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Caro leitor,

Você tem em mãos o novo número da Revista da AMPPE. 
Com um projeto gráfico arrojado e concepção visual diferenciada, 
sua edição e conteúdo obedecem a conceitos estabelecidos por 
um Conselho Editorial renovado, com ampla independência em 
relação a todos os aspectos desse nosso importante veículo de 
informação.

De logo, registre-se o nosso reconhecimento aos colegas Maria 
Betânia Silva, Salomão Abdo Aziz Ismail Filho, Eduardo Henrique 
Borba Lessa, Geraldo Margela Correia, André Felipe Barbosa de 
Menezes e Silvia Amélia de Melo Oliveira, os quais doaram sua 
competência, sensibilidade e o precioso tempo para que 
pudéssemos gestar uma revista que trouxesse, a um só tempo, 
informação jurídica, temas de relevância social e institucional, sem 
perder o viés recreativo, lúdico e com o olhar cuidadoso sobre o 
ócio produtivo. 

Mas, infelizmente, seu conteúdo repercute também momento 
de crise institucional das mais graves e dolorosas: o brutal e 
covarde assassinato do colega Thiago Faria Soares, cujas 
circunstâncias ainda demandam pleno esclarecimento. 

O choque subsequente a essa morte absurda, que a todos 
surpreendeu, especialmente por atingir um membro recém-
ingresso na instituição, vibrante, cheio de sonhos e com uma 
longa jornada a trilhar, não pode ter a força de nos paralisar. 

É preciso que saíamos fortalecidos desse momento de dor para 
renovarmos o nosso compromisso com a promoção da cidadania 
dos pernambucanos, e, ainda, para nos incutirmos de uma ira 
santa que jamais nos faça esquecer os assassinatos de Thiago 
Faria Soares, Rossini Alves Couto, Maria Aparecida da Silva 
Clemente e tantos outros colegas que sucumbiram em todo o País 
pelas mãos de assassinos, cuja punição exemplar deve ser uma 
meta institucional irrenunciável.

Uma boa leitura a todos.

José Vladimir Acioli
       Presidente

  

o

Bacharel e mestre em Direito 
pela Faculdade de Direito do 
Recife, o hoje professor 
titular de Direito Público da 
Universidade de Brasília, 
Marcelo da Costa Pinto 
Neves, é o entrevistado 
desta edição da revista D 
fato. Com um vasto 
currículo, o professor, entre 
outras experiências 
acadêmicas, tem pós-
doutorado pela Faculdade de 
Ciência Jurídica da 
Universidade de Frankfurt e 
no Departamento de Direito 
da London School of 
Economics and Political 
Science, com bolsa da 
Fundação Alexander von 
Humboldt, é professor da 
Faculdade de Fribourg, na 
Suiça e já lecionou em 
outras universidades na 
Suiça e na Alemanha. 
Falando à D fato, o professor 
comentou a tese que 
defende no seu mais novo 
livro, Entre Hidra e Hércules, 
também sobre sua 
experiência como membro 
do Conselho Nacional de 
Justiça e de que forma o 
CNJ vem contribuindo para 
a redução da corrupção no 
judiciário. Marcelo Neves 
opinou ainda sobre o que é 
preciso acontecer no país 
para reduzir os casos de 
corrupção nos poderes e 
como as universidades 
podem contribuir para a 
prática da ética. Confira!

Marcelo Neves

Professor fala sobre atuação do CNJ 
e práticas para redução da corrupção
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comentou a tese que 
defende no seu mais novo 
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também sobre sua 
experiência como membro 
do Conselho Nacional de 
Justiça e de que forma o 
CNJ vem contribuindo para 
a redução da corrupção no 
judiciário. Marcelo Neves 
opinou ainda sobre o que é 
preciso acontecer no país 
para reduzir os casos de 
corrupção nos poderes e 
como as universidades 
podem contribuir para a 
prática da ética. Confira!

Marcelo Neves

Professor fala sobre atuação do CNJ 
e práticas para redução da corrupção



D fato - O senhor foi Procurador da 

Prefeitura do Recife, mas enveredou 

definitivamente para o meio acadêmico. É 

nesse campo que estão as maiores 

possibilidades de contribuição para o 

aperfeiçoamento da prática jurídica?

Marcelo Neves - Em um 

determinado momento, percebi que 

a prática jurídica como procurador 

estava se tornando cada vez mais 

rotineira. Estava sendo subutilizado. 

Perdia muito tempo com um 

número enorme de casos rotineiros. 

Então, decidi fazer realmente o que 

gosto, passando a dedicar-me 

exclusivamente à vida acadêmica. 

Dessa maneira, percebi que a teoria 

e a pesquisa podem contribuir 

positivamente para a renovação da 

prática jurídica, que muitas vezes se 

fossilizam na rotina e no 

superficialismo.   
 
D fato - Em seu livro mais recente, 

intitulado Entre Hidra e Hércules, há um 

confronto com a teoria dos princípios  

jurídicos que considera simplista e, desta 

forma, se opõe a significativo  grupo de 

juristas  que baseou seus estudos e teses 

aprovadas nesta teoria. Como explica tal 

desconstrução e o que dela resulta para 

melhor prática jurídica?

Marcelo Neves - Penso que a 

tradição excessivamente retórica e 

bacharelesca da cultura jurídica no 

Brasil passou a ser encoberta por 

uma recepção acrítica e superficial 

da principiologia jurídica. O fascínio 

doutrinário aliou-se à confusão 

jurisprudencial. O resultado consiste 

em decisões inconsistentes e 

argumentos superficiais, com 

desprezo às regras jurídicas. Não se 

observa que princípios e regras 

devem interagir construtivamente na 

cadeia argumentativa.  

 D fato - Como o senhor avalia sua 

experiência como membro do CNJ?

Marcelo Neves - Por um lado a 

experiência foi positiva, pois tive 

oportunidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento das instituições 

jurídicas e do Estado de direito no 

Brasil, especialmente para a melhora da 

prestação jurisdicional. Por outro lado, 

a experiência foi negativa, na medida 

que percebi que fatores como o 

corporativismo da magistratura, os 

particularismos políticos, as boas 

relações e o fatores econômicos 

obstaculizam não apenas a atuação 

juridicamente consistente do Judiciário, 

mas também a atuação disciplinar do 

CNJ. Os mecanismos de escolha dos 

últimos representantes dos cidadãos 

pela Câmara e pelo Senado (este 

escolhendo os seus próprios 

funcionários), por exemplo, é o indício 

do processo de politização político-

partidária do CNJ. O STF também 

prejudicou muito a atuação do CNJ no 

período do meu mandato, com decisões 

muitas vezes absurdas.                
 
D fato - Como ex-conselheiro, na sua opinião, 

de que forma o Conselho Nacional de Justiça 

vem contribuindo para a redução da corrupção 

no judiciário?

Marcelo Neves - O Conselho tem 

contribuído especialmente mediante 

a autuação disciplinar da 

Corregedoria Nacional de 

Justiça, mas ele tem sofrido 

muitas pressões e tem 

grande dificuldade de 

concluir os 

procedimentos 

condenatórios.  

 
D fato -  Sobre a Ação Penal 470, 

popularmente conhecida como “mensalão”, há 

quem diga que houve uma politização do 

julgamento. Como o senhor avalia essa 

afirmativa?

Marcelo Neves - Penso que o fato da 

"politização", nesse caso, não é 

suficiente para a crítica da decisão. São 

políticos muito importantes. Temos que 

observar a consistência dos 

argumentos. Houve mudança de um 

excessivo formalismo e garantismo que 

caracterizaram o STF no julgamento de 

crimes praticados por políticos da 

cúpula do poder, no passado (caso 

Collor, por exemplo), para uma posição 

mais rigorosa. Não se pode negar que 

houve overruling (superação da 

jurisprudência anterior). O que cabe 

observar é se, no futuro, no julgamento 

de outras elites mais tradicionais, essa 

nova posição vai prevalecer. Se isso não 

ocorrer, está caracterizado um 

parcialismo inadequado à atuação 

judicial no Estado de direito.  
 
D fato - O senhor acha que as questões 

relacionadas à corrupção são bem trabalhadas 

nas universidades? Qual a sua avaliação do 

ensino da ética no país, particularmente nas 

faculdades de direito?

...A postura dogmática 
tradicional não leva a sério a 
questão da "corrupção 
sistêmica", que obstaculiza o 
funcionamento consistente 
do sistema jurídico por 
fatores políticos, 
econômicos, relacionais, 
etc...

Acho que a questão da corrupção no 

âmbito jurídico não é levada a sério nas 

faculdades de direito. A postura 

dogmática tradicional não leva a sério a 

questão da "corrupção sistêmica", que 

obstaculiza o funcionamento 

consistente do sistema jurídico por 

fatores políticos, econômicos, 

relacionais, etc. A questão é tratada 

estritamente nos termos da tipificação 

penal. Os sociólogos e antropólogos do 

direito, por sua vez, não levam a 

questão da corrupção sistêmica a sério. 

Atribuem a preocupação com o tema a 

uma posição moralista conservadora. 

Dedicam-se, por exemplo, à exclusão, 

às minorias e ao gênero no direito, sem 

perceber que formas de exclusão e de 

discriminação são persistentes por força 

da corrupção sistêmica do direito. Não 

observam também que a questão da 

corrupção sistêmica é primariamente 

um problema de entrave ao Estado de 

direito, não um problema moral.        
 
D fato - A corrupção é um mal que 

contamina todas as esferas de poder, havendo 

casos que envolvem não só o Legislativo, mas 

também o Executivo, o Judiciário, o 

Ministério Público e os Tribunais de Contas. 

O que é preciso acontecer no país para que esse 

cenário se modifique?

O fundamental não são novas leis e 

novos órgãos. É uma transformação 

radical das expectativas normativas dos 

cidadãos e dos agentes públicos a 

respeito das funções públicas. Isso 

demanda tempo, transformação da 

sociedade. Mas, sem mobilizações, 

protestos e trabalhos de 

conscientização, não haverá mudanças 

no sentido da concretização satisfatória 

do Estado democrático de direito, no 

qual a corrupção não punida é apenas 

eventual e irrelevante estruturalmente.   

...O que cabe observar é se, no 
futuro, no julgamento de 
outras elites mais tradicionais, 
essa nova posição vai 
prevalecer. Se isso não 
ocorrer, está caracterizado um 
parcialismo inadequado à 
atuação judicial no Estado de 
direito...  



D fato - O senhor foi Procurador da 

Prefeitura do Recife, mas enveredou 

definitivamente para o meio acadêmico. É 

nesse campo que estão as maiores 

possibilidades de contribuição para o 

aperfeiçoamento da prática jurídica?

Marcelo Neves - Em um 

determinado momento, percebi que 

a prática jurídica como procurador 

estava se tornando cada vez mais 

rotineira. Estava sendo subutilizado. 

Perdia muito tempo com um 

número enorme de casos rotineiros. 

Então, decidi fazer realmente o que 

gosto, passando a dedicar-me 

exclusivamente à vida acadêmica. 

Dessa maneira, percebi que a teoria 

e a pesquisa podem contribuir 

positivamente para a renovação da 

prática jurídica, que muitas vezes se 

fossilizam na rotina e no 

superficialismo.   
 
D fato - Em seu livro mais recente, 

intitulado Entre Hidra e Hércules, há um 

confronto com a teoria dos princípios  

jurídicos que considera simplista e, desta 

forma, se opõe a significativo  grupo de 

juristas  que baseou seus estudos e teses 

aprovadas nesta teoria. Como explica tal 

desconstrução e o que dela resulta para 

melhor prática jurídica?

Marcelo Neves - Penso que a 

tradição excessivamente retórica e 

bacharelesca da cultura jurídica no 

Brasil passou a ser encoberta por 

uma recepção acrítica e superficial 

da principiologia jurídica. O fascínio 

doutrinário aliou-se à confusão 

jurisprudencial. O resultado consiste 

em decisões inconsistentes e 

argumentos superficiais, com 

desprezo às regras jurídicas. Não se 

observa que princípios e regras 

devem interagir construtivamente na 

cadeia argumentativa.  

 D fato - Como o senhor avalia sua 

experiência como membro do CNJ?

