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Editorial

Nova Dfato traz mais cultura
e informação aos membros do MP
Estamos pondo mais uma
edição da Revista Dfato à sua
leitura, prezado associado, na
busca da permanência da
discussão, que entendemos
essencial, de temas importantes
para o avanço do Ministério
Público na conquista de maior
independência frente aos
poderes dos quais é fiscal.
Temos, assim, uma discussão
acerca da eleição direta de
Procurador-Geral de Justiça,
com posicionamento de diversas
personalidades do Ministério
Público brasileiro, sempre no
sentido de apoiar a tese. A
discussão não ignora a
necessidade da alteração
constitucional, que já vem sendo
enfrentada pela Conamp e
defendida, assim, pela maioria
das Associações de membros
do MP Brasileiro.
Também se defende a
participação do Promotor de
Justiça como elegível no referido
pleito eleitoral, nada obstante o
texto positivo da nossa lei
orgânica estadual no qual
consta proibição, restringido
onde a CF 88 não restringe.
Esta edição, a par de trazer
artigos dos colegas Promotores
de Justiça tratando de temas de

interesse
institucional, por
vezes contrapondose pontos de vista,
apresenta a
participação de
Procuradores e
Promotores de
Justiça com
posicionamento a
respeito de temas
variados e culturais,
com indicação de
livros, filmes e
músicas. Isto
demonstra maior
integração dos
associados com sua
revista. Destacamos,
ainda, os artigos
jurídicos com
abordagem sobre
temas de interesse
da classe ministerial, como
também da sociedade,
destinatária do nosso trabalho
ministerial.
Não é demais indicar a
excelência de colunas fixas
com a discussão, neste
número, de temas
relevantes,como a discussão
sobre o uso dos possessivos,
a entrevista, desta feita com o
senador Pedro Simon e a de

saúde que trata de doenças de
pele.
A meta que nos propusemos
de avançar é no sentido de
cada vez mais oferecer uma
revista de qualidade que possa
orgulhar nossa AMPPE.
Resta-nos, pois, desejar que
a leitura da Dfato seja
proveitosa e contribua para o
aperfeiçoamento da
abordagem de nossas
atividades.

matérias produzidas, traz o
resultado de um somatório de
idéias e contribuições de
membros do Ministério
Público, que só qualificam a
Revista. Escreva um Artigo,

um Causo, ou dê sugestões de
pauta para a próxima edição
da Dfato através do e-mail
dpcomunicacao@amppe.com.
br. Contamos com a sua
colaboração!

Matéria
Promotora aponta
fragilidades no controle de
informações
sobre adoção
internacional no Brasil
Entrevista
Senador Pedro Simon
fala a Dfato
Cultura
Confira a indicação de livros,
discos e filmes de
Promotores e Procuradores
de Justiça
Artigos
Confira ainda os artigos
desta edição

Colabore com Dfato
Em breve a diretoria da AMPPE,
através do seu departamento de
comunicação, dará início a
discussão da pauta da próxima
edição da Revista, a Dfato
4.Esta publicação, além das
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Entrevista / Pedro Simon

Senador analisa temas
em discussão
no Congresso Nacional

U

m dos políticos mais
respeitados do Brasil, o
Senador Pedro Simon, do
PMDB, que traz no currículo
outros mandatos como Senador e
a experiência no Executivo de ter
sido governador do Rio Grande do
Sul, falou à revista Dfato sobre os
principais temas que se
encontram na ordem do dia no
Congresso Nacional. Pedro Simon
teceu considerações sobre a
possibilidade de um terceiro
mandato para Presidente da
República, sobre a reforma
política, o foro privilegiado e a
imunidade parlamentar. O
Senador também elogiou a
atuação do Ministério Público
brasileiro e opinou sobre a
manutenção do poder
investigatório do MP. Confira!
Dfato - Diante de tantos escândalos e
práticas criminosas perpetradas por
figuras que detêm foro privilegiado,
como Vossa Excelência enxerga a
manutenção dessa prerrogativa? Qual
a sua opinião sobre a extinção do Foro
Privilegiado?
- Sou contra o foro privilegiado, pois
o Brasil é o país da impunidade, onde
só ladrão de galinha vai pra cadeia. O
cidadão em condições de se defender,
consegue evitar a punição. Já, os
pobres, principalmente, os que moram
nas favelas e áreas degradadas, onde o
Estado não está presente, esses, sim,

conhecem é a polícia, não sabem o
que é justiça.
Df - Em muitos países, a imunidade
parlamentar é restrita às
manifestações feitas no exercício do
mandato popular. Como o senhor
enxerga a amplitude que a
imunidade alcançou no Brasil?
- Depois de muitos anos, a partir de
projeto de minha iniciativa,
conseguimos limitar a imunidade
parlamentar às palavras e votos dos
parlamentares. Hoje, o Supremo
Tribunal Federal não precisa mais

pedir autorização do Congresso para
processar um deputado ou um
senador. Mesmo assim, levou tempo
até chegarmos aos procuradores
Cláudio Fonteles e Antonio Fernando
de Souza, que encaminharam as
denúncias ao STF e, esse, por sua vez,
numa ação inédita as aceitou, como
aconteceu com os 'mensaleiros', por
exemplo. Antes deles, a regra era o
processo ficar na gaveta do
Procurador-Geral da República.
Df - Qual a visão de Vossa Excelência
acerca da atuação do Ministério
Público?
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Entrevista / Pedro Simon

- Sou um admirador do
Ministério Público e
vejo com satisfação que
ele está fazendo a sua
parte, respeitando a
cidadania. Tenho
inúmeros projetos de lei
tramitando no Congresso
que fazem referência ao
MP. Um dos principais é
o que determina o fim
do inquérito policial e
fortalece a atuação do
MP. Qualquer estudante
de Direito não
desconhece que o
inquérito policial é uma
peça que não tem grande
valor na Justiça, pois só
após a denúncia e ela ser
aceita pelo juiz, é que
começa o processo,
realmente. Tenho
O Senador Pedro Simon se mostrou contrário ao foro privilegiado, apontando o Brasil como o “país
participado de debate
da impunidade, onde apenas os ladrões de galinha são responsabilizados”.
com categorias policiais
sobre o projeto que
da corrupção, como estamos vendo
aliás, também concluiu uma reforma
pretende o fim do
no dia-a-dia da política brasileira.
tributária.
Os
dois
projetos
estão
na
inquérito policial. Vejo, com
Câmara
dos
Deputados.
Defendo
satisfação, que, com exceção dos
Df - O que pensa Vossa Excelência
alguns pontos que considero
delegados de polícia, os demais
sobre a tese do terceiro mandato para
importantes
na
reforma
política,
um
profissionais do setor são favoráveis,
Presidente da República?
deles é o financiamento público
pois vislumbram oportunidade de
exclusivo de campanhas eleitorais. Os
ascenção na carreira.
- Eu já era contra a reeleição. A
críticos dessa fórmula alegam que
primeira vez que surgiu essa tese foi
sairia muito caro para o cidadão, só
Df - Como avalia a resistência de
durante o governo Itamar Franco, eu
que o raciocínio deve ser outro. As
alguns atores ao poder investigatório
era líder do governo e me
do Ministério Público?
manifestei contra, o Itamar
também foi contrário. Mesmo
- No Brasil, não existe a cultura da
assim, a reeleição não passou por
transparência nos termos
apenas nove votos de diferença.
desejados e semelhantes aos
...Sou um admirador do Ministério Público
Depois, com o presidente
praticados em outros países
e vejo com satisfação que ele está fazendo
Fernando Henrique a coisa já foi
desenvolvidos. Não desconheço
a sua parte, respeitando a cidadania.
diferente. Ele fez de tudo para
que podem ser apontados alguns
Tenho inúmeros projetos de lei
aprovar a reeleição, inclusive,
exageros por parte do MP. Mas, no tramitando no Congresso que
sobram denúncias na imprensa,
geral, sua atuação tem sido
fazem referência ao MP...
na época, sobre os métodos que
exemplar; e, quem teme sua
teriam sido utilizados para
atuação, está equivocado. O
convencer parlamentares.
argumento principal é que a
campanhas,
atualmente,
custam
Portanto,
nesse cenário, sou também
Constituição brasileira limita os
fortunas
e,
geralmente,
o
candidato,
contrário
à
tese do terceiro mandato,
poderes do MP, mas, mesmo aí, há a
seja
a
cargos
no
parlamento,
ou
nos
pois
não
vejo
sentido nisso. E o
possibilidade de alterações positivas.
executivos, não têm recursos próprios
próprio presidente Lula já se
suficientes. Logo, precisa se socorrer
manifestou contra o terceiro mandato.
Df - Quais as suas expectativas em
de
recursos
privados
de
empresas
ou
Não faz parte da cultura política
relação à Reforma política?
de particulares e, nesse caso, fica
brasileira, e o pilar da democracia é a
devendo
favor
que
mais
adiante
terão
alternância no poder.
- O Senado já fez a reforma política,
que ser pagos. Aí é que mora o germe
06
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Aquecimento global

Crer ou não?
O que fazer? Quando?
* José Artur Padilha

A questão principal é que nos
últimos 160 anos, a atmosfera
terrestre vem tornando-se
gradualmente mais carbonífera.
Isto, desde a revolução industrial /
uso intensivo dos combustíveis
fósseis - principalmente ampliando
desconcertantemente a população
mundial inicialmente de 1 para 2
bilhões de habitantes, entre mais ou
menos 1850 e 1950, e depois de 2
para 6,3 bilhões, entre mais ou
menos 1950 e 2005; tudo enquanto
durante a mesma evolução,
multiplicou-se muito o consumo
per capta mundial de energia (com
os usos / construtos humanos:
megalópoles, viagens
interplanetárias; arranha-céus,
automóveis, aviões, Internet;
satélites artificiais de comunicação;
telefones celulares, etc.). O super
uso da energia necessária e
suficiente à atual produção e
consumo da economia humana
mundial, ocasiona presentemente
uma super descarga de carbono,
enxofre, etc. na atmosfera do
planeta. É uma descarga global,
efetuada por continentes, países,
nações, famílias, pessoas, etc., em
taxas inassimiláveis pelo
metabolismo natural desse
ambiente, sabidamente estabelecido
numa duração de bilhões de anos de
evolução. Assim, a relação da
descarga de CO² na atmosfera,
comparada com o seqüestro natural
de carbono efetivado por toda a
fotossíntese planetária em conjunto,
ampliou-se além do nível tolerável
pelo metabolismo natural e

permanente da Terra. O fato altera
química e fisicamente o meio
gasoso atmosférico, no que
desequilibra o clima que assim
desmantela a produção vegetal
(como já ocorreu em priscas eras,
por causas naturais). Tudo
atualmente solapando a economia
primária e assim colapsando o
interesse social geral, em todos os
lugares. O conserto de tal
processo, pelas suas gigantescas
ou quase infinitas dimensões face
o poder humano, exige
principalmente o concurso das
forças e energias da natureza
(isto, deixando de lado, por hora,
os absurdos / incongruências da
'ordem' econômica mundial
prevalente há muito tempo , e,
impossível de prosseguir
indefinidamente; claro que, em
pretendendo-se o prosseguimento
da atuação humana no planeta
(com sua economia específica).
Não obstante ainda que
gigantesca a ação dos fenômenos
naturais 'corretores', o ritmo da
correção confrontado com as
flagrantes necessidades sócioeconômicas humanas, é 'lento'.
Isto torna urgente a adoção das
medidas pertinentes exigidas.
Medidas possíveis: uma lista
mínima de medidas corretoras,
poderia ser:
1- Processos produtivos mais
eficientes termodinamicamente;
2-Eliminação/moderação dos
desperdícios/consumos
supérfluos-desproporcionais; 3substancial ampliação do

seqüestro de carbono (Conceito
Base Zero ?).
Compreensão da questão
mediante simulações: no sentido de
favorecer uma urgente
compreensão, o ambientalista
californiano David Brower
comprimiu a idade da Terra nos
seis dias da história bíblica da
criação (de fato uma duração real
de 4,5 bilhões de anos, com cada
segundo correspondendo a 8.680,5
anos). No cenário muito
imaginoso de Brower, a Terra é
criada no domingo à zero hora e a
atual organização da vida com sua
complexidade e rica diversidade,
termina na sexta-feira (último dia
da criação), à meia noite. Ou seja,
toda a evolução da natureza/vida
teria ocorrido nas 144 horas = 6d x
24h, que vão da zero hora do
domingo (quando a terra era uma
bola de fogo) até às 24 horas da
sexta feira, representando o
presente momento das
biodiversidades; Deduções a partir
do artifício de comunicação de
Brower:
O 'homo Sapiens' já dominando
a escrita, só consolidou-se quando
faltavam apenas 2/3 de segundo
para completar os 6 dias ou as
correspondentes 144 horas da
'criação', ou seja, 'chegou' na sexta
às 23 horas, 59 minutos, 59
segundos e aos 34% do último
segundo, do último dia da 'criação';
ou ainda, 'chegou' no 143 dia, 59
minutos, 59 segundos e 34% do
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último segundo; Portanto, o 'homo
fotossíntese em geral e assim o
produtivos mais eficientes
Sapiens' encontrou absolutamente
seqüestro de carbono, etc., pela
termodinamicamente (como
pronto, o suporte econômico
crosta planetária. Tudo sendo feito
sentença bem conhecida, a
fundamental da vida. Tudo pronto
simplesmente repetindo a ação da
engenharia declara: produzir é
em seu conjunto complexo e
natureza, com modestíssimo
poluir! ou falando mais
múltiplo, como se discrimina
investimento num único momento.
tecnicamente, produzir implica
resumidamente: 1-ar atmosférico
Tudo respaldado pelos estudos
em descarregar a maior parte da
'puro'- equilibrado (com teor de
acadêmicos e iniciativas práticas
energia em jogo, no meio
carbono, etc., adequados quantos
ambiente, em sendo indispensável facilmente verificáveis (por
aos componentes químicos),
exemplo: no Centro de Engenharia
produzir muito, tem que ser
'filtrando' adequadamente os raios
Ambiental em Gainsville, da
perseguida uma eficiência
solares e sendo mecanismo
Universidade da Flórida /
máxima); B- Os referidos atores
duplamente supridor e receptor
UNICAMP-SP; no Projeto Base
mais as religiões, devem buscar
equilibrado, dos elementos
Zero Fazenda Caroá / micro-bacia rapidamente uma eliminação /
químicos mássicos que suportam
MBH das
em conjunto a
Carapuças,
economia geral da
Afogados da
vida no planeta
Ingazeira - PE; no
(carbono, oxigênio,
...O super uso da energia necessária e suficiente à
caso Eliseu Vieira,
etc.); 2- os solos
atual
Carnaíba-PE;
com as associadas
produção e consumo da economia humana mundial,
noutros exemplos
e entrelaçadas
ocasiona presentemente uma super descarga de
Base Zero).
biologicamente:
carbono,
D- O Ministério
águas potáveis
enxofre, etc. na atmosfera do planeta. É uma
Público num
puras,
descarga
movimento e
biodiversidades
global, efetuada por continentes, países, nações,
empenho mínimo
vegetal e animal
famílias, pessoas, etc., em taxas inassimiláveis pelo
mas legítimo de
plenas. Apenas a
metabolismo natural desse ambiente, sabidamente
suas mais
partir dos 0,016%
estabelecido numa duração de bilhões de anos de
substanciais
do último segundo
evolução...
funções
da sexta feira,
institucionais, deve
último dia da
reqüerer do
‘criação' (de fato,
governo estadual e
moderação dos
150 anos atrás), nós 'homo Sapiens'
de
outras
instâncias
como CREA,
já dominando a escrita, começamos desperdícios/consumos
universidades públicas, Clube de
supérfluos-desproporcionais,
a promover: as descargas
Engenharia, etc., uma audiência
quiçá exigindo planejamentos
desproporcionais de CO², o efeito
pública específica da adoção da
familiares reduzindo populações
estufa, o aquecimento global, as
revitalização ambiental / seqüestro
para níveis consensados, etc.; Cmudanças climáticas, os
de carbono, com participação de
Idem, devem buscar rapidamente
desmantelamentos econômicos,
pessoas com contribuições úteis ao
e sem mais delongas, substancial
levando-nos todos à atual situação.
exame e decisões do tema, a
ampliação do seqüestro de
E, com base no artifício da
exemplo do Governador, Tânia
comunicação de Brower, percebe-se carbono pela melhoria da
Bacelar, João Recena, Jaime
condição da fertilidades e
que uma nova construção duraria
Gusmão, Sebastião Barreto
umidade dos solos, água potável
50.000 de vezes o tempo no qual a
Campelo, Sérgio Tavares. Todos
disponível, etc., das várzeas /
atual destruição ocorreu.
discutindo pelo menos a urgência
encostas, terrestres segundo o
Assim, o essencial e urgente a
da medida.
Conceito Base Zero. Uma ação
considerar, cessando o
turbinando principalmente com
desmantelamento, é:
ajuda da própria natureza
A- Sociedades, governos,
*José Artur Padilha
(99,99% da energia em causa
economia em geral, devem
Engenheiro da Sudene e
proporcionada pela natureza), a
perseguir rapidamente, processos
idealizador do Projeto Base Zero
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Posse

Nova diretoria da AMPPE promete avançar
A nova diretoria da Associação do Ministério Público de Pernambuco - AMPPE, que tem como
Presidente o Promotor de Justiça Geraldo Margela Correia, tomou posse no último dia 1º de agosto
de 2008, durante solenidade na Casa de Eventos Villa Ponte D´Uchôa, na Avenida Rui Barbosa bairro das Graças.

Ao assumir a presidência da
AMPPE o Promotor de Justiça Geraldo
Margela Correia homenageou a gestão
anterior e reforçou seu compromisso
de aproximar cada vez mais a AMPPE
das discussões e lutas travadas pela
sociedade organizada. A defesa dos
interesses dos associados e a união de
esforços de todos que fazem o
Ministério Público de Pernambuco
para o fortalecimento da classe,
também foram assuntos destacados
pelo Presidente da AMPPE.
A cerimônia foi bastante prestigiada
pela classe, que lotou o espaço e por
convidados de outros segmentos de
carreiras jurídicas e lideranças de
entidades ligadas ao Ministério
Público de outros Estados. Estiveram
na posse o Presidente da Associação
Nacional dos Membros do Ministério
Público - Conamp, José Carlos
Cosenzo, além do Procurador-geral de
Justiça Paulo Varejão;o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil
Jayme Asfora; o Presidente da
Associação dos Magistrados de

Pernambuco Laiete Jatobá Neto; a
Presidente da Associação do MP da
Bahia Norma Angélica Reis
Cavalcanti; a diretora da Associação
Paulista do Ministério Público Maria
Salete de Miranda; o Procurador
Waldir Bitu Filho, representando o
Procurador-chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho - 6º Região; o
Major Clênio Magalhães,
representante do Comandante Geral
da PM; o vereador de Olinda,
Marcelo Santa Cruz; o Deputado
Estadual Antonio Moraes,
representante da Assembléia
Legislativa de Pernambuco;e
Maurício Albuquerque, membro do
Conselho Nacional do Ministério
Público.
Conamp destaca Pernambuco
Na sua fala, o Presidente da
Conamp enalteceu a "franqueza e
sensibilidade" como Pernambuco,
através do ex-presidente da AMPPE,
Promotor de Justiça Vladimir Acioli
se relacionou com a classe e com as

entidades de todo o Brasil enquanto
esteve à frente da entidade.
"Enxerguei nesta gestão uma
dedicação invejável e uma estimável
colaboração para a consolidação do
projeto de se construir um Ministério
Público em sintonia com os interesses
da sociedade brasileira", afirmou.
Cosenzo disse ainda ter certeza do
êxito da gestão que se inicia, pelo
trabalho que vem sendo desenvolvido
e que "com a união de esforços entre
o institucional e o associativo será
possível avançar muito mais".
O Promotor de Justiça Vladimir
Acioli despediu-se da presidência da
AMPPE citando as várias realizações
de sua gestão e prestou uma
homenagem aos colaboradores que
contribuíram para a concretização das
metas estabelecidas nos últimos dois
anos. Após a leitura do termo de posse
pela Secretária-geral empossada, a
Promotora de Justiça aposentada
Bernadete Aragão, foi dada posse ao
novo Presidente da AMPPE.
07
09
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Presidente reafirma compromissos
CAROS COLEGAS
A vida prega peças por toda parte e
de onde menos se espera alguma
esperança, ela surge esplendorosa
como a do pequeno Mattie (Matthew
Joseph Thaddeus Stepanek), vítima de
miopatia mitocondrial disautônica,
uma distrofia muscular. Ele se
transformou em palestrante e escritor,
tomando como lema de sua vida a
expressão:”Pense gentilmente, fale
gentilmente e viva gentilmente”.
Dentre os muitos textos de sua
experiência de dor e sofrimento , não
poderia deixar de destacar o que segue,
em forma de poesia:
”Precisamos parar.
Apenas parar.
Parar por um momento...
Antes que alguém
Diga ou faça qualquer coisa
Que possa magoar outra pessoa,
Antes que para sempre percamos
As bênçãos das canções
Que brotam em nossos corações.
Precisamos reparar.
Apenas reparar.
Reparar por um momento...
Antes que o futuro escorra
Até as cinzas e a poeira da humildade.
Pare, fique em silêncio e repare...
De tantas maneiras somos iguais.
Nossas diferenças são tesouros únicos.
E agora, vamos orar,
Diferentemente, porém juntos,
Antes que não haja Terra, nem vida,
Nenhuma chance para a paz”.
Mattie faleceu aos 13 anos em 2005.

Queremos agradecer aos colegas a
confiança depositada nas urnas
eleitorais com nossa consagradora
vitória.
Ela mostra o caminho da
responsabilidade com que os prezados
colegas distinguem nossa proposta, ao
tempo em que nos cobram que
busquemos avançar nas conquistas já
alcançadas e aperfeiçoar a gestão que
reconhecem como adequada e vitoriosa
10

no biênio 2006/2008, sob a batuta do
colega José Vladimir da Silva Acioli.
A proposta com a qual nos
posicionamos para a disputa
democrática será esmiuçada em
nosso planejamento estratégico para
o qual, no momento oportuno,
receberá as contribuições dos colegas
para ser construído dentro das
possibilidades reais a fim de guiar os
trabalhos da nova gestão que ora se
inicia para o biênio 2008/2010, uma
gestão coletiva que buscará
assegurar, pelos meios a seu alcance,
prerrogativas e atribuições e
defender adequadamente cada um
dos colegas de ataques à sua
independência funcional e a seus
direitos, de onde quer que partam ou
se armem em seu desfavor.
Conclamamos todos,
Procuradores e Promotores de
Justiça, irmanados em favor do
Ministério Público e da classe
ministerial, a sair da campanha,
descer do palanque e firmar
compromissos de prosseguir nos
trabalhos de redobrada atenção e
enfrentamento político e judicial, se
for o caso, de possíveis e já postas
iniciativas de ataque ao Ministério

Público que atingem frontalmente a
cada um de nós, membros que somos
de uma Instituição aplaudida pelo
povo, onde quer que estejamos e de
uma Associação que está na linha de
frente, com suas coirmãs de todo o
Brasil, em torno da Conamp
(Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público) para desfazer
equívocos e derrotar as propostas de
abater o Ministério Público em sua
luta em favor de uma sociedade
verdadeiramente solidária, mais justa e
mais humana, construtora da
maioridade cidadã e da democracia.
Buscaremos manter as alianças
com outros órgãos de classe e
construir novas, sempre em função dos
propósitos definidos e no interesse
precípuo dos associados de nossa
Amppe.
Haverá o diálogo respeitoso e
honesto, firme, porém, a respeito de
temas que nos pareçam ou sejam
dignos de um enfrentamento, em razão
dos princípios que abraçamos e dos
focos de atuação que entendemos
como necessários ao modelo
associativo.
Enfim, a confiança com que nos
distinguiram os nobres colegas será

Posse

apanágio de nossa luta, com a qual nos
comprometemos a realizar sem
esmorecimentos os programas, projetos
e ações, necessários ao
engrandecimento de nossa associação e
do Ministério Público.
A vida é o que, afinal, se transforma
em nossa luta quotidiana, perseguindose os ideais e os sonhos, sonhados e
vividos, melhor se em luta solidária.
Como diz o poeta, tratando da saga
do Capibaribe e do povo que nele
procura conquistar a vida:
”Espesso,
porque é mais espessa

a vida que se luta
cada dia,
o dia que se adquire
cada dia
(como uma ave
que vai cada segundo
conquistando seu vôo).”

