da Organização Internacional do
Trabalho.

Apelamos para a Presidenta da República, para que reverta este quadro
dramático, concretizando os direitos
constitucionais atribuídos aos índios.
Para tanto aguardamos que estruture
e disponibilize o necessário para que
seja resguardada a vida dos indígenas,
que se dê garantia de segurança e proteção a eles; que se resguarde a incolumidade das comunidades indígenas
em todos os aspectos, especialmente
quanto aos direitos econômicos, sociais
e culturais; que faça respeitar o caráter
sagrado da terra atribuído pelos povos
indígenas, providenciando em caráter
de urgência as demarcações; que escute
suas demandas quando da realização de
obras públicas.
Lauro Monteiro é o autor da aquarela Étnico 033, imagem da Campanha “Eu apoio a Causa Indígena”,
cedida por ele para a causa dos povos indígenas.

As terras não são demarcadas com a presteza fincada na CF; obras públicas são
realizadas sem qualquer diálogo com as comunidades afetadas, descumprindo a
necessidade de consulta e participação; órgãos oficiais permanecem vulneráveis
às pressões dos poderes econômicos e políticos locais e/ou com estrutura precária. Assim temos o extermínio, a desintegração social, opressão, mortes, ameaças,
marginalização, exclusão, forme, miséria e toda espécie de violência física e psicológica, agravada, especialmente, entre as crianças e jovens indígenas.
A falta de delimitação e demarcação dos territórios tradicionais aguçam os conflitos que se retroalimentam da inoperância do Poder Judiciário. A falta de definição das demandas judiciais agrava a situação das comunidades indígenas.
No STF (e outras instâncias do Poder Judiciário) tramitam processos que tratam
das terras indígenas. Premente que o STF julgue, em caráter de urgência e prioridade, todas as ações que envolvam os direitos dos povos indígenas.
A garantia de duração razoável do processo, direito humano previsto no artigo
5º, inciso LXXVIII, da CF, no tema das demarcações, é reforçada pelo marco
temporal fixado para a União. Estas normas estão a exigir que o Poder Judiciário
dê prioridade a estes processos. Calamos ao STF que faça cessar o sofrimento do
povo indígena. Somente desta forma haverá paz e será construída nova etapa da
história brasileira, no qual a primazia da dignidade humana estará presente em sua
integralidade, sob a luz da alteridade estabelecida na CF.

O direito ao prazo razoável também se aplica ao processo administrativo. Diante
do longo período decorrido do prazo fixado na CF, urge que sejam implementadas
políticas públicas para que todos os passos necessários para a regularização de
todas as terras indígenas sejam efetivadas com presteza.
Conclamamos aos membros do Congresso Nacional para que cumpram a missão
constitucional sobre o primado da submissão às cláusulas pétreas, razão pela qual
rejeitamos e repudiamos a PEC 215, que pretende retirar do Executivo o processo
administrativo das demarcações e homologações de terras indígenas, transferindo-o para o Legislativo, substituindo critérios e competências administrativas técnicas, para inviabilizar as demarcações. Este projeto é sobretudo um atentado contra
o protagonismo dos povos indígenas no processo constituinte brasileiro.
É imperativo que o Congresso Nacional resguarde o direito de consulta prévia que os
povos indígenas têm em relação a todas propostas legislativas suscetíveis de afetá-los.
Os povos indígenas não podem esperar mais.

Acesse! Peticone! Divulgue!

Defenda a causa indígena!
www.causaindigena.org
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STF e a Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres
Em 09 de fevereiro último, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006), no julgamento conjunto da ADI
n.4424/DF e da ADC n.19/DF. Em 12 de abril, após
8 anos de polêmica, o Supremo acolheu a ADPF
n.54, no sentido de autorizar a interrupção da gravidez em caso de anencefalia fetal.
Estes dois casos simbolizam extraordinários avanços no processo de afirmação dos direitos humanos
das mulheres, com especial destaque ao combate à
violência contra a mulher e à proteção de seus direitos sexuais e reprodutivos.
Na visão do Comitê CEDAW: “A violência doméstica é uma das mais insidiosas formas de violência contra mulher. Prevalece em todas as sociedades. No âmbito das relações familiares, mulheres
de todas as idades são vítimas de violência de todas as formas (...), que se perpetuam por meio da
tradição. A falta de independência econômica faz
com que muitas mulheres permaneçam em relações
violentas. (...) Estas formas de violência submetem
mulheres a riscos de saúde e impedem a sua participação na vida familiar e na vida pública com
base na igualdade.” Segundo a ONU, a violência
doméstica é a principal causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos no mundo. Estudos apontam
a dimensão epidêmica da violência doméstica no
Brasil. Segundo a Human Rights Watch, de cada
100 mulheres assassinadas no Brasil, 70 o são no
âmbito de suas relações domésticas.
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher de 1994 reconhece que a violência contra a mulher, no âmbito
público ou privado, constitui grave violação aos direitos humanos e limita total ou parcialmente o exercício dos demais direitos fundamentais. Adiciona
que a violência baseada no gênero reflete relações de
poder historicamente desiguais e assimétricas entre
homens e mulheres.