Marcelo Neves - Por um lado a 

experiência foi positiva, pois tive 

oportunidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento das instituições 

jurídicas e do Estado de direito no 

Brasil, especialmente para a melhora da 

prestação jurisdicional. Por outro lado, 

a experiência foi negativa, na medida 

que percebi que fatores como o 

corporativismo da magistratura, os 

particularismos políticos, as boas 

relações e o fatores econômicos 

obstaculizam não apenas a atuação 

juridicamente consistente do Judiciário, 

mas também a atuação disciplinar do 

CNJ. Os mecanismos de escolha dos 

últimos representantes dos cidadãos 

pela Câmara e pelo Senado (este 

escolhendo os seus próprios 

funcionários), por exemplo, é o indício 

do processo de politização político-

partidária do CNJ. O STF também 

prejudicou muito a atuação do CNJ no 

período do meu mandato, com decisões 

muitas vezes absurdas.                
 
D fato - Como ex-conselheiro, na sua opinião, 

de que forma o Conselho Nacional de Justiça 

vem contribuindo para a redução da corrupção 

no judiciário?

Marcelo Neves - O Conselho tem 

contribuído especialmente mediante 

a autuação disciplinar da 

Corregedoria Nacional de 

Justiça, mas ele tem sofrido 

muitas pressões e tem 

grande dificuldade de 

concluir os 

procedimentos 

condenatórios.  

 
D fato -  Sobre a Ação Penal 470, 

popularmente conhecida como “mensalão”, há 

quem diga que houve uma politização do 

julgamento. Como o senhor avalia essa 

afirmativa?

Marcelo Neves - Penso que o fato da 

"politização", nesse caso, não é 

suficiente para a crítica da decisão. São 

políticos muito importantes. Temos que 

observar a consistência dos 

argumentos. Houve mudança de um 

excessivo formalismo e garantismo que 

caracterizaram o STF no julgamento de 

crimes praticados por políticos da 

cúpula do poder, no passado (caso 

Collor, por exemplo), para uma posição 

mais rigorosa. Não se pode negar que 

houve overruling (superação da 

jurisprudência anterior). O que cabe 

observar é se, no futuro, no julgamento 

de outras elites mais tradicionais, essa 

nova posição vai prevalecer. Se isso não 

ocorrer, está caracterizado um 

parcialismo inadequado à atuação 

judicial no Estado de direito.  
 
D fato - O senhor acha que as questões 

relacionadas à corrupção são bem trabalhadas 

nas universidades? Qual a sua avaliação do 

ensino da ética no país, particularmente nas 

faculdades de direito?

...A postura dogmática 
tradicional não leva a sério a 
questão da "corrupção 
sistêmica", que obstaculiza o 
funcionamento consistente 
do sistema jurídico por 
fatores políticos, 
econômicos, relacionais, 
etc...

Acho que a questão da corrupção no 

âmbito jurídico não é levada a sério nas 

faculdades de direito. A postura 

dogmática tradicional não leva a sério a 

questão da "corrupção sistêmica", que 

obstaculiza o funcionamento 

consistente do sistema jurídico por 

fatores políticos, econômicos, 

relacionais, etc. A questão é tratada 

estritamente nos termos da tipificação 

penal. Os sociólogos e antropólogos do 

direito, por sua vez, não levam a 

questão da corrupção sistêmica a sério. 

Atribuem a preocupação com o tema a 

uma posição moralista conservadora. 

Dedicam-se, por exemplo, à exclusão, 

às minorias e ao gênero no direito, sem 

perceber que formas de exclusão e de 

discriminação são persistentes por força 

da corrupção sistêmica do direito. Não 

observam também que a questão da 

corrupção sistêmica é primariamente 

um problema de entrave ao Estado de 

direito, não um problema moral.        
 
D fato - A corrupção é um mal que 

contamina todas as esferas de poder, havendo 

casos que envolvem não só o Legislativo, mas 

também o Executivo, o Judiciário, o 

Ministério Público e os Tribunais de Contas. 

O que é preciso acontecer no país para que esse 

cenário se modifique?

O fundamental não são novas leis e 

novos órgãos. É uma transformação 

radical das expectativas normativas dos 

cidadãos e dos agentes públicos a 

respeito das funções públicas. Isso 

demanda tempo, transformação da 

sociedade. Mas, sem mobilizações, 

protestos e trabalhos de 

conscientização, não haverá mudanças 

no sentido da concretização satisfatória 

do Estado democrático de direito, no 

qual a corrupção não punida é apenas 

eventual e irrelevante estruturalmente.   

...O que cabe observar é se, no 
futuro, no julgamento de 
outras elites mais tradicionais, 
essa nova posição vai 
prevalecer. Se isso não 
ocorrer, está caracterizado um 
parcialismo inadequado à 
atuação judicial no Estado de 
direito...  



A missão institucional do 
Ministério Público no cumprimento 
de seu múnus constitucional, 
prevista no art. 127, nos propõe 
reflexões sobre os direitos de 
parcelas da população brasileira, aí 
compreendidos, os negros e os 
segmentos LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais), 
que lutam contra a exclusão dos 
seus direitos plenos de cidadania.

A intenção é o compreender, 
para agir sobre a realidade na qual 
estamos inseridos, refletir a partir 
dos vetores que travam e 
impulsionam uma situação   injusta, 
e propor ações conjuntas ou 
articuladas utilizando os 
instrumentais disponíveis em nossas 
áreas de atuação. Todos são bem-
vindos, porém devemos ter a 
consciência de que os nossos papéis 
são próprios do locus onde nos 
encontramos. 

Assim, os executores devem 
vivenciar, interagir e partilhar, num 
espaço de diálogo, de descoberta e 
de apoio. Na construção do 

processo educativo, devemos partir da 
produção de uma compreensão coletiva, 
acerca dos serviços e motu próprio de 
cada grupo aplicador do direito, numa 
ponta, e das diversas entidades 
representativas do movimento social, na 
outra.

O primeiro aspecto que se nos 
apresenta é a reflexão sobre a essência 
do direito inscrito no pacto contido na 
Constituição da República, que 
estabelece os princípios que alicerçam a 
legislação. O nosso último Pacto 
Republicano data de 1988, e lá está 
escrito: “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” (art. 3º, IV); e, ainda, 
que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza... 
homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações...” (art. 5º, I). 

A partir dessa ótica, devemos fazer a 
leitura de todo o restante da legislação 
existente, pois estes são os alicerces 
sobre os quais está erguida a República 
Federativa do Brasil. Neste patamar, 
devemos trabalhar o direito ao livre 
exercício da diversidade sexual e da 
identidade de gênero. 

O segundo aspecto é que toda a letra 
da Constituição deve ser interpretada 
com o espírito da mensagem contida na 
garantia dos direitos constitucionais 
incluídas nos seus primeiros artigos. O 
que for de encontro a tais princípios 
não poderá prevalecer em prejuízo do 
direito de qualquer cidadão.

Dessa forma, temo que a nossa 
República trata de questões mais 
específicas, tais como a família, a 
educação, a saúde e, ainda o trabalho e 
emprego. Estes direitos são 

importantíssimos por estarem 
regulamentados e merecerem a proteção 
do Estado. Trata-se da vertente 
fundamental, enquanto garantidora do 
respeito ao princípio constitucional da 
igualdade. É a partir daí que devemos 
tratar as demandas dos grupos de 
interesse, para facilitar a reflexão da 
prática e a partilha de sugestões para o 
melhor atendimento das exigências 
provenientes da sociedade civil. 
Precisamos identificar os grupos de 
afinidade, investindo na criação de um 
'mapa do caminho' para o nivelamento 
da reflexão e propor iniciativas 
conjuntas ou conhecimento mais 
específico da demanda a ser tratada.

Partindo da premissa de que o saber 
é fruto de uma construção coletiva dos 
vários saberes, trabalhados ou vividos 
no cotidiano de nosso povo, sejam de 
ordem empírica, de senso comum ou 
científico, propomos uma reflexão 
única, que deverá ser utilizada como 
eixo filosófico da intervenção educativa 
a ser utilizada pelos grupos de 
excluídos, possibilitando a identificação 
das questões mais específicas e 
pertinentes de sua identidade comum.

Torna-se indispensável uma 
compreensão mais acurada da práxis 
embutida numa ação educativa voltada 
para a promoção dos direitos humanos.  
O ato de educar é libertador na medida 
em que as pessoas transformam-se em 
atores: livres, para tomarem as suas 
próprias decisões; criativas, para 
fazerem as correções necessárias 
durante o procedimento; e responsáveis, 
pelas consequências de seus atos. 

O papel do educador não é o de 
'muleta' (atitude forçosa) que causa 
'dependência' (atitude vinculativa) ou 
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servir de 'anteparo' (atitude 
assistencialista) para 'proteção' (atitude 
de resguardo) durante o processo, vai 
além, provocando uma reflexão que 
leve a uma decisão. 

Atuar, para além do momento 
decisório, é um modo de conduzir a 
hegemonia de uma proposta de ação, e 
não de uma reflexão, além de 
subestimar os partícipes, na capacidade 
de encontrar soluções para os impasses 
gerados a partir das posturas adotadas. 
Toda intervenção educadora pressupõe 
o desenrolar do procedimento como 
uma sucessão de etapas que consiste 
em refletir, decidir, experienciar e 
avaliar o que deve gerar um ciclo 
vinculado à construção de uma práxis.

Não acreditamos consistir numa 
ação educativa quando ocorrer do 
aplicador, após fornecer todos os 
elementos necessários, numa 
intervenção proativa, por vezes 
insistente, objetivando subsidiar os 
atores do processo e provê-los do 
instrumental necessário para as 
correções necessárias durante o 
percurso, passe a intervir no processo 
como garantidor do 'agir metodológico' 
conforme a sua proposta. Essa postura 
confunde os interesses educativos e 
políticos, levando o educador a integrar 
as correlações de forças existentes e a 
invadir os espaços de luta e de disputa 
pelo poder.

A educação é um espaço privilegiado 
para a reflexão de que qualquer ação 
deve trazer em seu bojo a liberdade e a 
responsabilidade, irmãs siamesas e faces 
de uma mesma moeda. Todo ato 

consciente deve 
pressupor a análise do 
instrumental disponível 
que subsidie um 
posicionamento; este sim, 
político em sua essência e que 
emana da correlação de forças, 
hegemônicas e dominantes.

A intervenção nos diversos 
processos relativos aos movimentos 
sociais, que buscam a promoção dos 
direitos humanos tem que privilegiar o 
entendimento de que as correlações de 
forças ali existentes são anteriores à 
formação de uma consciência 
institucional quanto à necessidade desse 
tipo de procedimento. 

O Pacto Constitucional de 1988 
favorece, sobremaneira, a garantia dos 
direitos individuais e coletivos. Alçando 
o Ministério Público, enquanto 
instituição e os seus agentes, à 
qualidade de garantidores do 
cumprimento desse Pacto, ao lado de 
outras instituições com esse papel 
histórico. Tal situação passou a exigir 
dos seus membros uma postura muito 
mais exigente que a intervenção própria 
do saber jurídico, passando a agregar a 
necessidade de outros saberes, tais 
como o sociológico e o metodológico 
possibilitando uma percepção mais 
ampla da realidade social.  

Assim, a postura deverá ser a de um 
observador, na perspectiva de quem se 
junta a qualquer movimento, nas suas 
mais variadas formas de luta ou ação. É 
de extrema relevância que o agente 
transformador tenha a perfeita noção 
dos limites impostos à sua condição de 
componente ou peça, de uma complexa 
engrenagem que busca mover a roda da 
história.  Tais limites impõem uma 
obrigatoriedade quanto à compreensão 
do seu lugar social, da sua ação própria 

no aparelho estatal, e do seu papel a 
desempenhar.

Tem, sobretudo, a 
necessidade de dar-se ao 

respeito, primando pela 
qualidade do trabalho, para 
que a junção de forças 
emanadas dos chamados 
“grupos oprimidos” 

conquistem os seus próprios espaços, 
vençam com as suas bandeiras, 
encontrem apoio para a transformação 
de uma realidade injusta a partir da 
leitura de um prisma constitucional dos 
direitos.

Como acreditar na proposta de um 
mundo novo – aí compreendido o 
integral cumprimento dos direitos 
constitucionalmente postos -, se nos 
utilizamos das mesmas práticas de 
métodos rejeitados pela sociedade?  
Métodos caracterizados pelo 
autoritarismo herdado dos ranços da 
ditadura, portanto chamados de 
“opressores”.

