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Thereza Grisólia Tang, gaúcha de São Luiz Gonzaga-RS, ultrapassou barreiras – a
discordância dos pais, que não apoiavam a opção pelo curso de Direito – e superou
preconceitos – dos que a queriam professora ou dedicada aos afazeres domésticos.
Aos 32 anos, em 1954, assumiu o cargo de Juíza Substituta da 12ª Circunscrição
Judiciária, com sede em Criciúma, no Tribunal de Justiça de Santa Catarinaii.
A Dra. Thereza inaugurava a presença feminina no corpo de juízes daquele Estado, tal
como antes fizera no corpo de discentes da Faculdade de Direito de Porto Alegreiii.
Graduou-se em 1951.
Por ser mulher, enfrentou o preconceito para ingressar no curso e o fez “junto do marido
Valter Tang, que era dentista e voltou aos bancos da graduação para acompanhar a
esposa”iv. Além do amor, ele tinha pelo menos duas boas razões para apoiá-la. A primeira
fora a precocidade de sua indignação com as injustiças. Os policiais da delegacia de sua
cidade haviam detido um alemão, durante o período da 2ª Guerra Mundial, sob a suspeita
de que seria nazista. Thereza, ainda adolescente, presenciou o episódio e exigiu que aquele
homem tivesse a oportunidade de saber do que era acusado e de se defender. A segunda

foi um contrato celebrado tempos depois: Ao ser pedida em casamento, por um pretendente 15
anos mais velho do que ela, Thereza elaborou um termo no qual condicionava seu consentimento
ao compromisso de que ela fizesse o curso superiorv. Valter Tangvi era o detido e o
compromissado.

Por cerca de vinte anos, a Juíza Thereza Grisólia Tang foi a única mulher a judicar naquele
Estado. Passou por nove Circunscrições catarinensesvii e chegou ao Tribunal em 1975.
Novamente fez história: foi a primeira desembargadora daquele Tribunalviii.
Foi Corregedora Geral de Justiça em 1985, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral em
1986 e Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 1989. Encerrou sua
carreira em 1992, quando atingiu a idade limite para a aposentaria e, ainda hoje, é uma
referência em Direito Criminal, “que sempre foi a sua grande paixão”ix.
Morreu aos 87 anos, em Florianópolis, e seu último desejo foi ser enterrada com as vestes
da profissão que amou: a togax.
Sua ousadia e persistência demonstram que é possível avançar e que assim temos feito,
mas há ainda um longo caminho a percorrer. Tanto é assim, tanto precisamos revisar
nossa condicionada forma de pensar, que decorridos mais de 60 anos da posse da Dra

Thereza, passadas 3 gerações, ainda há quem diga que a judicatura não é para mulheres
e, pior, ainda há quem pense que uma Vara Criminal não é adequada à “natureza”
femininaxi.
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