Perante a comunidade internacional o Estado Brasileiro assumiu o dever jurídico de combater a impunidade em casos de violência contra a mulher, cabendo-lhe adotar medidas e instrumentos eficazes para
assegurar o acesso à justiça para as mulheres vítimas
de violência. É dever do Estado atuar com a devida
diligência para prevenir, investigar, processar, punir
e reparar a violência contra a mulher, assegurando às
mulheres recursos idôneos e efetivos
À luz deste contexto, a decisão do STF, endossando a constitucionalidade da Lei Maria da Penha,
contribuiu para a mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher – a ser concebida como uma violação a direitos humanos. Sob
a perspectiva de gênero, a decisão do STF permitiu
o fortalecimento da ótica repressiva somada à ótica
preventiva, integrada e multidisciplinar no necessário combate à violência contra a mulher.
Já a recente decisão do Supremo acerca da possibilidade de interrupção da gravidez em caso de anencefalia fetal – considerada o julgamento mais importante da história da Corte – assegura a autonomia das
mulheres, sua dignidade e seu direito à saúde física
e psíquica. Para o STF, obrigar a mulher a manter a
gravidez em hipótese de patologia que torna absolutamente inviável a vida extra-uterina significa submetê-la a um tratamento cruel, desumano e degradante, equiparável à tortura. Seria desproporcional
proteger o feto que não sobreviverá em detrimento da
saúde mental da mulher. Ademais, defendeu o STF
a separação entre os dogmas religiosos de domínio
privado e a razão pública e secular, que há de guiar o
Estado. A ordem jurídica em um Estado Democrático de Direito não pode se converter na voz exclusiva
da moral de qualquer religião. A interpretação constitucional deve primar pelo respeito à principiologia e racionalidade constitucional, conferindo força

normativa à Constituição. Uma vez mais, o STF se
lançou como veículo da razão pública, reforçando o
princípio da laicidade estatal já destacado nos casos
concernentes ao uso de células-tronco embrionárias
para fins de pesquisa científica (em maio de 2008)
e à proteção constitucional às uniões homoafetivas
(em maio de 2011).
As Cortes Constitucionais têm assumido a relevante missão de fomentar a cultura e a consciência de direitos e a supremacia constitucional, tendo seus julgados o impacto de transformar legislação e políticas
públicas, contribuindo para o avanço na proteção de
direitos. Como lembra o Ministro Celso de Mello: “o
Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das liberdades constitucionais e dos direitos fundamentais. (...) É dever dos órgãos do Poder Público
– e notadamente dos juízes e dos Tribunais – respeitar e promover a efetivação dos direitos humanos”.
Sob o triunfo dos direitos humanos, com firmeza,
o Supremo assumiu o risco de romper com a tolerância estatal à violência contra as mulheres e à afronta
de seus direitos reprodutivos -- expressão de grave
violência institucional, que se somava ao padrão de
violência sofrido por mulheres, em total desprezo à
ordem internacional e constitucional.
Estes avanços emancipatórios são capazes de irradiar uma especial força catalizadora na luta das mulheres por dignidade e direitos. Surgem como imperativo de justiça e respeito aos direitos das vítimas de
graves violações, que ameaçam o destino e roubam a
vida de tantas mulheres brasileiras.

Flávia Piovesan
Professora doutora da PUC/SP
e Procuradora do Estado.
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Tráfico de Pessoas x Legislação - uma abordagem de gênero
O Tráfico de Seres Humanos nas suas mais diversas modalidades é uma das
práticas criminosas que historicamente nos remete àépocas que em que se relegava o ser humano à condição de mero objeto ou mercadoria.

Todavia, o mesmo não se pode dizer acerca do olhar daqueles que têm a função de
dizer o direito ao procederem à análise e julgamento de ações penais relativas aos
crimes de tráfico de seres humanos.

No século XXI, a despeito dos inúmeros avanços tecnológicos observados,
constata-se que a prática do tráfico de pessoas é uma lamentável repetição de
fatos históricos que, apenas estiveram invisibilizados aos olhos por vezes desatentos, ora enceguecidos de nossa sociedade.

Neste aspecto, os poderes legalmente constituídos, (Legislativo, Executivo e Judiciário) são formados por indivíduos oriundos da sociedade, que como tal, carregam a sua gama de preconceitos e virtudes que, de certo modo, refletem-se nos
respectivos espaços de poder que ocupam .

Resta óbvio que essa a prática delitiva reflete de forma cruel e perversa as desigualdades de gênero e étnico-raciais, ou seja, as relações de conflitos e poder
existentes na sociedade, que atingem sobremaneira as mulheres, crianças e, em
especial, os afro-descendentes.
Inegável, ainda, que as vítimas desse delito encontram-se dentre a parcela da
sociedade mais excluída e sócio-economicamente vulnerável.1
Constata-se que há ainda, da sociedade, um
misto de distanciamento e um quê de perplexidade quanto à identificação da temática,
aliada a um expressivo preconceito, posto
que, ao nos referirmos ao tráficos de pessoas,
em particular o tráfico de mulheres, observa-se que existe uma tendência ou
idéia pré - concebida de forma geral, a associá-la à prática da prostituição.

