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 ESTUDO DE BANCA – DPE-RJ 
 

1. Apresentação  
 

Olá, pessoal. Tendo em vista a iminência da publicação do edital da DPERJ em 2021, 
passaremos a analisar, com muitíssima cautela, o estudo de banca feito pela equipe RDP. Contudo, 
antes disso, vamos entender a formação das bancas e como ela é estruturada. 
 

Bem! De acordo com o Regulamento do XXVII Concurso de Ingresso na Classe Inicial da 
Carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio De Janeiro, serão três as Bancas Examinadoras:  
 

Art. 13 (...)  

§ 1° – Serão três as Bancas Examinadoras:  

Banca I - Direito Civil, Direito Processual Civil, Tutela Coletiva, Direito 
Empresarial, Princípios Institucionais da Defensoria Pública;  

Banca II - Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Execução 
Penal;  

Banca III – Direito Constitucional, Administrativo, Direito da Criança e do 
Adolescente, Direitos Humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade.  

§ 2° – Cada Banca será integrada por 04 (quatro) examinadores(as), no 
mínimo, e 2 (dois) suplentes, sendo escolhido pela Coordenação do Concurso 
um (uma) dentre os(as) titulares para presidi-la.  

§ 3° – Integrará uma das Bancas Examinadoras um(a) advogado (a) indicado 
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (RJ), assim sua 
respectiva suplência.  

 
 Agora, sim, passaremos à análise dos membros titulares da Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro. É bom lembrar que o estudo dos membros externos e suplentes será feito em outra 
oportunidade.   
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2. Membros titulares das Bancas 
 

Começaremos nossa análise pela ordem das bancas. 
 

2.1 Banca I (Cível) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 José Augusto Garcia Sousa 
 
 Trata-se de examinador de concursos anteriores. É defensor público de classe especial (segundo 
grau de jurisdição) no Estado do Rio de Janeiro, desde 1988. Atualmente exerce o cargo de diretor-
geral do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (desde 
01/01/2015). Professor adjunto de teoria geral do processo e direito processual civil da Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Possui graduação em direito pela UERJ 
(1985), mestrado em direito da cidade pela UERJ (2001) e doutorado em direito processual pela UERJ 
(2017). 
 

 Sua dissertação de mestrado tem o seguinte título: “O princípio constitucional de acesso à 
justiça: dínamo da ordem jurídica brasileira” (UERJ). 
 
 Já sua tese de doutorado (UERJ), carrega o seguinte título: “Duração razoável e celeridade: a 
tempestividade do processo civil brasileiro em uma dimensão conflitual”, sob a orientação do 
Professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes. 
 
 Uma obra publicada recentemente pelo examinador (2020) é a seguinte: 

 
1.  SOUSA, José Augusto Garcia de. A tempestividade da justiça no processo 
civil brasileiro: repercussão no sistema, desenho constitucional e dimensão 
conflituosa. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. v. 1. 538p. 

 
Além disso, sugerimos a leitura do artigo científico publicado pelo examinador, que possui o 

seguinte título: “O Destino de Gaia e as Funções Constitucionais da Defensoria Pública". Nesse 
estudo, o examinador propõe interessantes argumentos, trazendo à tona a classificação tão 

BANCA I

Direito civil

Processo Civil

Tutela Coletiva

Direito 
Empresarial

Princípios 
Institucionais

http://lattes.cnpq.br/1889496690140489
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conhecida hoje como “funções tradicionais e não tradicionais”. Para ler o artigo completo clique 
AQUI. 
 

Outras obras publicadas pelo examinador José Augusto Garcia: 
 
2. SOUSA, José Augusto Garcia de. Coleção Repercussões do Novo CPC - 
Defensoria Pública (volume 5). 1ª. ed. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2015. 
763p.  
 
3. SOUSA, José Augusto Garcia de. Uma nova Defensoria Pública pede 
passagem: reflexões sobre a Lei Complementar 132/09. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2012. v. 1. 510p .  
 
4. SOUSA, José Augusto Garcia de. A Defensoria Pública e os Processos 
Coletivos: Comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. v. 1. 324p .  
 
