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8 DE MARÇO

NO DIA 8 DE MARÇO É COMEMORADO
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos anos,

mas também serve de reflexão sobre os graves problemas de gênero
que persistem em todo o mundo.
A

ideia

de

uma

celebração

internacional
dedicada
às
mulheres surgiu em 1910, como
uma proposta da dirigente
socialista alemã Clara Zetkin. A
data,
entretanto,
só
foi

escolhida quando, em 8 de
março de 1917, um grupo de
mulheres realizou uma grande
manifestação em Petrogrado
(atual São Petersburgo), na
Rússia.
Elas
reivindicavam
melhores condições de vida e
trabalho e a retirada do país da
Primeira Guerra Mundial.
Muitos
precedentes,

acontecimentos
no
entanto,

relacionados
sobretudo
a
condições
degradantes
de
trabalho, culminaram com a
fixação da data. Um dos fatos
mais marcantes foi o incêndio
que atingiu a fábrica de roupas
Triangle Shirtwaist, nos Estados

Unidos, em 25 de março de 1911.
Foi o mais mortal acidente
industrial da cidade de Nova
York, que matou 146 pessoas 23 homens e 123 mulheres.
Quem estava no prédio teve
pouca chance contra o fogo,
pois
as
saídas
estavam
trancadas. A prática de fechar
as portas das oficinas, para
impedir a saída para pausas
durante o turno, era uma das
ações
abusivas
contra
as
trabalhadoras.

O noticiário também revelou as péssimas condições de trabalho das
vítimas. Cargas horárias extenuantes, que podiam chegar a mais de
16 horas diárias, salários incrivelmente baixos e locais insalubres
eram alguns dos fatos da dura realidade vivida pelas operárias.
Popular entre os países comunistas, o Dia Internacional da Mulher só
se popularizou no Ocidente a partir de 1977, ano em que a
Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu formalmente a
data. Muitos podem ser os aspectos a serem abordados sobre a
mulher, suas lutas por direitos e igualdade, suas conquistas e
desafios, a violência de gênero, o feminicídio. Afinal, alcançar a
igualdade entre os gêneros é um dos 17 objetivos na Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é signatário.

Porém, para evitar a superficialidade na abordagem de muitos
assuntos, esta edição do “Hoje é Dia D” vai tratar de algumas
biografias femininas ligadas ao Direito e seu pioneirismo, a História
do voto feminino no Brasil, e os processos da Sala da Memória da
JFPR que tratam ou tangenciam, sob algum aspecto, a questão da
mulher e sua colocação na sociedade paranaense da época em que
tais processos tramitaram (1891 a 1937).

Pioneiras...

PRIMEIRAS JUÍZAS E
SERVIDORAS DA JFPR
As primeiras servidoras nomeadas para a JFPR em sua reinstalação
foram Lilian Jardim, que ingressou nos quadros da Instituição em
1º/09/1967, e Maria Júlia Gomes de Bittencourt, que ingressou em
13/10/1967. Do grupo de 36 servidores nomeados naquele ano, eram
as únicas mulheres.

Servidora Lilian Jardim
na década de 1970.

Servidora
Maria Júlia Gomes de Bittencourt

A primeira Juíza Federal do Paraná foi Maria Luiza Vianna Pessoa
de Mendonça, empossada em 23/02/1987, que ficou poucos meses
no Estado, transferindo-se para Belo Horizonte, onde era nascida.
Depois dela, em 07/06/1993, tomou posse a Juíza Federal Cláudia
Cristina Cristofani, hoje Desembargadora Federal no TRF4.

Maria Luiza Vianna Pessoa de
Mendonça, 1ª Juíza Federal do PR.

Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani, 2ª Juíza Federal do PR.

A primeira magistrada a se aposentar na JFPR foi a Juíza Federal
Leda de Oliveira Pinho. Assumiu o cargo em 1995, como juíza
substituta na 2ª Vara Federal de Curitiba. Em 1998 foi promovida a
titular da 2ª Vara Federal de Maringá. Aposentou-se em 2009. Veja
aqui uma entrevista concedida pela magistrada à Revista da Ajufe.

Juíza Leda de Oliveira Pinho ao
tomar posse em 1995.