1. In Tráfico Internacional de Mulheres
e Crianças - Brasil – Damásio de
Jesus - Ed. Saraiva – 2003

No Brasil, os mecanismos jurídico-legais de enfrentamento ao tráfico de seres
humanos são inadequados e insuficientes, posto que não dão conta da questão específica dessa prática criminosa, mas apenas de algumas, capituladas no código
penal relativas ao favorecimento da prostituição e as práticas a ela assemelhadas,
além do de crimes referentes à redução análoga a de escravo, e o tráfico de internacional mulheres e de crianças e adolescentes, esta última prevista, também,
no Estatuto da Criança e do Adolescente.2
Noutro aspecto, a legislação internacional aplicada ao Tráfico de Seres Humanos, o Protocolo de Palermo, bem como as demais recomendações internacionais a ele relativas, destarte ratificadas pelo Brasil, ainda não foram totalmente
incorporadas a nossa legislação, em especial no que se refere a sua
2. Ibidem
aplicabilidade no Direito Interno.
Dentre as medidas de caráter legal e diplomático assinadas pelo Brasil, cabe
destacar o Protocolo da ONU(Organização das Nações Unidas), para Prevenir,
Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente o de Mulheres e Crianças,
que suplementa a Convenção Contra o Crime Organizado Transnacional, adotada pela ONU em novembro de 2000.
A CEDAW, Convenção pela eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, constitui outro documento internacional ratificado pelo Brasil,
que dentre os protocolos, considera a prática do tráfico de seres Humanos como
uma das formas mais cruéis de expressão da violência contra a mulher.
No ordenamento jurídico brasileiro, não existe dispositivo legal específico que
puna a prática delitiva em todas as suas modalidades existentes, restrigindo-se
tão somente à criminalização da prática do Tráfico de Mulheres, quando o sujeito
passivo, ou seja, a vítima, for mulher, cuja saída ou entrada no território nacional seja motivada para a exploração da prática da prostituição, isto é,somente
pune aquele que promove ou facilita a entrada ou saída no território nacional, de
mulher, com o fim de prostituição desta. Ou seja, temos as figuras do traficante e
do comprador, na qualidade de sujeitos ativos do tipo penal.
Recente alteração no Código Penal acrescentou ao referido artigo, a palavra
pessoa, refutando o entendimento anteriormente mantido de que apenas a mulher poderia ser vítima do referido crime.
Observa-se daí, pequena, porém significativa mudança, na perspectiva do legislador, no sentido de acrescer ao referido dispositivo legal, a expressão pessoas, ao considerar como sujeitos passivos indivíduos de ambos os sexos, e tutelar
os direitos de grupos de vítimas vulnerabilizadas por sua ‘condição feminina’ ,
formados por homossexuais, travestis e transexuais.

Os operadores do Direito, não de maneira diversa, reproduzem tais práticas quando de suas atuações no enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Como resultado, observamos esse reflexo nas inúmeras atuações, decisões e posições jurisprudenciais que não conseguem compreender esse fenômeno e sua
complexidade, limitando-se apenas a reproduzir distorções sob forma de julgados,
conceitos e preconceitos na esfera da moral.
As leis, bem como aqueles encarregados de sua aplicação, são frutos de um sistema social, calcado no patriarcalismo e por conseguinte, em sua praxis demonstram
evidente tolerância a essa mercancia de humanos, notadamente no que se refere às
mulheres e crianças.
Dos inúmeros julgados até aqui analisados, pode-se observar que se confere
relevância ao consentimento da vítima do tráfico de mulheres, notadamente quando
tais vítimas são profissionais do sexo, o que, segundo alguns, torna até legítima e
motivada a violência perpetrada a essas mulheres!
Antes de adentrar o aspecto da moralidade, e do consentimento ou não da vítima,
irrelevante frente à gravidade da temática, discutir as causas desse fenômeno, que
cada vez mais, ganha repercussões dentro e fora de nosso País, mas que contraditoriamente torna-se cada vez mais invisível e tolerável por aqueles atores e autoridades que têm o papel de enfrentar a questão de forma contundente.
A partir da leitura e análise dos dados estatísticos relativos ao Tráfico de Pessoas é válido afirmar categoricamente, que, as mulheres e meninas serão sempre as
vítimas preferenciais, não apenas para fins de exploração sexual, mas em todas as
modalidades de tráfico humano, seja para exploração de mão- de-obra, para comércio de órgãos...., por que ainda há uma legitimação da sociedade no que se refere à
supremacia de um sexo(masculino) em relação a outro (feminino).3
O enfrentamento ao tráfico de pessoas tem como ponto de partida o enfrentamento de nossa leitura de mundo, e o questionamento do quanto e como valorizamos
a vida humana!

3. PERSTRAF – Pesquisa sobre o tráfico de Seres Humanos - Brasil – Maria Lúcia Leal

Não se cuida, apenas, de coibir essa prática criminosa perversa e absurda sob
o enfoque da restrição legal ou da repressão policial, mas entender a questão sob
um dimensionamento maior, ou seja, que cultura de valores agregamos, a ponto de
reduzir o valor da vida humana à mera condição de coisa?
É momento de rever a nossa construção histórica e cultural, e nossa prática de
vida, e buscarmos o enfrentamento dessa problemática através da educação, que
objetiva o respeito por outro ser humano, o resgate à auto–estima, e sobretudo o
respeito às diferenças, entendendo que a distância entre a igualdade formal e à
igualdade real poderá ser superada com o formulação de políticas públicas eficazes
que garantam efetivamente uma sociedade em que seremos respeitados mulheres e
homens, como pessoas humanas que somos!