Não podemos esquecer as
preocupações atuais com o
problema, ou conjunto de problemas,
do aquecimento global, contra o qual
temos necessariamente, de tomar
todas as medidas ao alcance e de
obrigação do Ministério Público.
Nossa AMPPE não se exime de atuar
também nesta direção, dentro de suas

possibilidades e em conformidade
com seus associados para projetos
específicos.
Quero ainda homenagear minha
família, minha mulher e minhas filhas
em especial, pelo amor que me
dedicam e pelo esteio familiar com o
qual conto diuturnamente.
Que Deus nos abençoe e seja nosso
guia na caminhada.
Geraldo Margela Correia
Neto, João Cabral de Melo.O Cão sem
Plumas,Editora Alfaguara/Objetiva. São
Paulo, 2007

Os melhores momentos da festa de posse:
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Matéria

Situação orçamentária do Ministério
Público de PE inspira cuidados
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, definiu um parâmetro para gasto com pessoal na União,
nos Estados e Municípios. Os limites estabelecidos determinam a divisão do montante entre as esferas
governamentais, cabendo um percentual de 50% para a União; 60% para os Estados e 60% para os
municípios.
Desse montante, também como
determina a LRF, cabe aos Ministério
Públicos dos Estados um percentual de
2% da receita corrente líquida. Após a
Constituição de 88, com a ampliação
das atribuições dos membros do
Ministério Público e o crescimento do
número de Promotorias, fica cada vez
mais difícil exercer tais demandas com
recursos tão restritos.
O resultado disso pode ser visto no
início do ano quando, segundo admite o
Procurador-Geral de Justiça Paulo
Varejão, a contenção de recursos para
manutenção e investimentos
comprometeu a atuação administrativa,
notadamente no interior do Estado. “As
despesas com desenvolvimento e
capacitação de pessoas, estagiários,
auxílio funeral, material de expediente,
suprimentos de informática,
reaparelhamento de promotorias e
construções e reformas de sedes são as
mais contingenciadas. Contudo, a
questão mais preocupante diz respeito à
limitação imposta pela Lei de
Responsabilidade Fiscal”, comentou.
Para buscar uma solução para o
problema o Procurador-Geral de Justiça
encaminhou consulta ao Tribunal de
Contas do Estados sobre a
possibilidade de exclusão do cômputo
do limite da LRF de algumas verbas
como imposto de renda e pagamento de
aposentados e pensionistas. Procurado
pela assessoria de comunicação da
Associação do Ministério Público de
Pernambuco AMPPE, o Conselheiro
do Tribunal de Contas de Pernambuco e
relator do processo, Valdecir Pascoal,
informou atraves de sua assessoria, que
não iria se posicionar sobre a questão
até o julgmamento do mérito pelo pleno
do TCE.
A assessoria informou ainda que até o
momento não há previsão para que o
julgamento aconteça, pois o processo
12

exercício financeiro acontece a
aferição, por parte da Secretaria da
Fazenda Estadual SEFAZ, do
comportamento das receitas e só
posteriormente é repassada aos
Poderes e Órgãos Autônomos a devida
suplementação orçamentária. Ocorre
que os repasses, em seu maior valor,
são transferidos comumente no 2º
semestre de cada ano, o que dificulta o
desempenho administrativo”, destacou.

não está na pauta das sessões já
agendadas e acrescentou que cinco
Tribunais de Contas do país têm o
entendimento pela possibilidade das
exclusões do cômputo do limite da
Lei de Responsabilidade Fiscal de
algumas verbas, mas que o TCE de
Pernambuco adota normalmente um
posicionamento contrário, a exemplo
da maioria dos Tribunais.
Sem apontar soluções alternativas
para a redução de custos da
Instituição, o Procurador-geral de
Justiça acrescentou que as
dificuldades orçamentárias da
Instituição são, em especial,
concernentes à disponibilidade dos
recursos, considerando que o
orçamento aprovado para o exercício
de 2008 não contemplou na
totalidade as expectativas de
crescimento das receitas estaduais
nem o aumento natural do custeio
ministerial. “Apenas durante o

O PGJ Paulo Varejão frisou que
atualmente os recursos orçamentários
destinados às despesas com pessoal e
encargos sociais disponibilizados ao
MP comportam o pagamento da folha
durante o exercício, incluindo seu
crescimento espontâneo e possíveis
nomeações em pequenos números no
decorrer do exercício, atendendo às
limitações impostas pela LRF. “As
dotações para custeio e investimento
não atendem à demanda institucional
prevista, contudo, estão incluídas no
rol das suplementações aguardadas
para o exercício”, lembrou.
O Procurador-Geral destacou a atenção
dada pelo governo do Estado ao
Mistério Público, que em reunião
realizada no primeiro semestre do ano
antecipou o repasse dos recursos
orçamentários do Ministério Público,
através do Decreto nº 31.637, quando
o MP recebeu R$ 3,5 milhões e a
garantia pela Secretaria da Fazenda de
Pernambuco de mais suplementações,
na ordem de R$ 9,8 milhões. Como
solução para os problemas
orçamentários do Ministério Público
Paulo Varejão apontou a consulta feita
ao TCE como uma medida que poderá
trazer mais folga ao orçamento, mas
que não tem previsão de ser analisada
e muito menos a garantia de
aprovação.

Matéria
Ampliação da demanda
O Código de Organização
Judiciária do Poder Judiciário de
Pernambuco, aprovado no início de
dezembro de 2007 através da Lei
Complementar nº 100, prevê a
criação de Varas, Juizados e Centrais

Jurisdicionais, com a ampliação dos
serviços prestados pelo judiciário
pernambucano. Paulo Varejão
admitiu que essa mudança poderá
gerar ainda mais demanda para o
Ministério Público Estadual. Sobre
essa questão, o Procurador-geral
admitiu, mas destacou que “não

somos obrigados a seguir o Poder
Judiciário, até porque isto nos é
impossível, sobretudo pelo fato do
Judiciário ser contemplado com 6%
da receita corrente líquida do Estado
para gastos com pessoal, enquanto nos
é cabível, apenas 2% da referida
receita”.

O que pensam os Procuradores
O Procurador de
Justiça Antonio Carlos
Cavalcanti vê o aumento
do duodécimo como a
solução para garantir a
vida financeira do
Ministério Público de
Pernambuco. “Viver à
reboque dos aumentos
represados pelo Estado
não leva a nada”, diz.
Outro ponto apontado pelo
Procurador é a aplicação
dos recursos, ressaltando
que é preciso saber
gastar, citando o aluguel
de carros blindados pela
Procuradoria como uma
iniciativa que demonstra
que a instituição não está

aplicando corretamente os
recursos. “A Instituição
gasta mal. Procedimentos
como o desperdício
prejudica mais”. Outra
iniciativa criticada pelo
Procurador foi a liberação
da Procuradoria-geral para
todos os membros do MP
de 2ª Instância de um
aparelho celular com um
crédito de R$ 200. “Dentro
de uma situação de
economia essa iniciativa é
inaceitável. É preciso gerir
os recursos da Instituição,
como se gere a própria
casa”, afirmou.
A mudança do
orçamento é fator

imprescindível para a
solução dos problemas
orçamentários do MP,
segundo o Procurador.
“Precisamos alterar esse
percentual de 2%. Não é
possível gerir mais de 160
comarcas distribuídas nos
municípios, com o mesmo
recurso que dispõe a
ALEPE”. Como solução
interna o Procurador
aponta a necessidade de
se definir uma equipe
para estudar medidas de
redução de custos,
buscando inovar na
administração. Para o
Procurador o atual PGJ

A Constituição de 1988
ampliou as atribuições do
Ministério Público. O
acréscimo desse leque de
responsabilidades fez com
que o Parquet
necessitasse efetivamente
aumentar os seus
quadros, quer quanto a
Promotores de Justiça,
quer quanto a
funcionários para auxiliálos e desempenhar outras
atividades administrativas
.
Tais implementos, sem
qualquer dúvida,
oneraram sobremaneira
os cofres das Instituições,
portanto não se cuidou, de
forma eqüitativa, em
acrescer também, o
percentual de 2% da
receita líquida do Estado
destinado a despesas com
pessoal dos Ministérios

Públicos.
Assim, foram criadas
Promotorias do Meio
Ambiente, Saúde,
Educação, dentre outras
de igual relevo, carecendo,
todas elas, por óbvio, não
somente de membros do
MP, mas também de
profissionais
especializados nessas
áreas, para dar suporte as
demandas processual e
extra-judicial que são de
grande porte.
O Ministério Público de
Pernambuco,
particularmente, não é
exceção à regra, posto que
em quase todos os
Estados da Federação
ocorre o mesmo problema,
ou seja, o percentual
destinado às despesas
com pessoal é insuficiente
às necessidades das

Instituições.
Buscando solucionar o
problema, o ProcuradorGeral de Justiça de
Pernambuco tem se
empenhando junto ao TCE,
mediante consulta, para
que, expurgando verbas
onerosas ao Parquet, seja
reduzido o percentual que
atinge, hoje, quase o limite
prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal,
que é de 2% da Receita
Liquida do Estado .
O Governador do
Estado mostra-se sensível
ao problema financeiro do
Ministério Público de
Pernambuco e tem, na
medida da realidade
financeira do Estado,
socorrido a nossa
Instituição. Por oportuno,
diga-se de passagem, não
bastam os repasses dos

não está mostrando força
política junto ao Executivo,
“porque a instituição está
em queda livre junto à
população”.
Antonio Carlos Cavalcanti
Procurador de Justiça

duodécimos, mas uma
política em nível nacional
para que o percentual de
2%, como já enfatizado, seja
acrescido para dar suporte
às metas a que se propõem
os Ministérios Públicos,
dando cumprimento,
inclusive, ao que determina,
no que lhes pertine, a nossa
Carta Magna.
Itabira de Brito Filho
Sub-procurador Geral de
Justiça
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A união e a força associativa no
Brasil com a criação da Jusprev
A JUSPREV é a Previdência Associativa do Ministério
Público e da Justiça Brasileira lançada oficialmente em 06
de dezembro de 2007, a qual traz consigo a chancela da
maior união formal de Associações de carreiras jurídicas
públicas do Brasil, na defesa do interesse comum de seus
associados, familiares e do desenvolvimento nacional.
Essa tem por objetivo a
administração e a execução de planos
de benefícios de natureza
previdenciária, sem aporte de recursos
públicos e sem fins lucrativos. É a
primeira Previdência Associativa de
Membros e Servidores da
Administração Direta do Brasil e que,
sem dúvida, trará consigo a marca do
poder corporativo e do investimento no
capitalismo social.
Trata-se emblematicamente de uma
grande idéia já consolidada, que
fortalece a simbiose entre as
Associações de Classe e reforça o
vínculo dessas com seus associados,
criando atrativo para novas adesões de
associados e familiares, oferecendolhes um plano adequado ao perfil da
classe, com a marca da segurança e
credibilidade de um plano coadministrado por representantes das
Associações.
A Previdência Associativa é uma
criação que interfere no cenário macroeconômico, enquanto processo de
construção social, em face à chegada
de novos atores institucionais,
legitimados como embriões do novo
capitalismo institucional ou
capitalismo social, com olhos curiosos
e perfil de investidor hábil, capaz de
enxergar de forma diferenciada o
mercado de capitais, e valorizar as
bases que permitam efetivamente
promover o desenvolvimento nacional
e garantir o princípio da dignidade da
pessoa humana, buscando melhores
condições de vida digna para todos os
participantes que aderirem ao plano ou
instituírem a renda educacional para
beneficiários carentes. Eis aí a
construção da rede de saberes que
permeia o diálogo entre direitos
14
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humanos e desenvolvimento e que
semeia a educação de qualidade para
todos como vetor de cidadania plena.
A Previdência Associativa é um
dos segmentos da Previdência
Complementar, que no Brasil teve
início em 2004, cuja designação tem
sido consagrada para “nomear um
segmento dos planos de previdência
privada operados por fundo de
pensão”[1]. A diferença entre os
planos de benefícios tradicionais e os
planos de benefícios associativos é
que estes últimos dispensam a figura
do patrocinador, e amparam-se na
figura das instituidoras que são as
Associações. A poupança de longo
prazo com o direito de receber uma
renda ou uma “pensão” é uma
riqueza individual de alto valor
agregado que reflete no âmbito
familiar, e esta cultura deve ser
incentivada pelas Associações.
A JUSPREV é uma Entidade
Fechada de Previdência
Complementar, fundação sem
finalidades lucrativas. Desta forma,
os ganhos líquidos dos investimentos
dos recursos dos participantes de
planos de previdência são repassados
integralmente para a reserva de
poupança individual, sem que haja
solidariedade, sequer, nas hipóteses
de risco (morte e invalidez, porque
contratada empresa seguradora),
sendo o ingresso no plano facultativo.
O objetivo deste trabalho é o de
situar a previdência associativa no
contexto do sistema previdenciário
brasileiro, e tecer comentários sobre
o modelo de gestão da JUSPREV e
outras vantagens que ela oferece aos
associados.
A Constituição Federal de 1988

A Promotora de Justiça Maria
Tereza Uille é Presidente do Jusprev

criou uma série de direitos
previdenciários sem, contudo, indicar a
fonte de custeio, o que gerou déficit no
sistema. Gradativamente a legislação
foi sendo aprimorada, ao longo dos
anos, com intuito de buscar um
equilíbrio atuarial entre receitas e
despesas.
O Sistema Previdenciário no Brasil está
estruturado em três regimes:
a) regime geral da previdência social
(art. 201 C.F.);
b) regime de previdência dos servidores
públicos (art. 40 C.F.);
c) regime de previdência complementar
ou regime de previdência privada
(origem - art. 202 da C.F.);
Os dois primeiros regimes referemse à previdência pública (oficial, básica
e obrigatória). Como destaca Artur
Bragança de Vasconcellos Weintraub, o
Regime Geral de Previdência Social
tem por base um plano de benefício
definido, regrado pela repartição
simples. No regime de repartição
simples, quem trabalha paga pelos
benefícios de quem já está aposentado.
Esta é a chamada “solidariedade
intergerações” [2], o que não ocorre na
previdência associativa, pois não há
este tipo de solidariedade, é um sistema
de capitalização.
O regime de previdência dos
servidores públicos - no qual estão
inseridos os integrantes de carreiras
jurídicas públicas e potenciais
participantes da JUSPREV, desde a
Constituição Federal de 1988 vem
apresentando um cenário de profundas
mudanças e instabilidade.
O exemplo disto são as sucessivas
Emendas Constitucionais n.º 20/98,
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41/03 e 47/05 e que alteram as regras
alusivas ao tempo de serviço, ao tempo
de contribuição, à idade mínima, à
integralidade dos proventos e pensões,
à paridade, dentre outras [3].
A instabilidade do cenário em
relação ao regime de previdência dos
servidores públicos nos faz sempre
insistir na prevalência dos direitos
adquiridos. Contudo não há como
fechar os olhos para a necessidade de
buscar novas alternativas, sobretudo,
em face do disposto no artigo 40, inciso
I, da Constituição Federal (proventos
proporcionais ao tempo de contribuição
em hipóteses de acidente de trânsito
não decorrente de acidente em serviço),
no limite imposto pela lei n.º 10.887 de
2004 (impacta na integralidade e na
paridade), na elevada contribuição
tributária, e cuja tendência é piorar para
a geração futura de nossos filhos.
O terceiro regime, que é o que nos
interessa para fins de previdência
associativa, é o regime de previdência
complementar, também conhecido
como regime de previdência privada,
por força da dicção constitucional
prevista no artigo 202 da Constituição
Federal, que preceitua:
“o regime de previdência privada,
de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao
regime de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei
complementar”.
A previdência complementar no
Brasil, num contexto histórico, pode ser
analisada em três fases. Antes de 1977,
durante a vigência da lei nº 6.435/77 e a
partir da Emenda Constitucional n.º
20/98.
Antes da lei n.º 6.435/77, não havia
uma sistematização legislativa que
organizasse as entidades privadas de
previdência, as quais ora se submetiam
ao Código Civil, ora se submetiam à
outras normas comerciais ou de seguro
privado.
A Lei n.º 6.435, de 15 de julho de
1977, inaugurou a segunda fase
histórica da previdência complementar

no Brasil, ao disciplinar sobre os
fundos de pensão enquanto entidades
captadoras de poupança popular.
A terceira fase da previdência
complementar fechada surgiu em
1998, mais de 30 anos após a referida
lei que regulamentou os fundos de
pensão, com o advento da Emenda
Constitucional n.º 20/98. Em
decorrência da referida emenda,
coexistem hoje três regimes de
previdência complementar, que
visam permitir uma continuidade no
padrão de vida da pessoa,
complementando ou não uma
aposentadoria oficial e que marcam
uma fase de modernização na
legislação que regulamenta a matéria,
inclusive no que tange a
responsabilidade civil, administrativa
e criminal dos administradores e
gestores, de modo a dar maior
confiabilidade no sistema.
São eles:
a) o regime de previdência
complementar, privado e facultativo,
operado por entidades fechadas de
previdência complementar (ex:
“fundos de pensão” e previdência
associativa em cujo segmento está
inserido a JUSPREV) ou por
entidades abertas de previdência
complementar (ex: PGBL oferecido
nos Bancos a qualquer pessoa e com
fins lucrativos). Decorre do artigo
202 da C.F. e da Lei Complementar
n.º 109/01.
b) o regime de previdência
complementar que, em um dos pólos
da relação figura a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios,
inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou
indiretamente, enquanto
patrocinadores de entidades fechadas
de previdência complementar, e suas
respectivas entidades fechadas, a que
se referem o artigo 202, parágrafos 3º
a 6º da Constituição Federal e o
disposto na Lei Complementar n.º
108/01.
c) o regime de previdência
complementar do servidor público,
previsto no artigo 40, parágrafos 14 a

16 da Constituição Federal, observado
o disposto no artigo 202 da
Constituição Federal.
Portanto, a Emenda Constitucional
n.º 20 de 15 de dezembro de 1998
trouxe um novo cenário, mudando o
Sistema Previdenciário.
É preciso que se visualize aqui um
recorte profundo e a aprovação
constitucional de dois grandes
caminhos a serem descortinados,
naquilo que aqui nos interessa.
Trata-se da criação de duas espécies
diferentes de previdência
complementar: a previdência
complementar do servidor público,
gerida pelo Estado, e, a previdência
associativa criada e administrada com
o apoio direto das Associações, com a
gestão terceirizada e sem qualquer
ingerência do Poder Público na
destinação dos recursos, esta que tem
como público alvo, não apenas os
agentes políticos, mas também os seus
familiares.
A primeira, conhecida como
previdência complementar oficial do
servidor público, trata da possibilidade
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios instituírem
regime de previdência complementar
para os seus respectivos servidores,
podendo fixar por lei, um limite
máximo para o valor das
aposentadorias e pensões. A
implementação depende da aprovação
de projeto que tramita no Congresso
Nacional, o qual tem recebido fortes
críticas e demanda uma séria e
aprofundada discussão, uma vez que
refletirá em especial nos servidores
que futuramente vierem a ingressar no
serviço público. As novas regras no
tocante ao teto máximo, se aprovadas,
não se aplicam aos atuais servidores,
salvo se este quiser exercer o direito de
opção (CF, art. 40, parágrafos 14, 15 e
16).
A segunda, que é a que nos
interessa abordar com maior
profundidade, é a possibilidade
constitucional de criação da
previdência associativa. A Emenda
Constitucional n.º 20/98 foi o marco
constitucional que modificou o sistema
15
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de previdência social e o divisor
de águas que permitiu a criação
do regime de previdência privada
na modalidade de previdência
associativa, remetendo à lei
complementar dispor a respeito.
Decorridos pouco mais de dois
anos da referida emenda, entrou
em vigor a Lei Complementar n.º
109, de 29 de maio de 2001, que
trata do Regime de Previdência
Complementar.
A Lei Complementar n.º
109/01 também é um marco
legislativo muito importante no
quadro evolutivo do regime de
previdência complementar.
Notabiliza-se, dentre outras, pelas
seguintes características: a)
alterou a sistemática anterior e
revogou a Lei n.º 6.435, de 15 de
julho de 1977; b) fixou que o
regime de previdência
complementar é operado por
entidades de previdência
complementar que têm por
objetivo principal instituir e
executar planos de benefícios de
caráter previdenciário; c) elencou
os objetivos da ação do Estado;
d) manteve a classificação das
entidades de previdência complementar
em fechadas e abertas e aprimorou as
regras; e) fixou normas para os Planos
de Benefícios de entidades fechadas e
abertas; f) definiu quem pode ter acesso
às entidades e quais as normas
principais a serem seguidas; g) dispôs
sobre a fiscalização, a intervenção, a
liquidação extrajudicial e o regime
disciplinar.
A Previdência Associativa, portanto,
teve seu primeiro marco regulatório de
abertura com a Emenda Constitucional
n.º 20/98 e foi através da Lei
Complementar n.º 109/01 que se
estabeleceu a possibilidade de criação
de uma entidade, em forma de
fundação, sem fins lucrativos, pelas
pessoas jurídicas de caráter
profissional, classista ou setorial,
denominadas instituidoras (art. 31,
inciso II, L.C. 109/01).
I A Lei Complementar n.º109 em
2001 permitiu expressamente a criação
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no parágrafo único do artigo 2º
estabelece:

...A JUSPREV é uma
Entidade Fechada de
Previdência
Complementar, fundação
sem finalidades lucrativas.
Desta forma, os ganhos
líquidos dos investimentos
dos recursos dos
participantes de planos de
previdência são
repassados integralmente
para a reserva de
poupança individual, sem
que haja solidariedade,
sequer, nas hipóteses de
risco (morte e invalidez,
porque contratada
empresa seguradora),
sendo o ingresso no plano
facultativo...

da previdência associativa, mas a
matéria precisava ainda ser objeto de
normatização (art. 5º, L.C. 109/01).
Sobreveio então a normatização da
matéria através do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar
(Decreto n.º 4.678), órgão colegiado
integrante da estrutura básica do
Ministério da Previdência Social, ao
qual cabe exercer as competências de
regulação, normatização e
coordenação das atividades das
entidades fechadas de previdência
complementar.
O Conselho de Gestão da
Previdência Complementar, integrado
por oito Membros, e presidido pelo
Ministro de Estado da Previdência
Social, passou a editar várias
resoluções a respeito da previdência
complementar, dentre as quais a
Resolução n.º 12, de 17.09.2002, que

“Poderão ser instituidores:
I os conselhos profissionais e
entidades de classe nos quais seja
necessário o registro para o
exercício da profissão;
II os sindicatos, as centrais
sindicais e as respectivas
federações e confederações;
III as cooperativas que
congreguem membros de
categorias ou classes de profissões
regulamentadas;
IV as associações profissionais,
legalmente constituídas;
V outras pessoas jurídicas de
caráter profissional, classista ou
setorial, não previstas nos incisos
anteriores, desde que autorizadas
pelo órgão fiscalizador;”
A previdência associativa,
portanto, passou a ser uma
realidade concreta, capaz de
apresentar um crescimento
surpreendente no cenário que até
então se verificava no País. Em
2004, a Secretaria de Previdência
Complementar, responsável pela
autorização de funcionamento,
fiscalização e normatização passou a
acompanhar o início dos primeiros
planos de previdência criados no Brasil,
através de sindicatos, entidades
associativas, cooperativas e conselhos
de profissionais liberais.
A previdência associativa teve seu
primeiro fundo instituído em 2004. Nos
últimos três anos, mais de 200
entidades se uniram e formaram planos
de previdência associativa. Como
exemplos da expansão dos planos de
previdência associativa podem ser
citados os instituídos pela Ordem dos
Advogados em vários Estados (OAB's
Seccionais de MG, SC, SP, PR), em
especial a Associação dos Advogados
de São Paulo, que atingiu cerca de 5
mil advogados em menos de um ano de
formação, o da Fecomércio Federação
do Comércio do Estado de São Paulo,
Associação Comercial do Paraná, Força
Sindical, e a Unicred Central de Santa
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Catarina.
Em 14 de maio de 2007 foi
realizado o 1º Encontro Nacional de
Previdência Associativa em São Paulo.
O presidente da Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp) confirmou
durante sua apresentação, a tendência
de crescimento dos planos de
previdência associativa. “Uma pesquisa
realizada pela Abrapp, com os dez
maiores sindicatos e dez órgãos de
classe do Brasil, constatou o potencial
de 4 milhões de novos associados”,
disse Fernando Pimentel de Melo,
conforme notícia veiculada em boletim
informativo da entidade.
Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2007, a
convite da Associação Paranaense do
Ministério Público, Associações do
Ministério Público, da
Magistratura, dos Procuradores do
Estado e das Cooperativas de
Crédito se reuniram em
Florianópolis para discutir o
projeto de criação de uma entidade
nacional de previdência
complementar para carreiras
jurídicas públicas. Nos dias 25 e
26 de janeiro as Associações
interessadas voltaram a se reunir
para aprofundar as discussões com
especialistas da área, sobre o
Estatuto e Regulamento. Em 26 de
fevereiro foi realizada reunião em
Natal, para facilitar
geograficamente a discussão do
tema com Associações de classe
do Norte e Nordeste. Finalmente,
nos dias 26 e 27 de março de 2007,
Presidentes de várias Associações
de Classe de reuniram em Curitiba
e deliberaram pela criação da
JUSPREV, cujo Encontro contou
com a presença do então
Secretário de Previdência
Complementar Leonardo Paixão.
Assim, dezenove Associações de
Classe de âmbito nacional,
regional e estadual se uniram em
torno do propósito de oferecer aos
seus membros e familiares, através
de entidade própria, uma
previdência segura, de baixos
custos e rentabilidade diferenciada

e criaram a JUSPREV. Fixaram o
prazo de seis meses para que outras
Associações pudessem aderir nas
mesmas condições que as
Associações Instituidoras
Fundadoras.
O Estatuto da JUSPREV e o
Regulamento do PLANJUS, foram
aprovados e sancionados pela
Secretaria de Previdência
Complementar, através das Portarias
n.º 1.416, publicada no D.O.U. de
15/08/2007 e n.º 1.885, publicada no
D.O.U. em 19/11/2007. Após,
ocorreram três pré-lançamentos
nacionais para marcar o início de
publicização da criação da entidade,
realizados em setembro durante o
Encontro Nacional dos Juízes

...A instabilidade do
cenário em relação ao
regime de previdência dos
servidores públicos nos faz
sempre insistir na
prevalência dos direitos
adquiridos. Contudo não há
como fechar os olhos para
a necessidade de buscar
novas alternativas,
sobretudo, em face do
disposto no artigo 40,
inciso I, da Constituição
Federal (proventos
proporcionais ao tempo de
contribuição em hipóteses
de acidente de trânsito não
decorrente de acidente em
serviço), no limite imposto
pela lei n.º 10.887 de 2004
(impacta na integralidade e
na paridade), na elevada
contribuição tributária, e
cuja tendência é piorar
para a geração futura de
nossos filhos...