Na primeira fase da JFPR (1891-1937), não se tem notícia da
presença de mulheres, seja na magistratura, seja nos quadros
funcionais.

A PRIMEIRA DIRETORA
DE FORO DA JFPR
A Juíza Federal Gisele Lemke foi a primeira mulher a ocupar as
funções de Diretora do Foro da Justiça Federal Paranaense, no
biênio 2015-2017. A Vice-Direção também foi ocupada por uma
mulher, a Juíza Federal Luciane Merlin Cleve Kravetz.

Juízas Gisele Lemke e Luciane Merlin Clève Kravetz

À época do descerramento do retrato da Juíza Gisele Lemke na
galeria de Diretores de Foro da JFPR, seu sucessor, Juiz Marcelo
Malucelli, disse em sua mensagem: “Neste ano nosso evento é
especialmente significativo pois temos a primeira mulher a
integrar essa galeria. Esse também é o momento em que podemos
homenagear todos aqueles que se dedicaram à Justiça Federal”.

A PRIMEIRA MULHER A OBTER A 1ª
COLOCAÇÃO EM CONCURSO DA
MAGISTRATURA FEDERAL NA 4ª REGIÃO
A Juíza Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart foi a primeira mulher a
conquistar o primeiro lugar na classificação geral em concurso para a
Magistratura Federal na 4ª Região (IX Concurso Público). Durante a
solenidade de posse, realizada em 7 de maio de 2001, a primeira
colocada discursou em nome de todos os empossandos. Leia alguns
trechos do discurso:
“Hoje a sociedade deposita em nós o seu voto de confiança. Em nossas
mãos estará a guarda e aval daquilo que é mais caro ao povo: a paz do
seu lar, a sua honra e a sua liberdade. O Estado Democrático de Direito
é mais do que um Estado de Direito, é um Estado de Justiça, que deverá
ser preservado pelos novos julgadores. Estamos preparados a tanto?
Juízes justos são mais importante que boas ou más leis. Os direitos
reclamados pela população precisam cada vez mais da presença não só
de bons juízes, mas de boas almas. A hora é de profunda reflexão.
Ninguém abraça a carreira em busca de comodismo ou mero status
social. A sociedade nos exige um compromisso para com ela - eis que
trataremos dos grandes problemas da nação - e para conosco, com
nossa subjetividade, que não se pode confundir com o nosso
subjetivismo. Não nos iludamos: não são os cargos que honram seus
homens, mas os homens que honram seus postos. Só há um modo de
sermos fiéis à grandeza da perigosa e ambígua vocação que acreditamos
possuir: assumindo dito sacerdócio sem que nos tornemos insensíveis à
vida, que com sua crueza desfila pelos escritórios, salas de audiências e
julgamentos. Se tivermos a lucidez de refletir, a cada momento, sobre o
significado e a raiz humana e social dos conflitos e das injustiças, sua
repercussão individual e seu sentido coletivo; e a coragem de agir em
consonância com os frutos do debate conjunto com nossos pares de
toda esta 4ª Região, em equilíbrio; só assim estaremos vivos e não terá
sido vã nossa passagem pelos pretórios e tribunais!”

Veja, abaixo, a entrevista que a Juíza concedeu ao Jornal da Justiça
Federal em maio de 2001:

COMO ESTÃO DISTRIBUÍDAS AS
JUÍZAS E SERVIDORAS NA JFPR
Dentre os Magistrados, ainda é grande a diferença
entre homens e mulheres:
Do total de 139 Juízes, 92 são homens e 47 mulheres, ou
seja, o número de homens é praticamente o dobro de
mulheres.

66,19%

33,81%

mulheres
homens

Já do total de servidores, os números são mais
equilibrados:
Do total de 1.492 servidores, as mulheres representam
47,98% do quadro (716 servidoras), contra 52,02% (776
servidores).