Cláudia Patrícia de Luna Silva
Diretora Presidente Elas por Elas Vozes e Ações das Mulheres
Articuladora Nacional do MCTP – Movimentol contra o Tráfico de Pessoas
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Ainda o trabalho escravo
Nosso país alcançou o posto de sexta economia
mundial e, segundo afirmam os analistas, em breve
chegará à quinta posição. Apesar das dificuldades
que enchem de pessimismo as previsões quanto ao
crescimento econômico global, no Brasil o clima é
de confiança a ponto de haver quem afirme que em
vinte anos chegaremos ao nível de vida dos países
desenvolvidos.
Para que essas previsões se concretizem é fundamental termos em mente que crescimento não equivale a desenvolvimento. A quantidade de riqueza de
um país pode aumentar significativamente, mas se
ela não for distribuída, não haverá desenvolvimento.
A história do Brasil está repleta de exemplos de períodos de grande expansão econômica, mas que não
teve reflexos na melhoria da qualidade de vida da
população. O momento mais evidente dessa contradição se deu durante o período de milagre econômico dos anos setenta. Era preciso fazer o bolo crescer
para depois dividir, no entanto, somente foi levada a
sério a primeira parte da premissa.
Para que não voltemos a incidir nesses erros, algumas ações são fundamentais. Não podemos aceitar a
permanência de mazelas como a falta de saneamento
básico, os altíssimos índices de violência, a educação que mal consegue alfabetizar e, por incrível que
pareça, com o trabalho escravo.
Embora a abolição da escravidão tenha sido objeto
da Lei Áurea em 1888, esse tipo de exploração do
trabalho humano persiste até os nosso dias, embora
sob outras formas. Foi justamente no período inicial
do milagre econômico brasileiro, em 1971, que Dom
Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Félix do Xingu, expôs publicamente, pela primeira vez, a realidade dos trabalhadores super-explorados.
Nos anos oitenta o Estado Brasileiro iniciou algumas tímidas ações para coibir a exploração do trabalho na área rural. Após a Constituição de 1988, que
introduziu o conceito de “função social da propriedade”, essas medidas se intensificaram e em 1992 foi
criado o Fórum Nacional Permanente contra a Violência no Campo, primeiro espaço de discussão, estudo e propostas legislativas sobre o tema. Foi nesse
espaço que surgiu a proposta embrionária da emenda

constitucional que hoje trata da expropriação de terras pelo uso da mão de obra escrava (Proposta de
Emenda à Constituição – PEC n.º 438/2001)1.

sonalidade decorrentes de situação de sujeição que,
por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do
trabalhador;

Após quase onze anos de tramitação, no dia
22/05/2012 a Câmara do Deputados aprovou a PEC
468/2001 em segundo turno. Tendo em vista a existência de algumas alterações na proposta original,
notadamente a possibilidade de expropriação de propriedade urbanas que utilizam o trabalho escravo, a
PEC voltará ao Senado, no qual será novamente submetida a dois turnos de votação.

b) jornada exaustiva: aquela que por circunstâncias
de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador,
sendo que a fadiga pode ser provocada pela intensifi
cação do ritmo da produção e pelas condições ambientais nas quais o labor é realizado;

Apesar da derrota acachapante na votação – foram
360 deputados a favor, 29 contra e 25 abstenções – a
bancara ruralista ainda esperneia e resiste à aprovação
da proposta. Essa resistência não pode ser subestimada, pois no primeiro turno da votação na Câmara, em
2004, também houve maioria folgada pela aprovação,
mas de lá pra cá foram mais oito anos de espera até a
nova inclusão na pauta de votação.
O foco da resistência agora se dá no conceito de
trabalho escravo, pois os ruralistas querem a aprovação de uma lei para detalhar o tema, enquanto que os
deputados favoráveis à PEC entendem que somente há necessidade de aprovação de legislação infraconstitucional para regulamentar a expropriação, de
maneira a garantir que ela ocorra somente após decisão judicial transitada em julgado.
O fato é que o artigo 149 do Código Penal foi alterado pela Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003,
e tipificou o crime de exploração do trabalho escravo
nos seguintes termos: “Reduzir alguém a condição
análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a
condições degradantes de trabalho, quer restringindo,
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto”.
Portanto, são elementos, não cumulativos, que caracterizam o trabalho escravo:
a) condições degradantes de trabalho: ofendem a
dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento
dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, alimentação ou outros relacionados a direitos da per-

c) cerceamento de liberdade/trabalho forçado: trabalho ou serviço exigido de um indivíduo por meio
de fraudes, isolamento geográfico, retenção de documentos, ameaças físicas e psicológicas;
d) servidão por dívida: exigência de trabalho para
pagamento de dívidas atribuídas ao trabalhador com
adiantamentos, ferramentas, alimentação, bebidas
alcoólicas, a preços superfaturados, de modo a prendê-lo ao serviço.
Percebe-se que o conceito de trabalho escravo já
é suficientemente claro em nossa legislação e retomar essa discussão constitui expediente que objetiva
adiar a aprovação da PEC 438/2001.
Nesse contexto, a aprovação obtida na Câmara dos
Deputados não deve ser motivo para desmobilização
da sociedade, mas um incentivo a revelar que essa
batalha civilizatória, árdua, desgastante e exaustiva,
como o objeto que combate, constituirá um passo
fundamental para país, senão desenvolvido, menos
bárbaro.