 
5. SOUSA, José Augusto Garcia de; Pereira, Murilo André Kieling Cardona ; 
COSTA, Cézar Augusto Rodrigues ; FERNANDES, Sérgio Ricardo de Arruda . 
Cadernos do consumidor: direito aplicado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1992. 

 
 Recomendamos a todos vocês que assistam à palestra do examinador sobre o NCPC e tentem 
extrair o máximo do que é falado por ele no presente seminário. Para assistir, basta clicar na imagem 
abaixo: 
 
 

 
 
 

Além disso, como o examinador é Diretor-Geral do Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) da 
DPERJ, recomendamos fortemente a leitura da Revista “Primeiras impressões sobre a Lei 

http://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/2015/02/o-destino-de-gaia-e-as-funes-institucionais-da-defenso_ria-pblica-jose-augusto-garcia.pdf
http://lattes.cnpq.br/1889496690140489
http://lattes.cnpq.br/1889496690140489
http://lattes.cnpq.br/1889496690140489
https://www.youtube.com/watch?v=TdFdCohte2M&feature=emb_title
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13.964/2019: pacote "anticrime": a visão da Defensoria Pública / Organização: Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, Centro de Estudos Jurídicos, Coordenação de Defesa Criminal - Rio de 
Janeiro: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2020”, disponível AQUI.  

 
Apesar de conter aspectos criminais, o Examinador foi revisor da referida revista, portanto, é 

bom entender as nuances dos artigos publicados nessa edição. 
 

2.1.2 Marina Magalhães Lopes 
 

É Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro e graduada em Direito Pela UERJ. O Currículo 
Lattes da Defensora encontra-se desatualizado, já que sua última atualização foi em 2009. 
 

Contudo, fizemos uma busca completa e encontramos alguns detalhes que podem ajudar a 
entender o perfil da referida examinadora. 
 

Sua dissertação de mestrado tem o seguinte título: “O Defensor Público como mediador: uma 
nova forma de efetivação do acesso à justiça”. 
 

Além disso, achamos uma importante decisão noticiada pela ANADEP, em que a referida 
Defensora Pública conseguiu garantir, através de decisão judicial, cadeira de rodas a uma pessoa 
necessitada. Para ler, clique AQUI. 
 

2.1.3 Rafael Henrique Renner   
 

É Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro e também foi examinador do último concurso. 
Ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003) e 
Mestrado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006).  

 
É doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é 

professor auxiliar de processo civil do Centro Universitário Augusto Motta - RJ e professor adjunto de 
processo civil do Centro Universitário de Valença – FAA. Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil.  

 
Seu mestrado foi realizado na UERJ, e sua dissertação tem o seguinte título: “A proteção do 

equilíbrio contratual no Código Civil de 2002”.  
 
Desta forma, portanto, é bom estarmos atentos a temas relacionados ao equilíbrio contratual, 

sobretudo em época de pandemia (teoria da imprevisão e teoria do rompimento da base objetiva, 
principalmente). 

 
 
O seu doutorado também foi realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 

com período sanduíche em Max-Panck-Institut for Procedural Law (Orientador: Burkhard Hess), cuja 
tese teve o seguinte título: “Execução negociada: possibilidades e limites das convenções processuais 
na execução cível”, obtido em 2020. Portanto, a atenção deve ser redobrada para temas como o 
negócio jurídico processual, sobretudo na fase de execução, tema do seu doutoramento. 

http://cejur.rj.def.br/uploads/arquivos/87b9030aeb6a4cca8dae4fc6c822d347.pdf
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=37458
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Obras publicadas pelo autor: 

 
1. BUENO, Cassio Scarpinella ; RODRIGUES, Marco ; RENNER, Rafael Henrique 
. Processo Tributário. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 1. 671p .   
 
2. RENNER, Rafael Henrique. Curso do Novo Processo Civil. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2015. v. 1. 30p .   
 
3.  RENNER, Rafael Henrique. Novo Direito Contratual: A tutela do equilíbrio 
contratual no Código Civil. Freitas Bastos, 2007. 