Estaduais (ENAJE) e o Congresso
Nacional do Ministério Público e em
outubro durante o Congresso Nacional
dos Procuradores do Estado, foi a vez
do lançamento oficial da entidade no
dia 6 de dezembro de 2007, em
Brasília, no Salão do Hotel Blue Tree
Park. Decorridos os seis meses para
que outras Associações de Classe
pudessem aderir a JUSPREV, o
resultado foi surpreendente. Além das
dezenove, mais vinte e seis
Associações de Classe aderiram a
JUSPREV, totalizando assim, em
menos de um ano, quarenta e cinco
Associações Instituidoras Fundadoras,
o que demonstra em primeiro lugar a
união e a força associativa, a confiança
no projeto, a credibilidade nos órgãos
representativos e a responsabilidade
perante os associados [4]. Novas
adesões estão sendo esperadas, e
a tendência da JUSPREV é a de
expansão rápida.
Desta forma, foi vencida a
primeira etapa, de natureza
política, jurídica e técnica, para
que os dirigentes Associativos
discutissem e se convencessem
que o modelo escolhido era o
mais adequado e seguro.
A segunda etapa terá início a
partir de abril de 2008, quando
será realizada reunião em
Brasília, com os Presidentes das
quarenta e cinco Associações de
Classe, para discutir a
implantação gradativa do plano
de vendas a nível nacional.
Cabe agora tecer alguns
aspectos legais sobre a
estruturação da entidade de
previdência associativa
JUSPREV, do plano de gestão
do fundo de pensão e da
responsabilidade dos dirigentes.
A JUSPREV, de acordo com
a legislação vigente, está
estruturada na forma
preconizada por seu Estatuto e
deverá terceirizar a gestão dos
recursos garantidores do plano
de benefícios, mediante a
contratação de instituição
especializada a funcionar pelo
17
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Banco Central do Brasil ou órgão
equivalente (art. 31, parágrafo 2º,
inciso I, da L.C. 109/01).
Cabe aos órgãos colegiados da
JUSPREV definir qual será a política
de investimentos da entidade e quem
serão os gestores do ativo e do passivo,
sendo vedado à entidade o exercício da
gestão dos recursos previdenciários.
A política de investimentos não é
livre, está sujeita aos critérios e normas
fixados em lei e em resoluções dos
órgãos competentes. Nos termos do
artigo 9º, parágrafo 1º da Lei
Complementar n.º 109/01, a aplicação
dos recursos será feita conforme
diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
O Conselho Monetário Nacional
através da Resolução n.º 3.456, de 1º
de junho de 2007 dispôs sobre as
diretrizes de aplicação dos recursos
garantidores dos planos de benefícios
administrados pelas entidades fechadas
de previdência complementar.
A Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da
Previdência Social, o Banco Central do
Brasil e a Comissão de Valores
Mobiliários, nas suas respectivas áreas
de competência, também poderão
adotar medidas e baixar normas
necessárias à execução do disposto na
Resolução n.º 3.456. O Conselho de
Gestão da Previdência Complementar
poderá ainda estabelecer diretrizes aos
administradores da entidade fechada de
previdência complementar.
Os recursos garantidores dos planos
de benefícios devem ser alocados, de
acordo com a política definida pela
entidade, em quaisquer dos seguintes
segmentos de aplicação:
I. segmento de renda fixa;
II. segmento de renda variável;
III. segmento de imóveis;
IV. segmento de empréstimos e
financiamentos;
No segmento de renda fixa, os
investimentos segundo o
correspondente risco de crédito devem
ser classificados nas seguintes
carteiras: carteira de renda fixa com
18

...nos dias 26 e 27 de
março de 2007,
Presidentes de várias
Associações de Classe
de reuniram em Curitiba
e deliberaram pela
criação da JUSPREV,
cujo Encontro contou
...com a presença do
então Secretário de
Previdência
Complementar Leonardo
Paixão.
Assim, dezenove
Associações de Classe
de âmbito nacional,
regional e estadual se
uniram em torno do
propósito de oferecer aos
seus membros e
familiares, através de
entidade própria, uma
previdência segura, de
baixos custos e
rentabilidade diferenciada
e criaram a JUSPREV...

baixo risco de crédito ou carteira de
renda fixa com médio e alto risco de
crédito. Incluem-se na carteira de
renda fixa com baixo risco de crédito
os títulos de emissão do Tesouro
Nacional, dentre outros elencados no
artigo 9º do anexo à Resolução n.º
3456.
No segmento de renda variável os
investimentos devem ser
classificados nas seguintes carteiras:
carteira de ações em mercado;
carteira de participações, ou carteira
de renda variável.
No segmento de imóveis os
investimentos devem ser

classificados em: carteira de
desenvolvimento; carteira de aluguéis
e renda; carteira de fundos
imobiliários, ou; carteira de outros
investimentos imobiliários.
No segmento de empréstimos e
financiamentos os investimentos
devem ser classificados nas seguintes
carteiras: carteira de empréstimo a
participantes e assistidos ou carteira
de financiamentos imobiliários a
participantes e assistidos.
Os recursos aplicados nas carteiras
de qualquer um dos quatro segmentos
estão sujeitos a critérios e percentuais
máximos previamente estabelecidos
no anexo à Resolução n.º 3.456, não
existindo liberalidade da entidade
para definir estes percentuais.
Cabe à entidade JUSPREV definir
sua própria “política de
investimentos”, de acordo com os
critérios legais e regulamentares, e
este é o documento mais importante
para nortear os atos de administração
e execução dos planos de benefícios
previdenciários. A política de
investimentos deve contemplar: a)
onde serão alocados os recursos
dentre os quatro segmentos já
mencionados e quais os limites; b) os
critérios para a contratação de
pessoas jurídicas, que devem ser
autorizadas ou credenciadas nos
termos da lei para o exercício
profissional de administração de
carteiras; c) a avaliação do cenário
macroeconômico de curto, médio e
longo prazos; d) outros requisitos
previstos no artigo 6º, parágrafo 1º e
incisos do regulamento anexo à
Resolução n.º 3.456.
A JUSPREV possui um Estatuto,
que é o principal instrumento que lhe
dá existência e vida. O Estatuto foi
aprovado de acordo com o conteúdo
mínimo previsto na Resolução n.º 08,
de 19.02.2004, da CGPC. No tocante
a estrutura organizacional a
JUSPREV possui quatro órgãos
estatutários: I Colégio de
Instituidoras; II Conselho
Deliberativo; III Diretoria Executiva;
IV Conselho Fiscal.
Quanto à elaboração da política de
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investimentos da entidade, que é a
esfera decisória de maior importância,
pois é o eixo estrutural que deve ser
discutido, aprovado e cumprido
rigorosamente por todos os órgãos e
que serve de garantia para os
participantes e futuros beneficiários, a
competência dos órgãos está distribuída
da seguinte forma:
i) Cabe à Diretoria Executiva da
entidade, que é composta por três
membros, escolhidos pelo Conselho
Deliberativo, submeter a este órgão
colegiado a “política de investimentos e
as diretrizes básicas para aplicação dos
ativos da entidade, bem como a relação
das instituições financeiras para sua
gestão” (artigo 44, inciso V, do Estatuto
da JUSPREV).
ii) Cabe ao Conselho Deliberativo,
que é o órgão máximo de deliberação
colegiada, definir a política de
investimentos e as diretrizes de
aplicação de recursos, bem como a
relação das instituições financeiras
credenciadas para a sua gestão (artigo
38, inciso V, do Estatuto da JUSPREV).
iii) Cabe ao Colégio de
Instituidoras, integrado pelo Presidente
de cada Associação Instituidora da
JUSPREV acompanhar as avaliações
financeiras e atuariais dos Planos de
Benefícios Previdenciários (artigo 29,
inciso III do Estatuto da JUSPREV).
iv) Cabe ao Conselho Fiscal,
integrado por três Conselheiros
efetivos, com os respectivos suplentes,
avaliar a aderência da gestão de
recursos pela direção da entidade à
regulamentação em vigor e à política de
investimentos, de acordo com critérios
estabelecidos pelo Conselho de Gestão
da Previdência Complementar (art. 62
do anexo à Resolução n.º 3.456).
A política de investimentos e o
regulamento do fundo estarão
disponíveis aos participantes do plano.
No caso da JUSPREV a política de
investimentos é conservadora e está
centrada na criação de um fundo, pelo
Credit Suisse Hedging - Griffo (CSHG)
no segmento de renda fixa, com baixo
risco de crédito e rentabilidade
competitiva no mercado.
Qualquer mudança futura na política

de investimentos, que permita
diversificação em outras carteiras,
passará pela discussão e aprovação
dos órgãos estatutários da entidade,
seguindo rigorosamente os limites
estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional e outros órgãos
oficiais competentes, após prévia
análise de pessoa jurídica
especializada na prestação de
serviços de consultoria, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários.
A JUSPREV legalmente está
impedida de ser a gestora dos ativos
do fundo previdenciário. Deve
designar administrador estatutário
tecnicamente qualificado,
responsável civil, criminal e
administrativamente, pela gestão,

...A JUSPREV
legalmente está impedida
de ser a gestora dos
ativos do fundo
previdenciário. Deve
designar administrador
estatutário tecnicamente
qualificado, responsável
civil, criminal e
administrativamente, pela
gestão, alocação,
supervisão, controle de
risco e acompanhamento
dos recursos garantidores
de seus planos de
benefícios, bem como
pela prestação de
informações relativas à
aplicação dos mesmos. A
Gestão e a Administração
do Ativo serão feitas pela
Credit Suisse Hedging Griffo (CSHG)...

alocação, supervisão, controle de risco
e acompanhamento dos recursos
garantidores de seus planos de
benefícios, bem como pela prestação
de informações relativas à aplicação
dos mesmos. A Gestão e a
Administração do Ativo serão feitas
pela Credit Suisse Hedging - Griffo
(CSHG).
A JUSPREV deve manter
contratada uma ou mais pessoas
jurídicas registradas na Comissão de
Valores Mobiliários para o exercício da
atividade de custódia de valores
mobiliários, para atuar como agente
custodiante e responsável pelos fluxos
de pagamentos e recebimentos
relativos às operações realizadas nos
âmbitos dos segmentos de renda fixa e
de renda variável. As funções do gestor
e do custodiante devem ser segregadas
e não podem recair sobre a mesma
pessoa jurídica, por força do que
dispõe o artigo 61 do anexo à
Resolução n.º 3.456. Neste caso, a
custódia ficará com o Banco Itaú ou
Banco Bradesco, que estão entre os
maiores custodiantes do mercado. O
recebimento das contribuições dos
participantes será feito através de conta
centralizada no Banco do Brasil.
A JUSPREV deve incumbir a
pessoa jurídica registrada na Comissão
de Valores Mobiliários à prestação do
serviço de auditoria independente, da
avaliação da pertinência dos
procedimentos técnicos, operacionais e
de controle de seus investimentos.
Neste caso, a escolha recaiu sobre a
empresa DATA A, especializada e
conceituada nesta área.
Quanto ao Plano de Benefícios, a
JUSPREV criou o PLANJUS, que é o
Plano de Benefícios Previdenciários,
na modalidade de contribuição
definida. A inscrição do participante no
plano é facultativa e será feita
mediante o preenchimento e assinatura
de formulário próprio. Só poderão
inscrever-se como participantes os
associados ou membros das
associações instituidoras.
A JUSPREV é obrigada a oferecer
exclusivamente planos na modalidade
de contribuição definida. O
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participante sabe com quanto vai
contribuir e tem uma simulação de
cálculo de quanto irá receber no
futuro, de acordo com o valor, a
rentabilidade e o tempo de
contribuição. Não existe
solidariedade no plano, ou seja, um
participante não paga a conta do
outro, cada um receberá de acordo
com a sua contribuição, deduzidas
as taxas de administração e gestão.
Desta forma o risco para o plano é
zero (art. 31, parágrafo 2º, inciso II,
da L.C. 109/01) e os riscos nos
casos de invalidez e morte serão
suportados pela Seguradora já
contratada, que é a Mongeral.
A JUSPREV também é obrigada
legalmente a separar totalmente os
recursos garantidores das reservas
técnicas e provisões do fundo de
previdência do patrimônio das
Associações Instituidoras, do
patrimônio da entidade e do
patrimônio do gestor dos recursos,
que é a instituição especializada na
gestão de ativos (art. 31, parágrafo
3º L.C. 109/01). Ou seja, os
recursos do plano previdenciário
são absolutamente reservados e não
se confundem com o patrimônio das
instituidoras e dos gestores.
A modernização da legislação
foi positiva no sentido de
estabelecer limites rígidos de
responsabilidades administrativas,
civis e criminais aos dirigentes de
entidades fechadas de previdência
complementar. Compete à União
fiscalizar as operações de
previdência privada, e o faz através
da Secretaria de Previdência
Complementar no que tange a
fiscalização, e, por intermédio do
Conselho de Gestão da Previdência
Complementar para a tarefa de
regulação.
Como destaca Enéas Virgílio
Saldanha Bayão ao abordar o tema
responsabilidade civil,
administrativa e criminal dos
dirigentes de EFPC[5], “em sintonia
com os objetivos do Estado (LC,
art. 109/01, art. 3º), na fiscalização
e proteção dos interesses dos
20

...Quanto ao Plano
de Benefícios, a
JUSPREV criou o
PLANJUS, que é o
Plano de Benefícios
Previdenciários, na
modalidade de
contribuição definida. A
inscrição do
participante no plano é
facultativa e será feita
mediante o
preenchimento e
assinatura de
formulário próprio. Só
poderão inscrever-se
como participantes os
associados ou
membros das
associações
instituidoras...

participantes e assistidos, está
condensado na nova legislação um
rígido regime disciplinar, disposto
nos arts. 63 a 67 da citada norma”. O
Decreto n.º 4.292, de 30.12.2003,
veio regulamentar a referida lei,
dispondo sobre o processo
administrativo disciplinar. No âmbito
penal é aplicável o Código Penal, a
legislação extravagante e a Lei n.º
7.492/86.
O Plano de Benefícios PLANJUS
oferecido pela JUSPREV contempla
em seu regulamento, sinteticamente,
quatro modalidades: a) renda mensal
programada; b) renda por invalidez;
c) renda por morte; d) renda
educacional.
Os planos de benefícios atenderão

a padrões mínimos fixados pelo órgão
regulador e fiscalizador, com o
objetivo de assegurar transparência,
solvência, liquidez e equilíbrio
econômico-financeiro atuarial. As
vantagens estão nos custos de gestão
e rentabilidade do plano se
comparado a outros planos de
previdência privada aberta
disponíveis no mercado. Importante
ressaltar que é admitida a
portabilidade (CGPC 06, de 2003)
daqueles que já possuem planos
contratados em bancos e o resgate.
A quem interessa contratar o
PLANJUS? A todos os ativos e
inativos, como forma de poupança de
longo prazo, bem como, e em
especial, para deduzir do imposto de
renda os valores pagos para a
previdência complementar. Aos que
ingressaram na carreira depois da
Emenda Constitucional n.º 41/03, por
força do disposto na Lei n.º
10.887/04. Aos que se preocupam
com a redução do valor da pensão
(Lei n.º 10.887/04). Aos que se
preocupam com acidente de trânsito
não decorrente do serviço, cujos
proventos oficiais são proporcionais
ao tempo de serviço (art. 40, inciso I).
Aos que pretendem garantir uma
renda para os filhos, netos,
companheiros, etc. Aos que queiram
ajudar uma criança (com vínculo
afetivo ou carente), contratando a
renda educacional para que ela possa
resgatar o benefício para custear as
despesas universitárias, e, desta
forma, exercitar a fraternidade
humana e contribuir para a efetivação
do princípio da dignidade da pessoa
humana e da melhor qualidade de
vida para todos.
Onde mais reside a força
associativa, para além da união entre
as carreiras jurídicas diversas e a
prestação de serviço previdenciário
confiável aos seus associados? Na
possibilidade de contribuir para o
desenvolvimento nacional, com a
formação de poupança de longo
prazo, capaz de impactar
positivamente no mercado, gerar
emprego e melhorar distribuição de
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renda.
Ao abordar esse tema sob o título
“A Previdência Social e o
Capitalismo Social”, o ex-Secretário
Nacional de Previdência
Complementar Leonardo André
Paixão, o faz com profundidade e
muita clareza.
Introduzindo a matéria, trata da
expansão da previdência
complementar principalmente em
razão do aumento da expectativa de
vida e a insegurança com a taxa de
reposição da previdência pública,
destacando o ambiente favorável
para o crescimento da previdência
complementar, em razão do cenário
macroeconômico, do ambiente
regulatório adequado, da eficiência
na atuação do Estado e das ações dos
fundos de pensão.
Expõe ainda as quatro grandes
linhas de expansão da previdência
complementar: a) grandes empresas;
b) fundos de pensão
multipatrocinados; c) servidores
públicos; d) previdência associativa
visualizando esta quarta vertente
como aquela que trará o impacto
mais significativo, um ciclo vigoroso
de expansão. De 2004 a 2007 foram
criados mais de 30 planos, reunindo
participantes de grupos formadores
de opinião, dentre os quais,
advogados, médicos, engenheiros e
integrantes de carreiras jurídicas
públicas.
Aponta as conseqüências do
crescimento da previdência
complementar, rumo ao capitalismo
social, sinalizando as conseqüências
econômicas, sociais, culturais,
políticas e os futuros desafios.
Um dos aspectos desse trabalho
que chama a atenção é a abertura de
uma discussão política densa, para
um “bem vindo sopro de
empreendedorismo e apreço pela
livre iniciativa que poderá ensejar
uma discussão sobre o papel do
Estado posta em novos termos.
Quem sabe, para além do Estado
ausente e do Estado paternalista,
ganhe força a defesa do Estado
eficiente”.

A discussão passa pelo modelo de
Estado e também pela revisão de
conceitos sobre socialismo e
capitalismo: “socialismo fundos de
pensão” (Drucker), “capitalismo
social (Leonardo Paixão)”,
“sociocapitalismo” de Paulo Rabello
de Castro, e sobre onde situar a
propriedade dos meios de produção
pelos trabalhadores, em face dos
investimentos via fundos de pensão:
“o poder corporativo costumava ser
detido por ricos e magnatas ou pelo
Estado. Em alguns lugares, este ainda
é o cenário. Mas na América do
Norte, na Europa, no Japão e
crescentemente em outras partes do
mundo, os proprietários das
corporações multinacionais são as
dezenas de milhares de trabalhadores
que têm em suas poupanças
previdenciárias e outras economias
investidas, por meio de fundos, em
participações nas maiores
companhias do mundo” [6].
Um estudo divulgado pela
consultoria Watson Wyatt mostrou
que, ao final de 2006, os 300 maiores
fundos de pensão do mundo pela
primeira vez ultrapassaram o patamar
de US$ 10 trilhões em patrimônio
líquido. De 2002 para 2006 o
crescimento acumulado foi de 88,7%.
Deste montante, mais de um terço faz
parte da composição do patrimônio
líquido dos vinte maiores fundos de
pensão do mundo. O Brasil tem três

representantes nesta lista dos 300
fundos: PREVI, PETROS e FUNCEF.
A maior concentração do
patrimônio líquido dos fundos está nos
EUA (43%) seguido do Japão (15%),
Reino Unido (7%), Holanda (6%) e
Canadá (5%).
O Brasil possui o maior sistema de
previdência complementar da América
Latina. Segundo estudos divulgados
pela ABRAPP, espera-se que a
poupança interna privada, que hoje
está em torno de 17% PIB, possa
atingir 25% do PIB em 5 anos e 50%
do PIB em 15 anos, principalmente em
razão do potencial que se atribui à
previdência associativa.
A segurança que a previdência
associativa traz para os associados e o
impacto desses fundos de pensão em
investimentos em títulos públicos ou
infra-estrutura, tais como logística,
rodovias, ferrovias, saneamento,
energia, e gás, e em ações de empresas
comprometidas com responsabilidade
social, pode realmente ser viabilizada
com empreendimentos, aprovados pela
política de investimentos ditada pelas
Associações Instituidoras e pelos
participantes dos planos, sem
ingerência do poder público e que
realmente promovam o
desenvolvimento nacional.
• Os autores são, respectivamente,
Presidente da Associação Paranaense
do Ministério Público, Juíza do
Trabalho TRT 9º Região e Procurador
do Estado do Paraná.

[1] Artigo sobre A Previdência Associativa e o Capitalismo Social. Leonardo André
Paixão. Versão deste artigo foi publicada também sob o título “A previdência
complementar no Brasil e o capitalismo social” em: Góes, Wagner de (Coordenador).
Papel dos fundos de pensão na formação da economia brasileira: capitalismo social.
São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 2007, p. 53-80.
[2] Weintraub, Arthur Bragança de Vasconcellos Previdência Privada. Doutrina e
Jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 48.
[3] Quadro Anexo elaborado pela Paranaprevidência com a síntese das mudanças sob
a ótica da previdência oficial do servidor público;
[4] Quadro Anexo mostra a relação das 45 Associações Instituidoras Fundadoras por
ordem alfabética. As Cartas de Florianópolis I e II, Natal e Curitiba que retratam a
síntese das reuniões que precederam a criação da JUSPREV estão disponíveis no
site oficial da Associação Paranaense do Ministério Público (www.apmppr.org.br)
[5] Gestão de Fundos de Pensão. Aspectos Jurídicos. São Paulo. ABRAPP, 2006, p.
158;
[6] DAVIDS, LUKOMNIK e PITT-WATSON, The new capitalists, preface, p. Xi.
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PEbodycount expõe violência em PE
e traz informações sobre segurança pública
Os criadores do PEbodycount o
definem da maneira mais
simples: um trabalho de controle
social. Os jornalistas Carlos
Eduardo dos Santos, João
Valadares, Rogério Carvalho e
Eduardo Machado, profissionais
do Sistema Jornal do
Commercio de Comunicação,
são responsáveis pela criação
de um dos mais polêmicos e
relevantes blogs do Estado, de
acesso e utilidade públicos.
A iniciativa é inspirada nos projetos
Iraqbodycount e Riobodycount,
dedicados à contagem de vítimas de
homicídio, com base em, ao menos,
uma fonte oficial dos poderes
públicos. Em Pernambuco, o conteúdo
é construído a partir do levantamento
de informações em hospitais públicos,
do Instituto Médico Legal (IML), de
laudos policiais, dentre outros órgãos.
Com esses dados, o perfil das vítimas
e suas fotografias são divulgados no
site, atribuindo um rosto aos
“números”. O contador público de
homicídios, disponível no blog, é
atualizado todos os dias, ao meio dia.
A versão pernambucana do projeto
foi lançada em maio de 2007 e, desde
então, publica notícias relacionadas à
violência, veiculadas na grande mídia.
Com diversos prêmios, faturados, os
criadores afirmam que o blog superou
as expectativas e que, inclusive, já
receberam propostas de trabalho
devido ao site. “Já fomos chamados
para cobrir homicídios em outros
estados, além de outros tipos de crime
praticados aqui em Pernambuco, mas
por enquanto ainda estamos avaliando
o próximo passo”, revelou Eduardo
Machado.
Além de contar o número de
vítimas de homicídios no Estado, o
PEbodycount é atualizado com
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Jornalistas denunciam os assassinatos no Estado utilizando um contador de mortos

reportagens que dizem respeitos à
Segurança Pública, além de oferecer
um espaço interativo para que os
usuários possam deixar suas
opiniões. “Nós aprimoramos o
projeto do Rio e abrimos um canal
de comunicação direta com o
usuário”, afirmou Rodrigo Carvalho.
O trunfo da interação com a
sociedade também representou, em
alguns momentos, um problema para
a equipe de jornalistas. Para acessar
o blog e deixar uma mensagem não é
necessário cadastro ou identificação,
por isso, o grupo sofreu a primeira
ameaça deixada na área de
mensagens, após uma denúncia
publicada, no site, sobre abusos de
poder por parte de policiais da
comunidade dos Coelhos. “A ameaça
que sofremos foi um caso isolado,
que já está sob investigação e não
desanima o trabalho”, diz Carlos
Eduardo Santos.

Marcas da violência
Em outubro de 2007, o grupo
promoveu a campanha Marcas da
Violência, que consistia em marcar

no chão da cidade do Recife, a
silhueta de um homem deitado, na cor
vermelha, em cada um dos locais que
foram registrados homicídios na
cidade durante 31 dias. Durante todo
mês foram desenhadas mais de 80
marcas e, além do desenho, podia-se
ler a palavra “basta” em letras
brancas. Foi uma forma de protestar a
lentidão do poder público no que diz
respeito à segurança. “O projeto foi
muito bem aceito. Algumas pessoas
vinham junto da gente e apontavam
onde tinha sido o assassinato, às vezes
contando como aconteceu. Familiares
agradeciam a iniciativa e, pelo que
sabemos, não houve quem ficasse
chocado ou ofendido com a nossa
ação”, afirma João Valadares.
O desenvolvimento do projeto,
agora, transcende a internet. Os
jornalistas realizam palestras e
participam de debates, em
universidades, sobre segurança
pública, tornando-se referências na
área. A reposta do trabalho é
fornecida, também, pelo governo, já
que são convidados a participar de
seminários, como o “Juventude,
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Drogas e violência: em busca de
alternativas para as políticas públicas”.
Sobre as criticas de partidarismo
político e danos à imagem da cidade,
Machado defende, enfatizando que o
compromisso do PEbodycount não é
com o turismo, mas com a segurança.
“A imagem da cidade já está manchada
há vinte anos, o que fazemos é nos
mexer para que essa realidade mude.
Somos muito mais cidadãos dessa
forma”, respondeu Machado.

na categoria internet, nos anos de
2007 e 2008, e finalistas no Prêmio
Fórum Universal das Culturas 2007
Monterrey, na categoria Paz. Além de
receberem, dia 22 de setembro de
2008, o título de "Construtor da
Cidadania pela Paz" concedido pela
Polícia Militar de Pernambuco,
através do 21º Batalhão, sediado na
cidade de Vitória de Santo Antão, na
Zona da Mata.
AMPPE apóia iniciativa

Os frutos da ideologia do grupo já
refletem em suas carreiras. São
ganhadores do prêmio Vladimir
Herzog de Anistia e Direitos Humanos,

Por se tratar de uma iniciativa
independente, o Pebodycount é
mantido por seus idealizadores.