Alessandro da Silva
Juiz do Trabalho em Santa Catarina, membro da
Associação Juízes para a Democracia

1. Trabalho Escravo no Brasil em Retrospectiva: referências
para estudos e pesquisas. Brasília: Ministério do Trabalho e
Emprego, Janeiro de 2012. Disponível em <http://portal.mte.
gov.br/data/files/8A7C816A350AC882013543FDF74540AB/retrospec_trab_escravo.pdf>. Acesso em 25.Mai.2012.
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Haitianos no Brasil:

concessão de refúgio por causas relacionadas ao meio ambiente e Direitos Humanos
Em janeiro deste ano o Conselho Nacional de
Imigração – CNIg, órgão vinculado ao Ministério
do Trabalho e Emprego, por meio da Resolução nº
97/2012, concedeu visto humanitário aos cerca de
quatro mil haitianos que migraram para o Brasil desde o terremoto que em janeiro de 2010 arrasara o
seu país. A mesma norma determinou que até 1.200
novos vistos poderiam ser deferidos por ano, sendo
que os interessados deveriam dirigir os seus pedidos
à embaixada brasileira no Haiti.
A decisão foi elogiada pelo porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados –
ACNUR, que a reputou um ato generoso do governo
brasileiro, considerando o fato de que os haitianos
não se qualificariam para o status de refugiados por
não terem sua situação enquadrada nos documentos
internacionais que tratam do tema. Isso é verdade, e,
logo, a medida é digna de aplausos por corretamente
ter se pautado na preponderância dos Direitos Humanos sobre a legalidade estrita, que determinaria a
deportação deles. Contudo, a decisão do Estado brasileiro permaneceu aquém do que poderia – e deveria
– ter ido. Primeiro porque deixou de contemplar os
haitianos que se encontravam em trânsito para o Brasil quando da edição da resolução, de modo que há
quase três meses pelo menos 245 deles encontram-se
em situação precária na cidade peruana de Iñapari
impedidos de entrarem no Brasil; e, segundo, porque deveria ser reconhecido o status de refugiados
aos migrantes haitianos. Fundamento jurídico para
isso existe: bastaria que, norteando-se pelo princípio
constitucional da prevalência dos direitos humanos
nas relações internacionais, se fizesse uma interpretação menos restritiva do inciso III do artigo 1º da
Lei nº 9.474/97 – derivado da Declaração de Cartagena das Índias sobre os Refugiados de 1984, da
qual o Brasil é signatário –, de seguinte teor: artigo

1º: será reconhecido como refugiado todo indivíduo
que: [...] III - devido a grave e generalizada violação
de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de
nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
A manifestação do representante da ACNUR sintetiza o maior problema para as pessoas que, como
os haitianos, são involuntariamente forçadas a deixar
o seu país por causas relacionadas ao meio ambiente – os chamados refugiados ambientais, ou mais
apropriadamente, segundo entendemos, os migrantes ambientais transfronteiriços: nesses casos, tem-se
considerado que os países não têm a obrigação de
permitir a entrada ou a permanência dos migrantes
ambientais em seu território – que, assim, sujeitam-se à deportação para o seu país de origem – ou à
generosidade do país-receptor.
É que a concessão do visto é uma decisão discricionária do Poder Executivo; é dizer, os requerentes não têm direito ao visto – o Estado concede se
quiser. De outro lado, o refúgio demanda um ato
vinculado do Estado, que apenas reconhece que determinada pessoa se enquadra na definição de refugiado e que, por consequência, tem o direito à
concessão do refúgio e a todos os direitos daí decorrentes. Neste caso, o Estado não tem escolha: ele
é obrigado a conceder o refúgio.
Entretanto, a proteção aos Direitos Humanos não
deve estar sujeita à boa vontade dos Estados. A discricionariedade é incompatível com uma ideia que
surgiu justamente para retirar do âmbito de deliberação dos Estados certos direitos considerados
inerentes à condição humana. No caso do refúgio,
idealmente a sua concessão deveria ser compulsória
sempre que isso se revelasse necessário à proteção
dos Direitos Humanos, independentemente de a situ-

ação fática adequar-se ou não a restritivos requisitos
legais ou convencionais.
Na situação específica dos migrantes ambientais
transfronteiriços, deixar de reconhecer os fatores
ambientais como base suficiente para a concessão
do refúgio equivale a negar proteção adequada a
milhões de pessoas ao redor do planeta. Segundo
estimativas da Universidade das Nações Unidas,
existem atualmente 50 milhões de pessoas fora do
seu habitat de origem por problemas ligados ao meio
ambiente, número que tende a crescer em razão da
mudança climática provocada pela emissão de gases-estufa e deve ser pelo menos cinco vezes maior
até o ano 2050. Há, inclusive, risco de extinção de
Estados inteiros, como é o caso de Kiribati, Tuvalu e
Maldivas, o que tornaria os seus nacionais apátridas.
Assim, tendo em conta a posição de destaque atualmente ocupada pelo Brasil na geopolítica global,
conceder refúgio aos haitianos seria um precedente
internacional de inegável importância, mormente em
se considerando a histórica resistência dos países em
ampliar as hipóteses de concessão de refúgio. Ademais, tal medida nos colocaria na vanguarda de uma
questão que seguramente não tardará em fazer parte
da agenda da comunidade internacional como um
de seus temas mais relevantes e urgentes. Ainda há
tempo de fazê-lo, e a Rio+20 seria uma ótima vitrine
para mostrar ao resto do mundo esse que seria um
ato histórico e revolucionário na proteção aos Direitos Humanos.