  
Alguns capítulos de livros publicados pelo examinador: 
 

1. RENNER, Rafael Henrique; BARBIRATO, Cleiton da Paixão . 
Desjudicialização dos procedimentos: a via extrajudicial como forma de 
descongestionar o sistema judicial brasileiro. In: MELLO, Cleyson Moraes de; 
ALMEIDA NETO, José Rogério Moura de; PETRILLO, Regina Pentagna. (Org.). 
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Rogério Moura de 
Almeida Filho. 1ed.Rio de Janeiro: Processo, 2019, v. , p. 919-930.   
 
2. RENNER, Rafael Henrique; ANDRADE, Tabatha Oliveira de . Capacidade Civil 
à luz do Estatuto do Portador de Deficiência e do Novo Código de Processo 
Civil. In: FONTES, Andre R. C.; MELLO, Cleyson de Moraes; GUERRA, Sônia. 
(Org.). Diálogos em Direitos Humanos, Estado e Cidadania. 1ed.Rio de 
Janeiro: Processo, 2018, v. , p. 349-362.   
 
3. RENNER, Rafael Henrique; ANDRADE, Andressa Lima de. Desjudicialização 
de Procedimentos: A Usucapião Extrajudicial e as Recentes Alterações na Lei 
de Registros Públicos. In: NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira Nunes; MELLO, 
Cleyson Moraes de; RABELO, Leonardo. (Org.). Diálogos em Administração de 
Conflitos, Estado e Cidadania. 1ed.Rio de Janeiro: Processo, 2018, v. , p. 475-
494.   
 
4. RENNER, Rafael Henrique; MELLO, Paola Borges . Translatio Iudicii e o 
Código de Processo Civil de 2015. In: FONTES, André R. C.; MELLO, Cleyson 
de Moraes; GUERRA, Sônia. (Org.). Diálogos em Direitos Humanos, Estado e 
Cidadania. 1ed.Rio de Janeiro: Ed. Processo, 2018, v., p. 373-388. 

 
Ao que se observa, o examinador tem vasta experiência nas matérias de Direito Civil e 

Processo Civil, chegando a lecionar as seguintes disciplinas: 
 

• Ações Cautelares e Procedimentos Especiais  

• Direito Civil I - Teoria Geral do Direito Civil  

• Direito Civil II - Direito das Obrigações Direito Civil III  

• Contratos Cíveis Direito Civil IV  
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• Reais Execução Cível e Ação Monitória  

• Introdução ao Direito I  

• Processo Civil de Conhecimento  

• Recursos Cíveis 
 

2.2 Banca II (Penal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Kátia Varela Mello 
 

 Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro de Classe Especial. Foi examinadora do último 
concurso, atuando também na banca II (direito penal). Em 2012, uma de suas questões foi sobre 
Recursos no Processo Penal, já que sua atuação como Defensora se dá em segundo grau de jurisdição. 
Desta forma, você precisa conhecer bem a teoria geral e os recursos em espécies. 
 
 Outro tema que deve ser estudado com afinco pelo candidato é Habeas Corpus (revise bastante 
as hipóteses de cabimento). 
 

2.2.2 Denis Andrade Sampaio Junior   
 
 É Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, já tendo participado como examinador em 
concursos anteriores da DPERJ. É importante lembrar que o referido examinador tem sua atuação no 
Júri da Capital, portanto, é preciso conhecer bem o procedimento do Júri em Processo Penal, tendo 
em vista haver grandes chances desse assunto estar presente em prova. 
 
 Ele possui doutorado (em andamento) em Ciências Jurídico-Criminais na Universidade de 
Lisboa/PT, cuja pesquisa gira em torno do título: “Método de constatação da prova penal como viável 
controle à sua valoração”. 
 
 A sua produção acadêmica é vasta, no entanto, muito de sua produção diz respeito ao direito 
probatório no Processo Penal. Desta forma, o tema que deve ser estudado com afinco é o “provas 
no processo penal”, sempre com um olhar crítico. 
 