52,02%

47,98%

mulheres
homens

"Queriam que ela
fosse do lar,
mas ela era do ler,
com essa liberdade,
ela era de onde
quisesse ser"
Allê Barbosa

A PRIMEIRA JUÍZA
FEDERAL DO BRASIL

A sergipana Maria Rita Soares de Andrade (1904-1998) foi a
primeira Juíza Federal brasileira, empossada em 1967.
Ainda na faculdade, conheceu a feminista Bertha Lutz,
passando a defender os direitos das mulheres. De 1926 a
1938, trabalhou como advogada em Sergipe, bem como no
Ministério Público e no Conselho Penal e Penitenciário,
professora de literatura no Colégio Atheneu Sergipense e de
Direito Comercial na Escola do Comércio, além de ter atuado
ad hoc como Procuradora da República e Procuradora Geral
do Estado de Sergipe. Como jornalista, fundou e dirigiu a
revista "Renovação", de 1931 a 1934.

Em 1938, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro. Na
capital fluminense, foi consultora da Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino e lecionou no Colégio Pedro II e na
Faculdade Técnica de Comércio, da Universidade do Brasil.
Além disso, juntamente com outras advogadas, fundou um
escritório de advocacia que atuou em casos relacionados a
pessoas perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial.
Na vanguarda do feminismo forense, foi a primeira mulher
membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,
integrando inclusive o Conselho da Guanabara e, por
indicação deste, a primeira mulher do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados.
Em 1965, Andrade foi nomeada pelo Presidente Castello
Branco como juíza federal. Ao tomar posse no cargo, em
1967, tornou-se a primeira juíza federal do Brasil, designada
como titular da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado da
Guanabara (atual Estado do Rio de Janeiro). Quando
completou 70 anos de idade, em 1974, foi aposentada
compulsoriamente e voltou a advogar. Em 2017, a Juíza
Maria Rita foi homenageada pelo Conselho da Justiça
Federal.

SER
FEMINISTA
É APENAS
TER A
NOÇÃO
BÁSICA DE
QUE
HOMENS E
MULHERES
DEVEM
TER OS
MESMOS
DIREITOS

A PRIMEIRA ADVOGADA
DO BRASIL
Myrthes Gomes de Campos (1875-1965) foi a primeira mulher a
exercer a advocacia no Brasil.

Myrthes nasceu em Macaé, Norte Fluminense, em 1875 e, desde
cedo, mostrou gosto pelo aprendizado das leis. Na época, porém, era
impensável que uma mulher pudesse exercer uma profissão. A vida
adulta resumia-se ao casamento e aos filhos. Sua família ficou
escandalizada quando a jovem expressou o desejo de ir para a
Capital, ingressar na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais
do Rio de Janeiro e seguir a carreira de advogada. Concluiu o
bacharelado em Direito em 1898, mas, devido às fortes
discriminações, apenas em 1906 conseguiu ingressar no quadro de
sócios efetivos do Instituto dos Advogados do Brasil, condição
necessária para o exercício da advocacia.

Em 1899, data da sua primeira tentativa de ingresso nesse Instituto,
Myrthes foi orientada a candidatar-se como estagiária, já que os
estatutos da casa destinavam vagas dessa categoria para advogados
formados há menos de dois anos. E, em 6 de julho de 1899, a
Comissão de Justiça, Legislação e Jurisprudência pronunciou-se a
seu favor, considerando que:
"[...] não se pode sustentar, contudo, que o casamento e a
maternidade constituam a única aspiração da mulher ou que só os
cuidados domésticos devem absorver-lhe toda atividade; [...] Não é
a lei, é a natureza, que a faz mãe de família; [...] a liberdade de
profissão é como a igualdade civil da qual promana um princípio
constitucional; [...] nos termos do texto do art. 72, § 22 da
Constituição o livre exercício de qualquer profissão deve ser
entendido no sentido de não constituir nenhuma delas monopólio
ou privilégio, e sim carreira livre, acessível a todos, só dependendo
de condições necessárias ditadas no interesse da sociedade e por
dignidade da própria profissão; [...] não há lei que proíba a mulher
de exercer a advocacia e que, importando essa proibição em uma
causa de incapacidade, deve ser declarada por lei [...]." (Revista
IOAB, 6 jul. 1899).
No entanto, mesmo com esse parecer, apenas em 1906, o Instituto
aceitou-a de forma plena em seus quadros. Sua filiação foi aprovada
em assembleia com 23 votos a favor e 15 contra. Em 1899, Myrthes
teve a chance de atuar como defensora no Tribunal do Júri. Era a
primeira vez que uma mulher entraria em um Tribunal de Justiça
exercendo a profissão de advogada. O fato, totalmente inusitado
para a época, foi amplamente noticiado nos jornais. Durante o
julgamento, com a plateia lotada para assistir a atuação da primeira
advogada brasileira, Myrthes surpreendeu o juiz, os jurados e até o
réu com o seu profundo conhecimento do Código Penal e,
sobretudo, pelo seu poder de argumentação. Ela venceu o promotor
até então considerado imbatível e conseguiu a absolvição do réu.