Fábio Fiorenza
Juiz federal na SJMT e mestrando em
direito ambiental na UFMT
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Lei geral da Copa X Direito à cidade – uma disputa que já começou
A realização da Copa do Mundo de Futebol no
Brasil em 2014 revela algumas contradições vividas
pelo nosso país e aprofunda o questionamento sobre
a capacidade do aparato jurídico de regular as relações de mercado. Tratando especificamente do direito à cidade, este grande evento esportivo reafirma a
relação conflituosa entre o que está garantido na lei
e como se dá a produção e gestão do espaço urbano,
antes e durante o torneio. Essa divergência provoca
enorme insegurança jurídica e, sobretudo, viola os
direitos de grupos vulneráveis.
Um dossiê de violações de direitos já foi produzido pela Articulação Nacional dos Comitês Populares
das cidades sedes da Copa (http://direitoamoradia.
org/?p=4639&lang=pt) para denunciar o que está
ocorrendo em diversos âmbitos. As iniquidades registradas ferem os direitos à moradia, ao trabalho, à
mobilidade, o direito à informação, e à participação
democrática. E ainda muitas mais injustiças socioespaciais possivelmente ocorrerão por falta de implementação das leis já existentes. O direito à moradia
foi reconhecido em nosso ordenamento constitucional em 2000, com a aprovação da emenda constitucional n° 26. O Estatuto da Cidade, lei que regula
os dispositivos constitucionais da política urbana, é
de 2001, e desde 2005 as resoluções do Conselho
Nacional das Cidades orientam procedimentos para
o desenvolvimento urbano, e todas essas normas são
fruto de uma década de intensa luta dos movimentos
do campo da reforma urbana.
Tal conquista da luta social e popular, que se concretizou no ordenamento jurídico urbanístico, corre
o risco de ser deixada de lado em nome de uma suposta janela de oportunidade ao “desenvolvimento
econômico”, que esconde a transição do modelo de
gerenciamento para o do “empresariamento” urbano. Com a aprovação da Lei Geral da Copa (PL n°
2.330/2011) estaremos flexibilizando a legislação,

permitindo desrespeito sistemático ao direito à cidade e também legitimando as ações- que ainda que
não tenham sido expressamente permitidas- não serão contestadas, dado que se construiu um consenso
de que todo o esforço para a realização dessa competição vale a pena, “Copa 2014: o Brasil só tem a
ganhar” (slogan vinculado no site do governo federal http://www.copa2014.gov.br).
Por trás dessas inversões da lógica jurídica, reside a
ideia de que para aproveitar oportunidades econômicas, vale qualquer medida que atraia investimentos.
Entretanto, sem análise crítica desse processo podemos simplesmente reiterar as contradições históricas
da ação do mercado e do estado sobre os territórios,
corroborando a tradição de um desenvolvimento regional seletivo (somente para as maiores capitais),
concentrado e desigual, reforçando a predominância
dos interesses privados na formação espacial das
metrópoles. Vislumbra-se a construção de grandes
obras viárias, aeroportos, estádios, sem enfrentar o
fundamental, o fato de que a maior parte da população não tem acesso à terra urbanizada, ou seja, local
provido com serviços e bens púbicos.
Contudo, a Copa do Mundo demonstra a força predominante de um projeto preconizador de soluções
via mercado. Essa receita carrega, inexoravelmente,
consequências sociais, no âmbito do direito à cidade,
à moradia digna, estas consequências são nefastas.
Estão previstas inúmeras remoções, desapropriações
e deslocamentos forçados como fruto das obras de
infraestrutura urbana “necessárias” à recepção da
competição. A situação combina elementos drásticos, pois obras que em um contexto menos espetaculoso teriam pouca chance de sair do papel, encontram um álibi que permite uma investida selvagem
do capital imobiliário, e um desperdício grande de
dinheiro público.

As relações entre o campo jurídico e a organização
do evento são muitas, a já aprovada Lei 12.350/2010
com suas medidas tributárias referentes à realização
da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do
Mundo 2014, o ainda PL n° 2.330/2011 (Lei Geral
da Copa), que cria crimes, zonas de exclusividade,
entre outras violações ao direito do consumidor, e
outrossim, o PLS n° 728/2011 que define crimes e
infrações para incrementar a segurança do evento,
além de prever celeridade processual e medidas cautelares específicas, bem como disciplinar o direito de
greve no período que antecede e durante a realização
da competição.
Neste sentido, poderá ser o nosso legado a destruição de bairros populares, aprofundamento das desigualdades urbanas, prejuízo para muitos e benefícios
para poucos, no lugar de um avanço para promoção
da justiça social e da melhoria da qualidade de vida
das pessoas. Esse legado, aproveitando a metáfora
esportiva, está em jogo para ser disputado. Trata-se
de uma decisão política fazer a opção entre direitos
e garantias ou a lógica mercadológica, e parece ser o
papel dos setores populares e progressistas ao menos
o de travar o embate ideológico afirmando não só a
possibilidade, mas também, principalmente, a necessidade de uma alternativa.