Ainda que o apoio seja necessário,
as regras de aceitação de auxílio
financeiro do grupo são rígidas, uma
vez que apenas são aceitos apoios de
organizações sem fins lucrativos e/ou
filantrópicas. A decisão é baseada na
manutenção da independência das
atividades desenvolvidas no blog, sem
a influência direta de terceiros ou
mesmo intervenções políticas. Desde
a concepção do site, em 1° de maio de
2007, a AMPPE apóia o trabalho
desenvolvido pelos jornalistas,
acreditando que os resultados trazidos
pela experiência trarão mudanças
sociais significativas em um futuro
cada vez mais próximo.

Procurador de Justiça

Renato da Silva Filho
É de grande relevância para um
ambiente democrático a atuação
crítica e responsável da imprensa.
Especificamente em relação ao
PEbodycount, considero que além
de ter sido uma ótima iniciativa,
deve ser compreendido como mais
um parceiro na luta para se reduzir
a violência em Pernambuco. Com a
experiência de quem já atuou na
área de segurança pública no

Estado, sei das dificuldades para
se reciclar alguns procedimentos
cristalizados por décadas de
repetição burocrática. Neste
particular, as cobranças feitas
pelo Pebodycount, longe de
representar um desestímulo,
devem ser encaradas como mais
um desafio a ser vencido nesta
difícil tarefa de se construir uma
sociedade mais harmônica.

Procurador de Justiça

Gilson Roberto de Melo Barbosa
Pernambuco figura em posição
destacada no ranking da violência,
revezando com o Espírito Santo e
o Rio de Janeiro a liderança
macabra em número de
homicídios, conforme constatam
diversos estudos realizados nos
últimos anos. O Poder Público, em
especial o Governo do Estado, não
tem conseguido, ao longo do
tempo, mudar essa triste realidade,
não obstante a alta soma de
investimentos feitos no sistema de
segurança pública.
O blog “PEbodycount”, iniciativa

de quatro jovens e talentosos
jornalistas, surge exatamente da
perplexidade e da indignação dos
cidadãos diante desse quadro
desesperador, em que o Estado
não consegue conter nem fazer
refluir a escalada da
criminalidade. Não se destina,
porém nem assim deve ser
compreendido , a simplesmente
contar cadáveres. Serve, sim,
como um espaço e instrumento
da sociedade civil para a
discussão do problema e a busca
de soluções, devendo, pela sua

importância, merecer o apoio e a
interlocução do Ministério Público.
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Retroatividade X irretroatividade

Da lei que admite a progressão
de regime em crimes hediondos
* Francisco Dirceu Barros

A lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, revogou o artigo 2o, § 2o da lei dos
crimes hediondos que previa ser o regime de cumprimento de pena para os
crimes hediondos integralmente fechado.
Agora a nova lei permite a
progressão de regime, que no caso dos
condenados aos crimes hediondos, darse-á após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for
primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente. A nova lei também
permitiu (com a contribuição dos
deputados que votaram sem ler) a
liberdade provisória em crime
hediondos, porque segundo o novo
artigo 2° § 3o "Em caso de sentença
condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade".
Mas, a pergunta que não quer
calar é: "a nova forma de
progressão de regime é
retroativa ou irretroativa?"
A resposta tem grande relevância
jurídica, porque:
Se a nova forma de progressão for
irretroativa, o parâmetro anterior a ser
usado para progressão dos crimes
hediondos para os que foram
condenados antes da entrada em vigor
da lei supracitada, será de um 1/6 do
cumprimento da pena, ou seja, aquele
homicida que foi condenado em 18
anos de prisão e que já cumpriu 3 anos,
já pode ir para o regime "semi-aberto"
e considerando que a maioria absoluta
das comarcas do Brasil não tem
colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar, ficarão
durante o dia cometendo crimes e, à
noite, dormindo na prisão.
A resposta tem grande relevância
social, porque:
1. Um grande contingente de
condenados por crimes hediondos,
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cerca de 40.000 em todo Brasil, estão
aptos a ganhar a rua porque já
cumpriram 1/6 de sua pena.
2. Pesquisa do Mistério Público de
São Paulo indica que de 5
condenados por crimes hediondos
que são beneficiados pela progressão
de regime 4 voltam a delinqüir, ou
seja, 32.000 brasileiros estão
correndo sério risco de vida.
3. O jornal da "News Esmape" de
20 de março de 2006 relata que só no
Estado de Pernambuco, mais de 2000
condenados por crimes hediondos,
estão prontos para ganhar a liberdade
e se for confirmado o benefício para
mais de 2000 bandidos e com a
possibilidade de 80% voltarem a
delinqüir, podemos concluir que
1600 cidadão Pernambucanos estão
correndo sérios riscos de vida. O
cálculo supracitado leva em
consideração a otimista previsão que
de que cada um dos estupradores,
latrocidas e homicidas, vão cometer
apenas um delito.
Passamos a analisar a questão desde
a desastrosa decisão (para sociedade)
do STF.

A Progressão de Regime no
controle difuso
No dia 23/02/2006, às 19h05min,
o STF, leia-se o Supremo Tribunal
Federal, afastou a proibição de
progressão de regime nos crimes
hediondos.
Por seis votos a cinco, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal

reconheceu a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º do art. 2º da Lei no
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos),
que proibia a progressão de regime de
cumprimento de pena nos crimes
hediondos.
O assunto foi analisado na via de
exceção (difusa ou aberta), ou seja, no
Habeas Corpus nº 82.959, impetrado
por (x), condenado a doze anos e três
meses de reclusão, por ter molestado,
sexualmente, três crianças entre seis e
oito anos de idade, e cometido o crime
de violento atentado ao pudor (art.
214 do Código Penal).

O efeito da decisão
Quando o controle de
constitucionalidade é feito de forma
difusa, ou seja, em um caso concreto,
a decisão que a considerar
inconstitucional não irá retirar a
norma do ordenamento jurídico. O
juiz apenas determina que a
declaração servirá para regular
somente o caso levado à sua
apreciação, ou seja, o efeito é só inter
partes.
Portanto, os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da lei ou do
ato normativo pelo Supremo Tribunal
Federal, no controle difuso, são
retroativos (ex tunc) e somente
válidos para as partes (inter partes) e
no processo a que se refere a citada
declaração, in casu, a lei continua em
vigor, o que ocorre é apenas a
desaplicação da lei a um caso
concreto.
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Assim, a eficácia da decisão
judicial será apenas em relação às
partes que litigaram, repito, o efeito é
inter partes, pois a principal
característica do controle difuso é o
fato de seu exercício se dar somente
perante o caso concreto, onde o Poder
Judiciário incidentalmente promove
um exame de constitucionalidade.

regime integral para os crimes
hediondos, afirma:
"Essa decisão, na realidade, tornou
sem objeto a competência do Senado
Federal, como destaca Luiz Roberto
Barroso: a verdade é que, com a
criação da ação genérica de
inconstitucionalidade, pela EC n.
16:65, e com o contorno dado à ação
direta pela Constituição de 1988,
essa competência atribuída ao senado
tornou-se um anacronismo".
Os renomados doutrinadores
chegam a denominar a previsão do
artigo 52, inciso X, da Constituição

Contudo, a decisão do Supremo
pode ter efeitos ex nunc e ser ampliada
para todos (erga omnes), pois, segundo
Oswaldo Luiz Palu, "o Senado Federal
atuará na via difuso-concreta; se o
processo chegar ao Supremo
Tribunal Federal e este
declarar o ato normativo
inconstitucional, haverá então
...Com certeza, a posição do garantismo
a comunicação ao Senado
penal extremado que não tem o mínimo
Federal para que suspenda a
compromisso com a sociedade, será no
execução da lei."
sentido de que a nova lei é irretroativa,
É o que determina o art. 52
pois tendo a vedação a progressão sido
da Constituição Federal, in
considerada inconstitucional, o
verbis:
parâmetro anterior que deve ser
considerado é de 1/6 de cumprimento da
Art. 52. Compete
pena...
privativamente ao Senado
Federal:
(...)
Federal de anacrônica, ou seja, algo
X - suspender a execução, no todo ou
que está em desacordo com a moda,
em parte, de lei declarada
por ser evidente, deve ser a "moda"
inconstitucional por decisão definitiva
do garantismo penal extremado ou a
do Supremo Tribunal Federal;
moda de trazer todo ordenamento
(...)
jurídico alienígena para incorporar
no nosso sofrido direito penal, no
Destaque, por oportuno, que a
caso em comento, deve ser
doutrina do garantismo penal
incorporado ao nosso direito a tese
extremado, chega ao ponto de afirmar
do direito Alemão que defende a
que se a decisão for proferida pelo
existência de "normas
plenário do STF, este pode dar efeito
constitucionais inconstitucionais".
erga omnes, ou seja, a doutrina
Consagra-se, portanto, o artigo 1º
desconsidera o artigo 52 da
do CPM (Código Penal Marcoliano),
Constituição Federal e cria a chamada
"Tudo é inconstitucional, até a
"efetivação da coisa julgada no
constituição é inconstitucional, desde
controle difuso", ou seja, uma terceira
que seja para beneficiar bandido".
hipótese de efeito vinculante, algo que
como sabemos só existe por previsão
O doutrinamento do garantismo
constitucional.
penal extremado (ou doutrinamento
Bitencourt. Cezar Roberto. Tratado de
do "PCCrim") pode tudo, só não
Direito Penal, parte geral, Vol. 1, 4ª
pode quatro coisas:
edição, Editora Saraiva, pág. 456 se
referindo a esdrúxula decisão que
a) Não pode transgredir o núcleo da
declarou, no controle difuso, a
Constituição que é a soberania
inconstitucionalidade da vedação do
popular de onde emana todo o poder.

b) Não pode rasgar a Constituição
Federal com fito de criar efeitos
vinculantes não previstos no
ordenamento supremo.
c) Não pode afrontar o princípio da
soberania das normas constitucionais.
d) Não pode causar tensão nas ruas,
aumentando o sentimento de
impunidade que hoje aflora em todas
as classes sociais.

A natureza jurídica da
referida atribuição do Senado
A doutrina diverge sobre a
natureza jurídica da referida
atribuição constitucional do
Senado, mas prevalece o
entendimento de que a
atividade é discricionária, ou
seja, o Senado não está
obrigado a suspender a
execução da lei na mesma
extensão da declaração
efetivada pelo STF.
É como ensina Alexandre
de Moraes "tanto o STF
quanto o Senado Federal
entendem que este não está
obrigado a proceder à edição da
resolução suspensiva do ato estatal
cuja inconstitucionalidade, em caráter
irrecorrível, foi declarada in concreto
pelo STF; ao Senado Federal não só
cumpre examinar o aspecto formal da
decisão declaratória de
inconstitucionalidade, verificando se
ela foi tomada por quorum suficiente
e é definitiva, mas também indagar da
conveniência dessa suspensão. A
declaração de inconstitucionalidade é
do Supremo, mas a suspensão é
função do Senado. Sem a declaração,
o Senado não se movimenta, pois não
lhe é dado suspender a execução de lei
ou decreto não declarado
inconstitucional; porém, a tarefa
constitucional de ampliação desses
efeitos é sua, no exercício de sua
atividade legiferante. A suspensão da
execução da lei retira os seus efeitos
do mundo jurídico, mas não se pode
falar em revogação, o que só ocorre
no processo legislativo".
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A Lei Penal no tempo
Sabemos que o conflito de leis
penais no tempo é resolvido por
princípios e regras, entre as quais
podemos sintetizar:
a) A lei penal posterior mais severa é
irretroativa; b) A lei penal posterior
benéfica é retroativa; c) A lei penal
anterior mais benéfica é ultra-ativa.

penal mais severa.
Para cumprir sua função no plano do
Direito intertemporal, de disciplinar
todos os fatos praticados antes ou
durante sua vigência e cuja relação
jurídico-penal ainda não tenha se
exaurido, a lex mitior é dotada de
eficácia extra-ativa, que se manifesta
através da ultra-atividade e da
retroatividade.

Minha posição
Como evidente, a irretroatividade
da lei penal consubstancia a garantia e
a estabilidade do ordenamento jurídico,
sem o qual não haveria condição
preliminar de ordem e firmeza nas
relações sociais e de segurança dos
direitos individuais.
Em suma, a lei penal mais benéfica
é a única que tem extra-atividade, ou
seja, é retroativa, quando posterior e
benéfica, e ultra-ativa, quando anterior
e benéfica.

A Lei Penal mais benigna
Lei penal mais benigna não é só a
que descriminaliza ou a que estabelece
uma pena menor. Pode tratar-se da
criação de uma nova causa de
justificação, de uma nova causa de
exclusão da culpabilidade, de uma
causa impeditiva da operatividade da
pena etc. Por outro lado, a maior
benignidade pode provir também de
outras circunstâncias, tais como um
lapso prescricional mais curto, uma
classe distinta de pena, uma nova
modalidade executiva da pena, o
cumprimento parcial da mesma, as
previsões sobre as condições de
concessão do sursis, a liberdade
condicional etc.

Extra-atividade da lei mais
favorável
A sucessão de leis penais impõe
geralmente um dualismo: ao lado da lei
mais severa, situa-se a outra, mais
benigna (lex mitior). Seja esta anterior
ou posterior, será sempre aplicada aos
casos anteriores. É uma decorrência da
regra absoluta da irretroatividade da lei
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Até a entrada em vigor da que
estabeleceu a nova forma de
progressão (Lei nº 11.464, de 28 de
março de 2007), o senado não tinha
se manifestado sobre a questão,
conforme a previsão constitucional (
art. 52, inc. X da CF) , ou seja, o
Senado não emitiu resolução
suspensiva da eficácia da lei que
previa o cumprimento do regime
integralmente fechado no caso de
cometimento de crimes hediondos,
portanto, A LEI ESTAVA EM
PLENO VIGOR.
Assim, se a lei
anterior não admitia a progressão de
regime e a nova admite após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente,
poderemos afirmar que esta é mais
benéfica e, portanto, deve regular a
progressão dos condenados pelos
crimes hediondos antes de sua
vigência.
Com certeza, a posição do
garantismo penal extremado que não
tem o mínimo compromoisso com a
sociedade, será no sentido de que a
nova lei é irretroativa, pois tendo a
vedação a progressão sido
considerada inconstitucional, o
parâmetro anterior que deve ser
considerado é de 1/6 de
cumprimento da pena, ou seja, a lei
nova é mais gravosa, portanto, não
pode retroagir, e todas as
condenações por crimes hediondos,
anteriores a vigência da lei nº 11.464,
de 28 de março de 2007 devem
progredir de regime com apenas 1/6
do cumprimento da pena.

Conclusão
A) Com a declarada da
inconstitucionalidade no controle
difuso, a norma do art. 2o, § 1o, da
Lei no 8.072/90 estava em pleno vigor
quando a nova lei (Lei nº 11.464, de
28 de março de 2007) foi sancionada.
b) A nova lei que infelizmente
permitiu a progressão nos perversos
crimes hediondos é retroativa,
constituindo-se em novatio legis in
mellius em relação ao sistema
anterior, esta é, data venia, a única
interpretação que pode impedir a
soltura imediata de milhares de
bandidos perigosos, aumentando o
sentimento de impunidade, a
insegurança social e,
impreterivelmente, a violência que se
encontra em ascensão na maioria
absoluta das cidades brasileiras.
c) O STF, o poder legislativo, a
posição da doutrina do garantismo
penal extremado, encontra-se na
"contra mão" da história e da vontade
popular, elimina a supremacia do
povo, quando revoga o primeiro
projeto de Lei de iniciativa popular
que deu origem a Lei nº 8.930, de 06
de setembro de 1994, incentivado por
mais de um milhão de assinaturas,
campanha liderada pela escritora
Glória Perez, mãe da atriz Daniella
Perez, assassinada de forma dantesca e
por Jocélia Brandão, mãe da menina
Miriam, seqüestrada e morta no início
de 1993. Tal projeto de Lei tinha como
principal escopo tornar mais rígidas as
regras dos crimes hediondos e agora
contribui para liberdade de milhares
de latrocidas, estupradores e
homicidas, portanto, temos outra
pergunta quer não quer calar:
“O direito penal nasceu para servir
a sociedade ou foi a sociedade que
nasceu para servir o direito
penal?".
* Francisco Dirceu Barros.
Promotor de Justiça Criminal e
Promotor de Justiça Eleitoral.
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Eleição direta para PGJ

Ações junto à sociedade e ao
Congresso Nacional podem
garantir autonomia institucional
A escolha do Procurador-geral de Justiça por eleição direta, com
o fim da lista tríplice e a nomeação do membro do Ministério
Público mais votado pela classe. Esse parece ser um sonho
acalantado pela grande maioria dos membros do Ministério
Público brasileiro. Tal tendência pode ser confirmada no
Diagnóstico Ministério Público dos Estados elaborado pela
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Conamp e pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais CNPG, que traz dados dos anos 2003 e 2004 sobre o assunto e
em depoimentos colhidos junto à Conamp e Presidentes de
Associações de Ministério Público dos Estados do Paraná, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Piauí e Goiás.
Tal desejo, no entanto, não se
reflete com a mesma intensidade em
todos os locais pesquisados. No
Estado do Paraná, por exemplo,
percebe-se que a diretoria da
Associação do Ministério Público tem
encaminhado medidas mais efetivas
para que a escolha do Procuradorgeral de Justiça por eleição direta
deixe de ser uma utopia e se torne
realidade. A Presidente da APMP,
Promotora de Justiça Maria Tereza
Uille Gomes, afirma inclusive que
garantir a nomeação do membro do
Ministério Público mais votado é a
principal bandeira que deve ser
levantada atualmente pela Conamp e
as entidades que compõem a
Associação. “A eleição deve ser direta
pela classe, sem qualquer ingerência
indevida do poder Executivo. A
Constituição Federal trata dos três
poderes e dedica um capítulo
específico às funções essenciais de

Justiça e esse é o capítulo do
Ministério Público. Ele não integra e
sim, fiscaliza os poderes. Ele tem que
ter o mesmo tratamento que é
dispensado a eles em relação à
autonomia financeira da instituição e
à independência dos seus membros.
Por tudo isso, não há razão para que
o Chefe da Instituição seja escolhido
pelo poder Executivo”, reforçou.
Além de ter criado um link
permanente para coleta de assinaturas
no intuito de garantir adesões da
classe e da sociedade à mudança, a
Presidente da Associação Paranaense
do Ministério Público tem adotado
iniciativas mais contundentes na
defesa da escolha democrática e
autônoma do PGJ pelos membros do
Ministério Público e recentemente
encaminhou ofício à Conamp
solicitando que a entidade promova
uma articulação junto aos líderes

partidários da Câmara Federal e
Senado, a fim de que seja apresentada
uma nova PEC que trate
especificamente do tema, o que para
ela daria mais celeridade ao processo.
Para a Presidente da APMP falta uma
política mais densa entre as lideranças
na defesa da eleição direta para PGJ,
com o fim da lista tríplice, mas para
isso seria preciso uma articulação
classista. “A eleição direta precisa se
tornar nossa bandeira número um de
luta e acredito que a condutora desse
processo tem que ser a Conamp, que é
a entidade que aglutina as
Associações”, afirmou.
Para o Presidente da Associação
Goianense do Ministério Público,
Lauro Machado Nogueira a
alternativa ideal para a escolha do
PGJ seria a eleição direta, mas
admitiu que não há nenhuma
mobilização no Estado neste sentido,
porque o assunto já vem tramitando
no Congresso Nacional. “Não
obstante, a classe entende que o
formato atual é o mais democrático
possível”, concluiu.
O Presidente da Associação
Catarinense do Ministério Público,
Rui Carlos Kolb Schiefler defendeu a
eleição direta e foi categórico ao
afirmar que a ACMP não medirá
esforços no sentido de, juntamente
com a Conamp e todas as demais
Associações co-irmãs, mobilizar a
Classe em âmbito nacional.

...”O cargo de PGJ faz com que o chefe da institucional exerça um poder político grande. É ele que
processa prefeitos, o Estado, é quem responsabiliza o governador nos atos de improbidade administrativa
e às vezes processa os deputados estaduais. Por isso, quanto mais ele se dissociar que qualquer vínculo
com o poder executivo, melhor será. Eu penso que isso representa um fortalecimento muito grande do
MP”...
Maria Tereza Uilli - Presidente Associação do Ministério Público do Paraná - APMP
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...”Nos últimos 20 anos, aqui no Estado do Rio de Janeiro, houve apenas um caso em que o candidato
mais votado não foi o escolhido pelo governador. Tradicionalmente, o mais votado é sim aquele
conduzido ao cargo de PGJ. Tal formato foi um anseio da classe, e assim deve permanecer, mas o ideal,
a meu ver, seria que a própria classe pudesse escolher seu Procurador-Geral sem qualquer interferência
do Poder Executivo”...
Eduardo Gussem - Presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro - AMPERJ

“Precisamos dessa vitória para
reafirmar a nossa independência e
autonomia, num Estado democrático e
moderno”, justificou.
Para o Promotor de Justiça Eduardo
Gussem, Presidente da Associação do
Ministério Público do Rio de
Janeiro,”o ideal seria que a própria
classe pudesse escolher seu
Procurador-Geral sem qualquer
interferência do Poder Executivo”. O
Presidente da Associação do
Ministério Público do Piauí, Charlie
Chan A. de Oliveira foi categórico ao
criticar a eleição em lista tríplice, com
escolha do Procurador-geral pelo
Chefe do Executivo, apesar de
destacar que no seu Estado, nas três
últimas eleições, o governador
escolheu o mais votado. “Acho que o
PGJ dever ser o mais votado para
evitar fatos como o que ocorreu em
1995 em nosso Estado, quando o
terceiro da lista foi o escolhido pelo
governador. “A eleição direta é um
sonho acalantado por toda a classe,
pois a ingerência do Estado nos
preocupa”, finalizou.

Diagnóstico aponta que
maioria quer eleição direta
O Diagnóstico Ministério Público
dos Estados abordou a questão da
eleição direta para Procurador-geral de
Justiça e colheu a opinião da classe
sobre a concordância ou não com a
escolha através de lista tríplice. A

consulta abordou ainda três aspectos:
a opinião sobre a eleição direta, sem
interferência do Executivo; eleição
direta pela classe, com sabatina pela
Assembléia Legislativa e sobre a
escolha PGJ a partir de eleição
popular.
No início da sondagem já se
percebeu que o formato atual é
rejeitado pela grande maioria da
classe, considerando que 46,4%
discordam inteiramente e 13,9%
discordam em parte. Concordam
inteiramente e em parte, apenas
28,8%. A rejeição é bem mais
acentuada junto aos Promotores, que
totalizaram 49%, contra 31,9% de
Procuradores de Justiça. A maior
proporção de rejeição está entre os
membros do MP que atuam no
Norte, Nordeste e Sul.
A grande maioria dos
entrevistados, totalizando 81%,
optaram pela eleição direta, sem
interferência do Executivo. Entre os
Promotores o percentual é de 83,7%
e entre os Procuradores de Justiça o
percentual cai para 65,8%.
Considerando o aspecto gênero, a
tese conta na maioria com o apoio
feminino, sendo 88,4% das mulheres
favoráveis à eleição direta e apenas
77,4% dos homens. Por região, o
maior apoio vem do Norte e é
comparativamente menor entre o
Sudeste e o Centro-oeste.
Com relação à eleição direta pela
classe, com sabatina pela Assembléia
Legislativa, a opção tem a
discordância da maioria dos
entrevistados, mas a o percentual dos

que não manifestaram opinião é
praticamente idêntico aos que disseram
“concordar inteiramente”. Destes,
51,1% são Promotores e 43,0% de
Procuradores de Justiça.
Observando o aspecto gênero,
59,2% das mulheres discordam
inteiramente e 45,5% dos homens. Nos
grupos regionais o maior percentual de
discordância por inteiro está no Norte.
A alternativa de escolha do PGJ a
partir de eleição popular, contou com a
discordância de extensa maioria da
classe, sendo 83,1% dos Promotores e
62,1% dos Procuradores. A rejeição foi
elevada nos grupos masculino e
feminino. Nos segmentos regionais, o
menor percentual de discordância por
inteiro está no Centro-oeste e o mais
elevado no Norte.
Dados do Diagnóstico apontam
ainda que entre 2004 e 2005, dos
Procuradores-gerais de Justiça
escolhidos, 19 (73,1%) foram os
primeiros da lista tríplice; 4 (15,4%)
estavam em 2º lugar e 3 (11,5%) em
terceiro.