A história dos movimentos sociais 
no nosso país construiu, ao longo dos 
anos, uma normatividade ética 
pautando a ação dos mais diversos 
interlocutores na luta pela conquista 
dos direitos, pelo companheirismo, pela 
solidariedade e pela responsabilidade. 
Estas três características são 
fundamentais para criar uma relação 
respeitosa e de pertença ao grupo. 
Outro aspecto fundamental está 
vinculado ao dimensionamento da 
mensagem que pretende transmitir. A 
conquista desse espaço pressupõe a 
superação de preconceitos culturais e 
históricos em relação aos 
homossexuais, lésbicas, travestis e 
transgêneros, que para muito além, dos 
chamados entraves à aceitação social, 
enquanto respeito pela convivência 
harmônica em sociedade, descamba 
para a violência das ruas e até à 
repressão policial. Não podemos 
esquecer que na última década do 
século passado, ainda era discutida no 
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...O ato de educar é libertador 
na medida em que as pessoas 
transformam-se em atores: 
livres, para tomarem as suas 
próprias decisões; criativas, 
para fazerem as correções 
necessárias durante o 
procedimento; e responsáveis, 
pelas consequências de seus 
atos... 

...É de extrema relevância que 
o agente transformador tenha a 
perfeita noção dos limites 
impostos à sua condição de 
componente ou peça, de uma 
complexa engrenagem que 
busca mover a roda da 
história...



A missão institucional do 
Ministério Público no cumprimento 
de seu múnus constitucional, 
prevista no art. 127, nos propõe 
reflexões sobre os direitos de 
parcelas da população brasileira, aí 
compreendidos, os negros e os 
segmentos LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais), 
que lutam contra a exclusão dos 
seus direitos plenos de cidadania.

A intenção é o compreender, 
para agir sobre a realidade na qual 
estamos inseridos, refletir a partir 
dos vetores que travam e 
impulsionam uma situação   injusta, 
e propor ações conjuntas ou 
articuladas utilizando os 
instrumentais disponíveis em nossas 
áreas de atuação. Todos são bem-
vindos, porém devemos ter a 
consciência de que os nossos papéis 
são próprios do locus onde nos 
encontramos. 

Assim, os executores devem 
vivenciar, interagir e partilhar, num 
espaço de diálogo, de descoberta e 
de apoio. Na construção do 

processo educativo, devemos partir da 
produção de uma compreensão coletiva, 
acerca dos serviços e motu próprio de 
cada grupo aplicador do direito, numa 
ponta, e das diversas entidades 
representativas do movimento social, na 
outra.

O primeiro aspecto que se nos 
apresenta é a reflexão sobre a essência 
do direito inscrito no pacto contido na 
Constituição da República, que 
estabelece os princípios que alicerçam a 
legislação. O nosso último Pacto 
Republicano data de 1988, e lá está 
escrito: “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” (art. 3º, IV); e, ainda, 
que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza... 
homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações...” (art. 5º, I). 

A partir dessa ótica, devemos fazer a 
leitura de todo o restante da legislação 
existente, pois estes são os alicerces 
sobre os quais está erguida a República 
Federativa do Brasil. Neste patamar, 
devemos trabalhar o direito ao livre 
exercício da diversidade sexual e da 
identidade de gênero. 

O segundo aspecto é que toda a letra 
da Constituição deve ser interpretada 
com o espírito da mensagem contida na 
garantia dos direitos constitucionais 
incluídas nos seus primeiros artigos. O 
que for de encontro a tais princípios 
não poderá prevalecer em prejuízo do 
direito de qualquer cidadão.

Dessa forma, temo que a nossa 
República trata de questões mais 
específicas, tais como a família, a 
educação, a saúde e, ainda o trabalho e 
emprego. Estes direitos são 

importantíssimos por estarem 
regulamentados e merecerem a proteção 
do Estado. Trata-se da vertente 
fundamental, enquanto garantidora do 
respeito ao princípio constitucional da 
igualdade. É a partir daí que devemos 
tratar as demandas dos grupos de 
interesse, para facilitar a reflexão da 
prática e a partilha de sugestões para o 
melhor atendimento das exigências 
provenientes da sociedade civil. 
Precisamos identificar os grupos de 
afinidade, investindo na criação de um 
'mapa do caminho' para o nivelamento 
da reflexão e propor iniciativas 
conjuntas ou conhecimento mais 
específico da demanda a ser tratada.

Partindo da premissa de que o saber 
é fruto de uma construção coletiva dos 
vários saberes, trabalhados ou vividos 
no cotidiano de nosso povo, sejam de 
ordem empírica, de senso comum ou 
científico, propomos uma reflexão 
única, que deverá ser utilizada como 
eixo filosófico da intervenção educativa 
a ser utilizada pelos grupos de 
excluídos, possibilitando a identificação 
das questões mais específicas e 
pertinentes de sua identidade comum.

Torna-se indispensável uma 
compreensão mais acurada da práxis 
embutida numa ação educativa voltada 
para a promoção dos direitos humanos.  
O ato de educar é libertador na medida 
em que as pessoas transformam-se em 
atores: livres, para tomarem as suas 
próprias decisões; criativas, para 
fazerem as correções necessárias 
durante o procedimento; e responsáveis, 
pelas consequências de seus atos. 

O papel do educador não é o de 
'muleta' (atitude forçosa) que causa 
'dependência' (atitude vinculativa) ou 
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servir de 'anteparo' (atitude 
assistencialista) para 'proteção' (atitude 
de resguardo) durante o processo, vai 
além, provocando uma reflexão que 
leve a uma decisão. 

Atuar, para além do momento 
decisório, é um modo de conduzir a 
hegemonia de uma proposta de ação, e 
não de uma reflexão, além de 
subestimar os partícipes, na capacidade 
de encontrar soluções para os impasses 
gerados a partir das posturas adotadas. 
Toda intervenção educadora pressupõe 
o desenrolar do procedimento como 
uma sucessão de etapas que consiste 
em refletir, decidir, experienciar e 
avaliar o que deve gerar um ciclo 
vinculado à construção de uma práxis.

Não acreditamos consistir numa 
ação educativa quando ocorrer do 
aplicador, após fornecer todos os 
elementos necessários, numa 
intervenção proativa, por vezes 
insistente, objetivando subsidiar os 
atores do processo e provê-los do 
instrumental necessário para as 
correções necessárias durante o 
percurso, passe a intervir no processo 
como garantidor do 'agir metodológico' 
conforme a sua proposta. Essa postura 
confunde os interesses educativos e 
políticos, levando o educador a integrar 
as correlações de forças existentes e a 
invadir os espaços de luta e de disputa 
pelo poder.

A educação é um espaço privilegiado 
para a reflexão de que qualquer ação 
deve trazer em seu bojo a liberdade e a 
responsabilidade, irmãs siamesas e faces 
de uma mesma moeda. Todo ato 

consciente deve 
pressupor a análise do 
instrumental disponível 
que subsidie um 
posicionamento; este sim, 
político em sua essência e que 
emana da correlação de forças, 
hegemônicas e dominantes.

A intervenção nos diversos 
processos relativos aos movimentos 
sociais, que buscam a promoção dos 
direitos humanos tem que privilegiar o 
entendimento de que as correlações de 
forças ali existentes são anteriores à 
formação de uma consciência 
institucional quanto à necessidade desse 
tipo de procedimento. 

O Pacto Constitucional de 1988 
favorece, sobremaneira, a garantia dos 
direitos individuais e coletivos. Alçando 
o Ministério Público, enquanto 
instituição e os seus agentes, à 
qualidade de garantidores do 
cumprimento desse Pacto, ao lado de 
outras instituições com esse papel 
histórico. Tal situação passou a exigir 
dos seus membros uma postura muito 
mais exigente que a intervenção própria 
do saber jurídico, passando a agregar a 
necessidade de outros saberes, tais 
como o sociológico e o metodológico 
possibilitando uma percepção mais 
ampla da realidade social.  

Assim, a postura deverá ser a de um 
observador, na perspectiva de quem se 
junta a qualquer movimento, nas suas 
mais variadas formas de luta ou ação. É 
de extrema relevância que o agente 
transformador tenha a perfeita noção 
dos limites impostos à sua condição de 
componente ou peça, de uma complexa 
engrenagem que busca mover a roda da 
história.  Tais limites impõem uma 
obrigatoriedade quanto à compreensão 
do seu lugar social, da sua ação própria 

no aparelho estatal, e do seu papel a 
desempenhar.

Tem, sobretudo, a 
necessidade de dar-se ao 

respeito, primando pela 
qualidade do trabalho, para 
que a junção de forças 
emanadas dos chamados 
“grupos oprimidos” 

conquistem os seus próprios espaços, 
vençam com as suas bandeiras, 
encontrem apoio para a transformação 
de uma realidade injusta a partir da 
leitura de um prisma constitucional dos 
direitos.

Como acreditar na proposta de um 
mundo novo – aí compreendido o 
integral cumprimento dos direitos 
constitucionalmente postos -, se nos 
utilizamos das mesmas práticas de 
métodos rejeitados pela sociedade?  
Métodos caracterizados pelo 
autoritarismo herdado dos ranços da 
ditadura, portanto chamados de 
“opressores”.

A história dos movimentos sociais 
no nosso país construiu, ao longo dos 
anos, uma normatividade ética 
pautando a ação dos mais diversos 
interlocutores na luta pela conquista 
dos direitos, pelo companheirismo, pela 
solidariedade e pela responsabilidade. 
Estas três características são 
fundamentais para criar uma relação 
respeitosa e de pertença ao grupo. 
Outro aspecto fundamental está 
vinculado ao dimensionamento da 
mensagem que pretende transmitir. A 
conquista desse espaço pressupõe a 
superação de preconceitos culturais e 
históricos em relação aos 
homossexuais, lésbicas, travestis e 
transgêneros, que para muito além, dos 
chamados entraves à aceitação social, 
enquanto respeito pela convivência 
harmônica em sociedade, descamba 
para a violência das ruas e até à 
repressão policial. Não podemos 
esquecer que na última década do 
século passado, ainda era discutida no 
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...O ato de educar é libertador 
na medida em que as pessoas 
transformam-se em atores: 
livres, para tomarem as suas 
próprias decisões; criativas, 
para fazerem as correções 
necessárias durante o 
procedimento; e responsáveis, 
pelas consequências de seus 
atos... 

...É de extrema relevância que 
o agente transformador tenha a 
perfeita noção dos limites 
impostos à sua condição de 
componente ou peça, de uma 
complexa engrenagem que 
busca mover a roda da 
história...



âmbito jurídico a validade dos 
depoimentos dos chamados 
'pederastas' e das prostitutas. 

Segundo Gramsci, estamos 
inseridos, enquanto instituição, no 
aparelho repressor do Estado! A 
polícia pode até prender, porém 
quem denuncia e processa é o 
Ministério Público! No nosso país os 
presídios estão superlotados por 
cidadãos de baixa-renda! Como 
podemos direcionar a nossa atuação 
na correta compreensão de que 
somos garantidores dos direitos 
fundamentais do Pacto Republicano? 
Como direcionar a nossa ação, a 
partir de uma ótica institucional e 
não personalista, no seio desses 
segmentos do tecido social, que 
costumeiramente são o alvo 
predileto da injustiça com todas as 
suas consequências devastadoras em 
nossa sociedade? Como devemos 
pautar a nossa intervenção junto ao 
Movimento Social? O que nos leva a 
imaginarmo-nos na condição de 
incluídos e os demais como 
excluídos da sociedade? Você já 
considerou, por exemplo, o fato de 
que as travestis buscam na 
prostituição um meio de 
sobrevivência em razão da sua 
rejeição pelo mercado formal 
laborativo?

Temos que trabalhar 
exaustivamente o método, para 
identificarmos quais as necessidades, 
que na nossa ótica, podem ser 
abordadas de maneira diferenciada, 
numa perspectiva educativo-

libertadora, e 
por 

fim, se nós temos a 
capacidade necessária para 
darmos esta contribuição.

Não podemos nos ofuscar 
com uma visão lúdica, 
romântica ou sonhadora a 
respeito do Movimento Social, no 
conjunto de suas forças. O 
Movimento Social é uma arena de luta 
e de embate das visões políticas e 
metodológicas bastante conflituosas e, 
por vezes, antagônicas. Nada mais é, 
que um reflexo das correlações de 
forças existentes na nossa sociedade que 
está agonizando num vale de lágrimas. 
Não podemos ser ou estarmos 
indiferentes a tanta dor, porém devemos 
ter a consciência da nossa pequenez, do 
tamanho de nossas pernas e darmos um 
passo de cada vez!

