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Editorial

Por uma prática democrática
Nossa vida é pautada, ordinariamente, por escolhas, mais ou menos
conscientes. Para efetuá-las utilizamos nossos valores adquiridos em
diversas fontes de experiências e conhecimento (culturais, religiosas,
acadêmicas, éticas, etc.)
Quando assumimos a candidatura à
gestão da Associação do Ministério
Público tivemos de escolher entre negar
ou assumir e, ao mesmo tempo,
escolhemos os valores da prática
democrática de nossa atuação, a ser
desenvolvida com independência,
tornando públicas as ações decorrentes
da atuação, agindo de forma
transparente com claro compromisso
com a ética, ademais da conformação
com a solidariedade. A vitória para a
gestão 2008/2010 nos fez entender que
estávamos em consonância com a
maioria da classe ministerial.
Tais valores foram, assim, acolhidos e
documentados em nosso planejamento
estratégico que nos serviu de guia na
caminhada desta tarefa, nunca deles nos
afastando ou esquecendo.
Com a colaboração dos funcionários da
AMPPE, digna de todos os encômios,
trabalhamos com afinco a realização
dos objetivos e ações, tendo em vista
tornar reais sua missão de “Defender o
Associado e o Ministério Público,
visando assegurar aos seus membros
uma atuação independente no
cumprimento do seu papel institucional
junto à sociedade” e sua visão de “ser
uma Associação legitimada pela
confiança e efetiva participação de seus
associados, reconhecida como entidade
de classe propositiva”.
Evidentemente não cumprimos por
inteiro o Planejamento Estratégico,
talvez porque ambicionamos além de
nossas forças, o que vem a sinalizar
para a nova gestão que se inaugura
neste dia 16 de agosto, que dê
continuidade a tal planejamento com as
modificações e atualizações julgadas
necessárias, reconhecida que seja sua
04

propriedade para a nova caminhada
que se inicia prosseguindo, uma vez
que há identidade de visões.
Algumas ações podem ser relembradas,
apenas para refrescar a memória.
Houve sim, como a venda do antigo e a
compra de um novo clube campestre,
anseio sempre perseguido em gestões
anteriores desde, ao menos, 2006.
Houve também a participação incisiva
na Associação Nacional de Membros
do Ministério Público - Conamp, nas
discussões, acompanhamento e
divulgação dos temas de interesse de
toda a classe ministerial. Também
fizemos as chamadas visitas de
interiorização para ouvir a classe.
Dessas visitas resultaram algumas
tomadas de posição frente à condução
da Instituição Ministerial perante
instâncias de controle, como o
Conselho Superior do Ministério
Público e o Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP,
infelizmente mal entendidas como
perseguição pessoal. Oferecemos
suporte à defesa dos associados quando
a eles houve imputação de deslizes,
leves ou sérios, sempre merecedores da
proteção aos seus direitos.
Do acompanhamento da política
legislativa federal, restou a
compreensão da existência de
preocupante afã de grupos políticos de
cercear ou até mesmo limitar
fortemente o trabalho do Ministério
Público, por meio de inúmeros projetos
de lei que obrigam a uma atenção
constante e ao trabalho exaustivo de
convencimento de parlamentares e
senadores para evitar a ingerência em
nossas atribuições e, até mesmo, a
tendência de retirar-nos prerrogativas.
Entendemos que o antídoto contra tais

venenos deve ser o trabalho sempre
altivo dos membros do Ministério
Público em defesa da sociedade da
qual deve se aproximar com presteza e
cumprir o ministério (serviço) muito
além das determinações legais. Não
dá para entender Promotor de Justiça
que não se aproxima do povo, não
querendo sequer ouvi-lo.
Asseguram que alguns de nós
gostamos muito de aparecer na mídia e
jogar para a platéia, inquirindo e
denunciando ou acionando sem as
devidas cautelas. Isto, se é verdade,
aponta para deficiências nos controles
internos e externo, também quanto aos
que não cumprem com efetividade
suas funções, preferindo “alternativas
comerciais”, que lhes rendem mais
dividendos.
Tudo isto chama-nos à reflexão quanto
à nobreza de nossa profissão que é
missão, ministério, serviço, abnegação
e que, embora sem o efetivo
embasamento do Poder, conforta a
sociedade quando percebe que seus
representantes estão na trincheira da
defesa da democracia, dos direitos de
cidadania, difusos e coletivos e no
front do combate à criminalidade,
inclusive organizada.
Devemos, afinal, ter
consciência de que esta luta é
permanente, somente se encerrando
com o alcance pela sociedade da
perfeita cidadania, utopia a que nos
devemos devotar diuturnamente,
abraçando esta missão sublime. É uma
escolha inexorável.
Partilhamos com todos os colegas que
nos acompanharam com seu aplauso e
suas críticas o sentimento do dever
cumprido e agradecemos a todos a
colaboração valiosa e o compromisso
com as causas associativas.
A diretoria

Entrevista

Coragem e independência

União da classe pela garantia e ampliação
de direitos é prioridade para nova gestão
Toma posse neste mês de agosto a nova diretoria
da Associação do Ministério Público de
Pernambuco. Presidente eleita, a Promotora de
Justiça Norma da Mota Sales Lima, estará à frente
do grupo que conduzirá os rumos da AMPPE no
biênio 2010/2012. Detentora de um perfil firme,
mais conciliador, a nova Presidente terá pela
frente vários desafios que ela considera
imprescindíveis: inserir a entidade nas
mobilizações defendidas pela sociedade
organizada; reforçar a atuação junto à Conamp,
se integrando às lutas nacionais da classe e
fortalecer ainda mais a atuação da AMPPE, para
com independência, defender o Ministério Público
e seus membros. Na entrevista que concedeu à
Revista D fato, a Promotora falou sobre esses e
outros assuntos, a exemplo da possibilidade de
colocar em debate a ampliação do mandato
na Associação para três anos; o
retorno de associados à
entidade; os desafios de ser
presidente e as marcas que sua
gestão pretende deixar. Confira:
Dfato - Nos 64 anos de história você é
a segunda mulher a assumir a
presidência da AMPPE. Esse dado
aumenta as suas responsabilidades?
Norma Sales Lima - Sim. No entanto
não vejo que a questão de gênero seja
fator determinante para o exercício da
função. O que considero importante é o
compromisso com a classe, a coragem
e a independência para lutar e ter uma
atuação eficiente na preservação e
conquistas de direitos e prerrogativas
dos membros do Ministério Público. E
isso tem sido feito por muitos
presidentes que por aqui passaram,
cada um dentro do seu estilo. Foi assim
com o colega Vladimir Acioli que
sucedeu a colega Laís Teixeira, eleita
por duas gestões consecutivas, e após
um biênio, foi novamente reconduzida
ao cargo pela maioria da classe.
Entretanto, sei que é impossível evitar
comparações. Apesar de ter feito parte
da diretoria dos dois últimos colegas e
ter aprendido muito com eles, espero

conseguir implementar uma marca
própria, e com a ajuda dos demais
diretores e colaboração dos associados
cumprir os projetos de campanha. ´
Um dado que me deixa bastante
animada e me faz acreditar que
podemos atingir nossos objetivos, é
que tivemos uma eleição bastante
participativa, mesmo não havendo

disputa entre chapas. Foram 213 votos
contabilizados, sendo 184 na capital e
29 no interior. Dos votantes, 159 foram
eleitores da ativa e 54 aposentados,
numa demonstração de que fomos bem
votados pelos colegas que continuam
atuando na Instituição, mas também
por aqueles que mesmo estando fora,
continuam interessados nos rumos da
05
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Associação e fizeram questão de
garantir a representatividade do pleito
votando na nossa chapa.
Dfato - Que tipo de dividendos um
membro do MP que assume a
presidência da AMPPE incorpora a
sua vida pessoal e profissional?

classe, não tem preço!
Dfato - A renovação dos quadros e a
oxigenação da diretoria da
Associação é um debate que sempre é
pautado pela classe no período préeleitoral. Esse objetivo foi atingido
com a composição da nova diretoria
eleita?

experiências e vivencias. Acredito que
a participação dos que já estiveram na
diretoria da Associação em outro
momento da história da nossa
Instituição, somado à experiência dos
que estão vivendo o atual e o “gás”
trazido pelos novos, nos possibilitou a
união de um grupo que trabalhará com
afinco e unidade na defesa da nossa
classe.

Norma Sales Lima - Do ponto de
vista político, é a oportunidade de em
Norma Sales Lima - Em parte sim.
conjunto com os diretores, colocarmos Trouxemos colegas de varias áreas de Dfato - Alterar o estatuto e promover
em prática projetos que visem
atuação que são respeitados por toda a a ampliação do mandato da AMPPE
para três anos é tema recorrente
fortalecer a atuação dos membros do
classe pelo trabalho e a seriedade, e
sempre abordado em conversas
Ministério Público e a preservação de
que comungam dos mesmos ideais,
informais sem que
nossas prerrogativas e
essa discussão seja
política remuneratória.
levada adiante. Qual
No aspecto financeiro,
a sua opinião sobre
não há vantagens,
isso?
poderia até afirmar
que há desvantagens,
considerando que há
Norma Sales Lima uma mudança de
Creio que dois anos é
...Temos como uma das metas principais
postura que exige
pouco tempo para
gastos pessoais, e o
trazer de volta à Associação colegas que
desenvolver um
exercício da
projeto. E por não ser
historicamente apoiaram e enxergaram a
presidência da AMPPE
muito simpática a
AMPPE como uma entidade que
não nos permite ter
reeleição, acredito
realmente representa seus interesses.
vantagens financeiras
que a ampliação do
como quem está na
mandato para três
Unidos, seremos muito mais fortes.
ativa, a exemplo das
anos, a exemplo de
gratificações de
outras entidades,
acumulações e
poderá ser alvo de
eleitoral.
discussão. Podemos
Do ponto de vista
levar esse debate à
pessoal, apesar do
classe e caso a
exercício da
maioria concorde com
presidência representar
a alteração no
principalmente pelo compromisso
um status social, pois nos permite
Estatuto, conduziremos o processo da
com a instituição. Porém, a renovação forma mais transparente e democrática
conduzir as lutas da classe, por outro
não é coisa simples, pois apesar de
lado também impõe limites à
possível, criando inclusive mecanismos
contarmos com a colaboração de
privacidade, sacrifício na convivência
de controle para que as mudanças
familiar - em face das inúmeras viagens vários colegas, a maioria não se sente
efetuadas entrem em vigor apenas a
à vontade de participar de uma
e reuniões -, e por vezes a
partir da próxima gestão em que o
diretoria da AMPPE por falta de
incompreensão de alguns colegas, e
Presidente da AMPPE esteja
tempo, em face da responsabilidade
críticas, muitas vezes infundadas. No
estatutariamente impossibilitado de
que cada cargo exige, e ainda em
entanto, a oportunidade de aprender
disputar o pleito. Com isso, ele não
função da exposição, que nem sempre será beneficiado com as mudanças
com a classe e interagir com outros
é positiva.
setores da sociedade, com uma
aprovadas.
Acho que um diferencial importante
participação pró-ativa da AMPPE nas
na composição dessa gestão que se
lutas mais gerais não só das entidades
Dfato - A defesa dos interesses gerais
inicia é o retorno de colegas que
ligadas às carreiras jurídicas, mas
dos membros do MP é atribuição
historicamente contribuíram para a
também de outros segmentos, são
principal da AMPPE. Como você
consolidação da nossa entidade e que
experiências que só nos enriquecem.
pretende atuar para que esse papel
hoje aceitaram compor o grupo,
Por fim, o prazer de trabalhar para o
seja cumprido na sua plenitude?
alcance de conquistas em beneficio da compartilhando conosco suas
06
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Norma Sales Lima - Cumprindo
nossas metas de gestão, principalmente
promovendo um diálogo respeitoso e
harmônico com os órgãos superiores
do Ministério Público, buscando
resolver as demandas da classe, sempre
que possível, no âmbito interno;
acompanhando os posicionamentos do
CNMP e de projetos de Lei de
interesse do MP como um todo, ativos
e aposentados, tanto em nível estadual
como em nacional (CONAMP); e
lutando pela preservação das
prerrogativas dos membros do MP.
Dfato - Defender os interesses dos
membros do MP passa também por
uma inserção nas lutas mais gerais
encampadas pela Conamp ou mesmo
por entidades ligadas às carreiras
jurídicas. Que iniciativas serão
adotadas para que isso tenha
efetividade?

muita negociação durante a gestão do
colega Vladimir Acioli. Acredito que a
grande lógica é estar sempre atenta, e
buscar meios que permitam otimizar os
resultados sociais e institucionais de
nossas ações. O Dia Nacional do
Ministério Público é um momento de
luta, de defendermos nossas bandeiras.
Portanto, será nessa linha, como em
outros momentos da história da
Associação, que pretendemos marcar
essa data tão importante para a nossa
classe.
Dfato - Finalizando, que marcas essa
gestão pretende deixar para a história
da AMPPE?

Norma Sales Lima - Pretendemos
buscar mecanismos que garantam uma
maior integração da classe nas
discussões acerca de nossas
prerrogativas e garantias
constitucionais, constantemente
ameaçadas por propostas legislativas.
Norma Sales Lima - Pretendemos
fortalecer nosso canal de interlocução e Para tal, temos como uma das metas
principais trazer de volta à Associação
integração com a sociedade civil,
sistema de segurança e justiça e demais colegas que historicamente apoiaram e
enxergaram a AMPPE como uma
instituições, a fim de criar canais que
entidade que realmente representa seus
integrem os membros do Ministério
interesses. Unidos, seremos muito mais
Público às lutas mais gerais da
fortes. Como um bom filho, à casa
sociedade. É importante construirmos
retorna, vamos buscar a volta desses
uma atuação mais integrada e
colegas à nossa entidade, a casa que
interligada à sociedade civil, para que
também possamos contar com o apoio reúne os membros do Ministério
Público em momentos de lazer e união
desses entes em todas as frentes que
e em defesa da nossa classe.
estaremos atuando na defesa dos
Pretendemos ainda despertar nos
direitos e prerrogativas dos membros
do MP. Só contaremos com o apoio da colegas a atenção para a importância
de um órgão de classe forte e
sociedade civil se estivermos
independente para assumir a luta que
efetivamente inseridos nessa
sempre se faz necessária para o
organização, compartilhando lutas e
fortalecimento do MP e seus membros;
esclarecendo a importância da nossa
também é nossa prioridade tornar a
atividade.
AMPPE, cada vez mais, um espaço
Dfato - Dentro dessa lógica, que lutas democrático e receptivo para os
associados, a fim de promover a sua
a presidente da AMPPE já vislumbra
finalidade estatutária.
para serem trabalhadas no 14 de
Enfim, pretendemos e vamos trabalhar
dezembro - Dia Nacional do MP?
para vencer com eficiência todos os
desafios que nos forem postos durante
Norma Sales Lima - Durante todo
o biênio 2010/2012, cumprindo com a
esse tempo que faço parte da diretoria
colaboração de todos os diretores e o
da AMPPE, muitas lutas foram
apoio dos associados, os compromissos
travadas em defesa do MP, a exemplo
da simetria com a magistratura, que foi assumidos na campanha.
mantida de forma escalonada, após
07
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Uma verdade inconveniente

Poluição sonora: degradação ambiental e cri
Não é de hoje que a poluição sonora incomoda a muita gente.
*André Silvani da Silva Carneiro

Trata-se de um grave e crescente
problema de saúde e de segurança
pública, forte coadjuvante do aumento
de graves doenças e uma aliada da
criminalidade, sendo considerado um
dos maiores desafios ambientais do
mundo moderno e fator de
concorrência desleal
no setor empresarial
em geral.
Revela-se como
forma de violência
urbana que gera e
agrega outros tipos
de abuso, atraindo e
abrigando diversos
ilícitos penais, como
o tráfico e o consumo
de drogas,
especialmente por
adolescentes, e a
prostituição infantojuvenil.

a outros delitos. Se não há veículos
ou bares oferecendo “diversão” para
crianças e adolescentes, ali não
existirá o tráfico de drogas ou a
exploração sexual de incautos. Sem o
som abusivo do vizinho, as
ocorrências de lesões corporais

Isso vem sendo percebido pelas
autoridades responsáveis pela
segurança pública em nosso Estado e
pelas prefeituras dos municípios.
Estatisticamente, a chamada
OPERAÇÃO SOSSEGO, da Secretaria
de Defesa Social
do Estado de
Pernambuco, tem
demonstrado a
relação da poluição
sonora com outros
delitos muito
graves.