Candidatura de Promotor à
PGJ é real na maioria dos
Estados
Ao contrário do Estado de
Pernambuco, onde a Lei
Complementar nº 12 de 27 de
dezembro de 1994 restringe aos
Procuradores de Justiça o direito de
ocupar o cargo de Procurador-geral de
Justiça, na maioria dos Estados a
escolha do Chefe da Instituição se dá

...” No Piauí são candidatos os Promotores e Procuradores de Justiça com mais de 10 anos na
Instituição. Não concordamos com a lista tríplice. Nas três últimas eleições o governador escolheu o
primeiro da lista, mas achamos que o PGJ dever ser o mais votado para evitar fatos como em 1995,
onde o terceiro da lista foi o escolhido. A eleição direta é um sonho acalantado por toda a classe. A
ingerência do Estado nos preocupa”...
Charlie Chan A. de Oliveira - Presidente da Associação Piauiense do Ministério Público - APMPI
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“...Em um cenário ideal, o que atenderia ao princípio da autonomia administrativa do Ministério Público seria
a eleição direta. Mas isso só pode ocorrer por meio de emenda constitucional que já tramita no Congresso
Nacional. Não obstante, a classe entende que o formato atual é o mais democrático possível, pois desde a
implantação da escolha pelos membros, três Promotores de Justiça comandaram a instituição...”
Lauro Machado Nogueira - Presidente da Associação Goianense do Ministério Público - AGMP

de forma mais democrática,
permitindo que também Promotores
de Justiça concorram à vaga.
Dos cinco Estados ouvidos,
todos já superaram esse entrave
jurídico e já acumulam na sua
história experiências de Promotores
de Justiça que chefiaram a
Instituição nos dois anos de
mandato que lhe é conferido pela
Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público e pela
Constituição Federal. A atual
Presidente da APMP é um exemplo
concreto dessa realidade. Promotora
de Justiça, Maria Tereza Uille
acumula na sua carreira dentro do
Ministério Público do Paraná a
experiência de ter sido Procuradorageral de Justiça no biênio
2002/2004. “A partir da
Constituição de 88, com a eleição
direta para escolha de uma listra
tríplice, eu fui a primeira Promotora
a assumir o cargo e também a
primeira mulher em mais de 100
anos de Instituição”, informou.
Mesmo legitimada para o cargo, a
Promotora de Justiça se considera
uma exceção, pois há sempre uma
tendência de que os Procuradores
sejam eleitos para a função. “Os
Promotores não devem deixar de
concorrer e exercer o poder
democrático. O Paraná conta com
80 Procuradores de Justiça no
colégio de Procuradores. É

importante que eles conheçam bem
a visão dos Promotores de Justiça,
que têm uma realidade diferenciada.
Principalmente os das Comarcas do
interior, que estão mais próximos da
sociedade, sabem exatamente as
necessidades de sua Promotoria, do
seu dia-a-dia. É importante que essa
voz seja ouvida e seus anseios
atendidos”, disse.
Na maioria dos Estados, como
mostra o Diagnóstico Ministério
Público dos Estados, os critérios
para a escolha do PGJ variam entre
tempo de carreira, cargo ocupado e a
idade.
Em todo o Brasil, apenas doze
Estados mantêm a exigência de que
o Procurador-geral de Justiça seja
oriundo da 2ª instância.

Paulo Varejão defende
candidatura de Promotor de
Justiça e eleição direta para
PGJ
Pernambuco é um dos Estados
aonde historicamente pouco vem
sendo respeitada a vontade da classe
no que diz respeito à escolha do
Procurador-geral de Justiça. Em
várias eleições, a exemplo da mais
recente, realizada no início de 2007,
o Chefe da Instituição nomeado pelo
governador não foi o mais votado,
iniciativa constitucionalmente
viável, mas que não é vista com

“bons olhos” por membros do
Ministério Público, pela Associação
do Ministério Público de
Pernambuco- AMPPE e pela
Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público Conamp.
Segundo colocado na lista tríplice,
o atual Procurador-geral de Justiça
Paulo Varejão considera legítimos os
apelos da classe em relação à questão
e se colocou como um aliado na
defesa dessa bandeira, mas alertou
para o respeito à legalidade. “O
sistema de freios e contrapesos,
previsto em nosso ordenamento
jurídico, recomenda o equilíbrio entre
os Poderes constituídos, Ministério
Público e Tribunal de Contas, razão
por que deve ser observado o
princípio constitucional da
legalidade. Entretanto, considero
legítimos os anseios da classe, aos
quais me alio plenamente”, destacou.
Quanto a Pernambuco ser um dos
poucos Estados onde o Promotor de
Justiça não pode concorrer ao cargo
de Procurador-geral de Justiça, Paulo
Varejão se mostrou contrário e
prometeu corrigir essa distorção.
“Não só concordo, como vou corrigir
esta injustiça e inconstitucionalidade
histórica existente em nosso Estado,
remetendo à Assembléia Legislativa
anteprojeto já elaborado que legitima
tão justa postulação e que já foi
submetido à apreciação de todos os
membros via internet”, disse.

...”Atualmente a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do MP catarinense autorizam que Membros da
Instituição, com mais de 10 anos de carreira, possam se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de
Justiça. No momento, o que precisa mudar é a escolha pelo Poder Executivo. Precisamos de eleição direta.
Para esta bandeira a Associação Catarinense do MP não medirá esforços no sentido de, juntamente com a
Conamp e todas as demais associações co-irmãs, mobilizar a Classe em âmbito Nacional. Precisamos
dessa vitória para reafirmar a nossa independência e autonomia, num Estado democrático e moderno”...
Rui Carlos Kolb Schiefler - Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público - ACMP
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AMPPE defende nomeação
de membro do MP mais votado
Além de defender a nomeação
do membro mais votado do
Ministério Público ao cargo de
Procurador-Geral de Justiça, a
AMPPE também acompanha a
posição majoritária do Ministério
Público brasileiro na defesa da
eleição direta, obviamente com a
modificação constitucional para
seu estabelecimento, reforçando o
que já foi explicitado no discurso
de posse da atual diretoria. Para o
Presidente da AMPPE, Promotor
de Justiça Geraldo Margela
Correia, “se há um Poder que teria
legitimidade para homologar o
resultado da eleição, com uma
ouvida do candidato eleito, seria o
Poder Legislativo Estadual que já
possui a incumbência legal de,

eventualmente,
decidir sobre
impeachment de
ProcuradorGeral”. Quanto á
escolha do
Procurador-Geral,
porém, a AMPPE
defende que a
decisão deve
recair sobre
membros da
Instituição, sem a
interferência de
outro Poder..
Segundo o
Presidente da
AMPPE, enquanto
a modificação constitucional não
se efetiva, a entidade continuará

se posicionando junto ao
governador do Estado para
nomear sempre o mais votado.

PGJ de Minas é favorável à eleição direta
“Compartilho da idéia da eleição
direta dos Chefes dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União.
Acredito, no entanto, que a matéria é
complexa, e merece estudos e uma
melhor reflexão de todos nós. A nossa
Instituição adquiriu tamanha
credibilidade e grandeza, inserção
social e política, que o processo de
escolha do seu Procurador-Geral não
pode ser tratada de maneira simplória e
maniqueísta, ou seja, se somos a favor
ou contra o processo direto. Para se
chegar a tal estágio, creio que teríamos
de promover, obviamente, as alterações
legislativas necessárias e aprovar uma
legislação específica para matéria, tal a
sua importância. Por ter passado por
várias eleições, penso que o legislador,
ao fazer essa opção, deveria refletir
sobre a proposta de exigir um prazo de,
no mínimo, 04 meses (por analogia
para os demais cargos eletivos com
mandato de 04 anos) para
desincompatibilização de cargos
diretivos na Administração Superior e
30

ou entidade de Classe, por exemplo.
Penso, também, que seria adequado
um mandato de 03 anos sem a
hipótese de reeleição e adoção do
voto uninominal. De outro lado, o
legislador deveria impor quantas
forem necessárias as hipóteses de
inelegibilidade, de condutas
proibidas no processo eleitoral e,
conseqüente, de cassação de
candidaturas por abuso do poder
político e ou a utilização de meios
ilícitos de propaganda ou contrapropaganda. Nesse caso, por
exemplo, cito a divulgação de fatos
inverídicos na imprensa, por meio de
matérias ou notas pagas ou plantadas
nos jornais.
Caso contrário, é melhor
deixarmos como está, pois o atual
processo, de certa forma, impede a
formação de castas e permite a
alternância de grupos no poder.
Quanto a eleição de Promotor de
Justiça para o cargo de ProcuradorGeral de Justiça, não vejo óbice,

desde que
observados os
critérios atuais
(10 anos na
carreira e 35
anos de idade).
Ou seja, que o
candidato tenha
alguma
vivência na
Instituição. Em
Minas Gerais,
por força de lei, apenas os
Procuradores de Justiça concorrem”.
Jarbas Soares Júnior Procuradorgeral de Justiça de Minas Gerais
Após consultas, o departamento
de comunicação da AMPPE não
conseguiu localizar um Procuradorgeral de Justiça que se colocasse
oficialmente contrário à eleição direta
para PGJ, por isso publicamos
apenas a opinião do PGJ de Minas
Gerais, favorável à mudança.
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Conamp faz gestões no Congresso
para mudança do texto constitucional
A Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público - Conamp é a grande responsável por
articular junto à Câmara dos Deputados e ao
Senado a alteração da Constituição Federal,
permitindo que o Chefe do Ministério Público seja
escolhido por eleição direta, sendo nomeado para
o cargo o candidato mais votado, sem qualquer
ingerência do governador do Estado.
Responsável por conduzir essa
articulação política, o Presidente da
Conamp, José Carlos Cosenzo, falou
à Revista D Fato como vem sendo
recebida essa discussão no
Congresso Nacional, junto aos
Procuradores-gerais de Justiça e no
Conselho Nacional do Ministério
Público e quais as possibilidades de
que esse desejo por mecanismos
mais democráticos de escolha do
Procurador-geral de Justiça se torne
real.
Dfato - Qual a opinião da Conamp
sobre o atual formato de escolha do
Procurador-geral de Justiça?
- Há necessidade de se inserir um
pouco de nossa história. A lista
tríplice pela classe, acolhida pelo
constituinte de 1988, foi um grande
avanço na época, mas hoje já se
encontra ultrapassada. No início, o
PGJ era nomeado e demitido ad
nutum pelo governador. Depois, ele
foi escolhido aleatoriamente dentre
os integrantes da classe, depois o
Colégio de Procuradores elaborava a
lista e, finalmente, todos puderam
votar para escolher os integrantes da
lista tríplice para ser submetida ao
chefe do Executivo. Havia um
sentimento de que o governador
deveria exercer uma espécie de
“controle externo” em nome da
sociedade. Hoje, isso não se faz
mais necessário, pois há o Conselho
Nacional do Ministério Público para
exercê-lo. Assim, a posição da

Conamp é bastante
clara há vários anos:
queremos eleição
direta, sem
interferência de
qualquer poder na
escolha do chefe do
Ministério Público.
Não faz mais sentido
o governador, fiscalizado, escolher o
seu fiscal. Ainda que não exista
qualquer relação de subordinação, não
é confortável à instituição ter seu
Procurador-Geral escolhido sem
qualquer critério, ainda mais quando
ele não foi o mais votado pela classe.
Df - E quanto à candidatura do
Promotor de Justiça a Procuradorgeral de Justiça. Como essa questão é
vista pela Conamp?
- É manifesta a vantagem da
Conamp, ter seu rumo político ditado
por um Conselho Deliberativo
composto pelos Presidentes das
entidades representativas dos Estados,
pois sendo cada um deles um líder
classista, nos possibilita ter uma visão
global da instituição. Fiz a observação
para sustentar que não mais se
justifica uma autêntica “reserva de
mercado” à Segunda Instância.
Existem Promotores de Justiça mais
antigos que Procuradores, mas que,
por uma opção de carreira não
buscaram a promoção. E isso não os
torna menos capazes, e por isso não
pode representar uma barreira, uma
discriminação. Quase todos os estados

do Brasil já assumiram postura no
sentido de democratizar a instituição e
permitir que Promotores de Justiça
concorram à chefia institucional. Os
poucos que ainda restam querem
manter a tal “reserva de mercado”, ou
seja, onde todos votam em alguns
poucos, em um colégio diferenciado.
Isso veda a oxigenação de idéias, a
abertura nas discussões e o
revezamento no comando, pois os
votados são aqueles que estão mais
distantes da base da instituição. Nós
tivemos inúmeros casos de
Procuradores-Gerais que eram
Promotores de Justiça e realizaram
gestões excepcionais. A Conamp já se
posicionou, por unanimidade, no
sentido da abertura democrática, onde
todos possam votar e serem votados,
inclusive encarecendo os
Procuradores-gerais dos poucos
estados que ainda resistem, a
encaminhar propostas de alteração das
respectivas Leis Orgânicas. Acabar
com tal hegemonia é questão de
tempo.
Df - A Conamp vem fazendo algum
tipo de gestão para garantir a eleição
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direta para PGJ?
- Na proposta de Emenda
Constitucional da Reforma do
Judiciário nós apresentamos várias
emendas neste sentido, apesar da
resistência dos governadores, que não
querem abrir mão do poder de nomear
o chefe do Ministério Público. Além
disso, temos ainda em tramitação
várias outras PEC's com igual objetivo.
Ainda neste ano, outra PEC semelhante
foi proposta pelo deputado Francisco
Ednaldo Praciano (PT/AM). É um
trabalho difícil, de tentar mudar
comportamentos históricos, mas
diuturnamente buscamos junto aos
parlamentares a conscientização da
necessidade de se inserir uma postura
democrática na linha de sucessão
institucional. Acho que os políticos
ainda temem um Ministério Público
absolutamente independente.

recondução, pelo Executivo, não tem
se revelado muito salutar para a
independência da chefia, com
reflexos em toda a classe.
Df - Existem estados que têm se
destacado em tornar esse debate
prioritário? Gostaria que o senhor
traçasse uma radiografia dessa
discussão.
- A arena onde a luta é travada está
situada na Conamp, pois como se
trata da necessidade de reformar o
texto constitucional, o debate é de
ordem nacional. Como a tese da
eleição direta é unânime, todos os
estados a têm como prioridade.
Ocorre que a matéria é de difícil
enfrentamento no campo político, e
assim estamos tratando, pois no
campo jurídico é incontestável que a

Paraná, Espírito Santo e São Paulo, e
no mês de abril, no Mato Grosso do
Sul e Ministério Público Militar, foram
nomeados os mais votados.

Df - Qual a posição dos
Procuradores-gerais de Justiça e do
CNPG em relação a essa questão?
Qual a tendência da maioria em
relação à eleição direta para PGJ e à
candidatura do Promotor de Justiça?
- O CNPG tem demonstrado,
inequivocamente, seu apoio à eleição
direta para o cargo de Procurador-Geral
de Justiça. Grande parte dos atuais
Procuradores-gerais teve intensa
participação em lutas classistas, onde
defenderam esta bandeira, e não
haveria motivo para mudar o
posicionamento. Aliás, a defesa do
regime democrático é incumbência que
o constituinte de 1988
honrosamente nos delegou.
Infelizmente, no que se refere à
Df - Quais as possibilidades de
...Não faz mais sentido o governador,
candidatura do Promotor de
mudança e que iniciativas
fiscalizado, escolher o seu fiscal. Ainda
Justiça para a chefia institucional,
precisar ser adotadas para que a
que não exista qualquer relação de
não se pode dizer o mesmo, pois
eleição direta deixe de ser um
subordinação, não é confortável à
alguns deles são refratários a este
"sonho"?
instituição ter seu Procurador-Geral
avanço. E aqui ocorre um
- As possibilidades, como acima
escolhido sem qualquer critério, ainda
fenômeno que só pode ser
sustentei, são maiúsculas, mas é
mais quando ele não foi o mais votado
compreendido no âmbito político,
necessário ter paciência. Há uma
pela classe...
pois quase todos os candidatos a
historinha antiga onde o então
Procurador-geral, ainda que
Presidente da França François
independência institucional somente
pertençam à Segunda Instância, ao
Mitterrand indagou a um ex-presidente
será plena quando pudermos,
serem consultados pela classe,
da China o que achava da revolução
repetimos, sem interferência de outro
declaram-se favoráveis à mudança,
francesa, e ele respondeu que ainda
poder, escolher nossa chefia.
mas poucos foram os que
não tinha opinião formada, pois ainda
Enquanto não acontece a
encaminharam propostas para
era muito recente! Paciência e
modificação da Constituição Federal,
modificar a lei.
persistência são as palavras-chave para
a Conamp adotou uma postura
Mas um fato importante deve ser
o sucesso. Há também a possibilidade
inflexível no sentido de lutar para a
registrado: em todas as unidades onde
de conferir ao parlamento, e não ao
nomeação do mais votado na lista
Executivo, uma sistemática de controle tríplice. Imediatamente encerradas as os Promotores de Justiça podem
concorrer, nunca houve retrocesso, o
na forma de investidura, como
eleições para formação da lista
que autoriza dizer que a solução é
referendar o nome do mais votado,
tríplice, a Conamp envia um
excelente. É uma pena que, em estados
podendo recusá-lo por um quorum
documento ao chefe do Executivo,
como São Paulo, Rio Grande do Sul,
qualificado. Assim, o PGJ seria aquele
ressaltando a unanimidade de
Minas Gerais e Pernambuco, ainda
integrante do Ministério Público mais
pensamento e a vontade manifestada
persista um pensamento retrógrado, de
votado por seus membros, em eleição
pela classe e pedindo a nomeação do
alijar a maioria da disputa. Aliás,
direta, e a Assembléia Legislativa, que
primeiro colocado naquela lista. Nas
bastava uma atitude do Procuradorpode cassar seu mandato na forma da
últimas oito eleições realizadas no
geral, de enviar mensagem
lei, seria responsável por referendá-lo.
país, com exceção da PGJ da
modificando a Lei Orgânica para que
Além disso, há a sugestão de que o
Paraíba, que foi reconduzida sem
ele entrasse definitivamente na história.
mandato seja pelo período de três anos, encabeçar a lista, todos os demais
Acreditamos que isso ocorrerá muito
vedada a recondução. O mandato de
nomeados foram os mais votados.
em breve.
dois anos é muito curto, mas a
Apenas neste mês de março, no
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Crime Cibernético

Novos rumos para o
Direito Penal Clássico
* José Lopes de Oliveira Filho

O avanço tecnológico presenciado no momento, em todos os
segmentos do conhecimento humano e, em especial, no âmbito da
informática, produz, sistematicamente, interações entre os povos
naquilo costumeiramente definido como "globalização”.
Tal processo social de relevante
magnitude permite uma ampliação do
conhecimento, justamente pelo acesso
rápido e quase infinito à informação.
Tal fenômeno, todavia, reveste-se de
contrastes pela ausência de regras
claras quanto à responsabilidade civil e
criminal dos seus eventuais usuários.
Nesse ponto, verifica-se, de logo, a
impossibilidade do sistema
normatizador clássico de conter essa
onda avassaladora de procedimentos
utilizados no mundo virtual. O
enfrentamento do problema, em nível
mundial, sequer atingiu bases sólidas
de legisferação, pois conceitos como
jurisdição, bem jurídico, territorialidade, causalidade, tempo do crime,
negócio jurídico e tantos outros
institutos oriundos da doutrina clássica
perdem todo seu vigor diante de uma
nova sociedade- a sociedade virtual.
Aqui, ditos conceitos, sequer podem
ser eficazmente avaliados,
notadamente, no âmbito da
criminalidade cibernética. Institutos
como tempo do crime e lugar do
crime, por exemplo, exigem do
legislador uma ampliação conceitual
dada à impossibilidade da mera
aplicação do referido modelo vigente,
justamente, em face do resultado
danoso produzir-se em múltiplas
jurisdições, especialmente na rede
denominada intranet. Nesse ponto,
surge como imperativo construir-se um
novo dogmatismo, especialmente,
sobre a natureza do crime cibernético.
Não há dúvida de que determinados
fatos tipificados na legislação em vigor
podem ser executados utilizando-se,

como instrumento, o computador. É
antagônicos que tal procedimento
nítido, em tais situações, a aplicação
ensejará, especialmente numa
da norma penal comum pela evidente mitigação da reserva legal. Demais
correspondência tipológica. Nesses
disso, um alinhamento do bem jurídico
casos, o resultado criminoso resulta
nesse sentido tende a uma inversão da
da mera utilização do computador
responsabilidade penal subordinada
como mero instrumento de execução, naturalmente à proporcionalidade,
podendo-se classificar, dita infração, transformando a aferição da culpa
como crime cibernético impuro ou
numa mera relação causal objetiva,
impróprio. De outra banda, quando
verdadeira regressão valorativa da
condutas com relativa
conduta. Problema desse jaez reclama
correspondência de tipos penais
pelo amplo debate, à vista do
incriminadores são realizados na
anteprojeto de nº. 85, em tramitação no
rede propriamente dita-intranet,onde Congresso, encampado pelo Senador
o resultado subordina-se à uma
Eduardo Azeredo que, numa vã
condição superveniente para a sua
tentativa de regulamentação dos
consumação (a exemplo cite-se o
delitos cibernéticos, insiste em manter
momento em que o usuário comum
o modelo clássico como base para a
acessa a rede desencadeando o
construção dos tipos penais
processo consumativo), toda uma
cibernéticos, mantendo um atraso
seqüência de dados virtuais serão
jurídico superior a uma década em
necessários a um juízo de valor da
relação a diversos ordenamentos. Por
imputação, com vista à apuração da
outro lado, a fragilidade da
responsabilidade penal por culpa ou
investigação criminal constitui, talvez,
dolo. Tais condições impõem,
um dos maiores entraves à repressão
sobremaneira, uma interpretação
desses delitos, por exigir
conglobante, exigindo do interprete
conhecimento específico para o
operador demonstrar
procedimento investigatório. No
inequivocamente a ocorrência de
Brasil, dados ainda oficiosos apontam
tipicidade. Ditos fatos são
somente no ano de 2006 práticas
considerados pela emergente
criminosas no âmbito do estelionato,
doutrina penal cibernética como
clonagem de identidade digital, crimes
crimes cibernéticos puros. Nessa
contra a honra, pedofilia, violação de
esteira de raciocínio, a construção de segredo profissional e tantos outros.
um dogmatismo voltado para a
repressão antecipada da mera
conduta, a nosso ver, surgirá como
via de escape ao citado modelo
tradicional que adota como linha
* José Lopes de Oliveira Filho
geral o delito com resultado. A
Promotor de Justiça e Coordenador do
CAOP de Combate à Sonegação Fiscal
questão, todavia, reside nos efeitos
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Pena de morte: Vale a pena?
* Maristela Simonin
No clima de insegurança e violência
em que foi jogado o Brasil pela incúria
de seus governantes, volta e meia vêm
à tona idéias como o rebaixamento da
maioridade penal e a pena de morte. Já
se disse, com razão, que para
problemas complexos surgem sempre
soluções aparentemente simples e
mágicas!
No que tange à pena de morte,
objeto deste artigo, tenho algumas
considerações a fazer. Não
aprofundarei o debate a respeito da
punição em si mesma, meu propósito é
outro, mas acho importante lembrar
que existem fortes argumentos tanto a
favor como contra sua existência.
Para os que a defendem, ela tem
efeito dissuasivo, evita recidivas de
criminosos perigosos, é um meio
econômico de se livrar deles e é
tolerada como direito legítimo do
Estado por muitas religiões (inclusive
pela doutrina oficial da igreja católica).
Argúi-se que o problema do erro
judiciário não é da natureza da pena e
sim da prova, que os sistemas recursais
nos países democráticos existem para
corrigir a tempo eventuais erros desse
tipo e que, se tais sistemas são falíveis,
é porque a justiça é uma instituição
humana.
Tirante a questão dos direitos
humanos - enxergada de perspectivas
diferentes pelos partidários e
adversários da pena capital - um dos
principais argumentos daqueles que a
condenam é, justamente, a cruel
irreparabilidade do erro judiciário. Eles
informam que somente nos Estados
Unidos, um país democrático, 119
condenados à morte foram inocentados
nas últimas décadas e pairam dúvidas
sobre a real culpabilidade de algumas
pessoas executadas. Destacam também
que a maioria dos erros judiciários está
diretamente relacionada com a
indigência de 97% dos condenados à
morte naquele país, ao preconceito
racial, a desvios da polícia e da justiça
e a defesas inadequadas ou apenas
formais.
Eles ainda chamam a atenção para
duas coisas : o fato de os Estados
Unidos, Japão e Índia serem as únicas
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grandes democracias onde ainda se
aplica esse tipo de punição e a
ineficácia desta última na redução da
criminalidade violenta. Apóiam-se,
para afirmá-lo, nas estatísticas de
Anistia Internacional, analisadas e
comparadas segundo padrões
metodológicos rigorosos, e nos
estudos do criminologista Roger
Hood, que, após examinar
retrospectivamente, em escala
mundial, a aplicação e os resultados
da abolição da pena de morte,
concluiu que nenhum aumento nos
homicídios foi observado e que
nenhuma pesquisa provou que as
execuções tinham um efeito mais
dissuasivo que as penas de prisão
perpétua (in The Death Penalty: A
Worldwide Perspective, Oxford
University Press, 2003).
Do ponto de vista econômico, o
argumento (ou contra-argumento) é
que, de acordo com os dados obtidos
por Anistia Internacional, um
condenado à morte num país
democrático como os Estados
Unidos (e, pois, sem possibilidade de
execução sumária) onera muito mais
os cofres públicos que um
condenado à prisão perpétua.
Mas, como eu dizia, não levarei
adiante a discussão, neste espaço, de
nenhum dos argumentos em favor ou
desfavor da pena de morte. Limitarme-ei a mostrar que ela não pode ser
instituída em nosso País sem que
isso implique abolir cláusula pétrea
constitucional (art. 60-§ 4º c/c art.
5º-XLVII de nossa Lei maior) e
violar a ordem jurídica internacional.
Do ponto de vista do Direito
Interno, sabe-se que a abolição de
cláusula pétrea constitui tarefa
complicada. Considerando-se que
nem ao poder constituinte derivado
seja lícito assumi-la, há quem discuta
a possibilidade de fazê-lo através de
plebiscito aplicando-se igual
raciocínio à pena de prisão perpétua,
igualmente vedada em cláusula
pétrea.
Acontece que para nós,
brasileiros, a pena capital (não,
porém, a de perpetuidade) encontra

sérios obstáculos também na esfera do
Direito Internacional. E por quê?
Porque o Brasil faz parte daqueles
países que assinaram e ratificaram o II
Protocolo facultativo anexo ao Pacto
internacional relativo aos direitos civis
e políticos de 1966, adotado pela
Resolução nº 44/128, de 1989, da
Assembléia Geral da ONU. Nos
termos daquele protocolo, ficou
acordado que nenhuma pessoa sob a
jurisdição de um Estado pactuante
poderá ser executada e que cada
Estado pactuante deve tomar todas as
medidas possíveis para abolir a pena
de morte no âmbito de sua jurisdição
(art. 1º).
O Brasil também assinou e ratificou
(sem emitir reserva nesse aspecto) a
Convenção americana relativa aos
direitos do homem (1978), que veda o
restabelecimento da pena de morte nos
Estados que a aboliram. Assinou e
ratificou igualmente o Protocolo de
1990, anexado à referida Convenção,
pelo qual os Estados pactuantes não
podem aplicar a pena de morte em
território de sua jurisdição, salvo em
tempo de guerra (arts. 1º e 2º).
Diferente das declarações de
direitos que são meramente
enunciativa , todos esses pactos e
convenções, quando assinados e
ratificados, geram obrigações para os
Estados-partes nos termos do que
estiver previsto em normas
internacionais - gerais ou regionais.
Como se vê, sob nenhum aspecto a
pena de morte é uma saída viável nem
muito menos solução simples para os
complexos problemas da segurança
pública em nosso País.
Maristela Simonin*
Procuradora de Justiça
aposentada
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E finalmente, o que é
o Promotor de Justiça?
* Norma da Mota Sales