Antes de qualquer iniciativa, devemos 
ter a consciência do que nos impulsiona 
a esta intervenção. Não se trata de um 
purismo metodológico, porém da 
necessidade de definirmos, previamente, 
o limite das trocas inerentes aos 
relacionamentos humanos, evitando 
conflitos posteriores em que um agente 
poderá sentir-se utilizado pelo outro. 
Buscamos justificativas para nosso 
trabalho? Alternativas para 
sustentabilidade econômica individual 
ou familiar? Teses para nossos estudos? 
Coleta de dados para nossas pesquisas? 
Laboratório para nossos experimentos? 
Respaldo para nossas inseguranças? 
Refúgio para nossas dores? Sentido para 
nossa vida? Satisfação para nossos egos 
e vaidades?

Tenhamos a certeza de que o 
Movimento Social está inserido na 
sociedade, sendo certo que nenhuma 
situação individual ou humana ou 
institucional poderá, por si só, ser 

descartada na construção do coletivo. 
Por outro lado, não é o sentir a 

pertença a determinado 
seguimento social, por exemplo, 

como o LGBT, ou a qualquer 
instituição, por mais 
respeitada que seja, que irá 
assegurar o acolhimento de 
uma proposta de trabalho.

O Movimento Social 

só respeita quando se sente respeitado, 
restando claro que antes de aventurar-
se nesta relação devemos pautar a nossa 
ação partindo de uma carta de 
intenções, por assim dizer, onde se 
encontrem perfeitamente delimitadas as 
trocas a serem concretizadas e as 
responsabilidades assumidas. 
Guardemos a perspectiva de que não 
somos integrantes do Movimento 
Social, o que caracterizaria uma 
confusão de papéis, todavia o de aliados 
numa ação, em alinhamento perfeito 
com a missão institucional. Sabemos 
qual a nossa identidade? Sabemos qual 
o nosso papel? Sabemos o que 
buscamos?

O Movimento Social exige respeito. 
O Movimento Social não pode e não 
deve ser utilizado, pois não é 
instrumento de manipulação. O 
Movimento Social não pode ter a sua 
mensagem apropriada, utilizada, 
menosprezada, vilipendiada, ou 
diminuída! Se pretendermos caminhar 
com o Movimento Social, devemos ter: 
discernimento, profissionalismo, 
qualificar a nossa ação, os nossos 
métodos, saber ouvir, saber falar, e 
principalmente, saber quando calar! 
Tenhamos consciência de que 
caminhando sozinhos poderemos até ir 
mais rápido, contudo se caminharmos 
juntos, iremos mais longe!

Tenhamos muito cuidado com todos 
os aspectos da atuação ministerial, 
porém sem confundir a nossa 
identidade, sem esquecer o nosso papel, 
e sem descuidar da qualidade do nosso 
serviço.
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Como acreditar na proposta 
de um mundo novo - aí 
compreendido o integral 
cumprimento dos direitos 
constitucionalmente postos -, 
se nos utilizamos das mesmas 
práticas de métodos rejeitados 
pela sociedade?  

...Não podemos nos ofuscar 
com uma visão lúdica, 
romântica ou sonhadora a 
respeito do Movimento Social, 
no conjunto de suas forças. O 
Movimento Social é uma arena 
de luta e de embate das visões 
políticas e metodológicas 
bastante conflituosas e, por 
vezes, antagônicas...

Procurador de Justiça

Roliúde, uma viagem 
pelo nordeste paraibano
Conferir as belezas e curiosidades que o nordeste brasileiro tem a oferecer pode ser um 
estimulante caminho para quem procura novas opções de lazer. Melhor ainda é 
conhecer um lugar que carrega na sua essência curiosidades, a beleza de uma gravura 
e um misticismo que encanta a quem caminha pelos seus pontos turísticos.
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Cidade que menos chove no país, Cabaceiras atrai cineastas pela tranquilidade, beleza e condição climática
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Cidade que menos chove no país, Cabaceiras atrai cineastas pela tranquilidade, beleza e condição climática



  Tudo isso pode ser visto na 
cidade de Cabaceiras, na região do 
sertão do Cariri, localizada a 189 km 
de João Pessoa (PB).

Conhecida nacionalmente como a 
Roliúde Nordestina, por já ter 
abrigado em seus poucos 
quilômetros de extensão a gravação 
de mais de 20 produções 
cinematográficas, Cabaceiras já 
encanta os olhos no momento da 
chegada. Pequena e pacata, a cidade 
tem um centro histórico com uma 
arquitetura preservada por lei 
municipal, mantendo o aspecto de 
um cenário que está sempre pronto a 
receber novas produções e que foi 
palco para obras de projeção 
nacional, como o filme O Auto da 
Compadecida, do diretor Guel 
Arraes.

Cidade em que menos chove no 
país, tendo assim, uma iluminação 

natural privilegiada e uma temperatura 
que se mantém durante todo ano com 
uma média de 35 graus, Cabaceiras é 
cenário perfeito para produções que 
tenham o nordeste como pano de 
fundo, tendo sido berço de outros 
importantes trabalhos, como o filme 
Romance, também de Guel Arraes, 
Cinema, Aspirinas e Urubus, do diretor 
Marcelo Gomes e a novela Aquele 
Beijo, exibida pela TV Globo. O 
prefeito da cidade, Luiz Aires diz 
orgulhoso que a vinda de artistas e 
produções é sempre uma alegria pela 
presença, mas também por se 
configurar em uma importante fonte de 
renda. Com poucas opções de 
hospedagem, as casas dos moradores 
acabam sendo a alternativa mais viável 
para acomodar atores e toda a equipe de 
produção que por lá já montou 
acampamento. 

Toda essa movimentação 

cinematográfica que altera a rotina de 
Cabaceiras chegava e ia embora sem 
deixar vestígios ou registros. 
Preocupado com esse fato e ciente do 
potencial turístico e paisagístico da 
cidade, o jornalista Willes Leal criou um 
projeto, com o apoio do BNB Cultural 
em parceria com a prefeitura, que 
envolveu o nome Roliúde Nordestina e 
que previa a criação do já inaugurado 
Museu do Cinema. Hoje, uma das 
exigências para montar acampamento 
na cidade e colher imagens de suas 
belezas naturais é deixar como registro 
peças de roupa, utensílios, móveis, 
textos, fotos, matérias de jornais ou 
qualquer objeto que registre o momento 
das gravações e que enriqueça o acervo 
do museu. Com isso, todas as 
produções ganham divulgação e passam 
a compor a história cinematográfica da 
cidade. 

Bode Rei

O clima de tranquilidade que envolve 
Cabaceiras ganha outros ares todos os 
anos, no mês de junho, quando a 
população local, que totaliza cerca de 5 
mil habitantes, abre as portas e os 
braços para receber pessoas de vários 
Estados e cidades circunvizinhas na 
Festa do Bode Rei. São 
aproximadamente 50 mil visitantes que 
durante um final de semana 
acompanham a comemoração que 
reverencia o bode, animal símbolo da 
região do Cariri. Conhecida 
nacionalmente e já tendo sido objeto de 
pauta de revistas nacionais e TVs, a 
festa do Bode Rei é regada a muito 
forró - que os organizadores fazem 
questão de registrar como 
genuinamente pé-de-serra -, e com 
barracas de comida que comercializam 
várias produções à base da carne de 
bode. Mas a grande atração é mesmo a 
gincana do bode, com provas e a 
participação da população. Tudo 
culmina com a eleição do bode rei, que 
durante um ano assume ares de 
majestade, o que rende muito esforço e 
disputa de seus proprietários pela 
conquista do título. A realização da festa 
movimenta a economia e se configura 
em outra importante fonte de renda 
para a cidade, que lucra com a 
hospedagem dos visitantes e com tudo 
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Igreja de Cabaceiras foi um dos principais 
cenários para a gravação 
do Auto da Compadecida

Famosa por abrigar tantas gravações, a cidade é conhecida como a Roliúde Nordestina

que é consumido durante as 
comemorações. “Apesar do custo para 
o município ser alto, em função de 
contarmos com pouco patrocínio, a 
festa do Bode Rei traz muita alegria à 
cidade. São muitas pessoas de fora, mas 
não existem registros de violência. 
Trabalhamos aqui com um índice de 
criminalidade quase zero e essa 
realidade não se altera”, registrou o 
prefeito.

Paz, harmonia e misticismo

Além da beleza da cidade e de suas 
peculiaridades, a zona rural de 
Cabaceiras abriga ainda o sítio Tapera, 
área a 25km do centro, onde está 
localizado o Lajedo Pai Mateus, com 
uma extensão de 1.800 hectares. 
Repleta de belezas naturais e registros 
históricos, a área possui além do Hotel 
Fazenda Pai Mateus, uma série de locais 
para visitação que reúne paisagens 
exuberantes, inscrições rupestres, uma 
vegetação típica da região, paz, 
harmonia com a natureza e ares de 
misticismo das histórias relatadas. As 
belezas do lugar renderam ao Lajedo 
Pai Mateus o título de primeira 
maravilha da Paraíba, através de 
concurso realizado em 2008 pela 
Assembleia Legislativa do Estado. 

Dentro do clima místico que envolve 
a região, existem as histórias conhecidas 
pelos nativos e que são repassadas com 
detalhes a quem visita o local. 
Totalmente sintonizado com os fatos, o 
guia Gerson Lima explica que o lajedo 
recebeu esse nome em homenagem a 
Pai Mateus, um homem que viveu na 
região no ano de 1750, 
aproximadamente, um líder local que 
realizava curas através da medicina 
natural, num misto de médico e 
curandeiro. 

Apesar de já ter sofrido por um 
período com a exploração do granito, 
abundante na região, o lajedo Pai 
Mateus conquistou desde o ano 2000 
tratamento diferenciado e passou a ser 
priorizado pelo ecoturismo, sendo hoje 
uma área de preservação ambiental, 
como mais de 10 trilhas ecológicas. 
Região habitada inicialmente por índios 
cariris, o lajedo tem sua história 
registrada em inscrições rupestres, 

espalhadas em várias das cerca de 150 
rochas presentes, algumas delas 
podendo pesar até 45 toneladas. A 
beleza e forma intrigam a quem chega, 
dando a impressão que elas foram 
colocadas no local pelas mãos do 
homem, algumas com um formato que 
lembra objetos, como a de um capacete 
entalhado na rocha. 
     Propriedade particular, o sítio 
Tapera tem no lajedo Pai Mateus seu 
principal atrativo, mas possui ainda 
outros locais que merecem ser visitados 
pela sua beleza e exuberância. Local 
com um cenário natural privilegiado, 
mesmo com um acesso mais árido, o 
sítio Manoel de Souza, rico em pinturas 
rupestres, é uma das trilhas que 
merecem ser visitas. Com uma altitude 
de mais de 400 metros em relação ao 
nível do mar, o local é um verdadeiro 
santuário, cercado de muito verde e 
uma paisagem de tirar o fôlego. 
Também é marcante a beleza da Saca 
de Lã, outro monumento natural que 

lembra as grandes construções erguidas 
pelo homem. Com uma altura de mais 
de 40 metros, esse verdadeiro 
monumento natural recebeu esse nome 
por lembrar sacos de algodão 
empilhados, segundo o imaginário do 
lugar. São pedras gigantes, retangulares, 

13

Trilhas para visitação no 
lajedo Pai Mateus

Ribeira
Sítio Bravo
Lajedo
Assentamento Serra do Monte
Sitio Manoel de Souza
Saca de lã
Pedra da Pata
Forquilha do Rio
Sítio Cacimbas
Rio da Serra

O Lajedo Pai Mateus e a Saca de Lã são umas das várias belezas naturais encontradas no local
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Trilhas para visitação no 
lajedo Pai Mateus

Ribeira
Sítio Bravo
Lajedo
Assentamento Serra do Monte
Sitio Manoel de Souza
Saca de lã
Pedra da Pata
Forquilha do Rio
Sítio Cacimbas
Rio da Serra

O Lajedo Pai Mateus e a Saca de Lã são umas das várias belezas naturais encontradas no local



que se encaixam perfeitamente e 
formam uma espécie de pirâmide. 

A Fazenda

Mas para contemplar todos os 
atrativos que Cabaceiras tem a 
oferecer nada melhor de que dispor 
de um espaço aconchegante, com 
uma culinária regional de qualidade e 
muito verde. Assim é o Hotel 
Fazenda Pai Mateus, que dispõe de 
28 apartamentos e uma suíte, 
decorados ao estilo rural, mas que se 
somam ao clima local, pela 
simplicidade e conforto. 