De fato, existe
uma legislação e
...Tão elevado número de
um aparato de
órgãos e pessoal
reclamações por parte da população
prontos para agir
levou o Ministério Público a instaurar
contra os abusos
um Inquérito Civil contra o poder
em nosso país. Leis
público, Estado e Município do Recife,
Municipais,
Estaduais e
dado a evidência da omissão no uso do
Tem-se observado
Federais;
poder de polícia pelos órgãos públicos
que quem viola a
instituições
responsáveis.
regra da paz, tende a
municipais,
ser violador de outras
estaduais e
tantas normas.
federais. Há multas
Aquele que abusa do
e possibilidade de
som potente do seu
apreensão dos
carro, em geral vai
instrumentos
oferecer drogas ou
ruidosos, hipóteses
aliciar as crianças e
de crime e
adolescentes que se
contravenção e a
aproximam dessas
possibilidade da
graves e até homicídios serão
manifestações impróprias; o indivíduo
prisão em flagrante de quem
que incomoda o vizinho com som alto, evitados. Enfim, se o Estado agir,
achincalha com a paz e o sossego
muitas vezes é a mesma pessoa que usa estará garantindo o sossego a que
públicos.
todos têm direito, mas também
uma arma ilegal; o dono de bar ou
apreenderá armas e drogas e
boate que apoquenta a vizinhança,
Todavia, dado as complexidades
prevenirá a ocorrência da exploração que envolvem o tema e especialmente
invariavelmente não se incomoda de
sexual, do tráfico de entorpecentes,
burlar o fisco.
as intrincadas questões culturais em
de lesões corporais graves e de
torno do assunto, os avanços são
Então, claramente, o enfrentamento mortes.
sempre tímidos e ainda há um árduo e
desse mal significa, também, o combate
08
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criminalidade urbana
contínuo trabalho a ser feito.
Para se ter uma idéia, cerca de 70%
(setenta por cento) dos procedimentos
em curso junto às promotorias de meio
ambiente da Capital dizem respeito à
poluição sonora. O
mesmo percentual é
visto junto à
Delegacia e ao
Juizado Especial de
Meio Ambiente.
Tão elevado
número de
reclamações por
parte da população
levou o Ministério
Público a instaurar
um Inquérito Civil
contra o poder
público, Estado e
Município do
Recife, dado a
evidência da
omissão no uso do
poder de polícia
pelos órgãos
públicos
responsáveis.

publicitária pela Ítalo Bianchi e Mart
Pet, gratuitamente; 6) ampla e
também gratuita divulgação da
campanha através de rádios, TVs,
salas de cinemas, jornais, outdoors,
em todo o Estado; 7) criação do site

com o Tribunal Regional do Trabalho.

Outras medidas estão em
andamento, como a implantação, pela
Secretaria de
Defesa Social, do
“Manual de
Operações Policiais
em Ocorrências de
Poluição Sonora”,
a capacitação de
todos os policiais
civis e militares
sobre o assunto e a
criação,
inicialmente no
...Contudo, as ações de enfrentamento da
Recife, de
poluição sonora devem ser permanentes,
motopatrulhamento
somente assim contribuindo para a
específico para o
efetividade de importantes leis garantidoras
atendimento de
ocorrências via
das escolhas do indivíduo e de um meio
CIODS, visando a
ambiente sadio e equilibrado, sempre com a
atender 100% dos
indispensável parceria de todos os órgãos
casos.

públicos e da coletividade.

No curso das
discussões em torno
do assunto, junto aos
mais diversos fóruns
institucionais,
alguns
acontecimentos se destacam: 1) criação
da Delegacia de Meio Ambiente, com
atuação em todo o Estado; 2) criação
do Juizado Especial Criminal
Ambiental da Capital; 3) elaboração da
Cartilha Interinstitucional “Poluição
Sonora Silento e o barulho”; 4)
produção de vídeo institucional sobre o
tema; 5) criação de campanha

“www.somsimbarulhonao.com.br”;
8) assinatura de um Termo Mútuo de
Cooperação Técnica pelo MPPE,
TJPE, SDS, SECTMA, DETRAN,
PCR, DEFENSORIA PÚBLICA; 9)
ampliação do enfrentamento do tema
junto ao MPT-6ª. Região, com
instauração conjunta de Inquérito
Civil; 10) celebração de convênio

Contudo, as
ações de
enfrentamento da
poluição sonora
devem ser
permanentes,
somente assim
contribuindo para a
efetividade de
importantes leis
garantidoras das escolhas do indivíduo
e de um meio ambiente sadio e
equilibrado, sempre com a
indispensável parceria de todos os
órgãos públicos e da coletividade.
* 37º Promotor de Justiça Substituto
da Capital e Coordenador do CAOP de
Meio Ambiente.
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Penas alternativas

Um passo para a ressocialização e a incl
A criação dos Juizados Especiais Criminais, através da Lei 9.099, em setembro de 1995, surgiu como uma
alternativa e mudou a realidade de pessoas que praticam delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, que se
enquadram nos casos em que a pena máxima aplicada é de até dois anos de detenção. A aplicação das
medidas alternativas, por si só, já foi um avanço, mais a dedicação e persistência das Promotoras de Justiça
Sineide Maria de Barros Silva Canuto, Sueli Gonçalves de Almeida, Yelena de Fátima Monteiro Araújo, e
outros que atuaram e atuam nos JCRIMs, sem dúvida vem fazendo a diferença.
Precursoras desse trabalho, que à
época contou com o esforço das
Promotoras de Justiça Maria Helena da
Fonte e Maria José Resende, o grupo
foi buscar nos Estados do Mato Grosso
do Sul, Brasília e Minas Gerais
experiências práticas e teóricas, que
após análise e estudo resultou no livro
Questões sobre os Juizados Especiais
Criminais, material que motivou a
Resolução 07/96, da Procuradoria
Geral de Justiça orientando Promotores
e Procuradores de Justiça à época na
aplicação da Lei 9.099/95. Com a
criação do 1º Juizado Especial Criminal
do Recife, em 1996, o trabalho pode
acontecer com mais efetividade e a
partir daí foram surgindo necessidades
que exigiram desse grupo ir além de
suas atribuições. A Promotora de
Justiça Sineide Barros explica que foi
de iniciativa da Promotoria, visando à
efetividade na execução das penas e
medidas alternativas, contatar e
cadastrar entidades públicas e
filantrópicas para atender aos
beneficiários da Transação Penal e

Sineide Barros: atuando na área desde o início
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Suspensão Condicional do Processo.
“Esse trabalho acontecia a duras penas,
pois tudo ficava por nossa conta, sem
que tivéssemos estrutura para tanto”,
lembrou. Hoje podemos contar com o
auxílio efetivo da Central de Apoio às
Medidas e Penas Alternativas CEAPA, que já possui em seu cadastro
84 entidades no Recife e Região
Metropolitana e 706 parceiros em todo
o estado de Pernambuco. “A montagem
dessa rede social é muito importante
para que possamos encaminhar o caso
para o local adequado”, disse a
Promotora Sueli Gonçalves, reforçando
que essas entidades passam por uma
capacitação anual, quando são
orientadas a acompanhar a aplicação da
pena, inclusive o preenchimento dos
comprovantes de cumprimento, recibos
de entrega de bens, decorrentes de
prestação pecuniária e folhas de
assinatura de freqüência à prestação de
serviços às entidades, idéia adotada
pelo grupo junto com o cadastramento
de entidades, para que o trabalho
realizado trouxesse resultados
concretos.
Informando que o índice de
reincidência desses pequenos delitos
não ultrapassa os 10%, a Promotora
Sueli Gonçalves lembra que sem o
acompanhamento da aplicação dessas
penas, - que são desde a doação de
produtos, tratamento psicológico,
psiquiátrico ou de uso abusivo de
droga e álcool, à prestação de serviços
-, não teria resultado se não houvesse a
colaboração desses parceiros. “O
Código de Processo Penal prevê desde
1984 a aplicação de penas alternativas,
só que não havia aplicabilidade porque
faltava uma estrutura para

Sueli Gonçalves destaca apoio das redes sociais

acompanhamento”, reforçou. Com o
apoio dessas entidades, a Promotora
informa que apenas de 10 a 15%
dessas penas acabam não sendo
cumpridas. “No início esse trabalho era
visto como modismo, como uma
iniciativa que não iria vingar. Hoje é o
caminho mais eficiente para corrigir
pequenos delitos. O próprio sistema de
Justiça não acreditava na recuperação
fora das grades, mas a aplicação de
penas alternativas aos crimes de menor
potencial ofensivo trata o delito em
uma etapa preambular, para que ele
não se torne prática rotineira”,
finalizou.

Up grade na atuação
Qualquer indivíduo pode se ver
diante de uma situação em que tenha
que prestar serviços à sociedade ou
fazer algum tipo de prestação
financeira (multa ou doação) para
reparar pequenos delitos. Uma briga
com vizinhos ou mesmo um atrito no
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clusão social
trânsito podem levar a isso,
mas na grande maioria dos
casos, são as pessoas de baixa
renda, maiores envolvidas em
crimes de ameaça e lesão
corporal, bem como nas
contravenções penais, as mais
beneficiadas com a aplicação
das penas alternativas.
Apaixonada confessa pelo
trabalho de corpo-a-corpo junto
à sociedade, a Promotora de
Justiça Yelena Araújo diz que
apesar da aplicação das penas
serem uma ação de conta-gotas,
ela aproxima e desmistifica o
Juizado. “A Justiça é sempre
relacionada com cadeia e dessa
forma a instituição pode se
comunicar com a sociedade”,
frisou. A Promotora defende
O Hospital Evangélico, na Torre, foi uma das primeiras entidades beneficiadas com as medidas
que o papel do Ministério Público não
pode se restringir a aplicação das
família é muito bom”. Para criar essa
crie uma coordenação dos Promotores
penas, é necessário uma abordagem
rede, buscando dar um suporte mais
que atuam no Juizado, a fim de
mais ampla, analisando caso a caso,
humanizado ao caso, a Promotora
garantir um espaço de discussão e
para que seja dado o tratamento
Yelena Araújo diz contar com
socialização das informações, assim
adequado à situação. “A maioria das
importantes parceiros, a exemplo dos
como uma integralidade na ação do
pessoas desconhece o direito à
Centros de Referência a Assistência
Promotor, definindo parâmetros e
assistência, que é praticamente novo
Social - CRAS , localizados nas seis
discutindo coletivamente. “O grupo
para elas. Um conflito de menor
Regiões Político Administrativas do
citado nesta matéria é referência
potencial pode evoluir e se nós
Recife - RPA's, sendo dois em cada
porque participamos da criação de
pudermos cercar aquela situação de
uma delas. O Centro é responsável
todos os Juizados da Capital, momento
imediato, buscando garantir uma
pela oferta de serviços continuados de em que estávamos juntos, discutindo e
melhor qualidade de vida para a
proteção social básica de assistência
construindo. Por isso a importância de
social às famílias e indivíduos em
uma coordenação que promova uma
situação de vulnerabilidade social.
maior integração da classe”, defendeu.
“Nós fazemos um up grade na nossa
Definindo-se mais do lado social,
atuação, para que o Juizado não
do que da pena, a Promotora Yelena
funcione apenas como um aplicador
Araújo defende que além de aumentar
de penalidades. O direito penal é
o número de Promotores com atuação
matemático, olha-se o fato e aplica-se nessa área, é fundamental que para que
a pena. Na questão do Juizado tudo é
esse trabalho tenha eficácia a
relativizado e precisamos tratar caso a ampliação da equipe de apoio, que
caso. Nós aplicamos a pena, mas
envolve psicólogos, assistentes sociais,
paralelamente chamamos a atenção
entre outros. “O Juizado pode ser um
dos organismos responsáveis”,
ambiente de pacificação social, que
destacou.
deveria agregar serviços e a ajuda de
Para que o Ministério Público
outros técnicos é fundamental para a
desenvolva sua atividade com mais
execução do nosso trabalho”, disse.
eficácia, a Promotora defende que se
Yelena defende abordagem mais ampla
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Solidariedade como alternativa

idosas, a Casa
dos Humildes
Mesmo representando ganhos, seja sobrevive de
através do recebimento de doações ou
doações e das
contando com a prestação de serviços
contribuições
de alguém que está cumprindo uma
das mulheres
pena alternativa, a vontade de ajudar ao instaladas no
próximo e poder contribuir para mudar local, o que
a realidade de vida de algumas pessoas acaba sendo
parece ser o propósito maior das
muito pouco
entidades beneficiadas com a medida. A para garantir o
Associação Espírita Casa dos
pagamento dos
Humildes, localizada no bairro de
salários de 13
Santana, em Casa Forte é uma das
empregados,
entidades que se encaixa perfeitamente higiene,
nesse perfil. Mantendo um abrigo de 28 alimentação e
A coordenadora Benigna Cavalcanti afirma que o Hospital Evangélico cadastra
remédios. A
e chega a contratar pessoas que já quitaram seu débito com a sociedade.
funcionária
Elba Núbia
nova oportunidade às pessoas, muitas
Alves do Nascimento informa que a
vezes retornam voluntariamente”,
necessidade de fraldas e leite é
destacou.
constante no local e que as doações
Localizado no bairro da Torre, o
advindas da aplicação das penas
Hospital
Evangélico de Pernambuco é
alternativas, decorrentes dos crimes de
um
dos
pioneiros
e abriga há mais de
menor potencial ofensivo, é uma ajuda
10
anos
pessoas
que
tiveram suas
valiosa, mas é a possibilidade de poder
penas
determinadas
pela
Justiça.
ajudar ao próximo o que mais motiva
Sempre
disposta
a
fiscalizar
a
as pessoas que fazem a Casa dos
aplicação
dessas
medidas
ao
pé da
Humildes. “Contamos sempre com
letra, a coordenadora administrativa do
pessoas contribuindo com a casa, seja
Hospital Evangélico, Benigna de
com serviços prestados ou doações.
Holanda Cavalcanti, diz com o orgulho
Para nós é muito importante cumprir
de quem pode dar sua contribuição à
nossa parte social e poder dar uma
sociedade, que a entidade conta
atualmente com cinco pessoas
prestando serviço e quatro doadores.
Ela faz questão de ressaltar que a
instituição é beneficiada pela medida,
mas cadastra todos os que passam pelo
Hospital nessa situação. Um dos
objetivos desse cadastro é, caso o
trabalho seja satisfatório, contratar
essas pessoas após o cumprimento da
pena ou assim que surgir uma vaga,
para que elas possam ter uma renda e
voltar ao convívio da sociedade.
“Temos aqui casos de pessoas que
retornaram para dar sua contribuição
voluntariamente e alguns que foram
posteriormente contratados pelo
hospital. A aplicação dessas penas é de
suma importância para a
ressocialização. É um absurdo enviar
pessoas para a cadeia por pequenos
delitos, cuja prestação de contas junto
à sociedade pode ser feita de outra
Apesar da carência de doações na Casa dos Humildes, em Casa Forte, a funcionária Elba Núbia
maneira, sem que reste qualquer débito
diz que o maior ganho da casa é poder ajudar a reintegração dessas pessoas à sociedade.
com a justiça”, enfatizou.
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Os caminhos para a erradicação
do sub-registro civil
* Antonio Fernandes Oliveira