De uns tempos pra cá, comecei a
questionar: o que é o Promotor de
Justiça? Esta reflexão partiu da
minha condição como membro do
Ministério Público e não de diretora
e 2ª vice-presidente da AMPPE.
Ingressei na Instituição em 1990,
logo após a Carta Magna de 1988. A
alteração na Constituição resultou
em novas e importantes atribuições
ao Ministério Público, ampliando e
qualificando nossa atuação na
defesa dos interesses da sociedade.
O desafio, desde então, era
cumprir todas aquelas atribuições
com poucos recursos e estrutura
deficitária que tínhamos à época.
Até então, dependíamos do
Executivo para tudo, e sem sede
própria, ocupávamos algumas salas
do 2º andar do Tribunal de Justiça
de Pernambuco - TJPE. Neste
mesmo local, quase todas as
segundas-feiras, a maioria dos
colegas do interior encontrava-se,
pois era o dia de entregar os ofícios,
falar com o PGJ, pegar material,
resolver problemas administrativos,
etc. Na oportunidade,
aproveitávamos pra dar uma
"passada" na sede da AMPPE e
saber das novidades.
Hoje, o MP tem outra cara! A
sede do Roberto Lyra, no Recife e
várias sedes de promotorias
espalhadas pelo interior, dotadas de
computadores, estagiários e
servidores próprios ou cedidos, ou
seja, com alguma estrutura de
trabalho, que mesmo não sendo,
ainda, a ideal, é de fazer inveja aos
que chegaram no início.
Além de uma melhor estrutura
para atuar, o Promotor de Justiça
tem gratificação eleitoral, e recebe

pela acumulação, que pode chegar a
20% do subsídio. As conquistas
vieram. Mas será que hoje o
Promotor de Justiça tem, realmente,
a consciência do que ele é?
Atualmente, esta é a pergunta que
venho tentando responder a mim
mesma!
Antes de todas essas conquistas,
éramos considerados agentes
públicos que, como defensores da
sociedade, não nos preocupávamos
apenas com o horário de expediente,
com cursos de pós-graduação ou
especialização. Lutávamos por
garantias de independência da nossa
Instituição. Sabíamos, que, para isso,
era necessário união. O nosso elo, a
nossa voz, era o Órgão de classe, que
em Assembléias Gerais, com o
comparecimento, em massa, de
colegas da capital e das Comarcas
mais longínquas de Pernambuco,
discutíamos meios de buscar a
autonomia financeira e
administrativa do MPPE. E foi nesse
espírito de luta e unidade que
conquistamos o duodécimo, a
independência financeira e
administrativa, marcos dos mais
importantes para nossa instituição.
Muitos de nós estávamos juntos com
nosso órgão de classe, quando em
uma AGE histórica foi deliberada a
greve dos membros do Ministério
Público estadual, forçando, o então
governador Miguel Arraes a enxergar
o real e estratégico papel do
Ministério Público na sociedade. Foi,
também, através do nosso órgão de
classe, que conseguimos a garantia
da simetria vencimental com a
magistratura. Hoje, são outros os
inimigos, e muitos deles lutam dia-adia no congresso nacional para

retirar do MP prerrogativas
conquistadas com muita luta. E o que
nós estamos fazendo para impedir tal
retrocesso? Não estamos,
indiretamente, contribuindo para que
isso se consolide? Exemplos recentes
viveram os colegas de Minas Gerais e
do Paraná. Quando chegará a vez de
Pernambuco? Se o Promotor não
despertar para o risco que está
correndo e continuar a delegar a
poucos o dever de lutar pela
preservação das nossas garantias e
prerrogativas, sem sair dos seus
gabinetes, os que estão nessa
trincheira resistirão até quando?
Sabemos que muitos Promotores
acumulam várias Comarcas, fato este
que se tornou rotina ministerial, pois
qual de nós não acumulou quatro ou
cinco Comarcas de uma só vez? E
pasmen! Sem gratificação, apenas com
direito a ressarcimento de despesas.
No entanto, isso não pode e nem
deve ser motivo para ficarmos de fora
das discussões acerca das questões
institucionais.
No caminho que vamos, colegas e
se continuarmos exercitando um
política interna autofágica,
acabaremos sendo o que muitos,
tentando menosprezar nossa atuação,
acreditam que somos: meros
funcionários públicos, cumpridores de
horário de expediente. Realidade, que
para nós será um retrocesso não só de
conquistas, mas, também, da nossa
prática enquanto agentes sociais que
têm o papel de defender os direitos
dos cidadãos brasileiros. É hora de
acordar, Ministério Público!
* Norma da Mota Sales
12º PJ Cível da capital
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Falando em português

Demonstrativos, calo no pé
* Dad Squarisi
Este? Esse? Aquele? Os pronomes
demonstrativos dão nó na cabeça.
Ariscos, não se deixam captar.
Quando empregar um? Quando é
a vez do outro? Advogados,
jornalistas, promotores, juízes,
políticos, ministros trocam os
danadinhos com indesejável
freqüência. Na fala deles, o este
toma o lugar do esse; o disto, do
disso. É um deus-nos acuda.
Mas nem tudo está perdido. As
trapalhadas não são fatalidade.
São desconhecimento do papel
dos demonstrativos. Para entender
os pronomes ardilosos, lembre-se
das pessoas do discurso. Discurso,
aí, significa conversa. As pessoas
do discurso são as que tomam
parte em um bate-papo.
Para haver conversa, são
necessárias três pessoas. Algumas
interessantes, outras nem tanto.
Quem são elas? Uma que fala ou
escreve (1ª pessoa), uma que
escuta ou lê (2ª pessoa) e o
assunto, que é a pessoa de que se
fala (3ª).
Imagine que Paulo telefone para
João e lhe pergunte se
acompanhou o plebiscito na
Venezuela. No caso, Paulo fala. É
a 1ª pessoa. João escuta. É a 2ª.
Do que eles falam? Do plebiscito
na Venezuela. É a 3ª.
Versáteis, os pronomes
demonstrativos têm três empregos.
Um: indica situação no espaço.
Dois: indica situação no tempo.
Três: indica situação no texto.
Vamos a eles?
1 - Situação no espaço
Este: diz que o objeto está perto da
pessoa que fala (eu, nós). Admite
reforço do advérbio aqui: esta sala
aqui (a sala onde a pessoa que
fala ou escreve está); este livro (o
livro que temos em mão), estas
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revistas aqui (as revistas que
estão próximas do falante).
Esse: diz que o objeto está perto
da pessoa com quem se fala
(você, tu). Aceita o reforço aí:
essa sala aí (a sala onde está a
pessoa com quem falamos ou a
quem escrevemos), esses livros
(livros próximos da 2ª pessoa).
Aquele: diz que o objeto está
longe da pessoa que fala e da
pessoa com quem se fala.
Associa-se ao advérbio ali ou lá:
aquele quadro lá (o quadro está
longe das duas pessoa).
2 - Situação no tempo
Este: exprime o tempo presente:
esta semana (a semana em
curso), este mês (dezembro),
este ano (2007)
Esse / aquele: indica tempo
passado (esse: passado
próximo; aquele: passado
remoto): Estive em Granada em
1992. Nesse (naquele) ano,
visitei toda a Andaluzia.
Eis um nó. Como saber se o
passado é próximo ou remoto?
Depende de cada um. O tempo
é psicológico. Uma hora com dor
de dente é uma eternidade. Se
for à noite, nem se fala. São
duas eternidades.
3 - Situação no texto
Este: exprime referência
posterior (anuncia-se o fato que
será referido depois): Fernando
Pessoa escreveu este verso:
"Minha pátria é a língua
portuguesa".
Reparou? O verso é anunciado:
"escreveu este verso". Depois,
expresso: "Minha pátria é a
língua portuguesa".
Veja outro exemplo: Ellen Gracie
fez esta pergunta: "O que deseja
a população brasileira?" (a

pergunta é anunciada: "fez esta
pergunta", depois, formulada).
Esse: indica referência posterior (o
fato é referido antes; depois,
retomado):
"Minha pátria é a língua
portuguesa". Fernando Pessoa
escreveu esse verso.
"O que deseja a população
brasileira?" O artigo que responde
a essa pergunta está transcrito
nos jornais de 3 de dezembro de
2007: "Uma justiça mais acessível,
efetiva, simples e informal".
Macete
Este? Esse? Na dúvida, recorra ao
macete. Este anuncia o que virá, o
futuro. Esse, o que foi dito, o
passado. Este tem t. Futuro
também. Esse tem ss. Passado
idem.

* Dad Squarise é escritora e professora
de Português. É autora de vários livros,
Editora do Caderno de Opinião do Correio
Brasiliense, onde escreve a coluna Dicas
de Português, veiculada também no
Diário de Pernambuco.

Artigo

A Lei Federal nº 11.705/08 e sua
repercussão social e constitucional
José Vladimir Acioli *

A publicação da Lei Federal nº
11.705, de 19 de junho de 2008,
que alterou de forma
significativa o Código de
Trânsito Brasileiro e a Lei
nº 9.294, de 15 de julho de
1996, dispôs severas restrições
ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas
com o objetivo inibir o consumo
de bebida alcoólica por condutor
de veículo automotor.
A legislação especificada veio na
esteira da Medida Provisória nº
415/2008 que, entre outras
providências, proibiu a venda de
bebidas alcoólicas às margens das
rodovias brasileiras.
Sua aplicação foi alvo de críticas
diversas, seguidas de protestos de
donos de restaurantes, postos de
combustíveis, outros estabelecimentos
similares, bem como seus empregados,
em todo o território nacional.
Como justificação para tal insurgência,
os prejuízos sofridos, alegados
incontornáveis aos negócios até então
permitidos legalmente.
Alegava-se ainda que a aplicação da
medida provisória impunha sérias à
economia de municípios com apelo na
exploração turística.
Os impactos evidenciados, ampliados
pela mídia, incentivaram o
recrudescimento dos protestos que
levaram aos bloqueios de estradas de
grande movimento, e em alguns casos
registrados, até enfrentamentos físicos
entre os que se julgavam prejudicados e
agentes públicos responsáveis pela
manutenção da ordem.
A par disso, com argumentos vários,
que iam da defesa da livre iniciativa até
gravames constitucionais mais severos
em torno de outros dogmas
constitucionais, passou-se a encarar a

suspensão da vigência da medida
provisória por meio de sucessivas
liminares em diversos pontos do País
até o seu afastamento pelo Congresso
Nacional.
Enfim, a boa intenção de coibir as
mortes em acidentes automobilísticos
não foi suficiente para garantir a
sobrevivência da Medida Provisória
415/08.
Promulgou-se a Lei Federal nº
11.705/08 que, entre as suas
alterações mais significativas
destaca-se o seu art. 5º, que
modificou a redação conferida a
vários dispositivos do Código de
Trânsito, merecendo destaque:
"Art. 5o. A Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, passa a vigorar
com as seguintes modificações:
II - o caput do art. 165 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 165. Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra

substância psicoativa que determine
dependência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) e
suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses;
Medida Administrativa - retenção do
veículo até a apresentação de condutor
habilitado e recolhimento do
documento de habilitação.
III - o art. 276 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 276. Qualquer concentração de
álcool por litro de sangue sujeita o
condutor às penalidades previstas no
art. 165 deste Código.
Parágrafo único. Órgão do Poder
Executivo federal disciplinará as
margens de tolerância para casos
específicos." (NR)
IV - o art. 277 passa a vigorar com as
seguintes alterações:
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§ 2º A infração prevista no art. 165
deste Código poderá ser caracterizada
pelo agente de trânsito mediante a
obtenção de outras provas em direito
admitidas, acerca dos notórios sinais de
embriaguez, excitação ou torpor
apresentados pelo condutor.
§ 3º Serão aplicadas as penalidades e
medidas administrativas estabelecidas
no art. 165 deste Código ao condutor
que se recusar a se submeter a qualquer
dos procedimentos previstos no caput
deste artigo." (NR)
A vigência da lei - ocorrida a partir
da sua publicação - deu ensejo a várias
contestações quanto à
constitucionalidade de alguns dos seus
dispositivos.
Verdadeira avalanche de habeas corpus
preventivos irrompeu nos tribunais
com o objetivo de evitar a prisão em
flagrante dos motoristas que se
negassem à realização do teste do
bafômetro, situação que já se
verificava revelada, em muitos casos
noticiados pela imprensa.
No Estado de Pernambuco, a realidade
não foi diferente. Os diversos
posicionamentos sobre o tema,
inclusive no âmbito da Segunda
Instância do Ministério Público de
Pernambuco, mostram que a matéria
está longe de ser pacificada.
Visando contribuir para ampliar a
discussão interna, bem como
evidenciar alguns pontos de vista
pessoais sobre a matéria, ousamos
trazer à colação algumas reflexões
nascidas a partir da análise do mérito
das ações de habeas corpus
examinadas. Portanto, cuidam de
informes lançados de pareceres
emitidos.
De início, cumpre deixar claro que o
tema proposto é tratado à luz da sua
repercussão jurídica, com foco no seu
reflexo constitucional e também na
aplicação do direito processual penal.
Com isso, afirma-se não haver
qualquer insurgência quanto ao bem
jurídico que se busca tutelar - a
preservação da vida -, desiderato que
vem sendo alcançado com sucesso
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alcoolemia, durante diligência
policial ou qualquer situação similar.

...Sua aplicação foi
alvo de críticas diversas,
seguidas de protestos de
donos de restaurantes,
postos de combustíveis,
outros estabelecimentos
similares e seus
empregados em todo o
território nacional.
Como justificação para tal
insurgência, os prejuízos
sofridos, alegados
incontornáveis aos
negócios até então
permitidos legalmente...

como revelam as estatísticas oficiais,
as quais apontam uma redução de
mais de 30% (trinta por cento) nas
mortes decorrentes de acidentes
automobilísticos nos primeiros meses
da vigência da Lei Seca.
Os habeas corpus impetrados,
geralmente, apontam como
autoridade coatora o Secretário de
Defesa Social do Estado.
Sustentam a iminência de coação
ilegal contra os pacientes em face da
vigência da Lei Federal n. 11.705/08.
Criticam a constitucionalidade do
arts. 2º, 4º e 5º, incisos III, IV e VIII,
da legislação referida, normas que
estariam a violar os princípios da
legalidade, ampla defesa, presunção
de inocência e a garantia que veda
auto-incriminação, tornando ilegal
qualquer ato futuro que obrigue o
paciente a se submeter à disciplina
dos dispositivos legais citados.
Buscam a expedição de salvo
conduto em favor dos pacientes a fim
de que não sejam submetidos ao teste
do bafômetro, bem como a qualquer
outro exame para aferição de

No mesmo sentido, para que não
sejam obrigados a comparecerem a
repartições policiais pela recusa à
submissão aos testes referidos, bem
assim para evitar a expedição de
multas e outras penalidades
administrativas, destacando-se a
apreensão do veículo, pois evidente a
falta de justa causa.
As informações da autoridade
apontada coatora - que nos habeas
corpus impetrados foi o Secretário de
Defesa Social - suscitam interessantes
questões preliminares, alusivas à falta
de interesse de agir dos pacientes, sua
ilegitimidade passiva e à
incompetência da Justiça Estadual
para conhecer dos pedidos.
Quanto ao mérito, defende o agente
público a constitucionalidade dos
dispositivos impugnados por
traduzirem política de inegável
alcance social, com amplos reflexos
na preservação da vida e impactos
relevantes no sistema público de
saúde.
Insurge-se contra a alegada incidência
de constrangimento ilegal,
defendendo que os direitos
fundamentais dos pacientes não
estariam sob risco de violação.
Sobre as preliminares:
Primeiramente, menciona-se a
inexistência de interesse de agir por
parte dos pacientes que, tentando se
isentar de comportamento imposto
por lei a todo cidadão, não apontam
qualquer ato concreto que justifique
receio quanto à liberdade de
locomoção.
Menciona, de outro lado, que a Lei
Federal nº 11.705/08 não previu em
nenhum dos seus dispositivos a
imposição de prisão, sob qualquer
título, aos condutores que se negarem
a realizar o teste do bafômetro, razão
por que afastados os pressupostos da
coação iminente e justificado receio,
fundamentos da impetração das
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ordens de habeas-corpus perseguidas.
Diante dessa realidade, restariam a ser
combatidas as medidas administrativas
contidas no diploma legal em foco, tais
como a apreensão do veículo de
condutor flagrado sob domínio de
bebida alcoólica ou outras substâncias,
bem assim a fixação de multa, situações
que não seriam tuteladas em sede de
habeas-corpus.
De fato, a Lei Federal n. 11.705/08 não
impôs a obrigatoriedade do condutor de
veículo automotor de se submeter ao
teste de aferição de alcoolemia. Mesmo
porque não poderia obrigar o cidadão a
fazer prova contra si mesmo, bem como
solapar o direito de calar (art. 5º, inciso
LXII, da CF) e o princípio da
presunção da inocência - art. 5º, inc.
LVII, também da Carta Magna).
Por conta dessa realidade, a nova lei,
com o acréscimo do § 2º ao art. 277 do
Código Nacional de Trânsito estabelece
que, incidindo a recusa do motorista a
realizar o teste do bafômetro, caberá ao
agente de trânsito a possibilidade de
obtenção de outras provas em direito
admitidas na busca de notórios sinais
de embriaguez, excitação ou torpor
apresentados pelo condutor em face da
ingestão de álcool ou outra substância.
A norma expressa no art. 277, caput, da
Lei Federal n. 11.705/08 cuida de
providências de índole meramente
administrativa, não constituindo norma
de natureza processual penal,
afastando, portanto, o seu caráter
obrigatório.
O indivíduo poderá se negar à
realização de qualquer teste, sujeitandose, todavia, às penalidades meramente
administrativas. Isso, entretanto não
será considerado como prova
determinante do CRIME em si.
A preocupação quanto à preservação
do princípio da legalidade não decorre
apenas da nova redação do art. 165 do
Código de Trânsito.
O problema é ainda mais sintomático
na modificação emprestada à redação
do seu art. 306, pois o legislador
introduziu como circunstância

elementar do crime que tipifica a
comprovação de que o condutor do
veículo esteja com concentração de
álcool por litro de sangue igual ou
superior a 6 (seis) decigramas, ou sob
a influência de qualquer outra
substância psicoativa que determine
dependência.
Ora, como não poderá impor o teste
do bafômetro pelas razões já
apontadas, tem-se que a prova da
principal circunstância elementar do
delito - concentração igual ou
superior a 6 decigramas - será aferida
por critérios eminentemente
subjetivos da autoridade de trânsito,
que passará a prender primeiro, para
certificar, depois, se o agente estava,
realmente, com a concentração de
álcool nos limites impostos pela lei,
ou sob influência de qualquer outra
substância entorpecente.
Dessa abstração e subjetividade,
assegurada aos agentes do trânsito,
colhe-se a preocupação e o receio da
prática de possíveis abusos de
autoridade, os quais restam
justificados pelas inúmeras prisões

...Mais grave, como
referido anteriormente,
é a possibilidade
concreta de prisões
abusivas,
implementadas por
critérios abstratos e
eminentemente
subjetivos conferidos
aos agentes de trânsito
para aferição do estado
de embriaguez e da
excitação dos sentidos
dos condutores de
veículos...

noticiadas pela imprensa, o que afasta,
portanto, a primeira preliminar
suscitada pela autoridade apontada
coatora.
O segundo questionamento preliminar
diz da ilegitimidade passiva da
autoridade apontada coatora, bem
como da incompetência dessa Corte de
Justiça para conhecer da impetração.
Defende-se que o remédio heróico foi
impetrado contra lei em tese, emanada
do Poder Legislativo Federal, que deve
ser cumprida por agentes de trânsito
nas vias públicas municipais, federais
e estaduais, os quais seriam detentores
de autonomia para efetivação dos
procedimentos que lhe são afetos.
Ressalva, outrossim, que tais ações de
fiscalização não estão no âmbito de
atuação do Secretário de Defesa Social
do Estado, circunstância que afastaria,
igualmente, a competência do Poder
Judiciário Estadual.
Mesmo reconhecendo como válidos os
limites expostos, pois a incidência da
norma inquinada de inconstitucional
abrange áreas que estão sob tutela da
União Federal - como as rodovias
federais -, fato inegável é que a direção
e coordenação das ações de trânsito no
âmbito estadual estão sob sua
responsabilidade mediata, pois é o
gestor máximo da segurança pública
em Pernambuco, detendo, como
importante segmento de atuação, o
combate à violência no trânsito e a
fiscalização da atuação dos seus
agentes.
Nesse sentido, diz o Código de
Trânsito, no art. 7º, inc. VII, que o
Sistema Nacional de Trânsito é
composto por policiais militares
designados. Ninguém duvida que tais
agentes estejam sob autoridade
imediata do Secretário de Defesa
Social. Sendo assim, ressalve-se o
disposto no art. 42, inciso I, da
Constituição Estadual que reza:
"Art. 42 - Compete aos Secretários de
Estado, além das atribuições
estabelecidas nesta Constituição:
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legislação hostilizada.
I - exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração estadual na área de sua
competência, de acordo com o plano
geral do Governo".
Portanto, tratando-se de habeas-corpus
preventivos, impetrados mediante
justificado receio de constrangimento à
liberdade de locomoção dos pacientes
em decorrência de ações futuras dos
agentes de trânsito, pelos fundamentos
já expostos, não se pode deixar de
reconhecer a pertinência da sua
inclusão no pólo passivo dos habeas
corpus, cuja natureza jurídica é
cautelar, antecipatória, portanto, do
constrangimento ilegal que se busca
prevenir.
Inegável o poder de decisão do
Secretário de Defesa Social acerca da
aplicação da Lei Federal nº 11.705/08
nos limites das suas atribuições.
Diante dessa realidade, não há como
emascular a competência do Tribunal
de Justiça de Pernambuco para
conhecer e julgar dos habeas-corpus
preventivos sob exame, pois expressa
no art. 61 , inciso I, alínea "i", da
Constituição Estadual.
Diante de tais fundamentos, deve-se
reconhecer a incidência dos
pressupostos essenciais para
admissibilidade dos habeas corpus
impetrados.
Quanto ao mérito, verifica-se que as
impetrações buscam eximir os
pacientes das obrigações impostas a
todos os cidadãos pela Lei Federal nº
11.705/08, mediante o reconhecimento
da inconstitucionalidade de vários dos
seus dispositivos por supostas ofensas
a direitos e princípios constitucionais
fundamentais, o que estaria a justificar
fundado receio de sofrerem
constrangimento ilegal, caso venham a
ser abordados em alguma operação
policial.
Destaque-se, a indiscutibilidade da
legitimidade dos fins perseguidos pelo
legislador com a promulgação da
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De igual forma, o alcance social da
lei, o qual já se mostra evidente,
traduzindo expressiva política de
saúde pública para preservação da
vida humana, e, bem assim,
racionalidade dos gastos do erário
com o atendimento de vítimas de
acidentes de trânsito provocados pela
ingestão de álcool e outras
substâncias por parte de condutores
irresponsáveis.
Apesar disso, não se pode fechar os
olhos para a violação iminente de
garantia constitucional da presunção
de inocência e do inatingível
princípio de que não se pode, sob
qualquer pretexto, exigir que o
cidadão produza prova contra si
mesmo, impondo-lhe a aferição de
alcoolemia.
Mais grave, como referido
anteriormente, é a possibilidade
concreta de prisões abusivas,
implementadas por critérios abstratos
e eminentemente subjetivos
conferidos aos agentes de trânsito
para aferição do estado de
embriaguez e da excitação dos
sentidos dos condutores de veículos.
Sob tal aspecto, não há como negar a
inconstitucionalidade do art. 5º,
inciso VIII, da Lei Federal n.
11.705/08 que, modificando a
redação do art. 306 do Código de
Trânsito, alterou a natureza jurídica
do delito que tipifica.
Deixou o mesmo de ser crime de
perigo concreto, e passou a ser de
perigo abstrato, detectável pela
quantidade de álcool presente no
sangue do condutor independemente de qualquer conduta
perigosa por ele praticado -, elemento
de convicção a ser apurado, ante a
negativa de submissão ao bafômetro,
tão somente por critérios
eminentemente pessoais dos agentes
de trânsito.
Mesmo que se defenda a incidência
do princípio da ponderação de bens

em conflito a fim de obter a
proeminência do interesse público na
redução dos acidentes automobilísticos
em detrimento da liberdade pessoal em
se negar a realizar o teste de
alcoolemia, o fato é que a aplicação
desse princípio deve estar em
consonância com o da razoabilidade
que, por seu turno, não permite que se
abdique de norma fundamental ao
Estado Democrático de Direito.
Caso contrário, acolhendo a violência
aos direitos fundamentais destacados,
a sociedade, premida pelos efeitos
imediatos da medida, passa a flertar,
perigosamente, com a afirmação e
fortalecimento de um Estado policial
permitindo, a partir disso, que novas
investidas contra outros direitos
constitucionais sejam praticadas com
idêntica justificativas, mas com fins
nem sempre confessados.
Verifica-se dos pedidos consignados
pelos impetrantes, generalização que
não está adequada aos estreitos limites
do habeas-corpus.
Buscam a isenção de medidas de
ordem administrativa, expressas na Lei
Federal n. 10.705/08 - como a fixação
de multa, apreensão do veículo e da
carteira de motorista - as quais não são
tuteladas em sede de habeas-corpus,
cuja destinação constitucional, prevista
no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, resulta clara:
garantia da liberdade de locomoção.
Portanto, em casos que tais a
expedição de salvo-condutos se impõe
a fim de assegurar aos pacientes a
liberdade de locomoção caso venham
se recusar a realização do teste do
bafômetro, dentro dos limites de
atuação da autoridade apontada
coatora, mas resguardando-se ao Poder
Público a aplicação das medidas
administrativas previstas em lei que
não atinjam a sua liberdade de ir e vir,
tais como a apreensão do veículo e da
carteira de motorista.
* José Vladimir Acioli
Promotor de Justiça.