No hotel, além de aconchego e 
um atendimento intimista, os 
hóspedes desfrutam ainda de um 
cardápio variado, onde o bode tem 

espaço cativo, mas também estão 
disponíveis outras iguarias, cujo nome 
valoriza os atrativos locais. Com preços 

Serviço

Hotel Fazenda Pai Mateus
SítioTapera - Zona Rural
Cabaceiras, PB | CEP: 58480-000
(83) 3356 1250
Como chegar:
Trajetos sugeridos (informações 
disponíveis no google maps)
BR-408 - 246 km, 3 horas 0 min
PE-050 - 233 km, 3 horas 18 min
BR-408 e PB-148 - 255 km, 3 horas 
20 min

que cabem no bolso, lá se degusta a 
Galinha Saca de Lã, o Bode Pai Mateus 
ou Roliúde Nordestina, a Carne de Sol a 
Cariri e muitos outros pratos, todos 
preparados na hora do pedido, o que 
contribui para a qualidade. 

Bikes desvendam trilhas

Além de todos os atrativos naturais, 
Cabaceiras é hoje um local que atrai 
pessoas de todo o Brasil para a prática 
do ciclismo. Vindos de várias cidades do 
país, grupos de bike têm ocupado cada 
vez mais o Hotel Fazenda Pai Mateus 
com o objetivo de explorar todas as 
belezas da região de bicicleta. A 
demanda tem sido tão grande que a 
administração do hotel criou trilhas 
específicas para a prática do esporte que 
vão desde as que levam aos pontos 
turísticos, como outras, mais 
alternativas.  

A rota em direção ao Hotel Fazenda 
Pai Mateus, com visitas ao lajedo e 
todas as belezas locais, além da cidade 
de Cabaceiras, é sem dúvida uma ótima 
opção não só para adultos, mas também 
para as crianças que poderão viver 
grandes aventuras e desfrutar das 
belezas que o local tem a oferecer.
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O Hotel Fazenda Pai Mateus dispõe de acomodações confortáveis e adequadas ao clima local

As acomodações se somam ao clima de conforto e tranquilidade do local

O saboroso bode Pai Mateus é uma das opções gastronômicas do hotel

A dignidade da pessoa humana foi 
tratada de forma inovadora pela 
Constituição Federal de 1988. Com 
efeito, foi erigida à condição de 
fundamento da República (artigo 1º, 
Inciso III), demonstrando assim a 
necessidade de que todo o aparato 
estatal a tenha por baliza ao empreender 
as suas políticas e ações. 

Segundo Ingo Sarlet, “onde não 
houver respeito pela vida e pela 
integridade física e moral do ser 
humano, não haverá espaço para a 
dignidade da pessoa humana e esta (a 
pessoa) não passará de mero objeto de 
arbítrio e injustiças”.

É precisamente neste novo contexto 
sobre o enquadramento jurídico da 
dignidade da pessoa humana que vem se 
formando uma nova orientação 
doutrinária e jurisprudencial sobre o 
dano moral. O Procurador da República 
Carlos Humberto Prola Junior nos 
recorda que a história do dano moral no 
direito brasileiro demonstra uma 
evolução com três momentos distintos.

Primeiro, a orientação era no sentido 
da oposição firme à própria existência 
do dano moral.

Posteriormente, registra-se um 
abrandamento daquela posição, 
admitindo-se a reparação desde que o 
dano deixasse reflexos na órbita 
patrimonial do sujeito.

Por fim, vem prevalecendo a teoria 
positivista, segundo a qual há 
necessidade de reparação decorrente de 
um dano exclusivamente moral.

Deste modo, podemos observar os 
seguintes posicionamentos doutrinários 
sobre o tema.

Orlando Gomes afirma que “a 
expressão dano moral deve ser 
reservada exclusivamente para designar 
o agravo que não produz qualquer 
efeito patrimonial. Será dano moral a 
lesão sofrida ao patrimônio ideal, em 
contraposição ao material. Daí a 

necessidade de ressarcir, sendo 
cumuláveis os ressarcimentos por dano 
moral e patrimonial oriundos do 
mesmo fato”.

Yussef  Said Cahali caracteriza “o 
dano moral como a privação ou 
diminuição daqueles bens que têm um 
valor precípuo na vida do homem e que 
são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 
liberdade individual, a integridade física, 
a honra. Diz que há dano que afeta a 
parte social do patrimônio moral 
(honra) e o dano que diz respeito a 
parte afetiva do patrimônio moral (dor, 
tristeza)”.

Em outro prisma, é oportuno 
observar que o atual Código Civil 
estabelece a reparação do dano moral 
no seu artigo 186: “aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito ou causar 
dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato 
ilícito”.

Já a Constituição da República, em 
seu artigo 5º, V, assegura “o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, 
moral ou à imagem”.

Ressalte-se que, hodiernamente, há, 
na construção do conceito de dano 
moral, uma tendência pela 
desvinculação do aspecto da dor física, 
ao tempo em que ganha relevo o 
respeito à dignidade da pessoa humana 
como fator balizador da ocorrência do 
dano moral.

Nesta perspectiva é que vem se 
sedimentando o reconhecimento da 
necessidade da reparação por dano 
moral quando atingidos os ditos 
direitos e interesses difusos: 
configurando-se o dano moral coletivo.

Luis Gustavo Grandinetti Castanho 
de Carvalho nos oferece a seguinte 
perspectiva sobre o tema: “O Direito se 
preocupou durante séculos com os 
conflitos intersubjetivos. A sociedade 

de massas, a complexidade das relações 
econômicas e sociais, a percepção da 
existência de outros bens jurídicos 
vitais para a existência humana, 
deslocaram a preocupação jurídica do 
setor privado para o setor público; do 
interesse individual para o interesse 
difuso ou coletivo; do dano individual 
para o dano difuso ou coletivo. Se o 
dano individual ocupou tanto e tão 
profundamente o Direito, o que dizer 
do dano que atinge um número 
considerável de pessoas? É natural que 
o Direito se volte, agora, para elucidar 
as intrincadas relações coletivas e 
difusas e especialmente à reparação de 
um dano que tenha esse caráter.

Como assenta Alberto Bittar Filho, 
“consiste o dano moral coletivo na 
injusta lesão da esfera moral de uma 
dada comunidade, ou seja, na violação 
antijurídica de um determinado círculo 
de valores coletivos. Quando se fala em 
dano moral coletivo, está-se fazendo 
menção ao fato de que o patrimônio 
valorativo de uma certa comunidade 
(maior ou menor), idealmente 
considerado, foi agredido de maneira 
absolutamente injustificável do ponto 
de vista jurídico. Tal como se dá na 
seara do dano moral individual, aqui 
também não há que se cogitar de prova 
da culpa, devendo-se responsabilizar o 
agente pelo simples fato da violação 

Dano moral coletivo e 
Improbidade Administrativa 
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(damnum in re ipsa)”.
Nesta linha, têm-se as 

ponderações do Procurador 
Regional da República, André de 
Carvalho Santos, quando sustenta 
que “é preciso sempre enfatizar o 
imenso dano moral coletivo causado 
pelas agressões aos interesses 
transindividuais. Afeta-se a boa-
imagem da proteção legal a estes 
direitos e afeta-se a tranquilidade do 
cidadão, que se vê em verdadeira 
selva, onde a lei do mais forte 
impera. (...) Tal intranquilidade e 
sentimento de desapreço gerado 
pelos danos coletivos, justamente 
por serem indivisíveis, acarreta lesão 
moral que também deve ser 
reparada coletivamente. Ou será que 
alguém duvida que o cidadão 
brasileiro, a cada notícia de lesão a 
seus direitos, não se vê 
desprestigiado e ofendido no seu 
sentimento de pertencer a uma 
comunidade séria, onde as leis são 
cumpridas? A expressão popular o 
Brasil é assim mesmo deveria 
sensibilizar todos os operadores do 
Direito sobre a urgência na 
reparação do dano moral coletivo”.

Com acerto, Emerson Garcia 
sustenta que “é indiscutível que 
determinados atos podem diminuir 
o conceito da pessoa jurídica junto à 
coletividade, ainda que não haja uma 
repercussão imediata sobre o seu 
patrimônio”.

Segundo Hugo Nigro Mazzilli, 
com “a nova redação do caput do 
art. 1° da lei de ação civil pública, 
hoje não só os danos patrimoniais, 
como os danos morais devem 

expressamente ser objeto 
da ação de 
responsabilidade, devendo-
se considerar todas as 
consequências decorrentes da 
quebra da moralidade 
administrativa”.

Nelson Nery Júnior afirma que 
“muito embora o CDC 6° VI já 
preveja a possibilidade de haver 
indenização do dano  moral coletivo ou 
difuso, bem como sua cumulação com o 
patrimonial (STJ 37), a LAT 88, 
modificando o caput da LACP 1°, 
deixou expressa essa circunstância 
quanto aos danos difusos e coletivos, 
que são indenizáveis quer sejam 
patrimoniais, quer sejam morais, 
permitida sua cumulação”.

Observando o tema sob o prisma 
constitucional é imperioso reconhecer a 
emergência de um novo enfoque da 
tutela dos direitos coletivos, inclusive 
sob o manto da reparação dos danos 
morais.

Nesta trilha, seguem Vinícius Marçal 
Vieira e Jales Guedes Coelho 
Mendonça: ”De mais a mais, repise-se 
que a partir da Constituição da 
República de 1988 descortinou-se um 
novo horizonte quanto à tutela dos 
danos morais (particularmente no que 
tange à sua feição coletiva), face à 
adoção do princípio basilar da reparação 
integral (art. 5º, incisos V e X, CF/88) e 
diante do direcionamento do amparo 
jurídico à esfera dos interesses 
transindividuais, valorizando-se, pois, 
destacadamente, os direitos desta 
natureza (a exemplo dos artigos 6º, 7º, 
194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) e os 
instrumentos jurídicos destinados a 
protegê-los (art. 5º, LXX e LXXIII, e 
art. 129, III)”.

Enfrentando o tema do dano moral 
coletivo, o Superior Tribunal de Justiça 
ainda não consolidou um 

posicionamento. Entretanto alguns 
precedentes permitem vislumbrar 

a aceitação da necessidade de se 
indenizar o dano 
extrapatrimonial coletivo.

No julgamento do 
Recurso Especial 636.021, a 
ministra Nancy Andrighi 
afirmou que o artigo 81 do 
CDC rompeu com a 

tradição jurídica clássica, de que só 
indivíduos seriam titulares de um 
interesse juridicamente tutelado ou de 
uma vontade protegida pelo 
ordenamento.

Afirmou ainda que “nosso 
ordenamento jurídico não exclui a 
possibilidade de que um grupo de 
pessoas venha a ter um interesse difuso 
ou coletivo de natureza não patrimonial 
lesado, nascendo aí a pretensão de ver 
tal dano reparado. Nosso sistema 
jurídico admite, em poucas palavras, a 
existência de danos extrapatrimoniais 
coletivos, ou, na denominação mais 
corriqueira, de danos morais coletivos”.

Na análise do Recurso Especial nº 
1.057.274, a ministra Eliana Calmon 
posicionou-se pela ocorrência de dano 
moral coletivo, pois em seu 
entendimento “as relações jurídicas 
caminham para uma massificação, e a 
lesão aos interesses de massa não pode 
ficar sem reparação, sob pena de criar-
se litigiosidade contida que levará ao 
fracasso do direito como forma de 
prevenir e reparar os conflitos sociais”.

Particularmente na hipótese de dano 
moral incidente em caso de 
improbidade administrativa, a Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça 
entendeu, quando do julgamento do 
Recurso Especial nº 960.926, que não 
há vedação legal ao entendimento de 
que cabem danos morais em ações que 
discutam improbidade administrativa 
seja pela frustração trazida pelo ato 
ímprobo na comunidade, seja pelo 
desprestígio efetivo causado à entidade 
pública que dificulte a ação estatal. A 
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...Ressalte-se que, 
hodiernamente, há, na 
construção do conceito de 
dano moral, uma tendência 
pela desvinculação do aspecto 
da dor física, ao tempo em que 
ganha relevo o respeito à 
dignidade da pessoa humana 
como fator balizador da 
ocorrência do dano moral...

...Quando se fala em dano 
moral coletivo, está-se 
fazendo menção ao fato de 
que o patrimônio valorativo 
de uma certa comunidade 
(maior ou menor), idealmente 
considerado, foi agredido de 
maneira absolutamente 
injustificável do ponto de 
vista jurídico...

aferição de tal dano deve ser feita no 
caso concreto com base em análise 
detida das provas dos autos que 
comprovem efetivo dano à coletividade, 
os quais ultrapassam a mera insatisfação 
com a atividade administrativa.