Relembrar que a taxa de sub-registro
no Brasil no ano de 1998, segundo o
IBGE, era de 27,01%, é constatar o
descompromisso do Estado brasileiro
com o exercício da cidadania de uma
grande parcela de sua população que,
sem o seu documento básico de
identificação, encontrava-se privado dos
seus direitos fundamentais, à saúde,
educação, assistência social. Além disso,
tornavam falhas as estatísticas do
Registro Civil, que se “constituem um
importante instrumento no
acompanhamento da evolução
populacional no País, proporcionando,
além de estudos demográficos, subsídios
para a implementação de políticas
públicas”, que por conseqüência estarão
sempre em descompasso frente às reais
demandas da população.
Felizmente, diante daquele quadro
assustador, inúmeras providências foram
adotadas, nos vários níveis de governo,
por vários de seus órgãos e instituições.
O próprio MPPE, diante de matéria
jornalística publicada no Jornal do
Commercio de 21 de dezembro de 2005,
instituiu o projeto Registrando a
Cidadania, com o intuito de reduzir os
índices das cinco cidades com piores
índices, o que foi levado a efeito pelos
Promotores de Justiça, conforme
divulgado pela Assessoria de
Comunicação.
Entretanto, foi através da instituição
do Plano Social de Registro Civil de
Nascimento e Documentação Básica,
lançado pelo governo federal no final de
2007, pelo Decreto 6289, de 6 de
dezembro de 2007, que de fato se tentou
sistematizar esforços para erradicação do
sub-registro. O IBGE entende alcançado
tal objetivo quando o percentual for de
5% (cinco por cento). Atualmente,
segundo os últimos dados do IBGE,
relativos a novembro de 2009, o índice é
de 8,9% (oito vírgula nove por cento).
Alia-se às campanhas publicitárias
efetuadas pelo Governo Federal, as
unidades interligadas às maternidades e
os mutirões de registro civil. Pernambuco
é pioneiro na instalação das unidades

interligadas, havendo a Corregedoria
Geral de Justiça, através do Provimento
nº 38/2008, regulamentado o Registro
Civil das Pessoas Naturais, realizado
através do SERC Sistema Estadual de
Registro Civil, no âmbito das unidades
de saúde, públicas e privadas.
Entretanto, dita atuação não alcança os
já nascidos, nem os que vierem a
nascer fora das unidades de saúde.
Quanto aos já nascidos, temos uma
demanda reprimida, que se concentra,
normalmente, nas áreas mais distantes
e de difícil acesso dos municípios, com
inúmeros adultos sem qualquer
documento de identificação, alguns até
com idade para obtenção de benefícios
previdenciários, demonstração que o
isolamento não é somente geográfico,
mas social e financeiro. A ausência de
documentação dos mais velhos reflete
nas gerações mais jovens, que não
percebem a importância do registro de
nascimento, reproduzindo um status
quo que precisa ser cessado através da
informação sobre a importância do
registro de nascimento.
Não podemos perder de vista,
também, que muitos partos continuam
sendo realizados por parteiras, nas
próprias residências das parturientes,
sendo tal postura, inclusive,
referendada pelo próprio Ministério da
Saúde.
Daí porque a existência de
mutirões, neste momento, mostra-se
fundamental para redução dos índices
e, principalmente, para alcançar
TODOS os futuros “cidadãos
brasileiros”. Tivemos oportunidade de
realizar e/ou participar de mutirões em
São Bento do Una, com resultados
positivos, porém pontuais, porque sem
nenhuma sistematização.
O Plano Social busca esta
sistematização, ao propor termos de
adesão com os gestores municipais,
pela criação dos comitês gestores
municipais para erradicação do subregistro, os quais tem por função, entre
outras, identificar a população não-

registrada e mapear as áreas de sua
maior incidência; organizar mutirões e
propor serviços itinerantes; capacitar
gestores públicos estratégicos, nas áreas
de assistência social, saúde e educação,
aproveitando-se da penetração dos
agentes comunitários de saúde,
professores e lideranças comunitárias;
monitorar as ações desenvolvidas e os
resultados alcançados.
O Ministério Público, como defensor
dos direitos fundamentais da pessoa
humana, possui papel relevante neste
contexto, como órgão indutor das ações
de estado na busca pela erradicação do
sub-registro, já que o registro civil é a
porta de entrada para a garantia destes
direitos. Não que se lhe imponha a
realização ou participação nos mutirões
que, se acontecerem, serão bem-vindos
pelas comunidades beneficiadas, até
como meio de descentralizar o
atendimento ao público que
normalmente é realizado pelos
Promotores de Justiça.
Entretanto, a possibilidade de firmar
termo de ajustamento de conduta com o
gestor municipal para aderir ao plano
nacional, com a criação e efetivo
funcionamento do comitê municipal,
bem como criação de plano de ação
integrada entre seus vários órgãos,
especialmente Secretarias da Ação
Social, Educação e Saúde, a exemplo do
que vem ocorrendo no Ministério
Público do Estado da Paraíba, já seria
um largo e definitivo passo na busca
pelo objetivo pretendido a nível federal,
porque importa numa mudança de
paradigma, sob a perspectiva da
existência de uma ação permanente
pelos três níveis de estado, pelos seus
vários órgãos e instituições.
* Antonio Fernandes Oliveira Matos Junior
1º Promotor de Justiça Civil de Jaboatão dos
Guararapes
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Ficha limpa

Importante instrumento para garantia do reg
O exercício da atividade política no país poderá ganhar novos
contornos se iniciativas como a lei do ficha limpa, Lei
Complementar nº 135/2010, sancionada pelo presidente Luis
Inácio Lula da Silva no último dia 04 de junho, realmente sair do
papel. Resultante de pressão popular, o projeto contou com a
adesão massiva da sociedade, quando foram coletadas pelas 46
entidades que compõem o Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral MCCE, mais de 1,3 milhões de assinaturas

grupos econômicos, possibilitando aos
que não têm recursos a oportunidade
de competir com mais igualdade. Por
outro lado, os parlamentares apoiados
por grandes recursos têm que trabalhar
por interesses e esperam retorno
através da apresentação de emendas
parlamentares, acompanhamento de
projetos de lei, etc.”, explicou o
Desembargador.
Além de buscar mecanismos que
funcionam melhor se fiscalizados. É
O Promotor de Justiça Eleitoral,
visam impedir que maus gestores
salutar que a sociedade fiscalize, afinal, Francisco Dirceu Barros afirma que é
públicos e corruptos se perpetuem no
o Estado existe para atendê-la”,
de suma importância que a sociedade
poder, instituições como a própria
destacou.
defenda a lei do ficha limpa. “Entendo
Câmara dos Deputados vêm tratando de
Apesar de enaltecer a importância
que a possibilidade de políticos
buscar alternativas para “promover e
dessas iniciativas, o Desembargador
indecentes se tornarem inelegíveis,
estimular o debate sobre ética e
Francisco Cavalcanti defende que é
motivada por práticas de crimes e atos
cidadania em defesa dos valores
necessário que se garanta uma
de improbidade é de
maiores da sociedade
primordial importância para
brasileira”. Para tal, o
o pleno aperfeiçoamento do
Conselho de Ética e
regime democrático”,
Decoro Parlamentar da
defendeu. Para o Promotor,
Câmara celebrou um
as medidas que vêm sendo
protocolo de intenções
adotadas pela sociedade
com Instituições
organizada, “contribuem de
parceiras, dentre elas, a
forma contundente na
Associação Nacional
...Sempre digo que direito se
formação do novo perfil do
dos Membros do
conquista e é assim em várias
político brasileiro,
Ministério Público resultando em uma
áreas. Os políticos e o próprio
Conamp e constituiu o
significativa redução do
Judiciário só funcionam
Programa O Peixe e a
número de políticos
Arte de Pescar. A
melhor se fiscalizados. É
ímprobos”.
iniciativa prevê a
O desembargador
salutar que a sociedade
realização de oficinas e
Francisco
Cavalcanti
fiscalize, afinal, o Estado
de um Fórum anual,
defende ainda como uma
existe para atendê-la.
momento em que serão
medida moralizadora, a
socializadas
redução progressiva de
experiências praticadas
cargos comissionados
por essas entidades a
distribuídos pelos
nível nacional sobre
parlamentares, o que, na sua
ética e cidadania.
visão “leva a uma certa
Iniciativas desse porte
promiscuidade”. “Em um
são vistas com bons
modelo mais evoluído de
olhos pelo
democracia as pessoas
melhoria da prática política em relação
desembargador eleitoral Francisco
apóiam pelas ideias e não por terem
ao processo eleitoral e que para isso a
Cavalcanti, afirmando que “a sociedade
sociedade terá como grandes aliados o direito a cotas. A redução desse
só conquistará uma posição mais
financiamento público de campanha e universo para barganha também seria
igualitária e de respeito de lutar por
o aperfeiçoamento dos mecanismos de muito importante”, afirmou. Para o
isso”. “Sempre digo que direito se
desembargador um dos grandes
controle. “A utilização dessas duas
conquista e é assim em várias áreas. Os
culpados da necessidade de que exista
ferramentas daria condições de
políticos e o próprio Judiciário só
igualdade àqueles que não representam a lei do ficha limpa é o próprio
14
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egime democrático
Reprodução

Judiciário, porque não dá celeridade
aos julgamentos. “Processo criminais
de improbidade envolvendo prefeitos e
governadores deveriam ser prioritários.
Normalmente, se alguém teve as contas
rejeitadas no Tribunal de Contas, ela
entra com uma medida, é concedida
uma liminar e oito anos se passam sem
que o processo seja julgado. “Isso é
negligência. O Judiciário tem
responsabilidades, porque se os
processos caminhassem com a
celeridade que deveriam, não seria
necessário ficha limpa nenhuma”,
destacou.
Mesmo fazendo questão de ressaltar
que existem políticos sérios no país,
Francisco Cavalcanti afirma que
muitos desses parlamentares, para se
manter na política, buscam atender os
interesses econômicos de quem lhes
favorece. “A grande dificuldade para se
assegurar leis moralizadoras no país é
estadual o que prevalece o debate de
que elas são votadas pelos
ideias é mais forte. Mesmo com essa
interessados. A lei do ficha
limpa foi atenuada, mas
saiu. Muitas mudanças vão
acontecendo ao sabor das
pressões”.

enchentes em Pernambuco no último
mês de julho, em função das
necessidades da população
local. “Talvez nessas áreas
seja necessário força federal
para garantir o pleito, porque
possivelmente as urnas não
serão instaladas em locais
Dentro da normalidade
totalmente seguros e a
“Entendo que a possibilidade
presença da polícia federal
No próximo mês de
traz uma maior
de políticos indecentes se
outubro, mais de 130
respeitabilidade. Mais no
tornarem inelegíveis, motivada
milhões de brasileiros irão
geral, vejo como uma eleição
por práticas de crimes e atos
às urnas eleger o novo
tranquila”, disse. A
Presidente da República,
de improbidade é de
expectativa do promotor
senadores, o governador do
Francisco Dirceu Barros é
primordial importância para o
Estado, deputados estaduais
que as eleições sejam
pleno aperfeiçoamento do
e federais. O
desenvolvidas “dentro de
regime democrático”
Desembargador Francisco
uma nova visão, em que
Cavalcanti acredita que o
prevaleça a escolha dos
pleito em Pernambuco será
candidatos através do voto
tranqüilo, “em função do
consciente”. “Esse fator é
quadro político em
primordialmente salutar para
Pernambuco ser bastante
diminuir a patente
maduro”, lembrando que as
proliferação de políticos
eleições municipais
desonestos que causam
normalmente apresentam um quadro de visão, o desembargador atenta para o
incomensuráveis danos ao erário
fato de que podem ocorrer alguns
mais acirramento em função dos
público”, finalizou.
problemas nas cidades afetadas pelas
interesses locais e que no plano
15
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Do chão para o mercado

Apoio técnico qualifica artesãos e cria al
Não é novidade alguma que a produção artesanal está presente
em vários municípios do estado de Pernambuco e se apresenta
das mais diversas formas, mas não é sempre que esse tipo de
atividade traz resultados concretos na vida social e econômica de
uma comunidade. A utilização da fibra da palha de bananeira, a
cana-brava, ou o barro, matérias-primas disponíveis na natureza,
associada a talentosas mãos que moldam e transformam, pode
representar uma alternativa de sobrevivência para muitos, mas
para disputar o mercado e fazer a diferença, os artesãos precisam
mais do que espírito empreendedor. Para mudar essa realidade,
alguns desses grupos têm como grande aliado o suporte técnico
da Universidade Federal de Pernambuco ou do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE.
Anônimos para a grande maioria
dos pernambucanos, artesãos como os
oleiros do Cabo e as artesãs de Goiana
contam o apoio do Imaginário
Pernambucano, laboratório de pesquisa
e desenvolvimento em design da
Universidade Federal de Pernambuco,
que reúne professores, estudantes e
técnicos de diversas áreas do
conhecimento. O grupo atua com foco
no design como instrumento a serviço
da sustentabilidade ambiental,
econômica e social.
Além do caráter social do
Imaginário, que busca no artesanato um
canal para a inclusão, a assessoria tem

como diferencial a
prioridade dada pelo
grupo à pesquisa de
matérias-primas
alternativas e a criação
de novas peças, não
apenas com o propósito
de gerar renda, mas de
qualificar artesãos e
orientá-los a produzir
peças que agregem valor
e que disputem o
mercado de maneira
competitiva, associando
beleza e criatividade.
Para tal, o Imaginário,

