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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL TITULAR DA 
DELEGACIA ESPECIAL DA MULHER DE SÃO LUÍS-MA 

 
 

São Luís-MA, 06 de março de 2014. 
 

Excelentíssima Senhora Delegada Titular da Delegacia Especial da Mulher, Dra. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

 

Eu, Antonio Rafael da Silva Junior, brasileiro, advogado, OAB/MA 9.255, 
professor universitário, divorciado, portador do CPF 728.654.743-72, residente à Rua 
Pindaré, n. 02, Edifício Saquarema, ap. 1503, Ponta do Farol – São Marcos, nesta 
cidade, onde sou domiciliado, venho, por meio deste, apresentar à Vossa Excelência: 

 

REQUERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA QUE A REGISTRANTE INSTAURE 

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO NESTA DELEGACIA... 

...pelos motivos a seguir expostos. 

 

DOS FATOS 

Tive conhecimento de que foi registrado Boletim de Ocorrência nessa Delegacia 
Especial da Mulher contra mim, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
no dia 23 de janeiro deste ano. 

Fui pessoalmente a essa Delegacia da Mulher comunicar minha recente 
mudança de endereço. Na ocasião, soube que não havia sido realizado por parte da 
Registrante o agendamento necessário para que o procedimento de apuração seja 
instaurado. Sendo assim, o caso permanece sem andamento. Porém, não é essa a 
minha vontade. Quero que os fatos sejam devidamente apurados, pois soube que 
minha honra tem sido aviltada numa onda de comentários graves que me chegam 
através de relatos esparsos. 

Nunca passei por situações dessa natureza com nenhuma mulher, 
especialmente aquelas por quem nutri sentimentos profundos e com quem 
compartilhei alegrias e tristezas. Estou longe de ser alguém que ameaça a liberdade da 
mulher ou de qualquer pessoa em suas escolhas. 

Sei que a legislação de combate à violência doméstica visa proteger 
especialmente a situação das mulheres, por conta de reiterados e graves fatos num 
contexto cultural de desigualdade de gênero. Tal tratamento está corretamente 
fundamentado no princípio constitucional da igualdade substancial, um dos pilares do 
Estado Democrático de Direito. 
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Sempre defendi a correção deste tratamento como forma de reequilíbrio das 
relações de gênero para a construção da igualdade nas relações sociais. Não seria 
agora que criticaria algo que faz parte de uma construção emancipatória produzida a 
partir da mobilização social na defesa dos direitos das mulheres. Eu faço questão de 
continuar a defender tal legislação, por respeito a tudo o que ela significa para a 
consolidação da cultura de defesa aos direitos humanos de tod@s.  

Minha vida tem sido pautada por escolhas difíceis, pois a luta popular exige 
dedicação, exposição e enfrentamento a ataques intensos a todo instante. Minha crença 
na emancipação humana sempre implicou todos os meus esforços. Diversas vezes, minha 
própria integridade física esteve ameaçada, o que sempre preocupou familiares e amigos. 

Minha credibilidade pública sempre foi minha única proteção. 

Compreender a dor do outro como própria, compartilhar o cotidiano dos 
excluídos, dos que pagam com a própria pele as dificuldades de sobreviver em um 
mundo tão desigual e injusto foi minha maneira de construir uma identidade que me 
aprofundou valores e alimenta meus sentimentos de solidariedade. 

Ao longo do meu percurso como defensor dos direitos humanos - sempre sem 
qualquer remuneração -, sacrifiquei possibilidades de ganhos econômicos, tempo livre 
e uma vida de amenidades para voltar meus caminhos à defesa dos grupos 
vulneráveis. E pago, eu e toda a minha família, um preço alto por isso.  

Tenho visibilidade pública pela seriedade das lutas populares em que me 
envolvo, sempre em prol dos que nada têm. 

Ao longo de anos de trabalho, participei de mobilizações, campanhas e 
enfrentamentos ao lado de inúmeros grupos vulneráveis. Travestis, pessoas trans, todos 
os grupos LGBT, profissionais do sexo, ocupantes de áreas urbanas que lutam por 
moradia digna, quilombolas e encarcerados são alguns que destaco. 

Participo de forma contundente de negociações delicadas e legítimas na defesa 
de comunidades ameaçadas de despejo forçado e iminente. Todas são situações 
urgentes, que ameaçam milhares de pessoas. Minha reputação pública é que assegura 
minha atuação nesses espaços tensos em que o poderio econômico tenta se sobrepor 
brutalmente aos valores essenciais à vida humana digna das populações em situação 
de marginalização social. 

Tudo isso está em jogo neste momento, por conta de uma acusação – injusta e 
ainda não apurada – que hoje paira sobre mim. 

Sinto-me honrado de poder atuar na defesa de grupos vulneráveis, porque assim 
aprendo o essencial do que é a vida humana e me reconheço como sujeito da história.  

A minha identidade é com tais lutas. Nelas eu aprendi a saber quem eu sou, a me 
reconstruir. Para mim, portanto, isso é vital, pois o sentido da minha vida é a luta popular. 
Por ela, corri inúmeros riscos. Por ela, assumi e assumo todas as responsabilidades. 

É, portanto, pela defesa do significado da minha vida que eu desejo submeter o 
presente caso ao devido procedimento legal nessa Delegacia Especializada. 
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Sabemos todos que a luta pelos direitos das mulheres é árdua. Sabemos da 
necessidade de trabalhar por mudanças de padrão cultural que permitam convivências 
igualitárias entre homens e mulheres em suas relações afetivas. 

A liberdade da mulher é um processo que exige de toda a sociedade uma 
construção difícil, de tão arraigada a cultura machista em nossa formação histórica. Ela 
perturba até mesmo a formação dos sentidos éticos da masculinidade. 

Os homens são criados de forma a acreditar que os símbolos máximos de 
masculinidade estão relacionados às negações dos afetos e das delicadezas, 
entendendo as mulheres como inferiores às possibilidades de conquista dos homens. 

Eu não acredito nisso. Não crio meus filhos assim. Quero que eles sejam 
agentes de novas formas de pensar o masculino e o feminino em todas as pluralidades 
possíveis, diante da riqueza humana em sua diversidade. 

Não há lugares que não possam ser modificados. E as mudanças precisam ser 
realizadas quando os lugares dominantes excluem, oprimem, limitam as 
potencialidades humanas. Sempre fui defensor de tais mudanças. Jamais agi de 
maneira a manter relações desiguais de gênero ou de qualquer espécie. 

Faço questão de destacar que respeito os movimentos feministas, haja vista 
que suas defensoras são mulheres e homens que sabem as dificuldades que nossa 
cultura impõe a todas elas. 

É por tudo isso e pela responsabilidade de preservar a lógica de defesa dos 
direitos humanos que faço questão que o caso em tela tenha andamento nessa 
Delegacia e seja devidamente esclarecido. 

  

 
DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, venho requerer que a Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
seja notificada para que ela realize o agendamento necessário à instauração de 
procedimento nessa Delegacia Especial da Mulher, com vistas ao esclarecimento dos 
fatos no foro competente. 

Data vênia, peço que, por motivos profissionais, minha presença nos atos 
perante essa Delegacia se dêem nos dias de terça a quinta, no turno matutino, 
respeitando as disponibilidades de agenda de Vossa Excelência. 

 
Nestes termos, peço deferimento. 

 
 

Antonio Rafael da Silva Junior 


