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Ex-ambulante faz denúncia contra esquema 
de corrupção nos camelódromos

A ex-vendedora ambulante, Ma-
ria Elza de Fátima Martins, 

55, atualmente, catadora de latas 
de alumínio e papelão, denuncia 
que  o pagamento de propina e a 
presença de ambulantes ilegais 
permanecem como práticas recor-
rentes, na região da Lapa, zona 
Oeste de São Paulo. Em 2003, ela 
foi impedida de trabalhar no came-

Pedro Lessi fala sobre casamento entre 
homossexuais em programa de TV

Projeto atende cerca 
de 150 pessoas por 
ação

Parceria entre o Escritório Les-
si e Advogados Associados 

e o Instituto de Assitência Social 
e Saúde Visual firmada há quatro 
anos gera cerca de 150 atendimen-
tos semanais a população. Pág. 3

Lei Maria da Penha precisa de revisão, diz ad-
vogado

O especialista em Direito de 
Família, Pedro Lessi, diz que 

a Lei Maria da Penha precisa ser 
revista, pois algumas decisões não 
tem sido favoráveis às mulheres 
vítimas de agressão.
No modelo atual da Lei, algumas 
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Sandra Gomide, assassinada pelo 
diretor de redação do jornal Esta-
do de S. Paulo, espera por justiça. 
E fica a questão: até que ponto o 
dinheiro compra a liberdade? En-
quanto que para os pobres, negros 
e semi-analfabetos ocupam celas 
superlotadas, ricos e poderosos 
continuam usufruindo da nossa  
justiça brasileira. Leia pág. 2
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lódromo da Lapa, zona oeste de 
São Paulo, embora tenha cadastro 
legal para atuar na região. Desde 
então, ela luta para retomar a vaga 
que lhe é de direito. O advogado 
Pedro Lessi vai assumir a causa 
pelo seu escritório, o Lessi e Lessi 
Advogados Associados. O objetivo 
é recuperar a vaga da ambulante, 
Maria Elza. Pág. 3

condenações que supostamente 
deveriam coibir a violência contra 
a mulher não estão sendo feitas. 
Para ele, a aplicação da Lei é pelo 
princípio da especialidade, legal e 
de igualdade na defesa da mulher 
em qualquer circunstância. Pág. 4

acesse:
www.pedrolessi.wordpress.com
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Perfil de justiça

Fim de romances 
com assassina-
to é visto com 

frequência, e a injus-
tiça, principalmente. 
No Brasil, esses casos 
atuam com facilidade, 
pois homens ricos e 
poderosos da socieda-
de são ilesos de uma 
pena total. Anos de in-
vestigações, mostram 
que os direitos estão a 
f a -
vor 
dos 

que possuem uma boa situação fi-
nanceira de milhões de reais. 
O jornalista, Marco Antonio Pi-
menta Neves, teve seu repertório 
na mídia acompanhado pela falta 
de justiça no Brasil. Pimenta, um 
homem de cargos sociais, diretor 
de redação em um dos grandes veí-
culos de comunicação, O Estado de São Paulo, deixou 
estampado em outros jornais, reportagens por assas-
sinar sua ex-namorada, Sandra Gomide. Ela também 
jornalista, era editora de economia do jornal Estadão, 
e que acabou se relacionamento com Pimenta. Aos 
poucos, as agressões geraram Boletim de Ocorrência 
por parte da namorada. Com o tempo, a jornalista ter-
minou o namoro com o então diretor de redação. Pi-
menta não aceitava a separação, e resolveu com dois 
tiros fatais (costas e cabeça) de Sandra, em um Haras 
de Ibiúna, interior de São Paulo.    

A pena do jornalista, foi de 19 anos, dois meses e 12 
dias de prisão, e ele cumpriu apenas 7 meses. Passada 
uma década do assassinato, o jornalista, hoje com 72 
anos, vive em sua residência na zona de sul de São 
Paulo. Sua vida é composta por uma liberdade que 
deveria estar presa há muitos anos.  E o que vemos? 
Neves sem conhecer o verdadeiro gosto de uma ca-
deia.
Mas, esses são alguns dos casos pertinentes na socie-
dade, que para os pobres e negros que comentem esse 
mesmo crime, cumprem o devido tempo na prisão. A 
profissão e o dinheiro pesam para a justiça brasileira? 
Até o momento, consta que sim. Uma dúvida de mui-

tos cidadãos é o porquê deste 
incessante fato verídico, e ainda 
presente no país. Crime no Bra-
sil é o cidadão da classe baixa e 
sem cargo social. A impunidade 
está repleta de grandes versões 
como de Pimenta Neves, que 
vive à mercê de uma justiça in-
justa.
O modelo de como os direitos 
são impostos, são vistos de ma-
neira desacelerada. Direito do 

rico é a regalia de não cumprimento da pena, e do po-
bre, uma cela saturada. O julgamento no Brasil pode 
ser considerado desta maneira, falha e vergonhosa. 

por Pedro Lessi

Pedro Lessi é formado em Direito pela Universidade Católica 
de Santos em 1986. Fundou o Lessi e Advogados Associados. 
Especializou-se em Direito Civil e Processual Civil. Lecionou 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Além de atuar no Lessi e Advogados Associados, em 2004 fun-
dou o Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping 
(Idelos).