Ana Andrade orienta as artesãs como trabalhar com novos produtos

A cana-brava é a principal matéria-prima utilizada em Goiana, com a qual criam peças diferenciadas
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que tem como coordenadora a
professora e arquiteta Ana Andrade,
vem prestando assessoria técnica e
acompanhando de forma sistemática o
trabalho desenvolvido das artesãs de
Goiana e dos oleiros do Cabo, que
também com o apoio técnico do grupo,
vem atuando de maneira mais eficiente
e profissionalizada. “Acreditamos que
uma intervenção cuidadosa e de
maneira mais sistêmica é fundamental.
Você tem que intervir pensando na
gestão, mercado, papelaria,

participação em eventos e propondo
novos desenhos, que garantam um
melhor valor agregado. Como a
matéria-prima é finita, se eu uso, mas
não tenho um valor de venda legal, não
mudo aquela condição”, explica Ana
Andrade.
O trabalho do Imaginário
Pernambucano busca dar aos artesãos
acompanhados as reais condições de
disputar o mercado com igualdade.
Assim, além do design de novas peças,
a assessoria se encarrega de detalhes
como a papelaria, através da confecção
de catálogos, cartões e embalagens; a
forma de apresentação do produto e a
elaboração de projetos, a fim de
garantir recursos que possibilitem aos
artesãos uma estrutura física mais
adequada às suas necessidades e a

Se
de
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alternativas de emprego e renda
qualificação do trabalho desenvolvido.
Uma preocupação do grupo é a busca
da extração da matéria-prima de forma
correta e de novas alternativas de
manuseio que garantam um ambiente
de trabalho mais saudável. “Pensando
dessa forma acabamos de desenvolver
um maquinário novo para os artesãos
do Cabo que permitirá a eles a
utilização do barro com uma postura
mais correta da coluna. Como esses
artesãos trabalham em pé e com peso,
essa interferência tecnológica permitirá
que a criação das peças aconteça de
forma mais saudável”, explicou.

recursos para incrementar os projetos,
Ana Andrade reforça que conta com
vários parceiros, a exemplo do BNB Banco do Nordeste do Brasil,
Prefeituras, SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, Ministério da
Cultura, entre outros.

Iniciativa premiada

Para o grupo de 20 artesãos que
produzem peças em barro no município
do Cabo, a presença do Imaginário
abriu novos horizontes e permitiu a
utilização da matéria-prima de forma
Mesmo sabendo da importância do mais criativa e eficiente. Fonte
acompanhamento do Imaginário, Ana
esgotável, o barro era utilizado pelos
Andrade reconhece que o “calcanhar
artesãos que se distribuem na Cerâmica
de Aquiles” da equipe ainda é escoar a de Celé, apenas para a produção de
produção. Atualmente o principal
filtros para água, que além de consumir
momento para a efetivação de negócios muita matéria-prima, ainda era vendido
é a Fenearte, feira de artesanato
a um preço irrisório. “Antes nós
realizada sempre no mês de julho pelo vivíamos dependendo de
governo do Estado e que já está na sua atravessadores e produzíamos apenas
11ª edição. Buscando outras
os filtros e suportes para água o que
alternativas de comercialização e
nos rendia muito pouco”, afirma
Severino Antonio de Lima (Nena), um
dos artesãos da cerâmica. Os resultados
concretos do suporte técnico dado pelo
Imaginário veio em 2009, quando o
grupo recebeu o Top 100 de artesanato,
premiação concedida pelo SEBRAE
por uma peça que não deixa a desejar
nas mesas de quem acompanha as
tendências em decoração do mercado.
Dentro da proposta de melhor
organizar o grupo, a produção de peças
na Cerâmica de Celé está com os dias
contados. Com o apoio do Imaginário,
dentro de poucos meses será
inaugurado o Centro de
Comercialização Wilson Campos,
localizado às margens da BR 101 que
dá acesso às praias do litoral sul, um
lugar privilegiado, que irá reunir em
um mesmo espaço físico um área para
produção, comercialização e cursos
para pessoas da comunidade
interessadas em trabalhar com
artesanato.
Severino Lima (Nena) mostra o novo maquinário
desenvolvido por técnicos do Imaginário

Produzir com um design diferenciado garantiu aos
oleiros do Cabo prêmio concedido pelo SEBRAE

Inclusão social
As cerca de 20 artesãs organizadas
na Cestaria cana brava, localizada na
praia de Ponta de Pedras (Goiana), têm
como matéria-prima principal a cana
brava, utilizada para a produção de
cestas, caixas, roupeiros, entre outras
peças. Mas o que antes eram produtos
convencionais, já começam a se
transformar em uma produção
diferenciada, graças ao apoio técnico
do Imaginário. Hoje o grupo já
trabalha com estamparia, confecção de
bijuterias e utiliza o coco, produto
farto na região, para inserir
componentes às suas peças que
agregam valor. Segundo a arquiteta
Ana Andrade, o projeto em Ponta de
Pedras não é sustentável porque o
investimento em comercialização
ainda não é tão consistente, mas
17
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destacou a importância do seu
surgimento para as mulheres do local.
“Essas pessoas são esposas de
pescadores. Antes a renda familiar
vinha apenas da pesca, ou se era
funcionário público. Hoje, com a
Cestaria, estamos conseguindo fazer
um trabalho inclusivo, qualificando
essas artesãs para outras atividades”,
destacou.

realidade de
vida. “Antes
eu era apenas
a mulher de
um pescador.
Hoje eu sou
uma artesã
reconhecida
pelo meu
trabalho”,
diz. Dentro
da lógica de
também
realizar um
trabalho
sustentável, a
Cestaria cana
brava, tem na A fibra da bananeira é mais uma alternativa para os artesãos de Macaparana
reciclagem do papel outra alternativa
almofadas, bolsas, caixas, flores,
para produção. No local funciona o
cestos, bijuterias e uma infinidade de
Projeto Mata Vida, que reúne
produtos. Fundada há
atualmente 18 crianças que aprendem aproximadamente três anos, a
a trabalham com reciclagem de papel
Associação é um forte ponto de
e que já produzem peças decorativas
convergência para o trabalho das
com a matéria-prima.
artesãs da cidade, que apontam a

Na linha de frente do trabalho, a
artesã Adélia Tavares ressalta que a
assessoria do Imaginário vem fazendo a
diferença para a organização das artesãs
de Pontas de Pedra. “A cana brava é
uma matéria-prima escassa, por isso
trabalhar com outras alternativas que
valorizaram as nossas peças foi muito
importante”, afirmou. A artesã destaca
a dificuldade de escoar os produtos,
apontando a Fenneart com a principal
fonte de comercialização e negócios,
gerando encomendas que se desdobram
por aproximadamente três meses após o
evento. Com planos de se organizar em
Associação, a artesã afirma que apesar Atividade tece economia
das dificuldades, a ajuda da UFPE tem De Macaparana
permitido um maior amadurecimento e
capacitação do grupo. Para Edileusa de
O crochê é a atividade principal
Melo (Lêu), que é costureira no local, a
das artesãs de Macaparana, fonte de
presença do Imaginário mudou sua
renda que ocupa a grande maioria das
casas do município, a 188 km do
Recife. Mas o apoio do SEBRAE, em
parceria com o Centro Pernambucano
de Design, também foi um diferencial
para a produção local. Organizadas na
Associação mista de artesãos de
Macaparana, um grupo de
aproximadamente 60 pessoas
produzem peças em linha crua e
agregaram a essa atividade o crochê
com linha colorida, criando novas
opções. Mas a partir desse suporte
técnico, as artesãs também passaram a
extrair da terra uma das principais
matérias-primas para produzir.
Abundante na região, a banana
forneceu a essas mulheres a fibra
extraída do resíduo da bananeira e é
daí que são produzidos o fio para o
crochê, a pasta para a fabricação do
papel artesanal e a palha para o
trançado. O resultado disso, são
Eliene Ponciano terceiriza produção do chochê,
produtos diferenciados, com
trabalhando com mais 20 pessoas
identidade própria, que vão desde
18

Fenearte como o espaço onde os
negócios acontecem e que gera pedidos
para todo o ano. Artesã do crochê,
Eliene Ponciano de Lemos Silva se diz
satisfeita com o trabalho e afirma a
produção artesanal é a grande geradora
de emprego e renda em Macaparana.
“Só eu tenho 20 pessoas produzindo
para mim pra dar conta das
encomendas. A grande maioria das
pessoas ligadas à Associação
terceirizam serviços e têm um grupo
trabalhando para ele. Em todas casas
de Macaparana tem sempre um artesão,
pois essa é a principal atividade da
nossa cidade”, destacou.
Ligada recentemente à Associação,
Sonia Cristina da Silva se especializou
em produzir produtos com a fibra da
bananeira, como uma árvore de natal
estilizada, montada apenas com flores
do produto. Para ela, apenas após o
surgimento dessa nova atividade foi
importante estar organizada na
Associação. “Essa atividade me deu
uma satisfação pessoal. Estar na
Associação foi importante porque
aprendi com a capacitação e já tenho
alguma renda. Além disso, passei a
conviver em grupo, o que foi
enriquecedor”, acrescentou.

Matéria

Artesanato gera renda para a terceira idade
Quando a idade avança e o cansaço dos longos anos de vida chega
para ficar, é hora de buscar atividades prazerosas que ocupem a
mente e o tempo ocioso.
Uma das alternativas que serve de
terapia para os idosos é o artesanato e
suas diversas modalidades, como a
pintura, o crochê e o bordado. O
Instituto de Pesquisas e Estudos da
Terceira Idade IPETI, através de
pesquisas realizadas no ano de 2008,
observou a importância de elaborar um
projeto voltado para o artesanato, o
qual já era produzido como terapia,
transformando-o em fator de geração
de renda para mulheres idosas. Um ano
após a realização das pesquisas, em
2009, o projeto que ganhou o nome de
Empreendedoras da Terceira Idade foi
premiado no Programas Talentos da
Maturidade, patrocinado pelo Banco
Real. O trabalho consiste em ofertar
oficinas e cursos para a capacitação
profissional das artesãs e dar
embasamento gestor para que as
mesmas possam comercializar seus
próprios produtos.
O projeto é realizado em quatro
fases ou módulos, todos de seis meses
cada, sendo o primeiro deles de
capacitação técnica, ou seja, é a etapa
de aprender a fazer o produto para a
venda no mercado. Feito o primeiro
módulo, as artesãs podem escolher
produzir individualmente ou seguir em
frente com o curso e aprender sobre
tendências mercadológicas, formação
de preço, noções de marketing e de
gestão. Só no ano passado, mais de 90
mulheres foram capacitadas, das quais
muitas ainda permanecem avançando
nos módulos. Para que prossiga e
continue ganhando mais adeptos, o
projeto recebe apoio do SEBRAE,
SESC E SENAI, os quais oferecem
palestras sobre gestão de negócios.
Além deles, o Memorial de Medicina
de Pernambuco é um importante
parceiro, pois cedeu o espaço físico
para a prática do programa. Para umas
das alunas do segundo módulo do
curso, Maria da Conceição, 64 anos, o
projeto serve como um lugar não
apenas de lazer, mas também de

Aos 80 anos, Edusa Pereira coordenada Programa Talentos da Maturidade

aprendizado. “Eu ficava muito tempo
em casa, sem atividade nenhuma, a
partir do projeto passei a me dedicar e
a vender meus produtos, até minha neta
me ajuda”, falou a aposentada.
Uma das principais idealizadoras do
Empreendedoras da Terceira Idade é
Edusa de Araújo Pereira, 80 anos,
Coordenadora do programa de geração
de renda. Sempre disposta a atender as
pessoas interessadas em saber mais
sobre o programa e em participar dele,
a administradora aposentada busca
fazer com que as mulheres idosas
tornem-se mais ativas e atuantes na
sociedade. Edusa reconhece as
dificuldades de trabalhar em grupo
com pessoas de sua faixa etária, no
entanto, afirma que o projeto tem dado
bons resultados. “Além do benefício na
saúde, pois a terapia diminui em dois
terços a compra de remédios, o projeto
oferece a oportunidade de geração de
renda para que essas pessoas sintam-se
ativas”, falou a coordenadora.

Ainda de acordo com Edusa, o
público participante é formado por
idosas aposentadas e de renda
mediana, mas a partir do momento que
o projeto vem se expandindo e
ganhando conhecimento, cada vez
mais pessoas de renda mais elevada
têm se agregado ao grupo. Outra
questão resgatada pela iniciativa é a
auto-estima e o lado atitudinal das
idosas envolvidas, pois elas deixam de
viver em função da família e
conquistam uma maior independência
pessoal e financeira.
Serviço
O projeto funciona no prédio do
Memorial de Medicina de PE,
localizado à Rua Amauri de Medeiros,
n° 206, no bairro do Derby, na capital
pernambucana. Para quem se interessar
e quiser obter maiores informações ou
marcar uma visita, basta entrar em
contato com o IPETI: (81) 32218452 endereço eletrônico: ipeti@ipeti.org.
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Progressão indevida de p
* Maria José Miranda Pereira