Rafael Tatemoto
Estudante do 5° ano de direito da USP

Stacy Torres
Advogada, mestranda em planejamento e gestão
do território da UFABC.
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O oráculo supremo e o senso comum teórico
Normativamente correta a recente decisão do STF no HC 104339. Recompôs
uma situação de patente inconstitucionalidade, infelizmente admitida e aplicada
amplamente pelo senso comum teórico. Mas, sinceramente, o tribunal demorou
muito para fazer a hermenêutica constitucionalmente mais adequada.
Ao realizar a filtragem hermenêutico-constitucional em minhas decisões em tais
casos, a vedação em abstrato da liberdade provisória não passava nas “peneiras”
da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa
humana. E ia para a regra geral: se presentes os requisitos e fundamentos para a
preventiva, decretava-a. Se não, a liberdade provisória se impunha.
Porém, mais importante nesse momento, em que houve a quebra de paradigmas,
é fazer uma análise crítica sobre o senso comum teórico (Warat e Streck) ainda reinante em nossa práxis jurídica. Agora veremos uma boa parcela dos “operadores
jurídicos” (no sentido maquinal da expressão) imediatamente mudar de opinião,
obedecendo a um “teto epistemológico” que eles mesmos intuem e se submetem
em razão do discurso de poder. Um poder que se legitima da periferia para o centro e de baixo para cima.
É essa parcela de operadores jurídicos que legitima esse estado de coisas, pois
se fazem apoderados, assujeitados, no dizer certeiro de Foucault. Isso até que o
STF mude de novo de posicionamento, dê a contraordem... Meia volta volver!
Mas fazer hermenêutica constitucional que é bom... os “operadores do direito”
não fazem. Quem faz hermenêutica é ator jurídico, pois interage com o texto, cria
a norma, atua no desvelar da Constituição e dentro de uma tradição (Gadamer),
nessa construção da qual todos participam ou, pelos menos, deveriam participar.
Senão, será esse tal “operador”, viverá na inautencidade, no falatório, no dizer de
Heidegger. De sua boca sairão, tão somente, as ideias dos outros. Enfim, um Psittacidaehumano, que não enuncia, não é sujeito, não tem uma existência autêntica.
É assujeitado pelo discurso de ordem que impera sobre sua passividade.

Gênero
Judiciário

No presente caso, o novo discurso (para uns, de autoridade) do STF foi favorável à Constituição e não a conveniências pessoais ou julgamentos de política
criminal. Não está mais decidindo em erro hermenêutico.
O que me preocupa, porém, é que o STF comete e cometerá outros erros. Não há
Poder Judiciário sem que exista hermenêutica em todas as esferas da magistratura.
Não há Judiciário sem que se exerça a independência funcional. Não há Poder
Judiciário sem compartilhamento, por todos, do dever de interpretar o direito. Um
dever e uma responsabilidade funcional de cada ator jurídico. Não haverá Poder
Judiciário se somente a cúpula atuar e as bases forem de “operadores”. A prática
jurídica não é linha de montagem. O direito não é máquina e nem se comporta
como matemática. Não há verdades inquestionáveis somente porque partiram do
discurso de poder. Não para os que acreditam que a autoridade está, sempre e
inexoravelmente, no argumento e não no seu emissor. Não existem Oráculos. A
menos que se creia em mitos.
Por isso, não podemos, em qualquer esfera da magistratura, jamais, abandonar
os constrangimentos hermenêuticos (Morais da Rosa) essenciais à aplicação do
direito, dentro de uma tradição republicana de defesa da Constituição e dos Direitos Fundamentais que ela traz em seu bojo.

Rosivaldo Toscano Júnior
Juiz de direito no RN e membro da Associação
Juízes para a Democracia - AJD
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A Ética fora do lugar
O enredo é conhecido. Gilmar Mendes foi visitar o
amigo Nelson Jobim, encontrou-se com Lula, trataram de assuntos da República. O ex-presidente disse
algo que soou mal nos ouvidos atentos do ministro,
que resolveu dar a público um tentativa de constrangimento para o julgamento do Mensalão.
Uma linha de explicação do episódio pode ser estabelecida a partir da ética profissional. O estatuto das
funções dos envolvidos constitui a referência básica
para o entendimento no plano da ética. Adverte-se,
desde logo, que um comportamento não constitui
material adequado e suficiente para traçar o perfil de
uma pessoa, o que de resto não nos interessa. O que
se pretende aqui, é refletir a partir dos fatos e sobre o
exercício da judicatura.
O anfitrião exerceu inúmeros cargos públicos,
inclusive de Ministro do STF. O estimado Gilmar
Mendes o é. Lula é um líder partidário, e exerceu a
presidência a República. Sob a perspectiva dos atores desse enredo, é de se convir que o único sujeito
à efetiva disciplina ética de sua função ou profissão é
o ministro Gilmar Mendes. Dos demais tem-se uma
legítima expectativa de que se comportem conforme
a ética dos títulos e aposentadorias públicas que ostentam. Dá quase no mesmo.
Segundo o dito, no encontro foram tratados assuntos da República. Em meio a isso, surgiu o assunto
do Mensalão e da CPMI do Cachoeira. O objeto da
conversa, assim, era relativo à gestão da coisa pública. Sujeito ao regime de direito público. Portanto,
impunha, dos envolvidos, a observância dos rigores
éticos as posições ocupadas por cada qual: Lula e
Jobim são políticos; Gilmar é juiz.
Enquanto titulares de cargos públicos, políticos e juízes estão sujeitos à disciplina ética comum, que tem
raízes nos princípios constitucionais da administração
pública. Mas a ética da política, é especificamente
distinta da ética da judicatura. Políticos se compor-