Matéria
Prata da Casa

Promotora aponta fragilidades no
controle de informações sobre
adoção internacional no Brasil
Na mitologia grega, Cronos,
ao saber que um de seus
filhos o destronaria, devora
todos os seus filhos recémnascidos como forma de
manter-se soberano. Um dia,
Réia, sua esposa, salva um
de seus filhos, Zeus,
enganando seu marido ao
dar-lhe uma pedra para
devorar, como se fosse seu
próprio filho.
A atitude de Réia inspira a próatividade e bom-senso defendidos
pela Promotora de Justiça Laíse
Tarcila Rosa de Queiroz como
forma de garantir uma infância
saudável aos menores abrigados em
nosso país, através da dissertação de
mestrado “A Garantia do Direito à
Convivência Familiar através da
Adoção Internacional: em defesa do
mito de Réia no combate a Cronos,
devorador da infância”.

Perfil da adoção
Um dos destaques significativos
apresentados é o da questão de
exigibilidade dos adotantes
quanto à questão de cadastro.
Quando o adotante é cadastrado
e confia ao Estado a escolha do
adotado, existe uma flexibilidade
visível quanto às características
de gênero, idade e cor. Por outro
lado, quando a adoção acontece
sem cadastro prévio, os
adotantes tendem a optar por
meninas brancas ou morenas
claras, o que, segundo Laíse,
sugere um preconceito implícito
ainda mantido pela família
brasileira.

Contrapondo informações de
fontes distintas, entre as quais a
Autoridade Central Administrativa
Federal (ACAF), o Sistema Nacional
de Passaportes (SINPA) e o Sistema
de Gerenciamento de Entidades
(SIGE), Laíse Tarcila aponta as
fragilidades do atual controle de
informações a respeito das adoções
internacionais no Brasil, bem como a
falta de visibilidade dos dados
internos aos interessados (nacionais e
estrangeiros). Além disso,
desenvolve um perfil sombrio a
respeito dos destinos das crianças
adotadas nos últimos anos por
famílias estrangeiras, evidenciando,
inclusive, os principais países em que
se encontram.
A adoção internacional gera
estranheza e desconforto em diversos
pontos do país, em especial no
interior, uma vez que a prática conta
com alto grau de subjetividade no
que diz respeito ao tempo de
processos e decisões. Uma grande
questão levantada é justamente a
motivação da recorrência aos
candidatos internacionais, tendo em
vista a obrigatoriedade de preferência
por famílias nacionais, mas a certeza
fundamentada nas peculiaridades de

cada caso, muitas vezes representa a
alternativa menos danosa à saúde
familiar de várias crianças.
Itália, França, Holanda, Estados
Unidos e Espanha são, em ordem, as
nações que mais buscam crianças no
país, que, em geral, são acolhidas
quando se encontram entre 8 e 12
anos. De acordo com os dados
apresentados, a prática é recorrente em
alguns pontos do Brasil, em especial
no Paraná, em Santa Catarina, em
Minas Gerais e em Pernambuco, que
juntos, respondem por quase 50% de
todas as adoções do gênero realizadas
em território nacional. Segundo Laíse,
os números comprovam que a eficácia
desse tipo de processo tem menos a
ver com questões socioeconômicas e
mais ligação com as políticas adotadas
em cada região.
A prática foi avaliada em
Pernambuco através de dados dos
sistemas Infoadote e Judwin entre os
anos de 2001 e 2006, revelando um
avanço significativo da opção por
comarcas do interior nos últimos anos.
Em terreno pernambucano, famílias
americanas, alemãs, italianas francesas
e norueguesas são as mais recorrentes,
buscando, além do Recife, cidades
como Sirinhaém, Glória do Goitá,
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Araripina, Gravatá e Garanhuns. Do
famílias nacionais, em geral, rejeitam Procuradores detêm mais
conhecimento de causa, mas quem
total, cerca de 52% das crianças
amarelos e índios e apresentam clara
melhor poderia entender os preceitos
adotadas são da cor morena clara,
preferência pela cor branca (rejeição
e dificuldades da atividade que
comportamento semelhante às adoções de 62% a crianças negras), os
aqueles que, de fato, vivenciam a
nacionais. Enquanto isso, a adesão por
cadastros internacionais demonstram
realidade do trabalho?”, questiona.
criança do sexo masculino é superior à
aceitação de crianças de quaisquer
Ainda que defenda a ausência do
média das famílias brasileiras (71%,
etnias com índices sempre acima dos
Ministério Público na imensa maioria
contra 49%).
85%.
dos Conselhos, Laíse afirma que o
A Promotora destaca ainda o lado
Ao apresentar sua visão sobre as
Conselho Nacional de Autoridades
mais social da adoção internacional,
atuais condições da adoção no país,
Centrais é uma organização de cunho
apontando um comportamento um
Laíse é categórica e pontual. Ao
político e que pode interferir na
pouco diferente da adoção nacional.
tratar da questão do Conselho
realidade do
Ainda que os trâmites
trabalho, sendo
legais justifiquem parte
uma exceção que
dos dados, é possível
não deve ser
perceber que cerca de
“Existem assuntos que Procuradores detêm mais
descartada.
70% das crianças
conhecimento de causa, mas quem melhor poderia
A autora ainda
adotadas por famílias do
entender os preceitos e dificuldades da atividade
apresenta
exterior possuem entre 8
que aqueles que, de fato, vivenciam a realidade do
propostas com a
e 17 anos e, em geral,
trabalho?”
finalidade de
são do sexo masculino.
“É necessário saber se a 'Biologia do Amor' foi
dinamizar e
Além disso, destaca-se a
suficiente para garantir a felicidade das crianças”
otimizar o
aceitação de crianças que
processo de
possuem doenças não
adoções
tratáveis, incluindo
internacionais, que
infectadas com o HIV,
Nacional de Autoridades Centrais,
incluem
a
redução
de países com os
semelhante à adoção nacional e de
onde apenas o Ministério Público
quais
o
Brasil
estabelece
relação de
crianças cujos pais apresentavam
Federal tem representação, a autora
fonte
de
adotados,
priorizando
os
problemas de algum tipo de
defende que em uma formação
ratificantes
da
Convenção
de
Haia
eo
dependência química (por volta de
política, que define linhas de ações,
investimento
em
capacitação
dos
20%).
articula informações e, dentre outras
envolvidos nesse tipo de processo em
Por outro ângulo, percebe-se,
atividades, promove eventos e
cidades de interior, de forma a
também, que o índice de rejeição
estímulos à justiça social, é
descentralizar a prática, hoje
baseado no gênero é bastante inferior,
inconcebível a ausência de
concentrada nas capitais.
comparando-se os cadastros de
representantes do Ministério Público
Por fim, a Promotora sugere a
famílias nacionais e internacionais,
Estadual frente às discussões, uma
priorização
de famílias sem filhos,
como por exemplo, no caso do gênero
vez que são Promotores de Justiça
destacando
o
papel social e
masculino em que a rejeição nacional
que trabalham com adoções que
psicológico
que
a adoção também
gira em torno de 39%, enquanto a
melhor compreendem a
desempenha
na
vida
das pessoas e
internacional resume-se a 6%. No que
complexidade burocrática desses
ressalta
a
necessidade
de um maior
tange à cor, o comportamento é ainda
processos. “Existem assuntos que
controle sobre o processo, para que
mais diferenciado, uma vez que as
crianças não sejam prejudicadas pelo
tempo dos trâmites burocráticos,
ainda que seja contra o
• Itália, França, Holanda, Estados Unidos e Espanha são, em
estabelecimento de cronogramas, que
ordem, as nações que mais buscam crianças no Brasil.
desumanizariam o processo. Ainda
• 28% das adoções nacionais são de crianças com mais do que oito
que entenda a necessidade maior de
anos. Nas internacionais, são 70%.
tentar manter a família original unida,
• Crianças do sexo masculino correspondem a 70% das adoções
apesar de adversidades como o crack,
internacionais, em famílias brasileiras, 49%.
apontado como um dos grandes
• 65% é a percentagem de cadastros de famílias brasileiras que
'destruidores de lares', Laíse reforça
optam pela opção 'não negro'.
sempre o uso do bom-senso, uma vez
• 88% das famílias internacionais aceitam crianças amarelas ou
que “é necessário saber se a 'Biologia
índias para adoção. As brasileiras, 27%.
do Amor' foi suficiente para garantir a
felicidade das crianças”, conclui.
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Termo de Ajustamento de Conduta e Recomendação:

Qual a melhor alternativa?
* Salomão Abdo Aziz Ismail Filho

SUMÁRIO. 1. Introdução. 2.
Reflexões para uma ação efetiva
mediante a utilização de termo de
compromisso ou de
recomendação. 3. Conclusões. 4.
Referências bibliográficas.
1-INTRODUÇÃO
O acompanhamento da rotina diária
do trabalho do Membro do Ministério
Público revela dois instrumentos
importantíssimos, bastante utilizados
pelo Promotor de Justiça: o termo de
ajustamento de conduta e a
recomendação.
O TAC - Termo ou Compromisso de
Ajustamento de Conduta encontra
alicerce no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347,
de 24.07.85 (Lei da Ação Civil
Pública), merecendo destaque que o
Ministério Público não é o único com
atribuição para celebrá-lo, mas também
as outras entidades/órgãos públicos
legitimados para ingressar com ACP
(União, Estados, Municípios,
Defensoria Pública etc - v. art. 1º da
Lei 7.347/85).
Já a recomendação é um
instrumento de atuação ministerial
mais recente, consagrado através dos
arts. 27, parágrafo único, inciso IV, e
80 da Lei 8.625, de 12.02.93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério
Público) bem como do art. 6º, inciso
XX, da Lei Complementar 75, de
20.05.93 (Lei Orgânica do Ministério
Público da União).
O momento atual da atuação
extrajudicial do Ministério Público

brasileiro exige efetividade das suas
ações e medidas, ou seja, passada a
fase de impacto com a instauração de
inquéritos civis ou procedimentos
investigatórios, é preciso, acima de
tudo, assegurar o respeito pelo
interesse público-social, através do
cumprimento real, pela entidade
fiscalizada, das medidas necessárias
para melhoria dos serviços públicos
e/ou de atividades que tenham
reflexo na comunidade.
De certo, o TAC e a recomendação
são importantes instrumentos para
um Ministério Público que pretenda
ser instrumento de acesso à justiça,
através da sua atuação extrajudicial,
evitando as delongas de um processo
judicial. Apontar a melhor alternativa
entre os dois institutos para tal
finalidade, é o objetivo deste
trabalho.
2-REFLEXÕES PARA UMA
AÇÃO EFETIVA MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DE TERMO DE
COMPROMISSO OU DE
RECOMENDAÇÃO
Dentro de uma ótica de
efetividade da opção adotada, tanto o
compromisso de ajustamento como a
recomendação exigem
acompanhamento pelo órgão do
Ministério Público que os adotou.
Lembro que não basta a
publicação do TAC ou da
recomendação no diário oficial: é
necessário todo um trabalho de
autuação dos documentos em pastas
próprias, para acompanhamento dos
prazos e das justificativas
apresentadas pela autoridade pelo

seu não cumprimento.
Além disso, é preciso aduzir, em
regra, a passagem do Promotor de
Justiça por determinada Promotoria é
temporária, em razão das situações de
movimentação na carreira (remoção,
promoção, aposentadoria etc), sendo
necessário que o Membro substituto
tenha subsídios para continuar o
acompanhamento da medida, sob pena
da entidade fiscalizada acomodar-se,
ainda que sem qualquer intenção
dolosa, deixando de cumprir as
obrigações em benefício da sociedade
em razão da inércia do próprio
Ministério Público.
E tal situação poderá ocorrer,
principalmente, quando se tratar de
uma recomendação, instrumento de
atuação que não possui caráter de
obrigatoriedade, valendo por sua força
moral e política. Ainda mais, quando
se tratar de uma recomendação
expedida sem qualquer contato prévio
com a Administração Pública, sendo
apenas, de forma fria e distante,
impresso o documento e entregue ao
gestor público, sem qualquer contato
prévio. Em tais casos, a tendência é
que a recomendação não seja
observada, sendo ignorada por
completo, contribuindo, enfim, para o
descrédito do Ministério Público junto
à comunidade.
Buscando-se a efetividade das
ações ministeriais e não apenas o
impacto da divulgação da medida
adotada, melhor seria a instauração de
um inquérito civil ou de um
procedimento preliminar de
investigação e, dentro dos seus autos,
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convidar a autoridade para celebrar
um termo de compromisso,
instrumento jurídico de maior poder
normativo, pois permite ao Promotor
de Justiça exigir do compromissário as
obrigações assumidas, sob pena,
inclusive, em último caso, através da
execução judicial da multa que lhe foi
imposta.
Agora, se o representante da
edilidade negar-se a celebrar o TAC,
seria o caso, como medida preliminar,
de se expedir uma recomendação e,
acaso o Poder Público não observe a
orientação nela contida, através de um
prazo estipulado pelo MP, ingressarse-ia com a pertinente ação civil
pública.
A Resolução 23, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério
Público, que disciplinou a instauração
e a tramitação do inquérito civil,
corrobora com tal entendimento,
quando, em seu art. 15, parágrafo
único, dispõe que é vedada a
expedição de recomendação como
medida substitutiva ao compromisso
de ajustamento de conduta ou à ação
civil pública.
A respeito do termo de
ajustamento de conduta é necessário,
ainda, criticar a sua nomenclatura, já
que a expressão "ajustamento de
conduta" apresenta-se como
excessivamente inquisitória,
acusatória e impositiva, sendo, mais
atualizada, a expressão "termo de
compromisso", a qual mais se
aproxima da natureza conciliatória e
preventiva da atuação extrajudicial do
MP, visando à solução dos conflitos
que lhe são colocados sem a
intervenção do Poder Judiciário,
assegurando, desde logo, a realização
da justiça social.
3-CONCLUSÕES
A recomendação e o termo de
ajustamento de conduta são
instrumentos do Ministério Público na
sua atuação extrajudicial, como forma
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Apenas se não houver a
possibilidade de fixar metas de
cumprimento ou se negando o
representante do Poder Público a
assinar o termo de compromisso, é
que o Parquet deverá se valer da
recomendação, instrumento sem
caráter obrigatório de cumprimento,
com força política e moral, o qual
poderá resultar em desmoralização do
agente ministerial, em razão da
completa ignorância do ente público
fiscalizado, quando não houver um
prévio entendimento, através de
reuniões ou audiências públicas a
respeito.

de realizar a justiça social, evitando
as longas discussões do mérito de
processos judiciais no Poder
Judiciário.
A expressão "ajustamento de
conduta" é desatualizada,
dificultando, algumas vezes, a
celebração de "pactos" com a
Administração Pública , por possuir
um sentido impositivo e acusatório.
Propõe-se a adoção da expressão
"Termo de Compromisso
Extrajudicial" ou, simplesmente,
"Termo de Compromisso".
O Promotor de Justiça deverá
instaurar inquéritos civis ou
procedimentos de investigação
preliminar, quando estiver diante de
demandas coletivas ou de interesse
social, buscando a celebração de
termos de compromisso,
direcionando a ação administrativa
para o bem comum, por se tratar de
um instrumento que permite, em
caso de insistência no
descumprimento da obrigação, a sua
execução judicial, mediante a
imposição de multa cominatória.

De toda a forma, tanto o termo de
compromisso como a recomendação
necessitam da autuação em pasta
própria, com os devidos registros em
livro, a fim de permitir um
acompanhamento contínuo pela
Promotoria de Justiça,
independentemente do Membro que lá
esteja em exercício, em homenagem
ao Princípio da Unidade, que orienta a
atuação do Ministério Público (art.
127, § 1º, da CF/88).

* Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Promotor deJustiça titular da 2ª PJ Cível de Ipojuca
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102 pessoas aguardam doação
de medula óssea em Pernambuco
A médica Cristina Menezes (esquerda) coordena a Central de Transplantes em Pernambuco e conta com o apoio da ATMO

A espera por tempo
indeterminado, aliada à esperança
de cura, acompanham o cotidiano
daqueles que aguardam um
transplante de medula óssea.
Segundo dados do Instituto
Nacional do Câncer (Inca),
Pernambuco tem 102 pessoas
cadastradas no Registro de Receptor
de Medula Óssea (REROME), que
ainda acreditam na solidariedade das
pessoas e na possibilidade de
encontrar um doador compatível.
“Para quem doa é um gesto
imenso”, declarou o Coronel da
Policia Militar e piloto de
helicóptero Ricardo Dantas,
transplantado em maio deste ano.
Dentre as pessoas que compõem

a lista, 22 já têm doador, seja parente
ou desconhecido, e aguardam a
cirurgia. No entanto, a probabilidade
dos outros 80 receptores encontrarem
um indivíduo compatível, na lista do
Registro Nacional de Doadores de
Medula Óssea (REDOME), é de uma
em 100 mil. Para os que ainda
esperam na fila do REDOME, a
solidariedade é uma atitude essencial
para o começo de uma nova vida.
A Central de Transplantes de
Pernambuco, coordenada pela
médica Cristina Menezes, teve
15.118 doadores cadastrados até o
mês de setembro desse ano, o que é
um número animador já que em
2007, o Estado registrou apenas
7.551 pessoas. A campanha vem

crescendo desde 2006, junto com a
taxa de contribuição do Nordeste para
o Registro Nacional, que era apenas
2,8% e hoje chega a 16%.

O que fazer
A médica explicou os
procedimentos e tratamentos que o
indivíduo precisa adotar quando
descobre uma doença sanguínea. “O
hematologista (médico especialista)
encaminha essa pessoa para os centros
de exames tipológicos, depois ela se
inscreve na lista do SUS (Sistema
Único de Saúde) e aguarda a cirurgia”,
esclareceu Cristina Menezes. Além
disso, também é necessária a
radioterapia antes do procedimento
cirúrgico. A probabilidade do receptor
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encontrar o doador na
família é de 25%, por isso,
as primeiras análises
genéticas são realizadas
entre parentes. Caso não
haja compatibilidade, o
próximo passo é o cadastro
no Registro de Receptor de
Medula Óssea (REROME).

Português de
Pernambuco é um
dos centros médicos
autorizados pelo
Ministério da Saúde,
no Brasil. O Serviço
de Hematologia e
Transplante de
Medula Óssea
(TMO), localizado
no Hospital, realizou
ATMO
700 transplantes
Além do trabalho
desde a inauguração,
coordenado pelo Estado, as
em 1999. Rodrigo
iniciativas de organizações
Florêncio, médico
não governamentais
da equipe, informou
(ONGs), como a Amigos do
que as doenças
Transplante de Medula
Campanha no interior ampliou o número de possíveis doadores no Estado
hematológicas
Óssea (ATMO), são
malignas têm cerca
importantes para a
a Central de Transplantes e com a
de
60%
de
possibilidade
de cura com a
assistência social do receptor e seus
Fundação de Hematologia e
doação
de
um
aparentado
e cerca de
familiares. A presidente da ATMO,
Hemoterapia de Pernambuco
40%
de
um
não
aparentado.
“Pacientes
Betânia Leal, informou que o papel da
(Hemope). O trabalho conjunto da
jovens
têm
melhor
tolerância
a
Associação é desenvolver as políticas
Ong com a Central trouxe resultados
esquemas
de
transplantes
públicas para que as campanhas
positivos às campanhas para doação
convencionais, enquanto pacientes
tenham um resultado mais abrangente
de órgãos. A interiorização foi uma
acima de 50 anos se beneficiam melhor
e auxiliar o paciente, apontando os
das iniciativas que tornou a
de transplantes menos agressivos”,
caminhos a serem seguidos.
mobilização mais abrangente,
explicou Rodrigo Florêncio.
A falta de informações sobre as
atuando em cidades como Caruaru,
O médico ainda lembrou que o
doenças hematológicas e a debilidade
Surubim, Condado, Flores e
tratamento pós-transplante tende a ter
no apoio ao paciente, reforçam o papel
Bezerros.
um resultado mais satisfatório quando
social da ATMO. “A ONG surgiu com
Nas campanhas, a Central visa
a doação é feita por um familiar. “As
a vontade de ajudar as pessoas que
esclarecer os procedimentos através
chances de rejeito, infecção e
estavam alheias aos seus direitos”,
da entrega de panfletos e palestras,
insuficiência de órgãos nobres são
comentou Betânia. A presidente ainda
além de colher amostras de sangue
maiores em transplante com doadores
enfatizou que mesmo depois da cura,
dos voluntários, que são informados
não familiares”, afirmou Rodrigo.
muitos pacientes e familiares
sobre as etapas do processo de
continuam apoiando a ATMO.
doação.
Doador
A ATMO trabalha em parceria com
Para se tornar um doador, as pessoas
O transplante
interessadas devem procurar os
A realização do
laboratórios ou hemocentros
transplante só é
conveniados ao SUS. No Recife, os
autorizada depois que
interessados devem se encaminhar para
o doador confirmar o
o Hemope, Fundação de Hematologia e
desejo de ser
Hemoterapia de Pernambuco, ou para o
voluntário, em
HLA. Nesse primeiro momento, é
hospitais privados ou
coletada apenas uma pequena amostra
públicos, liberados e
de sangue para os exames genéticos.
aprovados pelo
Caso haja a compatibilidade com
Ministério da Saúde,
algum receptor, o indivíduo é chamado
segundo a diretora da
para refazer os exames e, se ainda for
Central de
de sua vontade, doar a medula. Não é
Transplantes.
necessário qualquer tipo de pagamento
O Real Hospital
e o voluntário não sofre danos à saúde.
Betânia destaca o papel na ATMO na orientação aos pacientes
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Transplante de medula óssea

Esperança para quem recebe,
ansiedade para quem aguarda
Transplantado

Aguardando transplante

Nome: Ricardo Dantas, Coronel da
Policia Militar e piloto de
helicóptero.
História: Descobriu ser portador de
leucemia em 2006. Ao fazer exames
de rotina no trabalho, ele descobriu
uma anemia. Depois do resultado, o
paciente foi encaminhado ao
hematologista e após exames
especializados, a leucemia foi
diagnosticada. Em 2007, durante o
processo de espera, a doença se
agravou e ele fez três quimioterapias,
podendo voltar a trabalhar logo
depois. No início de 2008, a leucemia
voltou a se complicar, mas nesse
período o Registro de Receptores de
Medula Óssea (Rerome) identificou
um doador compatível.
Superação: Fez a cirurgia no dia 30
de maio. Ricardo ainda está em

Nome: Frederico Varela Vieira,
Estudante.
História: O jovem descobriu ser
portador de leucemia linfótica aguda
há três meses, ao fazer um exame para
tentar uma vaga de trabalho. Desde
então, a família e os amigos realizam
testes de compatibilidade. Familiares
de Fred participam das campanhas de
doação de órgãos e se associaram à
ONG Amigos do Transplante de
Medula Óssea (ATMO). Fred,
cadastrado no Registro de Receptores
de Medula Óssea (Rerome), está em
Curitiba (Paraná), onde faz
quimioterapias, trabalha e estuda,
enquanto aguarda ansiosamente um
doador cadastrado pelo Rerome,
sentindo os efeitos colaterais dos
medicamentos.

recuperação e faz visitas ao hospital
frequentemente por causa da baixa
imunidade, devido à alta dosagem de
quimioterapia. “Para mim é uma
nova vida”, enfatizou Ricardo.