Triste celebridade recente no País, o “maníaco de Luziânia”
estuprou, torturou e matou sete adolescentes na cidade de
Luziânia, nas proximidades da Capital da República.
Essas vidas não teriam sido ceifadas a reduziram para míseros 10 anos e
que o Estado que o libertou não tem
se tivéssemos uma Justiça justa, se a
culpa nessa tragédia. Convençam-nas
alguns meses. Um deles queria
dor da sociedade não fosse vista com
da razoabilidade de nossa Lei de
apenas 7 anos e meio, mesmo
assustadora indiferença pelos chamados sabendo que só se cumpriria 1 ano e
Execuções Penais, ao prescrever
“grandes juristas”, num visível
progressão da pena após ínfimo um
3 meses em regime fechado.
desprezo elitista pelo senso comum do
sexto do cumprimento. A progressão
povo. As pessoas de bem já não
prematura aponta na direção de uma
Esse fascínio sadomasoquista
suportam mais esse câncer da
revoltante impunidade, nulifica a já
pelo delinqüente afronta as
impunidade, seja dos criminosos que
utópica ressocialização e conduz a uma
consciências sãs e constitui quase
roubam grande, em seus gabinetes
falsa impressão de que a Democracia é
um passaporte para se fazer justiça
luxuosos, blindados contra qualquer
incapaz de reprimir a criminalidade,
com as próprias mãos.
punição, seja dos criminosos que agem Libertado precocemente, como se
fazendo brotar nos leigos desejo de
no varejo, tiram
soluções extremadas e
sangue e estupram
primitivas, como pena
almas. Daqueles
de morte, linchamento,
tratarei noutra
vingança privada.
oportunidade. Falo
agora dos passíveis de
Em matéria penal,
serem alcançados e
temos dois brasis, um
...As pessoas de bem já não suportam
suas curtas passagens
Brasil do papel, de fazmais esse câncer da impunidade, seja
pelas prisões.
de-conta, e outro Brasil
dos criminosos que roubam grande, em
real. No Brasil de
Somos,
seus gabinetes luxuosos, blindados
mentirinha, um
culturalmente, uma
criminoso contumaz é
contra qualquer punição, seja dos
nação que privilegia
condenado a 30 anos de
criminosos que agem no varejo, tiram
os criminosos,
prisão, passando a falsa
sangue e estupram almas
necessariamente, em
impressão de uma
detrimento das
apenação razoável. No
pessoas de bem. O
Brasil real, esses 30
caso Admar da Silva é
anos significam 5, 12
emblemático e mostra
significam 2 e 6
a falência do atual
significam 1. Cuida-se
sistema prisional e do
de um verdadeiro
direito penal dito
estelionato contra os
“moderno”. Admar
honestos. A injustiça
havia praticado
era amenizada pela
bárbaros estupros
antiga Lei dos Crimes
fosse algo absolutamente normal, o
contra duas crianças em Brasília. Tão
Hediondos, que possibilitava, nos
perigoso marginal causou a previsível casos mais repulsivos, o cumprimento
graves foram as agressões que as
desgraça. O Estado lhe deu licença
vítimas necessitaram de internação
de dois terços da pena aplicada. Uma
hospitalar e passaram a carregar graves para matar. Foi o seu grande
hedionda decisão do Supremo
cúmplice.
e permanentes seqüelas. Entretanto, os
Tribunal, proferida durante o carnaval
Expliquem quem for capaz, às mães
desembargadores entenderam
de 2006, declarou sua
excessivos os 14 anos da condenação e dos sete torturados, estuprados e
inconstitucionalidade, igualando a
assassinados pelo citado psicopata
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pena
todos, o ladrão de bicicleta ao ladrão
de vida. Indiferentemente de ser um
criminoso pequeno e iniciante, ou um
fascínora perverso, todos puderam
cumprir apenas um sexto da
condenação. À época, foram mais de
81 mil beneficiados. Uma festa para os
profissionais que se enriquecem com a
libertação e a impunidade de seus
hediondos clientes.

ignorantes, não-pensantes, que, num
raciocínio simplista, concebem a
cadeia como única solução para o fim
da violência. Esse argumento é
falacioso. Não se está pretendendo as
masmorras, os porões fétidos para
pobres coitados, nem se desconhece a
imprescindibilidade de políticas
públicas de prevenção. Também não
se ignora a urgente necessidade de
investimentos no sistema prisional,
de forma a tornar a pena
minimamente eficaz para os fins

coletividade. Tal ideologia, cantada em
verso e prosa, pelos “penalistas
modernos” só serve para esvaziar
cadeias, deixando a sociedade refém
desses protegidos pelos “politicamente
corretos”.

Argumentos candentes foram
Queremos proporcionalidade. Que se
utilizados nos elogios e na defesa da
reconheça que o homem são é livre
“lucidez” da
para se autodeterminar e
decisão que
possui pleno
“humanizou” as
discernimento do que é
penas e esvaziou
certo e errado. Queremos
cadeias. Havemos
progressão da pena sim,
de concordar com
mas não tão
suas Excelências
prematuramente que ela se
...Não se quer negar nenhum dos
que cadeia não é
converta em mecanismo de
legítimos direitos humanos. Em
mesmo um lugar
enganação, de se fingir que
agradável.
verdade, o que não se quer é essa
há punição efetiva. Que a
Aprazível e
progressão ocorra após
excessiva indulgência com o crime e
aconchegante
cumprimento de
com o criminoso, essa intolerável
deve ser um lugar
significativa parcela da
sete palmos
absolvição sistemática e reiterada
pena e que esta sirva, de
abaixo da terra...
dos infratores sob o falso argumento
fato, para preparar a
lá onde estão as
reinserção do recluso no
de que a culpa pelos seus “deslizes”
vítimas que, só
seio da sociedade. Afinal,
é sempre de um ente abstrato
por um pequeno
o Estado, por intermédio
detalhe, a morte,
chamado coletividade.
do Poder Judiciário, não
não podem ser
pode aplicar punição
também
absolutamente
“ressocializadas”
insuficiente, ignorando os
ou
direitos fundamentais da
“humanizadas”.
vítima e da sociedade
propostos de repressão e prevenção.
Não se está pregando rigorismo
ordeira.
Urge
que se respeite e se dê
Não se quer negar nenhum dos
extremado. Não se trata de delírio
efetividade
ao
Princípio constitucional
legítimos direitos humanos. Em
persecutório, como costumam afirmar
da
Proibição
de
Proteção Deficiente. O
verdade, o que não se quer é essa
os autointitulados penalistas
Ministério
Público
tem significativa
excessiva indulgência com o crime e
“modernos”, os
importância na busca desse nobre
com o criminoso, essa intolerável
minimalistas/abolicionistas/protecionis absolvição sistemática e reiterada dos mister.
tas de criminosos, transvestidos de
infratores sob o falso argumento de
garantistas. Os adeptos de uma punição que a culpa pelos seus “deslizes” é
* Promotora de Justiça de Brasília (DF)
mais rigorosa são tidos como
sempre de um ente abstrato chamado
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Controle externo da polícia
pelo Ministério Público
* Ricardo Van Der Linden de Vasconcellos Coelho

Dentre as funções institucionais do
Ministério Público, temos o controle
externo da atividade policial,
estabelecido pela Constituição, princípio
este que sempre gerou polêmica entre os
órgãos envolvidos. A impunidade e a
ausência de controle externo não são
bons para nenhuma instituição. Bom
exemplo do que afirmamos, foi a recente
operação “caixa de pandora” que
identificou um esquema de corrupção
envolvendo autoridades do Distrito
Federal, incluindo o Governador,
deputados e o Procurador Geral do
Ministério Público do Distrito Federal.
As investigações referem-se a uma
ligação íntima e promíscua com o poder
político local, mediante o recebimento de
propinas milionárias, em troca do repasse
de informações privilegiadas do
Ministério Público e de suas operações. A
expressão “caixa de Pandora” se usa em
sentido figurado quando se quer dizer que
alguma coisa, sob uma aparente
inocência ou beleza, é na verdade
uma fonte de calamidades. Quem
poderia imaginar que o próprio “guardião
da Constituição”, estivesse envolvido em
crimes contra a administração pública e
atos de improbidade?
Thomas Moore deu o nome Utopia, a um
romance filosófico (De optimo
reipublicae statu deque nova insula
Utopia, 1516), onde relatava as condições
de vida em uma ilha, que denominou
Utopia. Nela teriam sido abolidas a
propriedade privada e a intolerância
religiosa. Foi por isso que tal termo
passou a designar, não apenas qualquer
tentativa análoga, como também qualquer
ideal político, social ou religioso, cuja
realização seja difícil ou impossível. Ao
falarmos em Utopia, a primeira coisa que
nos vem em mente é algo irrealizável,
inatingível. Para muitos o controle
externo da polícia é uma utopia do
legislador constituinte. O fato inegável, é
que vem sendo gradativamente
consubstanciado.
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A simples lembrança dos abusos
praticados pela polícia no passado é
suficiente para que a sociedade defenda a
existência de um controle externo do
órgão. A presença do Ministério Público
nas delegacias de polícia representa uma
medida mitigadora dos excessos
historicamente constatados. A recém
divulgada edição 2010 do relatório sobre
direitos humanos da ONG Anistia
Internacional critica a violência policial
no Brasil, destacando a precariedade do
sistema carcerário e a violência policial.
A entidade ressalta “uso excessivo de
força, execuções extrajudiciais e torturas
cometidas por policiais”. Também relata
que “centenas de homicídios não foram
devidamente investigados e houve
poucas ações judiciais... uso excessivo de
força, intimidações, revistas arbitrárias e
abusivas, extorsão e roubo por parte dos
policiais... os detentos continuaram
sendo mantidos em condições cruéis,
desumanas ou degradantes. Conflitos
armados por terra, violação de direitos
de trabalhadores e de povos indígenas,
despejos forçados e políticas de limpeza
em favelas”, também foram citados.
Percebam, estamos tratando de um
documento atualizado divulgado por uma
ONG de respeitabilidade internacional
tendo por base dados concretos da
realidade das polícias brasileiras.
Recentemente a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados deu parecer favorável a
uma proposta de emenda à Constituição
que cria o Conselho Nacional de Polícia
(CNP). A PEC nº 318/2009 retira do
Ministério Público o controle externo das
atividades policiais e repassa esse
controle a um conselho que será
composto, em sua maioria, por delegados
de polícia, abrindo uma janela ao
corporativismo e afrouxando os
mecanismos de fiscalização. O controle
externo convém frisar: “é um sistema de
vigilância e verificação administrativa,
teleologicamente dirigido à melhor
coleta de elementos de convicção que se

destinam a formar a “opinio delictis” do
MP, fim último do próprio inquérito
policial”. Seu objetivo é dar ao MP um
comprometimento maior com a
investigação criminal.
No parlamento, há os que defendem a
causa pública e os interesses nacionais e
há os que jamais o fizeram porque são
apenas despachantes de luxo de grandes
conglomerados corporativos ou de seus
próprios interesses. O que se espera é
que as decisões do Congresso Nacional
estejam em sintonia com a sociedade. A
PEC nº 318/2009 quebra o pacto
federativo, na medida em que fere a
autonomia dos Estados, contrapondo-se,
também, ao sistema constitucional de
“freios e contrapesos” que impõe
controle sobre todos os poderes e órgãos
do Estado, não contribui com o combate
à criminalidade, sendo apenas
instrumento de blindagem corporativa da
atividade policial diante do controle
realizado pelo MP desde a
redemocratização do país.
A atividade fim da polícia, que é a
investigação de crimes, deve atender às
expectativas do MP, que é o órgão
responsável pela ação penal. Se aprovada
a emenda, a atividade policial não
sofreria qualquer controle do órgão ao
qual se destina a investigação, o
Ministério Público. Assim, vamos reagir,
é preciso coragem e luta para romper as
barreiras do "Direito posto", na busca do
"Direito Justo". É preciso, como afirma
Herkenhoff, "dessacralizar a lei", para
que ela atenda às expectativas da
sociedade, sua destinatária,
materializando utopias necessárias ao
estado democrático de direito.
*19º Promotor de Justiça de Defesa
da Cidadania da Capital. Mestre e Phd
em Direito Público
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Novos Promotores reafirmam
compromisso com a sociedade
Na sexta-feira, dia 6 de agosto, a Associação do Ministério Público de
Pernambuco recepcionou os Promotores que estão ingressando no Ministério
Público de Pernambuco. São quinze novos membros que chegam à Instituição
e como faz sempre, a diretoria da Associação promoveu uma homenagem ao
grupo, que foi presenteado com um kit contendo vários documentos e brindes
da AMPPE. Ao se pronunciar durante a solenidade, a diretora social da
Associação, Promotora de Justiça Norma da Mota Sales Lima, fez questão de
ressaltar que a filiação dos novos Promotores será de grande importância, não
pela questão econômica, mas pelo reforço à entidade que a adesão desses
novos quadros irá trazer, se somando à grande família do Ministério Público de
Pernambuco. A revista D fato ouviu alguns desses Promotores, que foram
unânimes em afirmar que estar no Ministério Público é realizar um sonho e
reafirmaram seu compromisso com a Instituição. Veja:

tão nobre, possamos contribuir para
um MP forte, aguerrido e ainda mais
combativo”.
Fabiano de
Melo Pessoa
(Saloá)

“Sinto-me muito
honrado por estar
assumindo essa
função pública.
Eu venho de uma
trajetória
acadêmica, e
nesses últimos anos era servidor do
TRE e professor universitário de
Fabiana
aprovada no meu Estado me sinto
direito. Achei que o concurso do MP
Virgínio
totalmente realizada, apesar de estar
era uma boa oportunidade para lincar a
Patriota
um pouco assustada em função das
reflexão teórica que eu vinha
Tavares
várias atribuições que um Promotor
construindo, com a necessidade de
(Itapissuma)
tem e acho que é preciso muito cuidado transformação da sociedade e
para não confundir poder com
representação das camadas mais
“Sempre fiquei
atribuições. É preciso encontrar o
desfavorecidas, por meio de um
entre a
equilíbrio para atuar corretamente e
trabalho em que é possível promover
magistratura e o
não ser omissa perante a sociedade. Me Justiça nas comunidades mais distantes
Ministério
sinto totalmente realizada e minha
e menos
Público, pois a
missão é cumprir todas as atribuições
assistidas”.
minha família é toda da magistratura,
conferidas ao Ministério Público pela
mas sempre fui encantada pela função Constituição”.
Rafaela Melo
social do Ministério Público, que nos
de Carvalho
permite resgatar efetivamente a
Oscar Ricardo
Vaz (Flores)
cidadania, tanto que ultimamente vinha
de Andrade
tentando apenas concurso para o MP.
Nóbrega
“Fui defensora
Tive experiência no judiciário como
(Buíque)
pública em
técnica do TJPE e analista judiciária na
Pernambuco e
Justiça Federal. Foi interessante ver o
“Estou muito
minha
outro lado do judiciário, mas realmente
feliz por assumir
expectativa é
tenho encantamento pela função do
o cargo de
continuar sendo uma defensora da
Ministério Público, que nos coloca
Promotor de
cidadania, através da promoção social.
mais próximos da sociedade. Me
Justiça de
Eu acredito muito no Ministério
considero realizada por estar
Pernambuco,
Público com um órgão fiscalizador de
ingressando no Ministério Público, em porque foi difícil enfrentar esse
leis acima de tudo, não vejo o MP
especial de Pernambuco, já que apesar concurso, sobretudo porque eu já
como uma Instituição de acusação.
de paraibana, adotei o Estado como
estava há quase seis anos atuando
Minha experiência anterior certamente
minha terra”.
como Promotor de Justiça na Bahia.
irá me propiciar muita ajuda nessa
Voltar para casa era um sonho que se
minha nova carreira, pois agora vou
Vanessa
concretizou. Por muito amor à
atuar como uma defensora, mas em
Cavalcanti de
instituição,
nunca
almejei
retornar
para
uma amplitude muito maior, tendo
Araújo
meu Estado em uma função que não
uma preocupação constante com a
(Quipapá)
fosse ser membro do Ministério
cidadania. Sempre foi meu objetivo ser
Público
e
agora
vou
continuar
minhas
Promotora de Justiça, tanto que todos
“Desde a
funções
ministeriais
ainda
mais
os concursos que me submeti
universidade meu
motivado
por
poder
estar
fazendo
recentemente foram direcionados para
foco era o
justiça
no
meu
Estado.
Essa
foi
uma
o ingresso na Instituição”.
judiciário ou o
meta
conquistada
e
espero
que
nós,
que
Ministério
somos o sangue novo nessa Instituição
Público. Sendo
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Poder requisitório do Ministério Público
sigilo bancário e fiscal: uma nova reflexã
* Salomão Abdo Aziz Ismail Filho

SUMÁRIO. 1. Introdução. 2. Ministério Público e Sigilo Bancário.
3. Outros sigilos constitucionais e legais. 4. A posição do STF e
do STJ sobre sigilo fiscal. 5. Conclusões: interpretação teleológica
dos sigilos bancário e fiscal. 6. Referências.