tam conforme a lógica amigo-inimigo, e por isso os
acordos são necessários para a obtenção do consenso;
juízes se comportam conforme a lógica da independência e da convicção, e por isso decidem, mesmo
que para homologar acordos entre as partes. O instrumento da atuação política é a conversa incessante
e interminável, sem hora e local para acontecer; o instrumento da atuação jurisdicional é o devido processo
legal, sob forma e ritos determinados em lei.
Se o juiz se desloca do campo jurisdicional que
lhe é próprio, e envereda para o campo político, por
certo há de se deparar com a alteração do ambiente, e com a alteração dos procedimentos de atuação.
Os hábitos, os valores e as tendências são diferentes
daqueles de seu meio. O trânsito pelos padrões e referências éticas se torna inevitável, impositivo, sob
pena de impossibilidade da comunicação. Daí que,
do juiz espera-se prudência e boas razões para que
realize tal trânsito.
Há duas boas razões para que o juiz de desloque
do recatado campo de sua vivência para o campo político: o exercício de cargo de representação do Poder Judiciário, por investitura ou designação, ou pelo
exercício da cidadania, por participação individual
ou coletiva política na comunidade política. Por uma
ou outra razão, exige-se que o trânsito entre os dois
campos os mantenha incomunicáveis, que não implique em confusão, comistão ou adjunção, no sentido
mesmo que refere o art. 1.272 do Código Civil. A
prudência, sempre exigível do juiz porque atributo
ético dele esperado, é o referencial que o previne
contra a esquizofrenia neste trajeto.
Não há razão alguma para que o juiz, ao transitar
para o campo da política, estranhe o que nele se passa. Seria rematada ingenuidade supor que a presença
do magistrado no campo da política redefinisse as
referências e padrões éticos dela; ao contrário, é o
juiz que, presente no campo a política, tem redefini-

da a sua moldura ética. E é do juiz que se exige, ao
transitar do campo da política para o campo da magistratura, o necessário discernimento e prudência
para se adaptar: afinal, foi ele, juiz, e não o político,
que saiu do seu campo!
Mas, se estranhamento há, e ele só pode ser atribuído a alguma falta de compreensão do seu próprio movimento pelo juiz, é de se esperar que ele saiba onde
e como expor e resolver a sua perplexidade. Pode, por
certo, expô-la no ambiente político, como também o
pode no ambiente judiciário. Mas, a depender de sua
opção, haverá de respeitar os meios e procedimentos possíveis para tanto. O que não pode é retornar
do campo político para o judiciário a manifestar inquietação ou indignação com os predicamentos de sua
função, e que definem o padrão ético judiciário a ser
observado, e ainda utilizar, justamente, do meio político por excelência, que é a publicidade midiática.
Estas exigências não significam qualquer invocação do superado atributo da neutralidade, e de nenhuma forma a recusa à ideologia e seu papel no
exercício da função. O que há de se ter em mente,
é que cada campo tem sua ética que define os meios
e finalidades que são próprias, e que o juiz não pode
mistura-las ou confundi-las. Por exemplo: o político
não perde a oportunidade de defender o amigo, porque ele não é inimigo, independentemente do juízo
de culpa, que só o juiz faz.
E estas exigências só reforçam o fato de que o melhor e mais adequado instrumento de atuação política dos juízes é o associativismo, posto que ele, com
vantagem sobre as ações individuais, condiciona-se
pela ética do grupo, que se convencionou chamar ética da responsabilidade.

Luís Fernando Camargo de Barros Vidal
Juiz de Direito em São Paulo, Membro da AJD
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Nau dos Insurectos
O Jornal da AJD passa a publicar alguns trechos dos debates virtuais travadas
pelos associados conforme sugestão do colega Maurício Brasil, cuja mensagem
inaugura esta coluna:
“Os nossos micro-textos das trocas de e-mail são muito
bons, ricos e muitos são esboços de artigos como já foi dito
aqui algumas vezes. Que tal fazer um coletânea das melhores
frases, dos melhores trechos dos debates e publicar numa
coluna nova e permanente.”

Reintegração de posse do Pinheirinho,
São José dos Campos/SP

José Henrique Torres, 23/01/12
“A justiça não pode ser a manutenção da ordem ditada por
aqueles que detêm o poder político e econômico. Deve, sim, ser o
um instrumento para a realização da esperança dos oprimidos e
excluídos. Para que haja justiça, é preciso que se faça prevalecer
o sistema dos direitos humanos, entre os quais estão metidos a
rol o direito à moradia e o direito à dignidade. “

Kenarik Boujekian Felipe, 01/02/12
“O ‘Pinheirinho’ é daqueles casos que pela brutalidade será uma
marca na nossa vida, para todos nós, para sempre. Que a marca vá
além disso e seja algo que se reverta em favor dos massacrados.”

Defensoria Pública em SC

Alessandro da Silva, 14/03/12
“Trata-se de uma vitória coletiva, muito da AJD, que participou
como amicus curiae, de várias outras entidades que formaram o
movimento pela criação da DP. (...) Agora inicia uma nova etapa,
a criação de uma DP que esteja à altura desses anseios, uma luta
que será permanente.”

Visitas a povos indígenas em MS

Fernanda Menna, 05/03/12
“A lógica do branco nunca foi a lógica do índio: da simbiose com
a natureza, da ligação com a terra, com os mistérios e o milagre
da vida em todas as suas formas, o respeito pelos “recursos”
naturais. (...) de um lado, a preciosidade que é o modo de vida dos
índios (quão simples e autênticos são seus costumes e sua moral),
e de outro, a tristeza por ver que o extermínio só não está longe de
acabar porque poucos são os índios que sobraram a exterminar...”
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