Destaca-se no voto do Relator – 
Ministro Castro Meira:“Esta Corte de 
Justiça pacificou a sua jurisprudência, 
reconhecendo a possibilidade de dano 
moral contra a pessoa jurídica, nos 
termos da Súmula 227, que assim 
preconiza: 'A pessoa jurídica pode 
sofrer dano moral.'Nada justifica a 
exclusão da pessoa jurídica de direito 
público, já que um ato ímprobo pode 
gerar um descrédito, um desprestígio 
que pode acarretar o desânimo dos 
agentes públicos e a descrença da 
população que, inclusive, prejudique a 
consecução dos diversos fins da 
atividade da Administração Pública, 
com repercussões na esfera econômica 
e financeira”.

Por outra banda, cumpre ressaltar o 
entendimento doutrinário e 
jurisprudencial o qual atribui três 
finalidades à reparação civil: a) 
compensação do dano à vítima; b) 
punição do ofensor, persuadindo-o a 
não mais lesionar os interesses tutelados 
pelo ordenamento; c) caráter 
socioeducativo, tornando público que 
conduta semelhantes não serão 
socialmente toleradas.

Assim, na hipótese de ofensa a 
direitos coletivos, a primeira finalidade 
acima descrita resta prejudicada pois o 

lesado será a coletividade. 
Entretanto, as duas outras 
finalidades (sancionatória e 
preventiva) podem ser 
atingidas com a condenação 
do ofensor ao pagamento de 
parcela pecuniária em razão da 
referida ofensa.

À guisa de conclusão, sendo 
possível a reparação do dano moral 
coletivo, inclusive nas lesões ao 
patrimônio público e à probidade 
administrativa, cabe ao Ministério 
Público pugnar pela sua reparação em 
sede de Ação Civil Pública. Tal questão 
ganha especial relevo, em casos de 
improbidade administrativa pelo artigo 
11, quando o terceiro beneficiado seja 
pessoa jurídica a qual não possa ser 
aplicada a sanção do artigo 12, III, de 
proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual 
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seja sócio majoritário. É o caso das 
empresas concessionárias de serviço 
público essencial, uma vez que não será 
possível a ruptura do contrato de 
outorga, em muitos casos concedida por 
ente diverso daquele lesado pelo ato de 
improbidade administrativa.

17

...À guisa de conclusão, 
sendo possível a reparação do 
dano moral coletivo, inclusive 
nas lesões ao patrimônio 
público e à probidade 
administrativa, cabe ao 
Ministério Público pugnar pela 
sua reparação em sede de Ação 
Civil Pública...

...Enfrentando o tema do dano 
moral coletivo, o Superior 
Tribunal de Justiça ainda não 
consolidou um posicionamento. 
Entretanto alguns precedentes 
permitem vislumbrar a aceitação 
da necessidade de se indenizar 
o dano extrapatrimonial 
coletivo...

Promotor de Justiça



(damnum in re ipsa)”.
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parcela pecuniária em razão da 
referida ofensa.

À guisa de conclusão, sendo 
possível a reparação do dano moral 
coletivo, inclusive nas lesões ao 
patrimônio público e à probidade 
administrativa, cabe ao Ministério 
Público pugnar pela sua reparação em 
sede de Ação Civil Pública. Tal questão 
ganha especial relevo, em casos de 
improbidade administrativa pelo artigo 
11, quando o terceiro beneficiado seja 
pessoa jurídica a qual não possa ser 
aplicada a sanção do artigo 12, III, de 
proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual 

Referências

Bittar Filho, Carlos Alberto. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico 
Brasileiro. Revista de Direito do Consumidor nº 12, out/dez/94.
Cahali, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2ª edição.
Carvalho Santos, André. A ação civil pública e o dano moral coletivo in Direito 
do Consumidor, volume 25. Revista dos Tribunais.
Garcia, Emerson. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro. Lumens, 4ª 
edição.
Gomes, Orlando. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 12ª 
edição.
Grandinetti Castanho de Carvalho. Responsabilidade por dano não 
patrimonial e interesse difuso (dano moral coletivo). Revista da Emerj – 
Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, volume 3, nº 9.
Marçal Vieira, Vinicius e Guedes Coelho Mendonça, Jales. Danos Morais 
coletivos em matéria ambiental. Jus Navigandi. http://bit.ly/116KxeE
Ney Júnior, Nelson. Código deProcesso Civil Comentado e legislação 
processualcivil extravagante em vigor, pp. 1.128.
Nigro Mazzilli, Hugo. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Saraiva, 7.ª 
edição.
Prola Junior, Carlos Humberto. Improbidade Administrativa e dano moral 
coletivo. Brasília. Boletim Científico ESMPU. Ano 8. Número 31, 2009.

Ramos, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. 
Revista de Direito do Consumidor, nº 25, São Paulo: RT, jan-mar. 1998.

Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre. Livraria 
do Advogado, 2008.
STJ. Terceira Turma. Recurso Especial nº 636.021. Relatora 
Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 13 de novembro de 2007.
STJ. Segunda Turma. Recurso Especial nº 960.926. Relator 
Ministro Castro Meira. Julgado em 18 de março de 2008.
STJ. Segunda Turma. Recurso Especial nº 1.057.274. Relatora 
Ministra Eliana Calmon. Julgado em 1º de dezembro de 2009.

seja sócio majoritário. É o caso das 
empresas concessionárias de serviço 
público essencial, uma vez que não será 
possível a ruptura do contrato de 
outorga, em muitos casos concedida por 
ente diverso daquele lesado pelo ato de 
improbidade administrativa.
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...À guisa de conclusão, 
sendo possível a reparação do 
dano moral coletivo, inclusive 
nas lesões ao patrimônio 
público e à probidade 
administrativa, cabe ao 
Ministério Público pugnar pela 
sua reparação em sede de Ação 
Civil Pública...

...Enfrentando o tema do dano 
moral coletivo, o Superior 
Tribunal de Justiça ainda não 
consolidou um posicionamento. 
Entretanto alguns precedentes 
permitem vislumbrar a aceitação 
da necessidade de se indenizar 
o dano extrapatrimonial 
coletivo...
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André Felipe Barbosa de Menezes

Direito e música afinados 
e no mesmo compasso
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 Assim começou a trajetória musical 
do menino, hoje Promotor de Justiça de 
Pernambuco e Coordenador do CAOP 
do Meio Ambiente do Ministério 
Público de Pernambuco, André Felipe 
Barbosa de Menezes. A relação com a 
música permeou grande parte da 
infância e está na sua vida até hoje. 
Precoce, André Felipe ingressou no 
Conservatório Pernambucano de 
Música aos 14 anos, local em que ficou 
até os 17 e que marcou o início de uma 
história dividida entre essas duas 
paixões. “Fiz vestibular e comecei a 
cursar direito, porque essa era a 
profissão que eu queria abraçar, mas 
como a música sempre esteve no meu 
coração tomei a decisão de pagar 
disciplinas isoladas do curso de 
bacharelado em piano em paralelo”, 
lembrou.

A relação intrínseca do Promotor 
com a área pode ser percebida pelo 
número de instrumentos que já 
passaram pelas suas mãos, que vão 
desde o órgão litúrgico, ao saxofone, 
flauta doce, teclado, o piano e muitos 
outros. Apesar de considerar a música 
parte de sua vida, André Felipe 
enfrentou algumas dificuldades naturais 
que o levaram a fazer escolhas. Foi 
assim quando, após concluir a 
graduação em direito, precisou 
suspender seus estudos em música na 
Universidade Federal de Pernambuco, 
mesmo tendo ingressado no curso 
como portador de diploma. Nomeado 
para o cargo de juiz de direito na 
Paraíba aos 23 anos, o Promotor 
precisou abandonar o curso, mesmo 
estando no 7º período, e se dedicar mais 
formalmente ao direito. “Nesse período 
eu havia feito um concurso para 
professor substituto em música, que 
exigia apenas uma graduação, quando 
passei em primeiro lugar. Isso gerou 
uma situação inusitada. Ao mesmo 

tempo em que ainda era estudante em 
algumas disciplinas, em outra estava 
com a mesma turma na condição de 
professor. Com a aprovação no 
concurso tive que deixar a Federal e 
morar na Paraíba, mas mesmo assim, 
sempre fiz apresentações”, registrou.  

Mesmo vivendo em um novo 
Estado, as oportunidades não deixaram 
de surgir. Tanto, que o Promotor 
chegou a tocar com a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba. Mesmo sendo 
obrigado pelas circunstâncias a 
abandonar o bacharelado em piano, que 
jamais concluiu, André Felipe registra já 
havia acumulado experiência e um nível 
técnico que o permitiram estudar 
sozinho, como autodidata, o que nunca 
deixou de fazer e o manteve próximo 
das apresentações. 

Mas o afastamento de Pernambuco e 
dos contatos que mantinha não 
perduraram por muito tempo. Um ano 
depois André Felipe foi nomeado para 
o cargo de Promotor de Justiça de 
Pernambuco, o que o trouxe de volta à 
sua terra natal e ao convívio com 
pessoas ligadas à música. Nesse 
período, o Promotor acumulou a 
experiência de trabalhar com a recém-
criada Companhia de Ópera do Recife 
– CORE, que entre outras produções, 
montou as peças O Elixir do Amor, de 
Donizetti e as Bodas de Fígaro, de 
Mozart. “Professores de fora do 
Conservatório Pernambucano de 
Música vinham ao Recife dar master 
classes, fazer a preparação vocal dos 
atores e eu fui convidado para 
assumir a correpetição, 
substituindo a orquestra nos 
ensaios. Havia outras opções 
de pianistas, mas os 
pianistas-solistas tinham 
dificuldade em 
acompanhar os cantores. 
Como eu já acumulava 

experiência como pianista-
acompanhante, o que me tornava mais 
versátil, fui uma ótima opção para o 
grupo”. Outro momento importante 
nessa trajetória, registrado pelo 
Promotor, foi o convite que recebeu 
ainda como juiz para tocar na 
reinauguração do teatro da UFPE, 
reconstruído após um incêndio, 
atendendo a convite do professor 
Edson Magalhães Bandeira de Mello, 
então chefe do departamento de música 
da Universidade. “Quando surgia a 
necessidade de um pianista de última 
hora eu estava à disposição. Sempre 
gostei desses desafios que me 
mantinham em contato com a música”, 
observou.

Propostas de trabalho não faltaram, 
mas ele confessa que nunca teve 
interesse em se vincular a um grupo em 
função de suas atividades como 
Promotor de Justiça. “Já fui convidado 
para tocar , gravar cd e até tive a jingles
oportunidade de estudar piano em 
Viena como bolsista, mas para isso eu 
teria que me dedicar à música em tempo 
integral. Rejeitei o convite, porque sabia 
que isso me faria perder o foco no 
Direito”, finalizou.

Mesmo sendo áreas tão distintas, o 
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Tudo começou quando ele tinha 6 anos. O que parecia uma 
curiosidade infantil e a simples brincadeira de ouvir o som isolado 
de algumas teclas transformou-se em aulas particulares de piano. 
Foi o início da construção de uma vida em que a música tem 
cadeira cativa e convive de forma prazerosa com a profissão 
escolhida.

...Já fui convidado para tocar 
jingles, gravar cd e até tive a 
oportunidade de estudar piano 
em Viena com bolsista, mas para 
isso eu teria que me dedicar à 
música em tempo integral. 
Rejeitei o convite, porque sabia 
que isso me faria perder o foco 
no Direito...
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Barbosa de Menezes. A relação com a 
música permeou grande parte da 
infância e está na sua vida até hoje. 
Precoce, André Felipe ingressou no 
Conservatório Pernambucano de 
Música aos 14 anos, local em que ficou 
até os 17 e que marcou o início de uma 
história dividida entre essas duas 
paixões. “Fiz vestibular e comecei a 
cursar direito, porque essa era a 
profissão que eu queria abraçar, mas 
como a música sempre esteve no meu 
coração tomei a decisão de pagar 
disciplinas isoladas do curso de 
bacharelado em piano em paralelo”, 
lembrou.

A relação intrínseca do Promotor 
com a área pode ser percebida pelo 
número de instrumentos que já 
passaram pelas suas mãos, que vão 
desde o órgão litúrgico, ao saxofone, 
flauta doce, teclado, o piano e muitos 
outros. Apesar de considerar a música 
parte de sua vida, André Felipe 
enfrentou algumas dificuldades naturais 
que o levaram a fazer escolhas. Foi 
assim quando, após concluir a 
graduação em direito, precisou 
suspender seus estudos em música na 
Universidade Federal de Pernambuco, 
mesmo tendo ingressado no curso 
como portador de diploma. Nomeado 
para o cargo de juiz de direito na 
Paraíba aos 23 anos, o Promotor 
precisou abandonar o curso, mesmo 
estando no 7º período, e se dedicar mais 
formalmente ao direito. “Nesse período 
eu havia feito um concurso para 
professor substituto em música, que 
exigia apenas uma graduação, quando 
passei em primeiro lugar. Isso gerou 
uma situação inusitada. Ao mesmo 

tempo em que ainda era estudante em 
algumas disciplinas, em outra estava 
com a mesma turma na condição de 
professor. Com a aprovação no 
concurso tive que deixar a Federal e 
morar na Paraíba, mas mesmo assim, 
sempre fiz apresentações”, registrou.  