  O examinador Denis é Mestre em Ciências Criminais e Criminologia pela Universidade Cândido 
Mendes (UCAM): Visiting Student na Università di Bologna/IT (UNIBO); Professor de Processo Penal 
na Pós Graduação em Processo Penal e Garantias Fundamentais na Associação Brasileira de Direito 
Constitucional (ABDCONST); Professor Convidado na Pós Graduação em Ciências Criminais na UCAM; 

BANCA II

Direito Penal

Processo Penal

Criminologia

Execução Penal
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Professor da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública; Professor da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
 Sua dissertação de mestrado teve o seguinte título: “A Permanência do Sistema Inquisitorial no 
Processo Penal através do discurso sobre a verdade real”, pela Universidade Cândido Mendes. 
 
 
 Alguns livros publicados pelo examinador: 
 

1. SAMPAIO JUNIOR, D. A.. Temas Criminais - A Ciência do Direito Penal em 
Discussão. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. v. 1. 280p .   
 
2.  SAMPAIO JUNIOR, D. A.. A Verdade no Processo Penal - A Permanência do 
sistema inquisitorial através do discurso sobre a verdade real. 01. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 01. 187p .  
 
3.  SAMPAIO JUNIOR, D. A.. Suspensão do Processo e da Prescrição Penal: 
Comentários à Lei 9.271/96. 1a.. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 1. 137p 
. 

 
 Abaixo, artigos publicados pelo examinador: 
 

.  

SAMPAIO JUNIOR, D. A.; FIGUEIREDO, D. D. . Cadeia de Custódia da Prova. In: 
Franklyn Roger Alves Silva. (Org.). O Processo Penal Contemporâneo e a 
Perspectiva da Defensoria Pública. 1ed.Belo Horizonte: CEI, 2020, v. 1, p. 325-
350.  
 
2. SAMPAIO JUNIOR, D. A.; DAMOUS, I. . Análise quantitativa e qualitativa da 
apelação fundada na decisão manifestamente contrária à prova dos autos: a 
identificação empírica da ausência de isonomia processual entre a acusação 
e a defesa. In: Bruno de Almeida Passadore; Renata Tavares da Costa1; Vitor 
Eduardo Tavares de Oliveira. (Org.). O Tribunal do Júri e a Defensoria Pública. 
1ed.Florianópolis: Tirant Lo Banch, 2018, v. 2, p. 171-196.  
 
3. SAMPAIO JUNIOR, D. A.; COSTA, R. T. . Por uma defesa diligente e eficaz: a 
investigação defensiva no tribunal do júri. In: Bruno de Almeida Passadore; 
Renata Tavares da Costa; Vitor Eduardo Tavares de Oliveira. (Org.). O Tribunal 
do Júri e a Defensoria Pública. 1ed.Florianópolis: Tirant Lo Banch, 2018, v. 2, 
p. 69-76.  
 
4. SAMPAIO JUNIOR, D. A.. A identificação jurisdicional da ampliação da 
repressão penal através da redução da carga probatória do injusto. Uma 

 
1 Também examinadora da Banca III. 

http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
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breve discussão sobre a prova nos crimes de perigo. In: Geraldo Prado; Ana 
Cláudia Ferigato Choukr; Carlos Eduardo Adriano Japiassú. (Org.). Processo 
Penal e Garantias. Estudos em homenagem ao professor Fauzi Hassan 
Choukr. 1ed.Florianópolis: Empório do Direito, 2016, v. 1, p. 213-230.  
 
5. SAMPAIO JUNIOR, D. A.; Denis Andrade Sampaio Junior. A legitimação da 
defesa para requerer a interceptação telefônica: Um avanço ao método do 
contraditório no projeto de reforma do CPP. In: Antonio Eduardo Ramires 
Santoro;Flávio Mirza Maduro. (Org.). Interceptação Telefônica. Os 20 anos da 
Lei 9.296/96. 1ed.Belo Horizonte: D'Plácido, 2016, v. 01, p. 127-148.  
 