Em seu discurso de abertura dos trabalhos de defesa, Myrthes
tratou de reafirmar a importância histórica de sua atuação:
"[...] Envidarei, portanto, todos os esforços, afim de não rebaixar o
nível da justiça, não comprometer os interesses do meu
constituinte, nem deixar uma prova de incapacidade aos
adversários da mulher como advogada. [...] Cada vez que
penetrarmos no templo da justiça, exercendo a profissão de
advogada, que é hoje acessível à mulher, em quase todas as partes
do mundo civilizado, [...] devemos ter, pelo menos, a consciência da
nossa responsabilidade, devemos aplicar todos os meios, para
salvar a causa que nos tiver sido confiada. [...] Tudo nos faltará:
talento, eloquência, e até erudição, mas nunca o sentimento de
justiça; por isso, é de esperar que a intervenção da mulher no foro
seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial como pensam
os portadores de antigos preconceitos."
(O País, Rio de Janeiro, p. 2, 30 set. 1899).

Veja, a seguir, a entrevista
concedida pela Drª Myrthes à
"Revista da Semana”, em 1939:

Você sabia?
Que a Ministra Ellen Gracie Northfleet foi a primeira
mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal (STF)
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2006 a
2008? E que ela foi também Presidente do TRF4, de
1997 a 1999?
Que no Ministério Público Federal, a primeira
mulher a comandar o Órgão foi a Procuradora da
República Raquel Dodge, em 2017?

AS MULHERES
E O DIREITO AO VOTO
Pode parecer inacreditável, mas a conquista do voto
feminino é recentíssima no mundo e no Brasil. As origens
modernas do movimento sufragista (que defendia o direito
ao voto) encontram-se na França do século XVIII. Em 1791,
a francesa Olympe de Gouges foi decapitada por defender
os direitos civis da mulheres em seu manifesto Declaração
de Direitos da Mulher e da Cidadã. Em 1893, foi a Nova
Zelândia, porém, a se tornar o primeiro país a garantir o
sufrágio feminino, graças ao movimento liderado por Kate
Sheppard. Muitas outras lideranças femininas lutaram pelo
direito ao voto da mulher em seus países – como as
inglesas Emmeline Pankhurst, Millicent Fawcett e Anne
Keney, presas diversas vezes em confrontos com a polícia
em manifestações pelo direito ao voto. No ano de 1913, a
ação extrema de uma sufragista causou a sua morte,
tornando-a mártir do movimento. A professora e militante
sufragista inglesa Emily Davison resolveu tomar uma
atitude extrema: no dia 4 de junho de 1913, a ativista
jogou-se em frente ao cavalo do Rei Jorge V, em uma
pista de corrida de cavalos do circuito Derby Epson Downs.
A intenção de Davison era chamar a atenção da Coroa e
das pessoas para a causa sufragista.

Quatro dias após o ocorrido, Davison morreu em
decorrência dos ferimentos causados pelo atropelamento
do cavalo de corrida. Sua ação não só chamou a atenção
da Coroa e das pessoas, como também uniu ainda mais as
sufragistas.
No Brasil também foram muitas e intensas as lutas até a
aprovação do voto feminino, em 1932. Acompanhe, abaixo,
os acontecimentos envolvendo o voto feminino no Brasil:

Cronologia do voto feminino no Brasil
1831: em 28 de julho, os deputados José Bonifácio de
Andrada e Silva e Manuel Alves Branco apresentam à
Assembleia Geral Legislativa um projeto de reformulação do
sistema eleitoral. Nele, está prevista a possibilidade de
mulheres votarem em eleições locais. O projeto, porém, não
é aprovado.
1891: em janeiro (mais especificamente nos dias 12, 22 e
27), a matéria dos direitos políticos é discutida e votada na
Assembleia Constituinte. As emendas em favor do voto
feminino são rejeitadas.
1910: em 17 de dezembro, registra-se a entidade Partido
Republicano Feminino, presidida pela professora Leolinda de
Figueiredo Daltro.