No mesmo diapasão, caminha Hugo
Nigro Mazzilli, quando afirma que as
requisições ministeriais não são
requerimentos, mas ordem legal que
poderá resultar até mesmo na prática
de crime, em caso de desatendimento
doloso.
I - Introdução
bancário? E quanto ao sigilo fiscal,
merece ele o mesmo tratamento que o No que se refere à prestação de
informações ou à obtenção de exames
O poder requisitório do Ministério
bancário?
e perícias, não há dúvidas de que o
Público encontra fundamento
Colaborar com as respostas a tais
atendimento da requisição ministerial é
constitucional no art. 129-VI da Magna questionamentos é a finalidade desse
compulsório, nos termos do art. 26,
Carta de 1988, possibilitando ao
artigo jurídico.
incisos I, b, e II, da Lei 8.625/93.
Membro ministerial expedir
Mencione-se também o
notificações nos
art. 8º, § 1º, da Lei
procedimentos
7.347/85. Inclusive, a
administrativos de sua
recusa dolosa em atender
competência, requisitando
às requisições
informações e documentos
ministeriais poderá
para instruí-los, na forma da
ensejar no crime previsto
lei complementar respectiva.
...Sem
embargo,
à
luz
do
art.
5º-XII
da
no art. 10 da Lei
Não se trata de um mero
7.347/85.
CF/88,
tem
se
firmado
posição
pedido ou solicitação, mas de
Deveras, devem ser
uma ordem/exigência que o
jurisprudencial e doutrinária de que,
ressalvadas do poder
destinatário é obrigado a
quando se tratar de matéria protegida
requisitório do MP as
cumprir, visando a colaborar
por
sigilo
bancário
ou
fiscal,
a
hipóteses legais de sigilo,
com o interesse social
que admitem apenas a
requisição do Ministério Público não
presente na necessidade de
quebra mediante ordem
defender os direitos difusos,
poderá ser atendida diretamente pela
judicial, como é o caso do
coletivos e/ou individuais
parte
destinatária,
mas
apenas
se
sigilo bancário de contas
homogêneos através da
privadas, nos termos do
estiver escudada em uma ordem
advocacia pública da
art. 5º-X e XII da CF/88
sociedade, realizada pelo
judicial.
c/c o 3º da Lei
Ministério Público.
Complementar 105/2001
Sem embargo, à luz do art. 5ºe o art. 8º, § 2º, da Lei
XII da CF/88, tem se firmado
7.347/85.
posição jurisprudencial e
Mas, e quanto ao § 2º do
doutrinária de que, quando se
art. 8º da LC 75, de
tratar de matéria protegida por
II - Ministério Público e sigilo
20.05.93
(Lei
Orgânica do MP da
sigilo bancário ou fiscal, a requisição
bancário
União),
aplicável
ao MP dos Estados
do Ministério Público não poderá ser
por
força
do
art.
80
da Lei 8.625/93,
atendida diretamente pela parte
Carlos Roberto de Castro Jatahy
dispondo
que
nenhuma
autoridade
destinatária, mas apenas se estiver
entende a requisição ministerial como poderá opor ao Parquet a exceção do
escudada em uma ordem judicial.
um poder legal de exigência, no
sigilo, sob qualquer pretexto?
Diante desse quadro, há espaço para
sentido de criar para o requerido,
Tal norma jurídica foi revogada, em
novas reflexões a respeito? O Poder
destinatário da requisição, uma
parte, pelo art. 3º da LC 105, de
requisitório do MP não terá efeito
subordinação, uma sujeição, uma
10.01.2001, com relação à
diante de todo e qualquer sigilo
obrigação de fazer.
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o versus
xão
movimentação de contas bancárias
o Ministério Público?
privadas, o qual trata da prestação de
Sobre o tema versado, cite-se, ainda, a
informações bancárias pelo Banco
orientação do Governo da República
Central, pela CVM Comissão de
Federativa do Brasil, através do sítio
Valores Mobiliários e pelas demais
do Ministério da Educação na internet,
instituições financeiras, desde que
onde se explica que os extratos
CF/88).
ordenadas pelo Poder Judiciário.
bancários das contas do FUNDEB
Com alicerce nessa interpretação, o
Atinente às contas bancárias onde se
(Fundo Nacional da Educação
Supremo Tribunal Federal tem
movimentem verbas públicas, o
Básica), em nome dos entes
entendido que o sigilo de dados fiscais
Supremo Tribunal Federal já se
federativos, como os Municípios,
também não pode ser quebrado
posicionou, por maioria, pela
deverão ser fornecidos, pelo BANCO diretamente pelo Ministério Público,
possibilidade de acesso direto do
DO BRASIL S/A, independentemente mas somente através de ordem
Ministério Público, através de
de ordem judicial, ao Ministério
judicial.
requisição, em razão da publicidade
Público, dentre outros órgãos e
No entanto, o inciso XII do art. 5º, da
dos atos governamentais e
Magna Carta, não diz isso e
do amplo poder de
se fosse interpretado
investigação conferido ao
literalmente apenas
Parquet, conforme
permitiria unicamente o
decisão prolatada nos
acesso judicial ao sigilo das
autos do Mandado de
comunicações telefônicas,
Segurança 21.729-4, em
pois a Constituição usa a
decisão de 05.10.95,
...Atinente às contas bancárias onde
expressão “salvo, no último
publicada em 19.10.2001,
se movimentem verbas públicas, o
caso”.
sendo relator para o
O que a norma constitucional
Supremo Tribunal Federal já se
acórdão o Ministro Néri
ressalva é a importância da
posicionou, por maioria, pela
da Silveira, vencido o
preservação do sigilo de
relator originário,
possibilidade de acesso direto do
dados e de comunicação, em
Ministro Marco Aurélio.
geral. A inviolabilidade
Ministério Público, através de
Nesse passo, a 3ª Seção
destacada pela Constituição
requisição, em razão da publicidade
do STJ já decidiu que não
visa à combater a utilização
há quebra indevida de
dos atos governamentais e do amplo
indevida da informação, sem
sigilo bancário quando a
poder de investigação conferido ao
respaldo em norma legal de
informação prestada pela
investigação, evitando a
Parquet,
instituição bancária diz
utilização irresponsável de
respeito à movimentação
dados pessoais.
bancária de entidade
Por isso é que o Ministério
pública.
Público, respaldado em lei
Mencione-se, ainda, o art.
complementar posterior à
31, § 3º, da Constituição
Constituição Federal (§ 2º do
Federal, que torna públicas e acessíveis poderes constituídos.
art. 8º da LC 75/93, aplicável ao MP
a qualquer contribuinte, durante
dos Estados por força do art. 80 da Lei
III - Outros sigilos
sessenta dias, anualmente, as contas
8.625/93), pode, sim, quebrar
constitucionais e legais
dos Municípios, norma aplicável aos
diretamente o sigilo de dados,
Estados e à União, por força do
ressalvada a hipótese do sigilo
Quanto ao sigilo telefônico, a norma
Princípio da Simetria.
telefônico, porque a Constituição
constitucional é expressa: apenas com expressamente reservou o seu acesso
Ora, se as contas dos entes federados
autorização judicial e para fins de
são acessíveis a qualquer contribuinte,
mediante prévia ordem judicial.
investigação criminal ou instrução do Com relação ao sigilo bancário de
o que se dirá quanto aos órgãos
vocacionados para a fiscalização, como processo penal (art. 5º-XII, in fine, da contas privadas, o Ministério Público
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junto a autoridades públicas e
15 da “Assessoria de Assuntos
não pode ter acesso direto porque a lei
entidades privadas), e 80 (norma de
Institucionais”, do Ministério Publico
complementar do sigilo bancário (LC
extensão das atribuições do MP da
do Rio de Janeiro, a qual prescreve
105/2001) é posterior à lei
União ao MP dos Estados) da Lei
complementar do MPU (LC 75/93),
que, em casos de sigilo bancário, fiscal
8.625/93.
revogando-lhe em parte, no que se
e telefônico, o acesso, pelo Parquet,
refere ao poder requisitório ministerial, Aliás, a responsabilidade civil e
deverá ser antecedido de ordem
criminal do membro do Ministério
como já se explicou.
judicial.
Público, pelo uso indevido de
Dentro de um ordenamento jurídico
que tem a justiça como um dos seus
informações e documentos
IV - A posição do STF e do STJ
valores supremos (preâmbulo da
requisitados, está expressamente
sobre o sigilo fiscal
CF/88), aplicando-se o Princípio da
prevista no § 1º do art. 8º da LC
Proporcionalidade, não se admite que
75/93, norma que destaca a
A orientação prevalente no Supremo
existam direitos fundamentais
possibilidade de ação penal
Tribunal Federal não aceita que o
absolutos, que não
Ministério Público
comportem exceções,
quebre diretamente o
justamente para a defesa
sigilo fiscal, sendo
de outros direitos
necessária prévia
fundamentais, como a
ordem judicial para
vida, a saúde e o direito à
tanto. Foi assim o
...Dentro de um ordenamento jurídico
probidade na
pronunciamento da 2ª
Administração Pública,
que tem a justiça como um dos seus
Turma, nos autos do
como o acesso aos cargos
valores supremos (preâmbulo da
AI-AgR (agravo
públicos, à luz do art. 23,
CF/88),
aplicando-se
o
Princípio
da
regimental no agravo
1, c, do Pacto de São José
de instrumento)
da Costa Rica
Proporcionalidade, não se admite que
541.265/SC, rel. Min.
(Convenção Americana
existam direitos fundamentais
de Direitos Humanos
Carlos Velloso, decisão
absolutos, que não comportem
Decreto 678/92).
de 04.10.2005,
exceções, justamente para a defesa de
Do contrário, a defesa
publicada em
absoluta do sigilo de
04.11.2005.
outros direitos fundamentais, como a
dados, sem exceções,
Inusitadamente,
vida, a saúde e o direito à probidade na
dificultando a atividade
porém, a Suprema
Administração Pública.
investigatória do MP,
Corte já decidiu pela
poderá significar
constitucionalidade da
impunidade e tratamento
comunicação, pela
diferenciado para
autoridade
acusados/investigados
administrativa, de
com poder político e
dados fiscais ao
subsidiária, em caso de omissão dos
econômico.
Ministério Público, havendo indícios
Destarte, o Ministério Público pode, de órgãos competentes. Consulte-se,
de crime, nos termos do art. 198, § 3º,
forma fundamentada e assumindo os
ainda, o art. 26, § 2º, da Lei 8.625/93.
inciso I, do Código Tributário Nacional
riscos de responsabilidade civil,
Sobre o assunto, mencione-se o
(2ª Turma, Habeas Corpus 87654/PR,
administrativa e penal pela utilização
entendimento de Alexandre de
rel. Mina. Ellen Gracie, decisão de
indevida dos dados, quebrar
Moraes, que defende a possibilidade
07.03.2006, publicada em 20.04.2006).
diretamente o sigilo fiscal, sem
do Ministério Público determinar
Ou seja, segundo o STF,
necessitar da intervenção do Poder
diretamente não apenas a quebra do
contraditoriamente, havendo indícios
Judiciário, ex vi do art. 129-VI da
sigilo fiscal, mas também bancário,
de crime, o Ministério Público pode
CF/88 (permite a requisição de
mediante requisição, com
receber a documentação fiscal
informações na forma da Lei
fundamento nas normas
encaminhada pela Fazenda, mesmo
Complementar respectiva) c/c o art. 8º, supramencionadas.
sem existir ordem judicial para tanto,
§ 2º, da LC 75/93 (impossibilidade de
Em sentido igual, parecer caminhar
mas não pode requisitar diretamente a
opor a exceção do sigilo ao Ministério
Carlos Roberto de Castro Jatahy,
mesma documentação, ainda que esteja
Público) e os arts. 26, incisos I, “b” e
embora ressalve que existe a Súmula
apurando os mesmos indícios de crime.
“c”, e II (poder geral de requisição
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Também defendendo a
Janeiro (PROCON) requisite
informações na forma da Lei
Complementar respectiva) c/c o art. 8º,
impossibilidade, pelo Ministério
diretamente informações à SERASA
§ 2º, da LC 75/93 (impossibilidade de
Público, de acesso ao sigilo fiscal sem (Centralização de Serviços Bancários
opor a exceção do sigilo ao MP) e os
ordem judicial, há decisão do Superior S/A). Segundo o acórdão, o
arts. 26, incisos I, “b” e “c”, e II (poder
Tribunal de Justiça, através da 5ª
PROCON, por suas finalidades, não
geral de requisição junto a autoridades
Turma, nos autos do RMS (recurso
utilizaria indevidamente os dados
públicas e entidades privadas), e 80
ordinário em mandado de segurança)
cadastrais requisitados e nem
(norma de extensão das atribuições do
25.375/PA, rel. Min. Félix Fischer,
prejudicaria a concorrência das
MP da União ao MP dos Estados) da
decisão de 19.02.2008, publicada em
empresas.
Lei 8.625/93.
Ora, tal raciocínio pode, igualmente,
07.04.2008.
Pois, o inciso XII do art. 5º, da Magna
Importante mencionar, a mesma 5ª
ser aplicado ao poder requisitório do
Turma do STJ entende que as
Ministério Público, dentro da linha de Carta, não inclui o sigilo fiscal
(espécie do sigilo de dados) como
informações cadastrais (nome
raciocínio que ora defendemos.
cláusula de reserva ao Poder Judiciário
completo, endereço, profissão etc.) dos
e, se tal norma constitucional fosse
clientes das instituições financeiras e
interpretada
das empresas de
literalmente, apenas
telefonia também
permitiria o acesso
estariam albergadas pelo
judicial ao sigilo das
sigilo constitucional, não
comunicações
podendo o Ministério
telefônicas, pois a
Público obter tais
...O Ministério Público, respaldado em lei
Constituição usa a
informações
expressão “salvo, no
complementar posterior à Constituição
diretamente, sem
último caso”.
Federal (§ 2º do art. 8º da LC 75/93,
autorização judicial,
Por isso é que o
salvo se se tratar de
aplicável ao MP dos Estados por força do
Ministério Público,
banco de dados de
respaldado em lei
art. 80 da Lei 8.625/93), pode, sim,
caráter público, como o
complementar posterior
quebrar diretamente o sigilo de dados,
do SERPRO - Serviço
à Constituição Federal
ressalvada a hipótese do sigilo telefônico,
Federal de
(§ 2º do art. 8º da LC
Processamento de dados.
porque a Constituição expressamente
75/93, aplicável ao MP
Outrossim, quanto a esse
dos Estados por força
reservou o seu acesso mediante prévia
posicionamento, não
do art. 80 da Lei
ordem judicial.
comungamos com a
8.625/93), pode, sim,
jurisprudência, pois os
quebrar diretamente o
dados cadastrais não são
sigilo de dados,
dados bancários ou
ressalvada a hipótese
telefônicos, sendo
do sigilo telefônico,
elementos acessórios, a
porque a Constituição
expressamente reservou
serem prestados, via de
V - Conclusões: interpretação
o seu acesso mediante prévia ordem
regra, em qualquer contrato, qualquer
teleológica dos sigilos bancário judicial.
que seja a sua natureza.
Com relação ao sigilo bancário de
Logo, aos dados cadastrais não se
e fiscal
contas privadas, o Ministério Público
aplica a LC 105/2001 ou o art. 5º-XII
não pode ter acesso direto porque a lei
da CF/88, no sentido de ser permitido o O Ministério Público pode, de forma
complementar do sigilo bancário (LC
acesso apenas através de ordem
fundamentada e assumindo os riscos
105/2001) é posterior à lei
judicial, podendo o Parquet requisitáde responsabilidade pela utilização
complementar do MPU (LC 75/93),
indevida dos dados, quebrar
los diretamente, com fundamento em
revogando tal norma em parte, no que
seu poder requisitório, nos termos das diretamente o sigilo fiscal e o sigilo
se refere ao poder requisitório
bancário de contas públicas, sem
normais legais já mencionadas.
ministerial.
necessitar da intervenção do Poder
Note-se que há uma decisão da 2ª
* 2º Promotor de Justiça Cível da Comarca
Turma do STJ, admitindo que órgão de Judiciário, ex vi do art. 129-VI da
de Ipojuca. Especialista e Mestre em
CF/88 (permite a requisição de
defesa do consumidor do Rio de
Direito pela UFPE.
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Do exercicio de cargo eletivo por membro d
O conteúdo da Emenda 45, que vetou o exercício de atividade político-partidária para membros do
Ministério Público foi objeto de consulta realizada pela AMPPE durante todo o mês de junho junto à
classe. Disponível no site, foram registrados 95 votos na enquete, quando a grande maioria (60%) se
mostrou favorável à Emenda, portanto, concordou com a vedação prevista na medida. A mesma
tendência se conferiu no último dia 11 de junho, data em que se realizou a eleição para a renovação
da diretoria da AMPPE. Nesse momento, em uma urna instalada na sede da Associação, 114
membros do Ministério Público registraram seu voto, sendo 72, um percentual de 63,1% , contrários
ao exercício da atividade político-partidária pela classe.
Nesta quinta edição da Revista D fato, esse debate está em pauta no Contraponto, seção criada
para confrontar duas opiniões sobre um tema em discussão. Eis:

Favorável
* José Bezerra

Os representantes do Ministério
Público não devem ser impedidos
do exercício de um cargo eletivo.
Isto porque, não têm o poder de
julgar ou decidir. A Carta Magna de
1988 no seu artigo 127 diz: “que o
MP é uma instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem pública, do regime
democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis”.
Segundo Mazzilli, ao comentar a
essencialidade à função junto à
atividade jurisdicional do Estado
faz oportuna e surpreendente
observação, aduzindo que o
legislador constituinte, a um só
tempo, disse mais e menos do que
deveria. Disse mais, exatamente
porque não é em todos os feitos que

se tem identificado a necessidade
de atuação ministerial, disse menos
exatamente porque não é junto à
função jurisdicional do Estado que
atua o Ministério Público, visto que
este possui diversas tarefas
institucionais divorciada da
atividade jurisdicional. Sou de
opinião, sem querer, contestar quem
entenda diferente, que possa o
promotor de justiça concorrer a
uma cadeira no Poder Legislativo
ou no Executivo, para tanto se
afastando do exercício da função
ministerial. Tendo voz ativa em
defesa da dignidade do Ministério
Público no combate aqueles que
lutam pelo fracasso da Instituição e,
ainda, desejam usurpar de algumas
de suas atribuições.

posteriormente, a Emenda
Constitucional nº 45 de 2004
trataram da matéria e proibiram a
filiação política de Procuradores e
Promotores de Justiça. É
absolutamente incompatível com a

isenção que se espera de um
integrante da Instituição a defesa de
programas de partidos políticos. É
uma falácia a tese de que o
Ministério Público necessita de uma
bancada parlamentar a fim de se

Promotor de justiça aposentado

Contrário
* Renato da Silva Filho

Nunca me convenci de que a
atividade político partidária por
Membro do Ministério Público
pudesse ser exercida sem prejuízo à
Instituição. Em boa hora a
Constituição de 1988 e,
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do Ministério Público
contrapor às propostas que possam absorve, desvia e desprofissionaliza
ser apresentadas em detrimentos
seus agentes. Quando assumem
das atribuições dos seus Membros. posturas político-partidárias,
Se o número de integrantes do
aproximam-se demasiadamente de
Poder Legislativo, nos seus três
tendências e grupos políticos, de
níveis, fosse um termômetro de
forma incompatível com uma
força institucional, ninguém
atuação isenta. O exercício de
suplantaria os órgãos policiais. Mas, atividade político-partidária, a
na prática, não é isto o que ocorre.
disputa de cargos eletivos e o
Uma vez filiado a um partido
financiamento de campanhas
político, os valores, crenças e
também levam a compromissos e
práticas são outras e bem distantes
aproximação a grupos econômicos.
daquelas atinentes ao dia a dia do
Ademais, até mesmo antes da
Ministério Público. Neste ponto,
candidatura, não raro o membro da
cabe muito bem a advertência feita instituição já começa a comportarpelo ilustre Procurador de Justiça de se em função de eventuais
São Paulo Hugo Nigro Mazille,
interesses eleitorais. Essas
(disponível em
vinculações político-partidárias
http://utjurisnet.tripod.com/artigos/ incluem compromissos e esquemas
083.html), quando anota: “...de
do poder econômico e político, das CONAMP, ao que se pode sentir,
nossa parte, somos contrário ao
quais dificilmente se desvencilha o haja aderido à proposta esboçada na
EC 385/05. Este
exercício de atividade
contraditório
político-partidária por
posicionamento fragiliza
membros do Ministério
o discurso de que a
Público. Bem
Instituição deve ficar à
examinadas, assim como
...É
absolutamente
incompatível
com
a
margem de qualquer
os predicamentos da
interferência política. O
isenção que se espera de um
Magistratura e do
contorcionismo desta
integrante da Instituição a defesa de
Ministério Público,
mudança somente
também as vedações são
programas de partidos políticos.
interessa a uns poucos
garantias para um correto
que desejam usar o
e isento exercício das
Ministério Público como
relevantes funções
palco de merchandising
cometidas a seus
na promoção de projetos
membros, e longe estão
membro do Ministério Público,
individuais.
É de se esperar que a
de representar uma diminuição à
mesmo quando queira abandonar
malsinada emenda constitucional
cidadania, como alguns procuram
essa atividade, que pode
venha a ser rejeitada. A sua
incorretamente vê-las, apenas para
comprometer sua independência
aprovação seria um retrocesso na
depreciá-las e tentar contorná-las.
funcional, ou, quando não, ao
luta que, em um passado bem
As vedações devem ser idênticas
menos concorre para desmerecer a recente, foi travada no sentido de
nessas instituições. Em face da
credibilidade pública de sua
afastar o Ministério Público das
tradição social e cultural de nosso
atuação, tanto que há muito é
lides partidárias.
país, cremos que o exercício de
corretamente vedada na
atividade político-partidária por
Magistratura, com raras e isoladas * Procurador de Justiça e
parte de membros do Ministério
vozes em contrário”.
Ex-Presidente da AMPPE
Público não se justifica, porque
É uma lástima que a
29

Artigo

O nosso envelhecer
* Judith Pinheiro Borba e
Yélena Monteiro Araújo
A maioria dos países tem vivenciado o
decréscimo da taxa de natalidade, cada
vez mais as famílias e, principalmente,
as mulheres tem optado em terem
menos filhos, ao mesmo tempo em que
o desenvolvimento socioeconômico e,
em especial da medicina, nos tem
propiciado um aumento da expectativa
de vida. Deste modo, torna-se evidente
a redução do número de nascimentos e
o crescimento do índice de pessoas com
mais de sessenta anos. Conclui-se então
que a população mundial está
envelhecendo.
Atualmente, no Brasil temos
aproximadamente dez milhões de
idosos (caracterizando um país em
processo de envelhecimento acelerado).
Já em 2025, para Organização Mundial
de Saúde, este segmento será de trinta e
dois milhões de brasileiros.
Tal panorama também se repete na
Associação do Ministério Público de
Pernambuco - AMPPE, pois, conforme
dados levantados nos arquivos da
Associação, 28,7% dos membros são
atualmente aposentados. Nesta década,
este percentual será acrescido em
15,3%, por se tornarem idosos. Já na
próxima década, em 2020, o número
crescerá até 25,1% .
Infelizmente, a sociedade brasileira não
despertou para esta nova realidade.
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Ainda não se deu conta que todas as
fases da vida têm louros e dissabores
a serem vividos plenamente.
O envelhecimento é visto como um
tabu, atrelado a idéias de obsoleto, de
organismo frágil e feio e de estorvo
financeiro para o Estado. Atributos
que objetivamente nada tem haver
com o processo de se tornar velho.
Tudo depende do que plantamos em
nossas vidas, pois a semeadura é
livre, mas a colheita é obrigatória.
Desta forma, todo indivíduo deverá
redefinir e aprimorar seus papéis para
que este momento seja vivenciado da
melhor forma possível. É bem
verdade, que as pessoas já começam
a planejar o futuro, porém
exclusivamente sob o aspecto
individual, com ênfase na
manutenção ou superação de padrões
sócio-econômicos e da saúde do
corpo. Ao exemplo, as adesões aos
planos de previdência suplementar e
a busca por uma alimentação
balanceada, combinada com a prática
regular de atividade física.
Contudo, é necessário pensar
coletivamente, afinal de que adianta
ter uma excelente situação financeira,
um belo apartamento, se o ambiente
externo ao domicilio é ameaçador.
Ou seja, viveremos limitados a nossa
casa e a outros poucos ambientes
como o shopping, a sede social da
associação e as residências de
parentes, claro se eles nos forem
acessíveis.
Nesta lógica, preocupações como a
inclusão tecnológica, em particular a
dos caixas eletrônicos, com
acessibilidade das ruas, dos
estabelecimentos e dos transportes
públicos e privados, são inexistentes
ou irrelevantes.
Urge nos envolvermos no
aperfeiçoamento da sociedade, de
maneira a torná-la um ambiente
propício ao exercício da cidadania de

todas as pessoas, independentemente
da faixa etária, do credo e da etnia.
Caso contrário, o nosso futuro ficará
comprometido.
Ademais, a ocasião da aposentadoria
deve ser antevista, inclusive pelos
empregadores como determina o art.
28 da Lei 10.741/03, visto que fomos
unicamente preparados para estar no
mercado de trabalho e a saída dele
muitas vezes é acompanhada pelos
sentimentos de vazio, de tédio e de
inutilidade.
Assim, os programas preparatórios
para aposentadoria, que legalmente tem
antecedência de um ano, devem
procurar transformar a decisão
individual do trabalhador de aposentar
na possibilidade de vivência coletiva
positiva e satisfatória nesta nova fase
da vida, por meio de estímulo a
formulação de novos projetos,
conforme seus interesses, e de
esclarecimento sobre os direitos sociais
e de cidadania. Evitando-se que a perda
do poder no trabalho seja responsável
por depressão, conflitos domésticos, o
início de alcoolismo.
Enfim, é preciso que o idoso, com
realce ao nosso colega aposentado, seja
acolhido e valorizado neste novo
momento de sua vida, inclusive pelo
significado de sua presença, pelo
testemunho da vida realizadora que
apresentou, por tudo que viveu e pelas
atividades que ainda poderá vir a
desempenhar.
* 8ª Promotora de Justiça de Defesa
da Cidadania e 33ª Promotora de
Justiça Criminal, respectivamente.

Falando em português

A pátria de chuteiras
* Dad Squarisi
É Copa? Não dá outra. As cores
nacionais entram em cartaz. Aparecem em
supermercados, shoppings, camisetas,
unhas, cabelos, sobrancelhas e o diabo a
quatro. Vale, por isso, ficar esperto na
flexão. Você pode dizer verde e amarelo ou
verde-amarelo. Mas a liberdade tem
limites. O emprego de um ou outro segue
regras. Olho vivo.
Medíocre, o trio não dá drible em
ninguém. Os dois adjetivos concordam com
o nome a que se referem: calção verde e
amarelo, calções verdes e amarelos, blusa
verde e amarela, blusas verdes e amarelas.
A duplinha põe em campo o time da
preguiça. Ele é mau. Joga o povo na
fogueira sem pena. Como? O primeiro
adjetivo mantém-se invariável. Só o
segundo varia em gênero e número. Assim:
calção verde-amarelo, calções verdeamarelos, blusa verde-amarela, blusas
verde-amarelas.
Não se deixe intimidar. Entre no clima.
Use camisetas e tênis verde-amarelos.
Exiba unhas e cabelos verde-amarelos. Vá
além. Esnobe sobrancelhas verde-amarelas.
Afinal, Copa do Mundo é mais que futebol.
Copa do Mundo é festa.
Ganhar e perder
No esporte se ganha, se perde ou se empata.
Seja qual for o resultado, uma condição se
impõe acertar a regência:
Ganha-se de alguém por ou de: O Brasil
ganhou da Costa do Marfim de 3 X 1 ou
por 3 X 1.
Perde-se para alguém por ou de: A Costa do
Marfim perdeu para o Brasil por 3 X 1 ou
de 3 X 1.
Empata-se com outro por ou de: O Brasil
empatou com Portugual por 0 X 0 ou de 0
X 0.
Por falar em ganhar…
Tinha ganho? Tinha ganhado? A regra
manda usar a forma curta com os auxiliares
ser e estar (o jogo foi ganho, o jogo estava
ganho). A forma compridona tem vez com
os auxiliares ter e haver (ele tinha ganhado
o jogo, ele havia ganhado o jogo).
Modernamente, porém, há preferência pela
curtinha em todos os contextos foi ganho,
estava ganho, tinha ganho, havia ganho.
Não gosta? Fique com a grandona. Ela
continua valendo.
Eis a questão o tamanho
Que ou o qual? Depende. Cada macaco tem
o seu galho. Passar pro do outro? É

arriscado. Pode matar amores, retardar
promoções e adiar a entrada na
universidade ou no serviço público. Já
imaginou? Diante do risco, o bom senso
fala alto. Aconselha entender o emprego
dos dois. Desvendado o mistério, fica
uma certeza. É acertar ou acertar.
Mais de duas sílabas
Que ou o qual? Quase sempre que. O
qual só é obrigatório se preencher uma
condição: ser antecedido de preposição
com mais de duas sílabas. É o caso de
perante, diante. Veja:
O time recebeu aplausos do público
perante o qual se apresentou.
Compare:
O time recebeu aplausos do público
perante que se apresentou.
Esquisito, não? Soa mal. Nosso ouvido
não merece.
Os jornalistas diante dos quais o técnico
falou ficaram calados.
Certíssimo. Diante tem três sílabas. Dá
passagem a o qual.
Compare:
Os jornalistas diante de que o técnico
falou ficaram calados.
Nossa! Coisa feia. Venha, o qual!
Menos de três sílabas
Se a preposição tem menos de três
sílabas, o emprego de o qual fica a gosto
do freguês:
O time sobre a qual lhe falei tem os
melhores jogadores do mundo.
O time sobre que lhe falei tem os
melhores professores do país.
Viu? Sobre tem duas sílabas. Os dois
pronomes têm vez. Qual deles você
prefere? Use-o sem medo.
O gol ao qual me referi foi feito por
Elano.
O gol a que me referi foi feito por Elano.
As duas construções pegam bem. Você
escolhe.
Resumo da ópera
O qual só tem vez se for antecedido de
preposição. Mas será obrigatório apenas
num caso quando a preposição tiver
mais de duas sílabas.
Duplas inseparáveis
Na língua como na vida, existem os
casaizinhos. São locuções escritas aos
pares. O que acontece com um acontece
com o outro. Examine os exemplos:
De segunda a sábado.
De é preposição pura. A só pode ser
preposição pura. Em ambas o artigo não
tem vez. Há mais exemplos:

Trabalho de quarta a sexta.
Os carteiros fazem entregas de segunda a
sábado.
Vejo tevê de domingo a domingo.
Da rodoviária à quadra comercial.
Da é combinação da preposição de com o
artigo a. O à vai atrás. É a fusão da
preposição a com o artigo a.
Exemplos não faltam:
Li da página 8 à página 12.
O expediente das agências bancárias? De
segunda a sexta, das 11h às 16h.
Trabalho das 14h às 18h.
Atenção, gente fina. Não viaje na
maionese. Às vezes, a preposição de pode
vir casadinha com o artigo o. O sexo não
muda. O segundo par mantém a fidelidade:
Viajei do Paraguai à França.
Fui de carro do Rio à Paraíba.
Corri do aeroporto à rodoviária.
Monstrinhos
Seguro morreu de velho? Não. Morreu de
desatenção. Cuidado, muito cuidado.
Misturar o par de um com o de outro dá
rolo. Gera deformações. São os
cruzamentos. Cruz-credo! É como casar
girafa com elefante. Já imaginou o pobre
filhote? Eis um monstrinho:
Jogos na tevê? Nos canais especializados,
de segunda a domingo, de 7h30 às 24h.
Reparou? O primeiro casalzinho (de...a)
merece nota mil. O segundo juntou o
parceiro de um par com o parceiro de
outro. Xô, satanás! A forma bem-amada é:
das 7h30 às 24h.
É isso. Lé com lé, cré com cré.

* 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
dad.squarisi@gmail.com.br
(Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br).
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O que Promotores e Procuradores de Jus
Ana Rúbia T. Carvalho

Arabela Porto
Esse livro é um doce mergulho no que
Paris tem de melhor e proporciona. Um
descobrir de sabores pelo glamour da
cidade. Um tesouro com indicações de
passeios, museus, restaurantes, hotéis,
bares e lojas. O livro contém ainda
mapa dos bairros com a geografia das
ruas e de prédios seculares, além de
informações sobre serviços como metrô, telefones e
preços. Preciosa leitura para os que se interessam em
conhecer o charme da “cidade-luz”, metrópole do século
XXI, centro da cultura e da moda, da vida política e
espiritual, artística e econômica da França.

O livro representa uma importante obra
sobre a filosofia de Epicteto, um dos
grandes nomes do Estoicismo. Virou meu
livro de cabeceira, desde que o ganhei de
uma grande amiga, Fátima Ferreira.
Lições extremamente simples quando
descritas, todavia dificílimas de serem
colocadas em prática no cotidiano, a não ser que, como o
mestre, nos proponhamos a ser um pouco melhor dia após
dia. O alvo é mais o aperfeiçoamento e menos a perfeição.
Fácil, não?
A Arte de Viver, de Sharon Lebell Epicteto(Editora
Sextante, 2006)

Paris e o melhor da França. Editora Abril: São Paulo,
2009. - Série Por dentro da Viagem, 3° Edição.

Reprodução

Dalva Neta
Gostaria de indicar esse livro aos colegas, pois foge um
pouco do estilo daqueles que mais nos tem chamado a
atenção no exercício do sacerdócio jurídico.
Apesar de escrito pelo mestre em Direito Paulo
Carvalho, trata-se de uma obra-prima repleta de
sensibilidade e otimismo que propõe momentos de
leitura e reflexão muito agradáveis e nos tira das
próprias comodidades, da blindagem com que tratamos os nossos
valores e, sem que percebamos, somos instados a observar pequenas
coisas, desconsiderar outras tantas, equivocadamente, grandes e
concluímos a viagem literária com uma notória sensação de bem-estar,
que por certo carregamos para o ambiente de trabalho, para a família,
para o convívio social. O melhor de tudo, é que acordados para verdades
já conhecidas e apenas inobservadas, seguimos adiante como seres
humanos, indissociavelmente, melhores.
As 8 dádivas eternas da vida, de Paulo Carvalho (Editora Pensamento)
José Lira Guedes
Apaixonado por música, passei após a aposentadoria há
17 anos a cuidar, efetivamente, de um trabalho de
pesquisa da MPB, não incluída a música contemporânea, já presente na mídia. Procuro resgatar a
memória dando principal atenção à MPB instrumental onde despontam talentos da marca de Joaquim
Callado, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Jacob do
Bandolim, Waldir Azevedo, dentre tantos. Dessa safra de compositores e instrumentistas resta-nos
contar, e ainda ver e ouvir tocar apesar dos seus 85 anos, com este extraordinário artista brasileiro
chamado Altamiro Carrilho. Compositor emérito e flautista maior (figura entre os três melhores do
mundo) é, sem dúvida, o mais legítimo cultivador das raízes da música brasileira. Coloco à disposição meu acervo, com
o intuito de compartilhar com quantos gostem ou desejem conhecer. Guardo grande parte da discografia de Altamiro
Carrilho, verdadeiro mestre da flauta e guardião da nossa mais tradicional MPB.
Discografia de Altamiro Correia
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ustiça indicam para você

Francisco Dirceu de Barros
O filme narra um envolvente drama em
que é um dedicado pai de família
(Gerard Butler) testemunha sua esposa
e filha serem estupradas e
assassinadas. Entra em cena “um super
Promotor de Justiça” (Jamie Foxx) que
tem mais de 96% de condenações. O
Promotor faz um “acordo” para ganhar
mais uma causa e, para efetivar tal objetivo, libera o
assassino. Tal fato, instaura uma verdadeira guerra entre
um “ex cidadão” que quer denunciar as falhas do sistema
judicial e um Promotor de Justiça que quer defender o
perfeito sistema. Impreterivelmente, o filme é de aquisição
obrigatória para todos os promotores, pois levará a
elucidação de vários dos nossos traumas intelectuais.
Além disso, a obra faz refletir sobre alguns
questionamentos como, “a vaidade exarcebada é um ato
de inteligência ou de burrice manifesta?”; o garantismo
penal hiperbólico monocular aperfeiçoa o sistema judicial
ou leva a justiça privada?; e, quando a justiça é falha, qual
será a solução para o cidadão?
Código de Conduta - Diretor: F. Gary Gray (Imagem
Filmes, 2009)
Luiz Andrade Oliveira
Ótimo trabalho de Daniel Filho com
Nelson Xavier e outros grandes atores,
fazendo uma boa representação do
cinebiografado médium. Recomendo ver
com atenção o documentário veiculado
no final da fita, apresentando
ocasiões da vida do médium de
real valor histórico. Uma imagem
real e comovente do espírita,
comprovando que fora da
caridade não há salvação.
Ressalto ainda a atuação
equilibrada do padre católico
como seu orientador espiritual.
Chico Xavier, o Filme.
Diretor: Daniel Filho (Globo
Filmes, 2009)

Rejane Strieder
Apesar de ser um filme de 1965, a trama
é incrivelmente atual talvez porque no
seu tempo tenha sido um filme
considerado “futurista”. Godard é
considerado como um dos mais
inventivos diretores da Nouvelle Vague e
consegue, como ninguém, fazer com que
o expectador sinta o significado das imagens. Neste filme é
narrada a história de um detetive particular (Lemmy
Caution) que chega a Alphaville, uma cidade em outro
planeta. Lá, ele entra em conflito com o cientista Von Braun,
que domina a cidade onde é proibido o amor e qualquer tipo
de expressão de
sentimentos. De forma
caricaturada, Jean-Luc
Godard nos permite
refletir sobre a nossa
sociedade que valoriza o
trabalho, a quantidade, a
máxima eficiência, a
seriedade e a frieza em
detrimento das relações
humanas. Afinal, o que
nos diferencia das
eficazes e incansáveis
máquinas ao nosso redor?
Alphaville
Diretor: Jean-Luc Godard
(1965)
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Saúde

Depressão: uma doença silenciosa
Sensação de tristeza, pensamentos
negativos e sensações corporais de
cansaço e enjôo podem ser sintomas de
uma doença perigosa que age em
surdina e no psicológico das pessoas: a
depressão. Comum nos dias de hoje,
diante do estresse e da falta de tempo
que permeiam o corre-corre das
cidades, essa doença afeta milhares de
pessoas em todo o mundo. Para que se
possa fazer um diagnóstico preciso, é
necessário esperar a evolução de um
quadro clínico constante de um grupo
de sintomas, como por exemplo,
pessimismo, choro fácil ou dificuldade
para chorar, sentimento de pena de si
mesmo e vontade de morrer.
Até que a depressão seja
comprovada e vista como tal, as
pessoas afetadas por ela acreditam estar
passando por um problema passageiro,
quando, na verdade, estão precisando
de tratamento médico urgente. Ao se
deparar com o problema da depressão,
amigos e familiares do doente devem

conversar, procurar entender o que ele
está sentindo e aconselhá-lo a
procurar ajuda profissional. De outra
forma, incentivar ou cobrar tentativas
de reagir ou de se divertir, pode ser
visto como atitudes egoístas e fazer
piorar ainda mais o quadro daquele
que está com a doença.
Para identificar um paciente
deprimido é preciso afirmar que ele
sente-se triste e sem prazer em realizar
qualquer atividade a maior parte do
dia e por vários dias consecutivos, e
não apenas em algum momento. Estar
deprimido por uma contrariedade ou
decepção momentânea não significa
estar doente, é provável que seja
apenas uma depressão normal, um
estado de espírito. Por outro lado, se a
pessoa tem vontade de chorar o tempo
todo, acha que nada pode dar certo e
não sente mais prazer em viver, podese estar diante da doença chamada
depressão psiquiátrica.

Dicas para uma melhor saúde mental
1. Potencie o auto-conhecimento. É importante conhecer-se enquanto pessoa,
percebendo as suas limitações e aceitando-as como parte do que é;
2. Viva uma vida afetiva satisfatória, privilegiando momentos de convívio com amigos e
familiares;
3. Fomente a auto-estima;
4. Promova pensamentos positivos, deixe de lado o Velho do Restelo que há em si e
encare a vida com um sorriso;
5. Mime-se e mime os que estão próximos de si;
6. Dê atenção ao essencial, para quê chatear-se desnecessariamente?
7. Não crie expectativas irrealistas;
8. Potencie hábitos de vida saudável;
9. Evite o consumo de substâncias que possam causar dependência (nicotina, drogas,
álcool);
10. Aprenda a relativizar situações difíceis;
11. Sempre que possível e quando se sinta em grande tensão, faça uma pausa,
procurando locais tranquilos, atividades que lhe dêem prazer, estando com pessoas
que lhe façam bem;
12. Não alimente comportamentos/sentimentos destrutivos. Há pessoas que tendem a
ruminar continuadamente sobre fatos passados que estiveram ligados a emoções
negativas. Essas pessoas deveriam construir dentro de si um gavetão imaginário onde
colassem essas cismas negativas e os fechassem à chave de uma vez por todas;
13. Não sofra por antecipação. Os indivíduos hiper-preocupáveis vivem amargurados
com o que lhes pode vir a acontecer no futuro próximo. Muitas vezes, depois dos
acontecimentos passarem, não tiveram a importância nem as consequências que
receavam;
14. Pratique exercício físico com regularidade. Cerca 30 minutos, 5 vezes por semana.
As caminhadas são excelentes opções;
15. Repense a sua atitude face às doenças mentais - procure informação
fundamentada, desta forma prepara-se com consciência para a possibilidade de você
ou alguém próximo vir a sofrer de uma doença mental.
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Ainda é desconhecida a causa exata
para o surgimento da depressão
psiquiátrica, mas existem teorias que
relacionam a doença com o
desequilíbrio bioquímico dos
neurônios, pois estes são os grandes
responsáveis pelas alterações de humor
no indivíduo. Tal cogitação se baseia
na eficácia do tratamento oferecido ao
paciente a base de antidepressivos. No
entanto, é preciso entender que apenas
o tratamento farmacológico não é
suficiente para a cura da depressão. O
apoio, através da conversa e do
aconselhamento, ou seja, o uso
continuado da palavra, também pode
levar a uma compensação bioquímica,
apesar de não haver nenhum estudo
que comprove tal teoria.
Além do desequilíbrio bioquímico
dos neurônios, alguns eventos
estressantes são objetos de estudo por
parte de especialistas, pois pode haver
relação entre determinados eventos,
como perda de pessoa querida,
desemprego e contrariedades
corriqueiras, com o início de um
quadro de depressão. A influência
genética e o ambiente vivido durante a
infância também são levados em
consideração nos estudos e teses sobre
o assunto. Contudo, o que realmente
torna as pessoas mais vulneráveis ao
quadro depressivo ainda é um fato
desconhecido e misterioso, merecedor
de várias pesquisas na área
psiquiátrica.
As pessoas mais próximas àquelas
que apresentarem algum sintoma de
depressão devem orientá-las a buscar
ajuda médica e psiquiátrica para que o
problema seja sanado de forma mais
rápida, evitando assim, a evolução do
quadro da doença.

Serviço
Médico da Família (Aderbal Vieira)
Confira os horários e dias e utilize esse serviço:
* Segundas, terças e quintas-feiras - 18h às 19h
* Sexta-feira - 17:30h às 19h
Marque sua consulta na Secretaria da AMPPE.
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