6. SAMPAIO JUNIOR, D. A.. A regra do contraditório no Novo Código de 
Processo Civil e sua "possível" influência no Direito Processual Penal. In: 
Antonio do Passo Cabral; Eugênio Pacelli; Ricardo Schietti Cruz. (Org.). 
Repercussões do Novo CPC - Processo Penal. 1ed.Salvador: Jus Podivm, 2016, 
v. 13, p. 19-48.  
 
 
7. SAMPAIO JUNIOR, D. A.. A "jurisdificação" da expansão do Direito Penal. 
Redução da carga probatória do injusto pelo moderno modelo incriminador. 
In: Denis Sampaio; Orlando Faccini Neto. (Org.). Temas Criminais. A ciência 
do Direito Penal em Discussão. 1ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, 
v. 1, p. 87-122.  
 
 
8. SAMPAIO JUNIOR, D. A.. Reflexões sobre a investigação defensiva: Possível 
renovação da influência italiana pós "Código Rocco" sobre a indagine 
difensive. In: Diogo Malan; Flávio Mirza. (Org.). Advocacia Criminal. Direito de 
Defesa, Ética e Prerrogativas. 1ed.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, v. 1, p. 
96-120.  
 
 
9.  SAMPAIO JUNIOR, D. A.. A Gestão da Prova no Processo Penal - 
Continuidade do Sistema Inquisitório pela Lei 11.690/08. In: Joel Corrêa de 
Lima; Rubens R. R. Casara. (Org.). Temas para uma Perspectiva Crítica do 
Direito - Homenagem ao Professor Geraldo Prado. 1ed.Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, v. 01, p. 335-344. 

 
 Um trabalho “recente” apresentado pelo examinador em um Congresso foi o seguinte: 
 

SAMPAIO JUNIOR, D. A.. Isonomia entre a acusação e defesa perante as 
decisões do Tribunal do Júri. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 

 
 

http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
http://lattes.cnpq.br/4167842334977106
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2.2.3 Adriana Vasconcelos Henrique Dias 
 

 É Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não foram encontradas informações 
relevantes sobre a examinadora.  
 

2.3 Banca III (Direito Público) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Renata Tavares 
 
 Examinadora do último concurso da DPERJ. É Defensora Pública da DPERJ, com atuação no 
Tribunal do Júri. No entanto, com certeza será examinadora da disciplina de Direitos Humanos, já que 
tem forte atuação nesta área. 
 
 Possui mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Buenos Aires (Argentina).  
 
 No Podcast “Segurança dos Direitos”, em que a examinadora Renata Tavares participou, 
muito foi debatido sobre os limites éticos na defesa do Tribunal do Júri.  
 
 No debate, a examinadora falou de muitos outros temas. Por exemplo, mencionou que a Lei 
nº 13.827/2019 (que alterou a Lei Maria da Penha para permitir que delegados de polícia e até 
mesmo policiais pudessem deferir medidas protetivas no contexto da Lei Maria Penha em algumas 
situações) era inconstitucional, tendo em vista que esses profissionais não têm o correto preparo 
para o exercício desse múnus. 
 
 A Defensora Renata Tavares também tem grande atuação pela Educação em Direitos por 
parte da Defensoria Pública. Ainda que sua atividade prática se dê no âmbito do Júri, ela tem outros 
projetos que busca levar conhecimento à população carente (ex: direitos de gênero, raça, etc). Na 
imagem abaixo, é possível observar a Defensora Renata Tavares em um projeto sobre Educação em 
Direitos (temas: homofobia e intolerância religiosa). 
 

BANCA III

Direito 
Constitucional

Direito 
Administrativo

Criança e 
Adolescente

Direitos Humanos
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 Um ponto curioso sobre a examinadora, é sobre as chamadas “sentenças Fordistas”, 
expressão que utiliza para indicar a atual “produção em escala industrial” (analogia ao método 
Fordista) de sentenças repetidas, onde o caso concreto quase não é levado em consideração, 
havendo apenas alteração de nomes. 
 
 Para ir para a prova confiante, em Direitos Humanos você deverá conhecer muito bem sobre 
o caso “Campo algodonero vs México”, tendo em vista que esse caso em especial foi muito estudado 
e debatido pela examinadora em outro PodCast com Janaína Matida (Episódio 43 do Improvável 
Podcast, em que falaram sobre o tema). 
 