1917: em julho, o deputado Maurício de Lacerda apresenta
projeto de reformulação da legislação eleitoral em que está
previsto o voto feminino.
1919: em maio, o senador Alfredo Ellis (SP) apresenta
projeto de voto feminino.
1922: em agosto, registra-se a entidade Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino, de inspiração feminista e
presidida por Bertha Lutz.

1922: em outubro, realiza-se o Congresso Jurídico Nacional,
quando a advogada Mirtes Campos defende a
constitucionalidade do voto feminino.

1922: em dezembro, a Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino realiza o primeiro congresso internacional feminista
no Brasil, no Rio de Janeiro.
1923: a advogada paulista Diva Nolf Nazário publica um
livro em que defende o direito de votar.
1924: o deputado Basílio de Magalhães (MG) apresenta
projeto em que prevê o voto feminino.

1927: em dezembro, a Federação Brasileira pelo Progresso
Feminino protocola um abaixo-assinado na secretaria do
Senado. O documento pede aos senadores o direito de
votar.
1928: em abril, realizam-se eleições complementares para o
Senado no Rio Grande do Norte. Mulheres potiguares votam
pela primeira vez, graças à decisão da justiça estadual. Os
votos dessas eleitoras acabam anulados.
1932: em 24 de fevereiro, o Governo Provisório de Getúlio
Vargas edita o Decreto nº 21.076 (Código Eleitoral). Nele,
mulheres alfabetizadas, com idade superior a 21 anos, sem
restrição quanto ao estado civil, podem alistar-se como
eleitoras. O decreto também institui a Justiça Eleitoral.
1932: em 9 de julho, começa o movimento armado paulista,
denominado Revolução Constitucionalista.

1933: em 3 de maio, realizam-se eleições em todo o país e,
pela primeira vez, mulheres votam e apresentam-se como
candidatas à Assembleia Nacional Constituinte.
1933: em 15 de novembro, instala-se a Assembleia
Constituinte; eleita com 176 mil votos, a terceira maior
votação de São Paulo, a médica Carlota Pereira de
Queirós toma posse como a primeira mulher deputada no
Brasil.

1934: em 20 de maio, o capítulo relativo aos direitos
políticos é pautado para ser votado em plenário. Após
acalorada discussão, os Constituintes aprovam a igualdade
de direitos políticos entre homens e mulheres, desde que
maiores de 18 anos e alfabetizados. O texto da
Constituição, promulgado em 16 de julho, consagrou
décadas de mobilização política em prol do sufrágio
feminino no Brasil.

1934: a Constituição promulgada em 16 de julho consagra o
direito de as mulheres votarem, sem restrições de estado
civil. O voto é facultativo para as mulheres, exceto para as
servidoras públicas, que são obrigadas a votar.
1934: em 14 de outubro, realizam-se eleições para a
Câmara dos Deputados e para as assembleias legislativas
estaduais. Em todo o país, dez mulheres elegem-se
deputadas estaduais.
1936: em 28 de julho, Bertha Lutz toma posse como
deputada federal.
1937: em 10 de novembro, o presidente Getúlio Vargas
decreta o Estado Novo e fecha o Poder Legislativo.
1946: a Constituição promulgada em 18 de setembro torna
obrigatório o voto para homens e mulheres no país, desde
que demonstrem ser alfabetizados.

1979: em 31 de maio, Eunice Michilles torna-se a primeira
mulher senadora; é recebida com flores e chocolates no
Senado.