Serviços

O passo a passo do doador
• Ter entre 18 e 55 anos;
• Possuir boa saúde;
• Se cadastrar como doador
voluntário em um Hemocentro;
• No cadastramento, os voluntários
doam apenas 10 ml de sangue;
• A amostra passa por um exame de
laboratório, chamado teste de HLA,
que determina as características
genéticas do possível doador;

• Quando alguém precisa de
transplante, os técnicos do
REDOME fazem a pesquisa de
compatibilidade entre os registros de
todos os doadores cadastrados;
• Se for encontrado um doador
compatível, ele será convidado a
fazer outros exames de
compatibilidade genética. Se o perfil
coincidir com o do paciente que
precisa do transplante, o voluntário
decide se realmente quer doar;

• Durante a doação, o doador recebe
• As informações são colocadas em
anestesia geral. Com uma agulha, a
um cadastro nacional, o REDOME,
medula é aspirada do osso da bacia;
ou Registro Nacional de Doadores de A quantidade de medula doada é de
Medula Óssea;
apenas 10% da medula total. Em 15
dias ela já estará recomposta.

Endereço do Hemope: Rua Joaquim
Nabuco, 171- Graças, Recife/PE
Telefone: (81) 3416-4723
Endereço do HLA: Rua Gonçalves
Maia, 113
Boa Vista - Recife/PE
Telefone: (81) 3083-4144
Próximo ao Consulado Americano
Central de Transplantes: Rua
Henrique Dias, s/n Boa Vista - Recife/
PE
Telefone: 0800 281 2185
Mais informações:
www.transplantes.pe.gov.br
www.inca.gov.br/conteudo
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União estável - Dua s
Maria Izamar Ciriano Pontes

Até a vigência da Constituição de 1988 a única forma de constituição de família
apta a produzir efeitos jurídicos era aquela advinda dó casamento válido. As
uniões livres, mesmo entre pessoas desimpedidas de casar, denominadas
anteriormente de concubinato puro, eram consideradas fenômenos imorais que
não produziam efeito jurídico algum.

Muito embora tenha havido ao
longo dos anos uma flexibilização
por parte da doutrina, da
jurisprudência e até mesmo do
legislador, quanto a postura inicial
de total rejeição as relações até então
tidas como concubinárias, foi a
Constituição de 1988, em seu art.
226 que elevou a união estável,
agora não mais concubinato, ao
status de entidade familiar, passando,
a partir daí a conferi-lhe efeitos
jurídicos.
Em razão disso o conceito de
família foi ampliado, passando a
enlaçar todas as formas de
convivência que se estruturam a
partir de um comprometimento
amoroso. O afeto ganhou espaço e
me arrisco a dizer, virou a mola
propulsora das relações familiares.
Hoje, para o nosso ordenamento
jurídico para o reconhecimento da
existência de uma União Estável,
necessário se faz apenas a
comprovação da existência de uma
relação publica e contínua, ou seja,
estável, de afeto e respeito mútuos,
na qual convivem prestando
assistência moral e material,
objetivando constituição de família.
Neste contexto, diferentemente
do casamento, na União Estável não
se exige nem o dever de coabitação,
bastando que esteja configurada a
comunhão de interesses e de vidas.
Ora, nesse contexto não se pode
ignorar a existência de vínculos
afetivos concomitantes. A história
nos mostra que a realidade social é
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outra e há muito que contraria a
determinação legal, de sorte que
relações paralelas, duráveis, sempre
ocorreram e continuam existindo,
portanto, não podem e não deve ser
ignoradas, sob pena de incorrermos
em injustiça.

...o conceito de
família foi ampliado,
passando a enlaçar
todas as formas de
convivência que se
estruturam a partir
de um
comprometimento
amoroso. O afeto
ganhou espaço e
me arrisco a dizer,
virou a mola
propulsora das
relações
familiares...

Não se questiona aqui sobre a
moralidade desse tipo de
relacionamento, tão pouco cabe a nós
como operadores do direito fazer
qualquer juízo de valor, baseado em
conceitos pessoais fruto da educação e
da religião. Deixaremos de lado
também, por demandar maiores
dilações, a questão criminal. O fato é
que a entidade familiar constituída sob
esta forma existe e é mais comum que
se possa imaginar e como tal deve
receber tutela judicial. Segundo Carlos
Cavalcanti de Albuquerque Neto ¹,
não cabe ao Estado predeterminar qual
entidade familiar que se pode
constituir, mas apenas declarar a sua
formação, outorgando-lhe a proteção
social, por considera-la base da
sociedade.
Portanto, filio-me a corrente
daqueles que entendem que, estando
presentes os requisitos legais para a
configuração da união estável, ainda
que se constate existência de
relacionamentos concomitantes, há de
ser declarada a existência de união
estável.
Maria Izamar Ciriano Pontes
1ª Promotora de Justiça do Cabo de
Santo Agostinho

Contraponto

Artigo

a s opiniões distintas
Norma Mendonça Galvão de Carvalho

Ao longo do tempo, a família, como núcleo celular da sociedade, tem
sofrido alterações em seu conceito com respingo nas novéis relações e
em seus respectivos direitos e deveres.

Só por justas núpcias, se gerava a
família que, para LESSING é a
grande escola fundada pelo próprio
Deus para a educação do gênero
humano. Segundo lição lapidar de
Washington de Barros Monteiro, o
casamento, em face do nosso
direito, é a união permanente do
homem e da mulher, de acordo com
a lei, a fim de se reproduzirem, de se
ajudarem mutuamente e de criarem
os seus filhos.
Como cediço, o matrimônio deve
respeitar regras de consentimento e
ausência de impedimentos dos
contraentes (justae nuptiae). Dentre
tais regras de impedimento,
encontra-se a que deflui do princípio
monogâmico. Tanto o casamento
religioso, prestigiado em épocas
remotas, quanto o civil, regulado
posteriormente por leis que o
secularizaram, prestigiam a
monogamia, elevando à categoria de
impedimento, casamento
anteriormente celebrado por
qualquer dos nubentes. É curial,
pois, que o código Civil Brasileiro
de 1916, tanto assim, como o que
agora vige entre nós, em assuntos de
matrimônio, estão orientados pela
monogamia.
No entanto, a realidade social
nem sempre se harmoniza com a
dicção normativa imposta pelo
legislador e, numa dinâmica
constante, o ordenamento jurídico
tem sido pulverizado com
pinceladas dos fatos recorrentes.
Assim, as uniões, sem casamento,
entre homem e mulher a que se deu
o nome de concubinato e que,

antanho, com o apoio da moral
pública e da Igreja, sob a autoridade
de Santo Agostinho e Santo
Ambrósio culminaram por merecer a
intolerância do Direito Canônico,
hoje, têm sido contempladas com o
aparato da Lei e a proteção do
Estado (Art. 226, § 3º, CF). Desse
modo, nasce uma nova entidade
familiar, espontaneamente, sem o
formalismo do casamento,
inaugurando, assim, moderna
era na sociedade com reflexos no
direito.
Nesse viés, veio a legislação
infraconstitucional consistente nas
leis nºs 8.971, de 29.11.94 e 9.278,
de 10.05.96, secundada pelo vigente
Código Civil Brasileiro, que
consolidaram o conceito de união
estável, restringindo-o, no entanto, às
uniões havidas entre pessoas sobre as
quais não pesem os impedimentos
veiculados no seu Art. 1521. E,
atento às mudanças do
comportamento social e da nova
forma de interação das pessoas, o
legislação ordinária deu
oportunidade aos casados para
formalizarem uniões estáveis, desde
que separados de fato ou
judicialmente (§ 1º, segunda parte,
do Art. 1723, CC).
Desse modo, o legislador
brasileiro, quiçá pressionado pelos
novos costumes e pela fragilidade no
regramento das i nterações sociais de
hoje, prestigiando os casais que se
unem pelos laços afetivos
independentemente de celebração do
casamento,
abriu uma vereda objetivando

legalizar uniões de parceiros que ainda
mantêm vínculo matrimonial. Com
isso, o separado judicialmente ou o que
está meramente separado de fato de
seu primitivo consorte está autorizado
a constituir nova entidade familiar,
através da união estável.
De outra banda, criou-se uma
situação de extrema delicadeza do
ponto de vista jurídico, dês que, não
obstante impedidos para o casamento,
sob pena de incorrerem em bigamia, os
separados de fato ou os judicialmente
separados, podem formalizar entidade
familiar, sob a proteção Estatal, através
da União Estável.
A experiência diuturna, no entanto,
revela situações de difícil
enfrentamento nessa seara,
notadamente quando, antes mesmo de
porem termo à precedente sociedade
conjugal, os conviventes (ou pelo
menos um deles) mantêm vida marital
paralela, na pretensão de formalizarem
uma união estável, quando, na
verdade, essa é a
hipótese de um concubinato impuro.
Assim, todo rigor deve ser empregado
na investigação da constituição da
verdadeira união estável, sob pena de
se praticarem injustiças com
interpretações equivocadas da Lei,
agasalhando-se situação que o senso
comum repudia por ser atentatório à
moral e aos bons costumes e, por isso
mesmo, não merece o arnês do
ordenamento jurídico.
Norma Mendonça Galvão de
Carvalho
7ª Promotora de Justiça Cível - 8ª
Vara de Família e Registro Cível
49

Cultura
Cultura

Piaf

Uma história de amor à música
Reprodução

Recentemente exibido nas principais salas de cinema
pernambucanas, Piaf - Um Hino ao Amor, deixou
emocionadas as pessoas que assistiram ao filme e
puderam conhecer um pouco da história de uma das mais
populares cantoras francesas de todos os tempos, Edith
Piaf.

Mas um dos grandes trunfos de Piaf
está na interpretação de Marion
Cotillard, de 32 anos, atriz francesa
que por sua brilhante interpretação está
concorrendo ao Globo de Ouro 2008,
na categoria melhor atriz em filme
musical ou comédia. O filme de
Olivier Dahan, responsável pelo roteiro
e direção, retrata a história sofrida e
intensa da cantora, que morreu aos 47
anos e que teve sua trajetória marcada
por tragédias e pelo uso excessivo de
álcool e drogas. Muitos destes
momentos são mostrados no filme,
intitulado na França, La Vie em Rose.
O enfoque dado pelo diretor mostra um
pouco da infância de Edith Giovanna
Gassion, que nasceu no bairro de
Belleville, Paris, em 1915 e era filha de
uma cantora de rua e de um
contorcionista de circo. Aos 5 anos,
Edith foi morar com a avó paterna em
um prostíbulo, após ser abandonada
pela mãe e o pai ter seguido para lutar
na Primeira Guerra Mundial. Ao
retornar da guerra, o pai de Edith a
leva para viver uma vida mambembe,
sendo a rua sua única escola artística,
local onde ela começou a cantar.
Vários anos se passam e Edith mantém
sua trajetória de cantora de rua, onde se
apresenta em busca de alguns trocados,
até ser descoberta pelo empresário Luis
Laplée (Gérard Depardieu). Laplée é o
responsável pelo nome artístico Piaf ,
palavra do dialeto regional francês que
significa "pardal", em referência à
estatura da cantora que tinha apenas
1,42 metro de altura.
A partir daí, o filme retrata a fase
em que Piaf esteve nos Estados
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...Mesmo para quem
não é admirador da obra
de Piaf, vê-la interpretar
músicas como La Vie em
Rose, Padam-Padam,
Rien Rien, associando
estes momentos à sua
história de vida, é no
mínimo envolvente...

Unidos, local onde a bebida, as
drogas e os grandes amores foram
marcantes. As imagens da França
foram retratadas apenas na infância
de Edith e em cenas finais do filme,
quando ela retorna ao seu país para
uma apresentação no Olympia, para
morrer em 1963, na cidade de
Grasse.
Mesmo para quem não é
admirador da obra de Piaf, vê-la
interpretar músicas como La Vie em
Rose, Padam-Padam, Rien Rien,
associando estes momentos à sua
história de vida, é no mínimo
envolvente. A cena final de Piaf, pela
sua força e emoção, levou muitas
pessoas a levantarem das cadeiras e
aplaudir o filme. Pela grandeza desse
momento, quando a cantora faz uma
das suas mais fortes interpretações,
já vale a pena ir em busca de Piaf nas
locadoras, conferir e compartilhar
dessa emoção.

Ficha técnica

Piaf - Um hino ao amor
França, Reino Unido e República
Theca/2007
Duração - 140 minutos
Direção - Olivier Dahan
Roteiro - Olivier Dahan e Isabelle
Sobelman
Produção - Alain Goldman
Fotografia - Tetsuo Nagata
Trilha sonora - Christopher
Gunning
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Escrever melhor:

Guia para passar os textos a limpo
A pergunta que não quer calar estudantes, jornalistas, advogados,
executivos e outros profissionais: É possível transformar um texto
comum numa escrita sedutora, gostosa de ler?
Segundo as jornalistas Dad
Squarisi e Arlete Salvador, é
possível sim. Mas elas alertam
que “escrever exige 10% de
inspiração e 90% de
transpiração”. Para elas, escrever
é trabalho árduo. Textos são
cortados, aumentados,
transformados, virados pelo
avesso, amassados, condensados.
“O texto só brilha depois de
muito apanhar”, explicam as
autoras do Escrever melhor: guia
para passar os textos a limpo.
Dad e Arlete apontam os
defeitos mais comuns e indicam
como escapar das armadilhas da
língua portuguesa. Muitos
profissionais que usam a escrita
no dia-a-dia lêem, relêem e
reescrevem dissertações,
reportagens, teses, petições e
documentos. Essas mensagens
precisam chegar às mãos dos
chefes, colegas e clientes com
correção, clareza e objetividade.
Como fazer isso? Sem
problemas! Dad e Arlete dão um
tiro de misericórdia nos problemas da
escrita e mostram o caminho das
pedras para que o leitor dê um pontapé
inicial para produzir um excelente
texto. “Ah, essas são expressões que
caíram na boca do povo e se
vulgarizaram”, comentam arrepiadas
sobre clichês, como esses sublinhados
na frase anterior. Essas e outras
expressões estão no capítulo “Palavra
perfeita”, no qual as autoras também
apontam redundâncias e jargões
corporativas.
O livro é um guia prático,
apresentado como um roteiro de
elementos lógicos, estilísticos e
gramaticais. Ele ensina como passar a
limpo, o momento de cortar, ajustar,

Reprodução

atenção.
Por fim, vêm as tais “ciladas da
língua” capazes de nocautear até
renomados autores. Dad e Arlete
explicam o caso da crase, por
exemplo, “que não foi feita pra
humilhar ninguém, mas responde
por mil trapalhadas”. Ao final são
sugeridos modelos editados
segundo as técnicas apresentadas
nos capítulos do livro.

mudar, adaptar, transformar, socar e
chacoalhar o texto. Escrever melhor:
guia para passar os textos a limpo
divide-se em três partes.
Na primeira delas o leitor
encontrará os problemas mais
comuns e as suas soluções. Entre os
recursos de edição estão desde a
substituição de locuções por apenas
um termo até a organização dos
parágrafos.
A segunda parte destaca a
pontuação, importante ferramenta
para tornar a frase objetiva e clara.
Uma das dicas é deixá-la mais curta
com o uso de pontos. Verbos e
pronomes, dois temas cheios de
manhas, também recebem especial

Biografia
Dad Squarisi é editora de
Opinião do Correio Braziliense e
professora de edição de textos do
Centro Universitário de Brasília.
Formada em Letras pela
Universidade de Brasília, tem
especialização em Lingüística e
mestrado em Teoria da Literatura.
Consultora do Senado Federal,
redigiu discursos e textos
legislativos. É autora de Dicas da
Dad, Mais dicas da Dad e A arte
de escrever bem (com Arlete
Salvador), todos pela Contexto.
Arlete Salvador é jornalista e
analista de política brasileira do
Consulado Geral dos Estados Unidos
em São Paulo. Trabalhou em alguns
dos mais prestigiosos órgãos de
imprensa do país, como a revista Veja
e os jornais O Estado de S. Paulo e
Correio Braziliense. É autora do livro
A arte de escrever bem (com Dad
Squarisi), publicado pela Contexto.
Sinopse fornecida pela Editora Contexto

Serviço
Livro: Escrever melhor
Autor: Dad Squarisi e Arlete
Salvador
Formato: 16 x 23 cm; 224 páginas
Preço: R$ 29,90
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O que Promotores e Procuradores
de Justiça indicam para você

Nivaldo Machado - Código da
Vida Saulo Ramos
Vale a pena conferir o livro do
jurista Saulo Ramos, uma vez que
nós podemos acompanhar fatos da
recente história do país, como a
renúncia de Jânio Quadros,
através de uma testemunha ocular
central nos acontecimentos.
(Planeta, 2007, 472 pg.)

Camila Mendes - Reunião - O
Brasil dizendo Drummond
Indico aos colegas essa coletânea
com 04 cds. São 150 poesias de
Carlos Drummond de Andrade
declamadas por artistas,
jornalistas, políticos, dentre outras
personalidades brasileiras, em
homenagem ao centenário do grande poeta. Além
de uma ótima oportunidade para conhecer melhor
a obra de Drummond, o formato de CD tornam
mais prazerosas as longas horas que temos que
passar no carro, na rotineiras viagens ao interior.
(LUZ DA CIDADE, 2001, 150 faixas)

Selma Magda - Desonrada Mukhtar Mai
Para os amantes de relatos, indico
este livro, que conta a história de
Mukhtaran Bibi, muçulmana
condenada, por um tribunal tribal e
uma pequena cidade paquistanesa,
a uma pena de estupro coletivo por defender o irmão
de 12 anos de uma injustiça que sofria. Relata o
sofrimento da mulher naquelas regiões e mostra
como a coragem de desafiar os poderes muda a vida
de toda uma sociedade.
(BEST SELLER, 2007, 156 pg.)
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Quintino Geraldo - Escritos
Políticos Henri-Benjamin Constant
de Rebecque
Recomendo a leitura de Escritos
Políticos porque além de o autor foi
pioneiro a vislumbrar a separação
entre chefia de Estado e chefia de
Governo, a sua defesa de uma monarquia
constitucional em que, ao rei, era atribuído o que ele
chama de Poder Moderador (garantia de nãorepetição de abusos cometidos durante a Revolução
Francesa), inspirou a Constituição Brasileira de
1824. A obra continua atual, tendo em vista que, nos
sistemas modernos, esse poder ainda é atribuído ao
chefe de Estado.
(LIBER JURIS, 1989, 191 pg.)

Hélio Xavier - Ramsés - Christian
Jacq
Uma amiga indicou a leitura da Série
de Ficção Ramsés, composta por 5
volumes, do escritor e egiptólogo
francês Christian Jacq. Quando
comecei a ler o primeiro livro
(“Ramsés: O Filho da Luz”) não
parei mais. Atualmente, já li toda aquela série e
outras duas: Pedra da Luz (4 vol.) e A Rainha
Liberdade (3 vol.). É impressionante como o autor
tece detalhes do cotidiano da vida dos egípcios, de
suas crenças, de seus valores, dos conflitos com
outros povos e da riqueza de sua cultura.
(BERTRAND BRASIL, 2000, 389 pg.)
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Luis Sávio - A Queda - As Últimas
Horas de Hitler

Eduardo Tavares - O júri

É muito interessante observar como
as certezas inflexíveis das ideologias
podem representar um perigo para o
mundo. Nesse filme, podemos
perceber a convicção com a qual
Hitler e seus agregados exerciam
suas ações até o último momento de suas mortes,
com naturalidade. Serve de aviso e reflexão sobre
como o perigo de convicções podem gerar situações
inconseqüentes e drásticas.
(DEGETO FILM, 2004, 156 min.)

O filme não é tão recente, mas
impressiona. A história gira em torno
do fato que um corretor que é
assassinado e a família decide
processar a fabricante da arma
responsável por sua morte. O caso
vai a júri popular e o embate é
travado entre os interesses distintos dos advogados
envolvidos. O enredo provoca expectativa e o
desfecho é surpreendente, inclusive acredito que o
filme seja baseado em fatos reais. Recomendo.
(GARY FLEDER, 2003, 127 min. Fox Film)

Édipo Soares - Sociedade dos
Poetas Mortos
Ainda que seja antigo, recomendo o
filme Sociedade dos Poetas Mortos
porque foi um filme que me marcou.
A obra conta com a atuação de
Robin Williams, que faz um
professor de uma rígida escola de poetas em
formação. A história é muito bonita e vale a pena ser
revista.
(PETER WEIR, 1989, 129min. Touchstone Pictures)

Janeide Lima - Maria Bethânia
Maricotinha Ao Vivo (Duplo ou DVD)
Henriqueta de Belli- Maria Bethânia
Dentro do Mar Tem Rio (Duplo)
Convido a todos os colegas para se
deleitarem com as músicas trazidas
pelos dois CDs, especialmente pela
diversidade proposta por ambos: Em
Mar de Sophia, a artista parte da
poesia de Sophia de Mello Breyner,
para cantar o mar e seus símbolos. Já em Pirata ela
percorre o interior do Brasil, viajando pelo universo
folclórico das águas. Os elementos comuns aos dois
discos são os mares e os rios, a volta dos quais se
encontram paixões e memórias, que transmitem
músicas sentidas e criticam sutilmente um mundo
fútil. (BISCOITO FINO, 2006, 30 faixas)

Maria Bethânia canta com a
conhecida força de Diva. Interpreta
“Pau-de-Arara” lindamente. Declama
Fernando Pessoa e outros poetas,
com pujança aliada a uma doçura
que só certas criaturas podem. As
entrevistas e as imagens dos mares de Portugal, Ah!
Merecem interjeições sem fim. É bom de ouvir e de
ver.(BISCOITO FINO, 2002, 48 faixas).
Francisco Cruz Rosa - Zeca Baleiro
Lado Z
Recomendo o mais novo álbum de
Zeca Baleiro porque se trata de uma
coletânea de regravações de antigos
sucessos nacionais, de até 40 anos
atrás, apresentados com uma nova
roupagem e o trabalho final foi muito
competente. (UNIVERSAL, 2007, 15 faixas)
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Saúde

Melanoma cutâneo

Um mal que pode ser evitado
O melanoma cutâneo, mas
conhecido pelos leigos como câncer de
pele, tem origem nos melanócitos,
células produtoras de melanina substância que determina a cor da pele.
O melanoma atinge principalmente
adultos brancos e mesmo
representando apenas 4% dos tipos de
câncer de pele, o mais grave devido à
sua alta possibilidade de metástase, que
trata-se da expansão da doença para
outras partes do corpo, formando focos
secundários da doença.
O melanoma de pele é menos
freqüente do que os outros tumores de
pele (basocelulares e de células
escamosas mas sua letalidade é mais
elevada. Por outro lado, quando
detectados em um estágio inicial, estes
tumores são curáveis.

...O melanoma atinge
principalmente adultos
brancos e mesmo
representando apenas 4%
dos tipos de câncer de pele,
o mais grave devido à sua
alta possibilidade de
metástase...

Sintomas e fatores de risco
O melanoma pode surgir a partir
da pele normal ou de uma lesão
pigmentada. Na pele normal a doença
se manifesta a partir do aparecimento
de uma pinta escura de bordas
irregulares, acompanhada de coceira
e descamação. Em casos de uma

lesão pigmentada pré-existente, ocorre
um aumento no tamanho, uma
alteração na coloração e na forma da
lesão, que passa a apresentar bordas
irregulares. São fatores de risco a
sensibilidade ao sol (queimadura pelo
sol e não bronzeamento), pele clara,
exposição excessiva ao sol, história
prévia de câncer de pele, história
familiar de melanoma, pinta escura
(nevo congênito), maturidade (após 15
anos de idade a propensão pra este tipo
de câncer aumenta), xeroderma
pigmentoso (doença congênita que se
caracteriza pela intolerância total da
pele ao sol, com queimaduras externas,
lesões crônicas e tumores múltiplos) e
lesões escuras da pele com alterações
celulares pré-cancerosas (nevo
displásico).

O verão chegou

Siga algumas dicas e aproveite
As altas temperaturas
registradas no verão, exigem dos
amantes do sol e que não
dispensam uma praia, cuidados
básicos. Relacionamos abaixo
algumas dicas que não podem ser
esquecidas:
- Mantenha-se hidratado: beba
bastante líquido, a toda hora;
- Use filtro solar, sempre;
- Evite ficar exposto ao sol,
procure caminhar pela sombra;
- Prefira uma alimentação leve:
frutas suculentas, saladas - e, é
claro, um sorvetinho pra refrescar;
- Evite sair das 10h às 16h.
Prefira sair de manhãzinha, ou ao
entardecer;
- Uma boa idéia é incluir um
chapéu ou boné no figurino;
- Facilite a transpiração: use
roupas leves, claras e se possível,
mas folgadas;
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- Evite bebidas como cafeína,
açúcar ou álcool. Eles facilitam a
perda de mais líquido corporal;
- Também não esqueça de usar
óculos escuros, mas com proteção
ultravioleta total para evitar
queimaduras da córnea e da
retina, que causam lesões
irreversíveis;
- Para aliviar o calor, procure
sempre a companheira água.
Quando estiver sobre forte
temperatura, mergulhe na piscina,
tome um banho de mar, ou
simplesmente utilize um bom
chuveiro;
- Bebês, crianças, maiores de
65 anos e doentes merecem um
cuidado especial, especialmente
os cardíacos ou pessoas com
pressão alta. O sol é importante,
mas na dosagem certa.

Artigo

humor

ZoZo
EI, SABIA
QUE EU CONHEÇO
O MAR COMO
PALMA DA
MINHA MÃO?

SÉRIO?

HE HE, TÔ VENDO TUDO!

TÔ VENDO TUDO!

NÃO TÔ VENDO NADA!
NÃO TÔ
VENDO NADA!
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