 Por essa razão faremos um aprofundamento importante sobre violência de gênero, com o 
objetivo de te ajudar a prosseguir nos estudos sobre o tema. 
 

Vamos lá! 
 
Inicialmente, saiba que o Caso Maria da Penha Maia Fernandes foi um divisor de águas no 

assunto violência doméstica no Brasil e na América Latina. Foi neste caso que a Comissão 
Interamericana (e não a Corte IDH)2, pela primeira vez aplicou a Convenção de Belém do Pará para 
sustentar a responsabilidade do Estado no que tange ao dever de prevenir, sancionar e erradicar a 
violência doméstica contra a mulher. 
 

A Comissão Interamericana, em seu relatório anual nos anos 2000, assim estabeleceu: 
 

 
2 Como veremos, o primeiro precedente que a Corte IDH a aplicar a Convenção de Belém do Pará foi no julgamento do 
Caso do Presídio Miguel Castro Castro. 

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=40846
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“A denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil (doravante 
denominada “Brasil” ou “o Estado”) para com a violência cometida por Marco 
Antônio Heredia Viveiros em seu domicílio na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, contra a sua então esposa Maria da Penha Maia Fernandes durante os 
anos de convivência matrimonial, que culminou numa tentativa de homicídio 
e novas agressões em maio e junho de 1983. Maria da Penha, em decorrência 
dessas agressões, sofre de paraplegia irreversível e outras enfermidades 
desde esse ano. Denuncia-se a tolerância do Estado, por não haver 
efetivamente tomado por mais de 15 anos as medidas necessárias para 
processar e punir o agressor, apesar das denúncias efetuadas” 

 
Desta forma, entre as recomendações da Comissão que foram estabelecidas ao Brasil, estava a de 

adequar sua legislação aos termos da Convenção Americana. Foi a partir daí, como bem lembra a 
doutrina (Caio Paiva), que o Estado brasileiro se preocupou em aprovar uma lei específica sobre o 
tema, que seria a então Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, em 
homenagem à vítima Maria da Penha Maia Fernandes. 
 

No caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reiterou ao Estado Brasileiro as 
seguintes recomendações3: 

  
1.                  Completar rápida e efetivamente o processamento penal do 
responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora 
Maria da Penha Fernandes Maia. 
  
2.                  Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de 
determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados 
que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como 
tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 
3.                  Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas 
contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o 
Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas 
violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um 
recurso rápido e efetivo; por manter o caso na impunidade por mais de 
quinze anos; e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação 
de reparação e indenização civil. 
  
4.                  Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a 
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência 
doméstica contra mulheres no Brasil.  A Comissão recomenda 
particularmente o seguinte: 
  

 
3 Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%
20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2. Acesso em 30 de setembro de 2020. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
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a)       Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e 
policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar 
a violência doméstica; 
  
b)       Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser 
reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido 
processo; 
  
c)       O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas 
de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com 
respeito à sua gravidade e às consequências penais que gera; 
  
d)       Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos 
direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva 
tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem 
como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes 
judiciais. 
  
e)       Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à 
compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos 
reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos 
conflitos intrafamiliares. 
  
5.       Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dentro do 
prazo de 60 dias a partir da transmissão deste relatório ao Estado, um 
relatório sobre o cumprimento destas recomendações para os efeitos 
previstos no artigo 51(1) da Convenção Americana. 

  
Nessa esteira, é bom lembrar que a Convenção de Belém do Pará, como assim ficou conhecida 

a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher foi 
concluída pela Assembleia Geral da OEA em Belém do Pará, no Brasil, em 9 de junho de 1994, como 
resposta à situação de violência contra mulheres existente na América, sendo um instrumento 
importantíssimo para qualquer prova de Defensoria Pública do Brasil. 
 

Entretanto, foi no “Caso Presídio Miguel Castro Castro vs Peru” o primeiro caso de aplicação 
da Convenção de Belém do Pará e também o primeiro caso sobre violência de gênero contra mulher 
perante a Corte IDH. 
 