1946 - Santos
Comendador e Advogado Pedro Felipe 
Lessi inicia o exercício da advocacia

1986 - Santos
Pedro Lessi gradua-se em Direito pela 

Universidade Católica de Santos

1987 - São Paulo
Pedro Lessi abre o escritório Lessi e 

Lessi Advogados Associados

1999 - São Paulo
O escritório funde-se com o Escritório 
do Desembargador Amauri Aloso Iélo

Hoje - São Paulo
O Lessi é um dos mais respeitados 
escritórios de advocacia do Estado 

Linha do Tempo

“A profissão e o 
dinheiro pesam 
para a justiça 
brasileira? ”
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Ex-ambulante faz denúncia contra esquema 
de corrupção nos camelódromos

A ex-vendedora ambulante, 
Maria Elza de Fátima Mar-
tins, 55, atualmente, cata-

dora de latas de alumínio e pape-
lão, denuncia que o pagamento de 
propina e a presença de ambulantes 
ilegais permanecem como práti-
cas recorrentes, na região da Lapa, 
zona Oeste de São Paulo. Segundo 
Maria Elza, em 2003, ela foi im-
pedida de trabalhar, embora tenha 
cadastro legal para atuar na região 
e desde então ela luta para retomar 
a vaga que lhe é de direito.
Nos últimos anos, Maria Elza tem 
se dedicado a causa de reaver a 
área dominada pela máfia dos fis-

cais. Ela afirma que a situação é de 
completa irregularidade. As vagas 
são ocupadas por ambulantes que 
pagam propina e, muitas vezes, atu-
am com documentação falsificada, 
em detrimento dos profissionais le-
galizados. Há ainda, a denúncia de 
agressões e ameaças. “Na tentativa 
de ocupar minha vaga de trabalho, 
fui espancada seis vezes e roubada 
outras oito”.
Até hoje, foram inúmeras tentativas 
frustradas de buscar um represen-
tante legal. “Os objetivos são tentar 
resolver a situação dos vendedores 
ambulantes que possuem termo de 
permissão, mas estão impedidos 

de trabalhar e dos profissionais 
que tiveram seus locais de trabalho 
transferidos. Além, de retomar as 
atividades da Associação dos Tra-
balhadores em Ruas do Estado de 
São Paulo (Atresp), fundada em 
2002, de acordo com os termos le-
gais”, explica Maria Elza. 
Na terça-feira, 10 de agosto, pela 
primeira vez, Maria Elza conseguiu 
um representante legal para o pro-
blema. O advogado Pedro Lessi vai 
assumir a causa pelo seu escritório, 
o Lessi e Advogados Associados. 
O Dr. Pedro Lessi explica o que o 
motivou a assumir a causa: “evitar 
discriminação, cidadania e o poder 
judiciário é dos poderosos, mas vai 
mudar, nem que tenha que morrer”, 
afirma.
A assistência foi firmada durante a 
reunião organizada pelo Sindicato 
dos Camelôs Independentes de São 
Paulo (SINDCISP), na plenária no 
salão nobre da Câmera Municipal 
de São Paulo (CMSP), na terça-
feira, 10 de agosto, na qual foram 
levantados os temas sobre o des-
caso dos problemas enfrentados 
pelos vendedores ambulantes, em 
situação legal, mas impedidos de 
realizar seus trabalhos, devido ao 
esquema de corrupção da máfia dos 
fiscais, denunciado.

Ação Futura
Caso a categoria e a Prefeitura não 
entrem em acordo, uma paralisação 
será programada para 15 de setem-
bro, denominada “o dia D”.