“Como primeira senadora, sinto os olhares de milhões de mulheres
na expectativa de que lhes saiba interpretar as reivindicações. O
Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental.
Somos fruto de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive
à sombra do homem e rende obediência ao pai, ao marido ou, na falta
deste, ao filho mais velho. Em 1979, temos muito a melhorar”.
Eunice Michiles, primeira Senadora Brasileira, em seu discurso de
posse, em 31/05/1979

1988: a Constituição promulgada a 5 de outubro estende o
direito de voto a homens e mulheres analfabetos, que
podem se alistar como eleitores, caso desejem.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Primeira lei aprovada só permitia voto a mulheres casadas, caso o marido autorizasse

Primeira eleitora e primeira prefeita
O Rio Grande do Norte foi o
primeiro Estado brasileiro a
conceder o voto à mulher: em
1927, lá foi registrada a primeira
eleitora, Celina Guimarães Viana,
que votou em 5 de abril de 1928,
na cidade de Mossoró, interior do
Estado. Ela
requereu
o
alistamento com base no texto
constitucional do Estado, que
mencionava o direito ao voto sem
distinção de sexo.
“Tendo a requerente satisfeito as exigências da Lei para ser
eleitora, mando que inclua-se nas listas de eleitores”. Foi assim que
o juiz Israel Ferreira Nunes deferiu o primeiro título de eleitora à
Celina Guimarães, que a tornou apta a votar e ser votada.

Entretanto, na primeira eleição em que as mulheres votaram, seus
votos foram anulados por decisão da Comissão de Poderes do
Senado Federal, sob a alegação de que era necessária uma lei
especial a respeito. Em seguida, o estado elegeu, em 1929, a
primeira prefeita da América do Sul, Alzira Soriano, na cidade de
Lajes.

Alzira Soriano toma posse como prefeita, em Lajes/RN

Que nada nos defina,
que nada nos sujeite.
Que a liberdade seja
a nossa própria substância...

Simone de Beauvoir

Quer saber mais sobre
o voto feminino no Brasil?
Assista ao vídeo produzido pela TV Câmara: Primeiro
voto feminino completa 90 anos

Veja ainda o filme "70 anos de voto feminino", produzido
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em
2002, e disponibilizado pelo Arquivo Nacional.

E que tal a íntegra do livro O Voto
Feminino no Brasil, editado pela
Câmara dos Deputados, em 2019, da
historiadora
Teresa Cristina de
Novaes Marques? Clique ao lado para
acessar o arquivo pdf.

PROCESSOS HISTÓRICOS
DA SALA DA MEMÓRIA
E OS PROCESSOS HISTÓRICOS DA 1ª FASE DA
JUSTIÇA FEDERAL (1891-1937), COMO RELATAM
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA
SOCIEDADE DA ÉPOCA?

Dos mais de mil processos já indexados (do total de 3,6 mil
digitalizados), poucos são os que contam com uma mulher como
parte autora da ação.

MULHERES SEM NOME
Grande parte dos processos tratam de ações possessórias, em
que as mulheres figuram necessariamente como partes autoras
junto aos maridos. Porém, não são individualizadas, ou seja, não
constam seus nomes ou qualificações. As petições geralmente
descrevem as partes assim: “Trata-se de Ação Possessória
proposta por Theolindo Rebello de Andrade, Manoel Gonçalves
Loureiro, Enéas Marques dos Santos, Cel. João Candido da Silva
Muricy e suas mulheres. Os requerentes alegaram ser os
legítimos senhores e possuidores de uma área de 1.575 Hectares
de terras, situada no município de Jacarezinho-PR,
compreendida na gleba nº VIII da divisão judicial da Fazenda
Ribeirão Bonito, confrontando ao norte com o Rio
Paranapanema, a leste com o quinhão do Dr. Affonso Alves de
Camargo, ao sul com os quinhões de Luiz A. Lopes e Manoel
Ferreira Lobo e a Oeste com o quinhão do Dr. Casimiro dos Reis
Gomes e Silva” (in Ação Possessória nº 4.475, autuada em 1925).