 Sobre o caso, pontuam Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p. 190): 
 

Os fatos do presente caso se desenvolveram no marco do conflito armado do 
Peru. Entre os dias 6 e 9 de maio de 1992, o Estado peruano executou uma 
operação chamada “Remoção 1”, cuja presumida finalidade era o traslado de 
aproximadamente 90 mulheres presas no estabelecimento penal “Miguel 
Castro Castro” para centros penitenciários femininos. A Polícia Nacional 
derrubou parte da parede externa do pátio do pavilhão 1A utilizando 
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explosivos. Simultaneamente, os efetivos policiais tomaram o controle dos 
tetos do presídio abrindo buracos, por dos quais realizaram disparos com 
armas de fogo (...) A operação gerou a morte de dezenas de internos, assim 
como deixou muitos feridos (...) Três das mulheres presas no estabelecimento 
penal “Miguel Castro Castro” estavam grávidas. 
Em relação às três mulheres presas que estavam grávidas, a Corte considerou 
que a violação aos tratados restou agravada, eis que a violência lhes afetou 
em maior medida.”4 
 

 Este caso, portanto, como lembra a doutrina, “possui uma dupla importância histórica, tendo 
sido o primeiro caso em que a Corte IDH aplicou a Convenção de Belém do Pará e também o primeiro 
caso enfrentado pela Corte em que houve uma abordagem sobre violência de gênero contra a 
mulher.”5 
 
ATENÇÃO: cuidado para não confundir. O Caso González e outras vs México (Campo Algodoeiro) foi o 
primeiro precedente da Corte IDH sobre violência estrutural de gênero contra mulher, ficando o Caso 
do Presídio Miguel Castro Castro com o destaque de ter sido o primeiro sobre violência de gênero 
contra a mulher (sem a extensão necessária para ser considerado estrutural), como apontam Paiva e 
Heemann.6 
  
 No Caso González e outras Vs México (Campo Algodoeiro, estudado e trabalhado pela 
examinadora Renata Tavares), “a Corte IDH reconheceu que os assassinatos das vítimas decorreram 
de violência estrutural de gênero, tratando, pois de “feminicídio”. Afirmou a Corte que “a impunidade 
dos delitos cometidos envia a mensagem de que a violência contra a mulher é tolerada, o que favorece 
sua perpetuação e a aceitação social do fenômeno, o sentimento e a sensação de insegurança nas 
mulheres, assim como uma persistente desconfiança destas no sistema de administração da justiça”. 
(Paiva e Heemann, 2020, p. 191). 
 
 Portanto, segundo a doutrina7, temos o seguinte: 
 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a violência de gênero 
Primeiro caso envolvendo violência de 

gênero 
Caso do Presídio Miguel Castro Castro 

Primeiro caso envolvendo violência 
estrutural de gênero 

Caso “Campo Algodoeiro” 

 
Ademais, em outro caso muito importante julgado pela Corte IDH, no Caso Velásquez Paíz e 

Outros vs Guatemala, 
 

 
4 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. 
Editora CEI, 2020. 
5 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. 
Editora CEI, 2020, p. 191. 
6 Idem, p. 191. 
7 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. 
Editora CEI, 2020, p. 210. 
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“(...) A Corte IDH se deparou com um cenário muito grave na Guatemala, em 
que o Estado não somente falhou na investigação da morte da vítima, como 
também assim o fez mediante sucessivas condutas de autoridades estatais 
que discriminaram a senhora Cláudia Velásquez Paíz mediante estereótipos 
de gênero, extraindo conclusões precipitadas e preconceituosas em relação 
ao seu modo de vestir (...) Temos no Caso Velásquez Paíz um precedente 
importantíssimo contra o machismo enraizado na sociedade e contra uma 
política estatal discriminatória que fez (e ainda faz) vítimas por todo o 
continente americano”. A Corte Interamericana censurou de forma 
contundente o comportamento das autoridades estatais guatemaltecas, que 
acabavam fazendo da mulher responsável ou merecedora de ter sido 
atacada.”8 
 

Esse caso (Caso Velásquez Paíz e Outros vs Guatemala) também foi comentado por Renata no 
Podcast. Portanto, atenção. 
 