O Instituto de Assistência 
Social e Saúde Visual 
(Itassav), foi criado em 

2005 e há quatro anos o escritó-
rio Lessi e Advogados Associados 
presta assistência jurídica e patro-
cina materiais de divulgação do 
projeto. Para o presidente do Ins-
tituto, Hotelo Rosa, a parceria gera 
muitos benefícios. 
O Itassav realiza todo domingo 
atendimento a creches, escolas e 
associações. Crianças e adultos re-
cebem atendimento oftalmológico,   
odontológico e cabeleireiro. Além 
de participar de atividades cultu-

Escritório Lessi assume causa em defesa da categoria

SOCIAL

Projeto atende cerca de 150 pessoas 
por ação

rais, de lazer, dentre outras. O pro-
jeto atende em média 150 pessoas 
por ação. 
Outras informações através do te-
lefone: (11) 2862-5099.  

Crianças atendidas pelo projeto
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Lei Maria da Penha precisa de revisão 

A Lei Maria da Penha, ins-
tituída para proteger a 
mulher contra a violência 

doméstica e familiar, possibilitou 
que agressores fossem presos em 
flagrante ou tivessem sua prisão 
preventiva decretada. Pela Lei, 
eles também não poderão mais ser 
punidos com penas alternativas, te-
rão aumento no tempo máximo de 
detenção previsto de um para três 
anos, além de medidas vão desde 
a saída do agressor do domicílio e 
a proibição de sua aproximação da 
mulher agredida e filhos.
Ultimamente, a Lei tem sido mo-
tivo de polêmicas, principalmente 
no que tange sua aplicação a casos 
em que a união não é estável. O úl-
timo exemplo foi o caso de Eliza 
Samudio, que teve negado as me-

didas de proteção previstas na Lei, 
em que o agressor seria Bruno, go-
leiro do Flamengo. O motivo foi 
“sob pena de banalizar a finalidade 
da Lei Maria da Penha”.
De acordo com Pedro Lessi, es-
pecialista em Direito de Família, 
a Lei Maria da Penha precisa ser 
revista, pois algumas decisões não 
tem sido favoráveis às mulheres 
vítimas de agressão. Ele acredita, 
por exemplo, que a juíza errou em 
ter negado proteção no caso de Eli-
za. 
“A interpretação da Lei tem sido 
de maneira subjetiva. Talvez, com 
outra interpretação a garota po-
deria ter recebido algum tipo de 
orientação no intuito de ter evitado 
chegar a este lamentável fim. Acho 
que houve manifesto preconceito, 

Agenda
► Seminário Ministério 
Público e Política. O evento 
acontece nos dias 21 e 22 de 
setembro e é voltado a inte-
grantes do MP, Magistratura 
e operadores do Direito em 
geral e estudantes univer-
sitários. Inscrições gratui-
tas. Outras informações em 
www.esmp.sp.gov.br.

►5º Congresso Ambiental. 
Promovido pelo Instituto Bu-
siness Communications, nos 
dias 18 e 19 de setembro. In-
formações: 11-3017-6808.
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Para especialista, algumas decisões preconceituosas contrariam a Lei que 
deveria agir na violência contra a mulher

LESSI NA MÍDIA

pois foi negada a proteção sob ale-
gação de que a garota seria apenas 
uma ‘ficante’ do goleiro”. “Ficante 
também é mulher e ser humano”, 
explica Dr. Lessi.
Lessi acredita que a Lei precisa ser 
revista, pois algumas condenações 
que supostamente deveriam coibir 
a violência contra a mulher não 
estão sendo feitas. Para ele, a apli-
cação da Lei é pelo princípio da 
especialidade, legal e de igualdade 
na defesa da mulher em qualquer 
circunstância. “A Lei Maria da 
Penha deve ser aplicada em todos 
os casos de violência contra a mu-
lher. Não é necessário morar cinco 
ou dez anos com a pessoa para se 
caracterizar uma união afetiva e 
justificar a aplicabilidade da Lei”, 
finaliza.

O escritório Lessi & Lessi é fonte presente na 
mídia. O Dr. Pedro defendeu a estudante 
Geyse, hostilizada na faculdade por usar um 

vestido “curto”, no final do ano pasado. 
No mês de agosto, o escritório Lessi foi fonte na mí-
dia. O programa Super Pop, da Rede TV, gravou uma 
matéria com o Dr. Pedro Lessi, sobre a união civil 
entre homossexuais. E no programa da Nani, o tema 
em debate foi a Lei Antifumo.
Na rádio, foram muitas participações. Em entrevistas 
ao vivo, o Dr. Pedro Lessi, falou sobre a Lei Maria da 
Penha, nos programas da Jovem Pan, Metropolitana, 
Campina Grande e Rádio Nacional de Brasília e do 

Rio de Janeiro, rádio de Sorocaba.  Na mídia impressa, o Dr. Pedro foi fonte no 
jornal Estado de S. Paulo e Correio Brasiliense. Acesse essas e outras matérias no 
blog www. pedrolessi.wordpress.com.

Pedro Lessi no Pânico na TV