Mesmo vivendo em um novo 
Estado, as oportunidades não deixaram 
de surgir. Tanto, que o Promotor 
chegou a tocar com a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba. Mesmo sendo 
obrigado pelas circunstâncias a 
abandonar o bacharelado em piano, que 
jamais concluiu, André Felipe registra já 
havia acumulado experiência e um nível 
técnico que o permitiram estudar 
sozinho, como autodidata, o que nunca 
deixou de fazer e o manteve próximo 
das apresentações. 

Mas o afastamento de Pernambuco e 
dos contatos que mantinha não 
perduraram por muito tempo. Um ano 
depois André Felipe foi nomeado para 
o cargo de Promotor de Justiça de 
Pernambuco, o que o trouxe de volta à 
sua terra natal e ao convívio com 
pessoas ligadas à música. Nesse 
período, o Promotor acumulou a 
experiência de trabalhar com a recém-
criada Companhia de Ópera do Recife 
– CORE, que entre outras produções, 
montou as peças O Elixir do Amor, de 
Donizetti e as Bodas de Fígaro, de 
Mozart. “Professores de fora do 
Conservatório Pernambucano de 
Música vinham ao Recife dar master 
classes, fazer a preparação vocal dos 
atores e eu fui convidado para 
assumir a correpetição, 
substituindo a orquestra nos 
ensaios. Havia outras opções 
de pianistas, mas os 
pianistas-solistas tinham 
dificuldade em 
acompanhar os cantores. 
Como eu já acumulava 

experiência como pianista-
acompanhante, o que me tornava mais 
versátil, fui uma ótima opção para o 
grupo”. Outro momento importante 
nessa trajetória, registrado pelo 
Promotor, foi o convite que recebeu 
ainda como juiz para tocar na 
reinauguração do teatro da UFPE, 
reconstruído após um incêndio, 
atendendo a convite do professor 
Edson Magalhães Bandeira de Mello, 
então chefe do departamento de música 
da Universidade. “Quando surgia a 
necessidade de um pianista de última 
hora eu estava à disposição. Sempre 
gostei desses desafios que me 
mantinham em contato com a música”, 
observou.

Propostas de trabalho não faltaram, 
mas ele confessa que nunca teve 
interesse em se vincular a um grupo em 
função de suas atividades como 
Promotor de Justiça. “Já fui convidado 
para tocar , gravar cd e até tive a jingles
oportunidade de estudar piano em 
Viena como bolsista, mas para isso eu 
teria que me dedicar à música em tempo 
integral. Rejeitei o convite, porque sabia 
que isso me faria perder o foco no 
Direito”, finalizou.

Mesmo sendo áreas tão distintas, o 
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Tudo começou quando ele tinha 6 anos. O que parecia uma 
curiosidade infantil e a simples brincadeira de ouvir o som isolado 
de algumas teclas transformou-se em aulas particulares de piano. 
Foi o início da construção de uma vida em que a música tem 
cadeira cativa e convive de forma prazerosa com a profissão 
escolhida.

...Já fui convidado para tocar 
jingles, gravar cd e até tive a 
oportunidade de estudar piano 
em Viena com bolsista, mas para 
isso eu teria que me dedicar à 
música em tempo integral. 
Rejeitei o convite, porque sabia 
que isso me faria perder o foco 
no Direito...



Promotor defende que as ciências 
jurídicas e a música têm uma 
atmosfera de complementariedade. 
“O direito exige muita disciplina e 
tecnologia, a música também. Muitas 
vezes aplico no direito a sensibilidade 
que a música desperta. Me sinto 
completo fazendo as duas coisas”, 
arrematou.

Religião como estímulo

A intimidade sedimentada entre o 
Promotor e a música talvez não se 
consolidasse se o início de tudo não 
tivesse acontecido em um espaço 
social que até hoje integra a sua vida: 
a igreja. Foi lá que o menino André 
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Felipe começou a cantar no coral aos 
4 anos e posteriormente tocou em 
diversos casamentos, festas e cultos e 
entendeu que a música poderia ser 
uma forma de reunir recursos para 
suprir suas necessidades. “Na igreja 
nunca cobrei nada, mas recebia muitos 
presentes. Aos 14 anos já tocava fora 
profissionalmente, o que me rendeu 
algum dinheiro para as necessidades 
básicas e livros”, lembrou.

 O Promotor registra com orgulho 
que frequenta há 35 anos a Igreja 
Batista da Capunga e por 31 anos vem 
se dedicando ao canto e tocando 
piano e órgão litúrgico, sendo 
responsável pela criação do Quarteto 
Tabernáculo, grupo musical masculino 

da igreja. “A Capunga tem sido também 
palco de muitos dos meus recitais e 
concertos de piano, inclusive com 
orquestra”, frisou.

Ele afirma que muitas pessoas no 
âmbito do trabalho não conhecem as 
suas atividades eclesiásticas, porque ele 
sempre procurou dissociar suas posições 
pessoais e religiosas da sua atuação 
profissional. “Sempre procurei analisar 
questões que estão em debate na 
sociedade e que chegam às minhas mãos 
com isenção. Uma coisa são as nossas 
crenças e convicções pessoais, outra são 
os direitos do cidadão previstos na 
Constituição da República, documento 
que me norteia na hora de me 
posicionar juridicamente”, finalizou.

Frequentador da igreja Batista da Capunga desde a infância, o Promotor André Felipe põe em prática todos os domingos seu talento para a música
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Corrupção é palavra que tem origem 
na língua latina, corruptio, da qual 
também derivam corrosão e corruptela, 
por exemplo. 

Toda a natureza é corruptível, pois, 
ela se transforma consoante 
estabelecido no princípio físico da 
entropia: energias mais nobres se 
degradam em energias menos úteis, até 
que o sistema isolado entre em 
estagnação.

A vida se degrada até que a morte 
entre em cena, concluindo o processo 
de corrosão do corpo, transformando-o 
em matérias que se incorporam a 
outros processos vitais, em seres vivos 
distintos do que teve fim.

Os seres humanos integram 
sociedades ou as criam para a 
convivência social, como o Estado, 
sindicatos, associações ou instituições 
das mais variadas naturezas e 
finalidades.

Ubi societas, ibi jus, já diziam os 
antigos, entendendo que a convivência 
entre seres humanos não pode 
prescindir de normas de várias espécies, 
sejam morais, de cortesia, legais 
(costumeiras ou escritas).

As regras morais constituem a moral 
que é o conteúdo da ética. Agir 
moralmente é obedecer às regras da 
moral e quem assim não age corrompe 
os costumes, causando desconforto na 
sociedade e recebendo a reprimenda 
por sua conduta.

As regras jurídicas são aquelas 
constituídas pela sociedade 
politicamente organizada, o Estado, 
sendo dotadas de coercitividade, ou 
seja, a desobediência a tais regras sujeita 
o infrator às sanções que nelas são 
previstas. As regras jurídicas são 
instituídas sobre condutas humanas 
mais significativas e devem ser 
cumpridas sem necessidade de 
aplicação de sanções, para a boa 
convivência social.

Nossas condutas são sempre 
precedidas por juízos de valor e uma 

vez que somos dotados de livre 
arbítrio, escolhemos entre agir 
moralmente ou não e entre obedecer à 
norma jurídica de bom grado ou não 
cumpri-la, assim como outros tipos de 
normas, como as religiosas. 

Quanto às condutas antiéticas são 
combatidas pela sociedade recebendo 
sua reprovação social.

As condutas antijurídicas são 
combatidas pela aplicação de uma 
sanção determinada na própria norma 
jurídica, que o Estado impõe por meio 
de seus poderes administrativos ou 
pelo Poder Judiciário.

A corrupção pode ser considerada, 
então, ato humano 
antiético/antijurídico, praticado por 
livre escolha e que se torna endêmico 
quando as sanções previstas não são 
aplicadas normalmente ou são 
retardadas no tempo de tal forma que 
traz desesperança para a sociedade e 
constitui péssimo exemplo que tende a 
ser seguido por aqueles que não têm 
bem desenvolvida sua consciência ética 
e jurídica.

No Brasil, há relatos constantes de 
episódios de corrupção que se 
transformam em escândalos que logo 
são substituídos por outros, sendo 
rapidamente esquecidos. Isto faz surgir 
a sensação de que o país está 
totalmente dominado pelos corruptos 
contra os quais não se cumprem as 
promessas ou determinações legais.

A corrupção muitas vezes, se dá de 
forma sutil, de sorte que sequer é 
percebida como tal pelo grupo social. 
Refiro-me, por exemplo, ao fato de 
alguém utilizar o serviço de empregado 
de empresa terceirizada pelo seu órgão 
estatal para lavar seu carro: utiliza o 
tempo de expediente do empregado e 
usa a água do estado para fins privados. 
Isto é ato de pura corrupção.

Para sair desta situação em que nos 
encontramos em relação à corrupção, é 
necessário a formação de nossas 
crianças e jovens desde o seio familiar e 

nas escolas para 
uma verdadeira percepção das 
exigências da moralidade e da 
legalidade. Urge, também, um esforço 
gigantesco de aperfeiçoamento dos 
processos judiciais, dotando-os da 
agilidade necessária à punição dos 
corruptos, saindo em definitivo da 
situação de impunidade que, 
infelizmente, não é apenas de sensação, 
mas real. A ação Penal 470 é apenas 
uma exceção.

Movimentos sociais recentes (junho 
de 2013) apontam a sociedade saindo 
de seu torpor e iniciando a necessária 
pressão sobre os órgãos públicos para 
cada um realizar as funções ou 
atribuições que a lei exige deles, 
inclusive movimentos de políticos 
querendo retirar prerrogativas do 
Ministério Público, felizmente uma das 
iniciativas(a PEC 37) abortada na 
sequência das grandes manifestações. 

É necessário, entretanto, manter a 
pressão sem esmorecimentos, pois há 
forte resistência para a tomada de 
medidas que se afiguram mais 
adequadas para o combate firme a tais 
mazelas. 

Enfim, ou o Brasil mata a corrupção 
ou a corrupção acaba com o Brasil.

Geraldo Margela Correia

O Brasil mata a 
corrupção ou ela acaba 
com o Brasil

...No Brasil, há relatos 
constantes de episódios de 
corrupção que se transformam 
em escândalos que logo são 
substituídos por outros, sendo 
rapidamente esquecidos...

Promotor de Justiça



Promotor defende que as ciências 
jurídicas e a música têm uma 
atmosfera de complementariedade. 
“O direito exige muita disciplina e 
tecnologia, a música também. Muitas 
vezes aplico no direito a sensibilidade 
que a música desperta. Me sinto 
completo fazendo as duas coisas”, 
arrematou.

Religião como estímulo

A intimidade sedimentada entre o 
Promotor e a música talvez não se 
consolidasse se o início de tudo não 
tivesse acontecido em um espaço 
social que até hoje integra a sua vida: 
a igreja. Foi lá que o menino André 
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Felipe começou a cantar no coral aos 
4 anos e posteriormente tocou em 
diversos casamentos, festas e cultos e 
entendeu que a música poderia ser 
uma forma de reunir recursos para 
suprir suas necessidades. “Na igreja 
nunca cobrei nada, mas recebia muitos 
presentes. Aos 14 anos já tocava fora 
profissionalmente, o que me rendeu 
algum dinheiro para as necessidades 
básicas e livros”, lembrou.

 O Promotor registra com orgulho 
que frequenta há 35 anos a Igreja 
Batista da Capunga e por 31 anos vem 
se dedicando ao canto e tocando 
piano e órgão litúrgico, sendo 
responsável pela criação do Quarteto 
Tabernáculo, grupo musical masculino 

da igreja. “A Capunga tem sido também 
palco de muitos dos meus recitais e 
concertos de piano, inclusive com 
orquestra”, frisou.