Além disso, conhecendo bem a examinadora Renata Tavares, é certo que poderão ser 
cobrados temas relacionados ao movimento feminista.  

 
Pois bem. A doutrina sustenta que “o feminismo é um movimento social e político que possui 

como sua principal causa ideológica a luta pela igualdade de gênero e seus consectários, como, por 
exemplo, o combate à violência de gênero”. 

 
 Ao longo da história, segundo Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020), o movimento foi 
subdividido em três ondas9: 
 

ONDAS DO FEMINISMO 

Primeira onda 
Originou-se por meio do movimento sufragista realizado durante o século 
XIX e início do século XX em todo o mundo, em particular em países como 
França, Reino Unido, Canadá, Países Baixos e Estados Unidos. 

Segunda onda 

Trata-se de um período de atividade feminista que começou na década 
de 1960 nos EUA e foi se espalhando por todo o mundo ocidental. A 
segunda onda do feminismo ampliou a discussão, abordando várias 
questões, como, por exemplo, a sexualidade, a família, o mercado de 
trabalho, os direitos sexuais e reprodutivos, além da igualdade de gênero. 
Também chamou atenção para questões como o problema do estupro 
conjugal e da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Terceira onda 

A terceira onda do feminismo teve início no começo dos anos 1990, como 
resposta aos supostos defeitos das duas primeiras ondas feministas. A 
terceira onda do feminismo expande os temas feministas para incluir um 
grupo diversificado de mulheres com um conjunto de identidades 
variadas, e não apenas mulheres brancas e mais abastadas 

 
8 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. 
Editora CEI, 2020, p. 285. 
9 Idem, p. 192. 
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financeiramente. Desse modo, as feministas ampliaram seus objetivos, 
com foco em ideias novas e abolindo expectativas e estereótipos 
baseados em gêneros. Temas polêmicos como pornografia, trabalho 
sexual e prostituição não encontram um consenso entre as feministas 
desta onda. 

 
 Continuando nossa pesquisa de banca sobre a Defensora Renata Tavares, é bom lembrar que 
esta criticou muito a Súmula 70 do TJRJ, que assim estabelece: 
 

"Súmula 70: O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de 
autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação." 

 
 Para a autora, há uma tarifação da prova produzida por depoimentos de agentes policiais, 
havendo, assim, uma supervalorização desse tipo de prova, o que seria inconstitucional. 
 
 O tema “investigação criminal defensiva” também é sempre citado pela examinadora. 
Inclusive, menciona que tem trabalhado com perícia antropológica na defesa criminal. 
 
 Por fim, como sugestão, indicamos que você leia e conheça tudo o que puder sobre Tratados 
e Convenções sobre os Direitos das Mulheres, e todos os casos do sistema americano e onusiano que 
envolvam violência de gênero e raça. 
 

2.3.2 Rodrigo Azambuja Martins 
 

É Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, e foi examinador do concurso anterior. Já 
atuou na Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica), portanto tem 
forte predileção por temas relacionados à Criança e ao Adolescente.  
 

Contudo, é bom ficarmos atentos a temas relacionados à Criança e Adolescente na normativa 
internacional, sobretudo aos casos e opiniões consultivas emitidas pela Corte IDH, como por exemplo 
o caso “Niños de la calle – Meninos de Rua” e a Opinião Consultiva 21.  
 

2.3.3  Thaísa Guerreiro de Souza 
 
 Thaísa é Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, graduada pela UERJ (2004).  
 

Mestrado em andamento com o tema “A Judicialização Residual da Saúde e sua Relação com 
o Desempenho dos Serviços Públicos de Saúde e a Efetividade do Direito à Saúde”.  

 
Por fim, é bom estar atentos a temas relacionados a políticas públicas, mínimo existencial, 

reserva do possível, escolhas trágicas, precedentes do STJ/STF sobre o fornecimento de 
medicamentos (inclusive off-label). 

 
Bem, é isso! Até mais! 
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