Eleitores? Apenas
homens…
O acervo histórico da Sala da Memória conta com 14 processos de
Justificação Eleitoral, em que se apresentava à Justiça a relação de
cidadãos aptos a votar em cada Município. Como o voto feminino só
foi regulamentado em 1932, as listas de eleitores contemplavam
apenas homens.
Veja a descrição deste Auto de Justificação nº 1.004, de 1910:
Trata-se de Justificação em que Clemente Ritz Teixeira de Freitas
pretendia provar que as pessoas enumeradas na lista anexa aos
autos eram maiores de 21 anos e residentes em Tamandaré (PR),
para poderem se alistar como eleitores daquele município. Disse o
justificante que era eleitor de Tamandaré e juntava aos autos uma
lista com eleitores daquele município. Arrolou como testemunhas:
Generoso Candido de Oliveira, Isidoro Bertholi e Benedicto Ribas de
Oliveira. Consta nos autos com o nome de 93 cidadãos com idades
entre 21 e 50 anos, todos homens. O Juiz Federal, Samuel Annibal
Carvalho Chaves, homologou por sentença a justificação para que
produzisse seus efeitos legais e determinou a entrega ao
justificante, independente de translado. Custas pelo justificante.

A Baronesa que fez
valer seus direitos

Um dos poucos processos em que uma mulher ajuíza uma ação
é a Apelação Cível nº 253, autuada em 1896 pela Baronesa do
Serro Azul (Maria José Correia) e seus filhos contra a Fazenda
Nacional. Curiosamente, a ação se refere a ela sempre pelo seu
título honorífico (Baronesa).
Narra a petição que a Baronesa requereu indenização de mil e
quinhentos contos de réis (1:500:000$000), devido a
declaração de caducidade e a rescisão do contrato que seu
marido, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul,
mantinha com o Governo Federal. Contou a autora, tutora de
seus filhos menores Iphigênia, Maria Clara e Ildefonso que, em
24 de outubro de 1890, seu finado marido assinou contrato com

o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do
Brasil, em conformidade com o Decreto nº 528 de junho de
1890 (assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em que
‘regularisa o serviço da introducção e localisação de
immigrantes na Republica dos Estados Unidos do Brazil’). Tal
contrato propunha a formação de núcleos coloniais e o
estabelecimento de mil famílias de trabalhadores agrícolas em
sua propriedade, na Comarca de São José dos Pinhais-PR.
Durante os trabalhos, porém, eclodiu a Revolução Federalista,
tendo o Barão sido preso e morto em 20 de maio de 1894, no
quilômetro 65 da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, acusado
de participação na Revolta.
Diante da declaração de caducidade do contrato pelo Governo
Federal, a Baronesa ajuizou a ação. Afirmou a autora que
quando foi declarada a caducidade estavam localizadas 62
famílias no núcleo e nele existiam 72 casas, mais escolas,
barracões, benfeitorias, além de cercas, pastagens e muitos
quilômetros de estrada. Alegou que o Governo devia ao
contratante pelo menos mil, cento e seis contos, novecentos e
oitenta mil e quinhentos réis (1:106:980$500), pelo
estabelecimento dos imigrantes. Disse ainda que teve o prejuízo
de mil e sessenta e três contos, setecentos e oitenta mil e
quinhentos réis (1:063:780$500), mais a perda dos lucros dos
juros de 9% ao ano, a que tinham direito os herdeiros do
contratante.
O Juiz Federal Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça
condenou a Fazenda Nacional a pagar aos autores a quantia de
seiscentos e vinte contos e cem mil réis (620:100$000), com
juros e as custas pela terça parte.

Mulher e atriz

Outro processo curioso da Sala da Memória refere-se ao HC
2.394, de autoria da atriz e cantora curitibana Loira Lombazzi.
No decorrer do processo observam-se preconceitos duplos –
contra a mulher e contra a profissão de atriz.
Loira Lombazzi impetrou habeas corpus, em março de 1921, a
fim de evitar submeter-se a exames semanais que atestassem
sua “saúde”. O HC foi direcionado contra atos do então Diretor
do Dispensário Anti-Sifilítico, Sebastião de Azevedo, ligado à
Repartição Federal do Serviço de Saneamento e Profilaxia
Rural. O Diretor também tentou obrigá-la a inscrever-se no
Prontuário das Prostitutas. Como a paciente recusou-se a se
submeter aos “vexames e arbitrariedades” impostos por aquela
autoridade, passou a receber multas, associadas a ameaças de
processos, de condução coercitiva, prisão e até deportação da
Capital Paranaense.

A atriz argumentou que ninguém poderia ser obrigado a se
submeter a exames, nem mesmo se fosse do ramo do
meretrício, e que a conduta da autoridade ultrapassaria os
limites de sua competência, cuja função era orientar e educar,
jamais compelir pessoas a se submeterem a exames contra as
suas vontades. Acrescentou que, se estivesse doente, procuraria
um médico de sua confiança e não o Dispensário. Rogou pela
concessão da ordem para que as ameaças, o constrangimento e
a coação ilegal cessassem e que não fosse compelida a
comparecer e nem a realizar exames semanais.
A manifestação do Procurador da República foi de denegar a
ordem, baseado em informações de que a paciente era
coproprietária de uma casa de meretrizes no endereço em que
alegava ser sua residência. Assim, não haveria coação pois as
intimações eram feitas com base em legislação vigente, e a atriz
“aparentava” ser coproprietária de “uma casa de mulheres, o
que a sujeitava a adquirir as enfermidades previstas na lei”.
O processo foi sentenciado pelo Juiz João Baptista da Costa
Carvalho Filho, que não vislumbrou ameaça ao direito pessoal
da paciente, além de julgar inadequado o HC para discussão do
assunto.
Loira Lombazzi era gaúcha e estudou teatro em Barcelona, na
Espanha. Não consta nota biográfica na internet sobre ela,
apenas pequenas menções em trabalhos acadêmicos ou notas
publicitárias sobre peças em cartaz em que a atriz atuaria.

Seria Dona Escolástica uma
Maria Bonita paranaense?
Nos Autos de Ação Possessória nº 3.580, de 1924, Paulino
Botelho Vieira e outros ajuizam ação de reintegração de posse
contra Dona Escolástica Melchert da Fonseca, para que a ré
não voltasse a esbulhar a posse dos autores. Narraram os
requerentes que eram os legítimos senhores e possuidores de
uma área de 6.250 alqueires e outra de 500 alqueires de terras
da fazenda Ribeirão Vermelho, no distrito de Jataí. Afirmaram
que a ré invadiu suas terras e o esbulho foi tão violento que os
requerentes perderam a posse que mantinham de forma
pacífica desde seus antecessores. Disseram que a ré mantinha
gente armada nas terras e que mandou proceder à derrubada de
matas para os fins de cultura e para abrir caminhos e estradas,
causando prejuízo aos autores.

O Juiz Federal Bernardo Moreira Garcez determinou a
expedição do mandado de reintegração de posse e a intimação
da ré.
Escolástica apresentou contestação alegando que em janeiro de
1891 justificou perante o Juiz Municipal de Tijuco Preto (Pirajú)
a sua posse de terras do “Ribeirão Vermelho”, à margem do rio
Paranapanema, relatando que nelas habitava desde 1847.
Em maio de 1906, Manoel Oliveira Lopes transferiu o aludido
terreno, em sua integralidade, a José Manoel da Fonseca Júnior,
que, ao falecer, deixou o terreno para a viúva Escolástica
Melchert da Fonseca, que pagava o imposto territorial ao
Estado desde sua criação, em 1912.
O Terceiro Suplente Substituto do Juiz Federal, Benjamin
Ferreira Leite, determinou que fosse expedido um
contramandado, sendo intimados os autores para que
respeitassem a posse de Dona Escolástica, ficando sem efeito o
mandado anterior.
Dona Escolástica Melchert da Fonseca apresentou nova petição
alegando que os autores foram flagrados desobedecendo a
ordem expressa do Juízo e que invadiram as terras com um
grupo de duzentos homens armados e sob ordens de Crescencio
Chaves. Requereu a expedição de mandado de manutenção de
posse e que, para a citação dos turbadores, fosse utilizada força
armada, visto as atitudes hostis do grupo invasor.
Os autores desistiram da ação.

Curiosidade
O "Espelho de Vênus", um dos
símbolos associados ao gênero
feminino, surgiu originalmente
da representação antiga do
metal Phosphorus, que era
relacionado ao planeta e,
consequentemente, à deusa
Vênus. Os antigos signos dos
elementos químicos, em
meados do séc. XVIII, passaram
a ser utilizados no campo da
biologia para designar os
gêneros. Assim, o símbolo de
Vênus foi associado ao
feminino, o de Marte, ao
masculino, e o de Mercúrio, ao
hermafrodita.
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