Ele afirma que muitas pessoas no 
âmbito do trabalho não conhecem as 
suas atividades eclesiásticas, porque ele 
sempre procurou dissociar suas posições 
pessoais e religiosas da sua atuação 
profissional. “Sempre procurei analisar 
questões que estão em debate na 
sociedade e que chegam às minhas mãos 
com isenção. Uma coisa são as nossas 
crenças e convicções pessoais, outra são 
os direitos do cidadão previstos na 
Constituição da República, documento 
que me norteia na hora de me 
posicionar juridicamente”, finalizou.

Frequentador da igreja Batista da Capunga desde a infância, o Promotor André Felipe põe em prática todos os domingos seu talento para a música
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Corrupção é palavra que tem origem 
na língua latina, corruptio, da qual 
também derivam corrosão e corruptela, 
por exemplo. 

Toda a natureza é corruptível, pois, 
ela se transforma consoante 
estabelecido no princípio físico da 
entropia: energias mais nobres se 
degradam em energias menos úteis, até 
que o sistema isolado entre em 
estagnação.

A vida se degrada até que a morte 
entre em cena, concluindo o processo 
de corrosão do corpo, transformando-o 
em matérias que se incorporam a 
outros processos vitais, em seres vivos 
distintos do que teve fim.

Os seres humanos integram 
sociedades ou as criam para a 
convivência social, como o Estado, 
sindicatos, associações ou instituições 
das mais variadas naturezas e 
finalidades.

Ubi societas, ibi jus, já diziam os 
antigos, entendendo que a convivência 
entre seres humanos não pode 
prescindir de normas de várias espécies, 
sejam morais, de cortesia, legais 
(costumeiras ou escritas).

As regras morais constituem a moral 
que é o conteúdo da ética. Agir 
moralmente é obedecer às regras da 
moral e quem assim não age corrompe 
os costumes, causando desconforto na 
sociedade e recebendo a reprimenda 
por sua conduta.

As regras jurídicas são aquelas 
constituídas pela sociedade 
politicamente organizada, o Estado, 
sendo dotadas de coercitividade, ou 
seja, a desobediência a tais regras sujeita 
o infrator às sanções que nelas são 
previstas. As regras jurídicas são 
instituídas sobre condutas humanas 
mais significativas e devem ser 
cumpridas sem necessidade de 
aplicação de sanções, para a boa 
convivência social.

Nossas condutas são sempre 
precedidas por juízos de valor e uma 

vez que somos dotados de livre 
arbítrio, escolhemos entre agir 
moralmente ou não e entre obedecer à 
norma jurídica de bom grado ou não 
cumpri-la, assim como outros tipos de 
normas, como as religiosas. 

Quanto às condutas antiéticas são 
combatidas pela sociedade recebendo 
sua reprovação social.

As condutas antijurídicas são 
combatidas pela aplicação de uma 
sanção determinada na própria norma 
jurídica, que o Estado impõe por meio 
de seus poderes administrativos ou 
pelo Poder Judiciário.

A corrupção pode ser considerada, 
então, ato humano 
antiético/antijurídico, praticado por 
livre escolha e que se torna endêmico 
quando as sanções previstas não são 
aplicadas normalmente ou são 
retardadas no tempo de tal forma que 
traz desesperança para a sociedade e 
constitui péssimo exemplo que tende a 
ser seguido por aqueles que não têm 
bem desenvolvida sua consciência ética 
e jurídica.

No Brasil, há relatos constantes de 
episódios de corrupção que se 
transformam em escândalos que logo 
são substituídos por outros, sendo 
rapidamente esquecidos. Isto faz surgir 
a sensação de que o país está 
totalmente dominado pelos corruptos 
contra os quais não se cumprem as 
promessas ou determinações legais.

A corrupção muitas vezes, se dá de 
forma sutil, de sorte que sequer é 
percebida como tal pelo grupo social. 
Refiro-me, por exemplo, ao fato de 
alguém utilizar o serviço de empregado 
de empresa terceirizada pelo seu órgão 
estatal para lavar seu carro: utiliza o 
tempo de expediente do empregado e 
usa a água do estado para fins privados. 
Isto é ato de pura corrupção.

Para sair desta situação em que nos 
encontramos em relação à corrupção, é 
necessário a formação de nossas 
crianças e jovens desde o seio familiar e 

nas escolas para 
uma verdadeira percepção das 
exigências da moralidade e da 
legalidade. Urge, também, um esforço 
gigantesco de aperfeiçoamento dos 
processos judiciais, dotando-os da 
agilidade necessária à punição dos 
corruptos, saindo em definitivo da 
situação de impunidade que, 
infelizmente, não é apenas de sensação, 
mas real. A ação Penal 470 é apenas 
uma exceção.

Movimentos sociais recentes (junho 
de 2013) apontam a sociedade saindo 
de seu torpor e iniciando a necessária 
pressão sobre os órgãos públicos para 
cada um realizar as funções ou 
atribuições que a lei exige deles, 
inclusive movimentos de políticos 
querendo retirar prerrogativas do 
Ministério Público, felizmente uma das 
iniciativas(a PEC 37) abortada na 
sequência das grandes manifestações. 

É necessário, entretanto, manter a 
pressão sem esmorecimentos, pois há 
forte resistência para a tomada de 
medidas que se afiguram mais 
adequadas para o combate firme a tais 
mazelas. 

Enfim, ou o Brasil mata a corrupção 
ou a corrupção acaba com o Brasil.

Geraldo Margela Correia

O Brasil mata a 
corrupção ou ela acaba 
com o Brasil

...No Brasil, há relatos 
constantes de episódios de 
corrupção que se transformam 
em escândalos que logo são 
substituídos por outros, sendo 
rapidamente esquecidos...

Promotor de Justiça
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     Muito se fala em cidadania e direitos 
do cidadão, especialmente os que 
permitem ao indivíduo participar das 
decisões políticas do país, seja através 
do voto ou concorrendo a um cargo 
público. Entretanto, dentro de uma 
democracia, o próprio conceito de 
Direito não faz sentido sem que haja, 
em contrapartida, deveres; uma vez que, 
na sociedade, os direitos de um cidadão 
só podem ser garantidos a partir do 
cumprimento dos deveres de outros. 

Iniciativas estimulam prática
cidadã e fiscalizam poder público

É função do cidadão fiscalizar seus 
representantes políticos para garantir 
que eles estejam cumprindo o seu papel.    
Mas, antes de tudo, é preciso 
compreender que a corrupção no Brasil 
é problema cultural, que vai desde 
escândalos em Brasília a práticas 
aparentemente banais do cotidiano. São 
contudo, as pequenas infrações, 
sobretudo aquelas que passam 
despercebidas, que denotam a 
verdadeira condescendência da maioria 

dos brasileiros com atos de corrupção.  
Felizmente, nem todos são assim tão 
tolerantes. Com o advento da internet, 
pessoas que não aprovam certos 
comportamentos contraventores 
ganharam voz e passaram a ter um canal 
aberto de denúncia e compartilhamento 
de conteúdos. Desta forma, cenas de 
desrespeito, carros estacionados 
indevidamente e falta de acessibilidade 
vão direto para as redes sociais, onde 
muitas vezes ganham repercussão e 

Idealizadores do Colab levaram o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo pelo concurso AppMyCity

geram resultados. 
É o caso de Fabiano Guerra, 
funcionário da Secretaria de Turismo 
de Olinda, que sempre se 
incomodou com certas atitudes 
consideradas inofensivas por quem 
as pratica, como jogar lixo na rua ou 
estacionar em locais proibidos. 
Indignado com a falta de respeito no 
trânsito, Fabiano teve a ideia de criar 
a “Multa Moral”, uma multa 
simbólica aplicada pelos cidadãos a 
motoristas infratores, deixando 
bilhetes no vidro de seus carros e 
compartilhando a foto na rede.  
“Tudo começou quando um amigo 
meu postou uma foto no Facebook 
de um carro que tinha estacionado 
em cima da calçada. Ele tinha 
deixado um bilhete chamando 
atenção do condutor pela infração, 
pedindo que ele não a repetisse mais, 
e a repercussão foi imediata. Um 
grupo de pessoas que não se 
conheciam pessoalmente começou a 
discutir essa ação e meios de 
disseminá-la”, conta Fabiano. 
Foi percebendo que a discussão não 
sairia do plano virtual que ele 
decidiu criar o grupo no Facebook. 
Inspirado em um site americano, 
Fabiano preparou um talão de 
multas com algumas das principais 
infrações cometidas na cidade e o 
disponibilizou na internet. “A multa 
não tem valor monetário, é apenas 
uma forma de tentar constranger o 
motorista para que ele não volte a 
cometer aquele erro novamente” 
explica. 
A campanha, criada em 2012, 
conquistou rapidamente uma grande 
quantidade de seguidores nas redes 
sociais e ganhou repercussão 
nacional, inclusive inspirando a 
criação de grupos semelhantes em 
outros estados, que usaram 
Pernambuco como referência.  

Rede social para cidadania 

Iniciativas como a de Fabiano 
Guerra mostram que as redes sociais 
já ultrapassaram, há muito tempo, a 
função de meros divulgadores de 
opiniões e fotografias, tendo se 
tornado fórum de importantes 

discussões da esfera pública. No 
entanto, devido ao grande volume de 
informações compartilhadas a todo 
momento, muitos desses debates 
acabam se perdendo na rede, sem nunca 
chegar aos gestores públicos. 
Pensando nisso, os amigos Gustavo 
Maia, Bruno Aracaty, Paulo Pandolfi, 
Josemando Sobral e Vitor Guedes, 
todos do Recife, se reuniram para criar 
o Colab, uma rede social voltada para a 
cidadania, onde  as pessoas têm um 
espaço reservado para fiscalizar, propor 
ou avaliar serviços e estabelecimentos 
públicos, de forma objetiva e 
direcionada para os órgãos responsáveis. 
De acordo com Gustavo Maia, um dos 
idealizadores da plataforma, o objetivo 
do Colab é fazer uma ponte entre o 
cidadão e o poder público, conectando 
as pessoas através de uma coisa em 
comum: as cidades. “Pensamos em 
desenvolver uma rede social onde o 
cidadão se sentisse à vontade para 
publicar as informações, mas que tudo 
pudesse ser entregue estruturado ao 
poder público para que problemas 
sejam resolvidos, projetos utilizados e 
os feedbacks sirvam para um 
acompanhamento constante”, conta. 
O Colab está disponível no site 
www.colabe.re e possui aplicativos para 
iPhone e Android, de forma que as 
pessoas podem compartilhar a qualquer 
momento, através do celular, problemas 
e soluções acerca de assuntos diversos, 
como iluminação pública com defeito, 
ponto de alagamento, fiação elétrica 
exposta, estacionamento irregular, entre 
outros. “Nós, do Colab, recebemos as 
publicações e enviamos à prefeitura da 
cidade para encaminhamento da 
solução. Caso a prefeitura responda, o 
cidadão recebe o retorno”, explica Maia. 
O serviço, lançado em março deste ano, 
já ganhou o prêmio de melhor 
aplicativo urbano do mundo pelo 
concurso AppMyCity, que avaliou 
mais de 100 empresas do mundo 
inteiro. Para Gustavo, “ganhar o 
prêmio foi um carimbo e um 
reconhecimento importante 
que nos mostrou que 
estamos no caminho certo”. 
Apenas no primeiro mês, o 
Colab conquistou mais de 
4 mil usuários ativos no 

Recife. 
Além de ser uma ferramenta 
facilitadora, o Colab também contribui 
para a formação de uma consciência 
cidadã. Os desenvolvedores afirmam 
que têm recebido muitos relatos de 
usuários contando que ao começarem a 
utilizar o Colab, passaram a prestar mais 
atenção em suas próprias ações. O 
próprio Gustavo conta que até ele 
mesmo sentiu essa diferença e que hoje, 
depois do Colab, anda sempre na linha. 
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...Tudo começou quando um 
amigo meu postou uma foto 
no Facebook de um carro 
que tinha estacionado em 
cima da calçada. Ele tinha 
deixado um bilhete 
chamando atenção do 
condutor pela infração, 
pedindo que ele não a 
repetisse mais, e a 
repercussão foi imediata...

Aplicação da multa, por Fabiano Guerra, cobra 
de forma simbólica respeito às leis de trânsito
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     Muito se fala em cidadania e direitos 
do cidadão, especialmente os que 
permitem ao indivíduo participar das 
decisões políticas do país, seja através 
do voto ou concorrendo a um cargo 
público. Entretanto, dentro de uma 
democracia, o próprio conceito de 
Direito não faz sentido sem que haja, 
em contrapartida, deveres; uma vez que, 
na sociedade, os direitos de um cidadão 
só podem ser garantidos a partir do 
cumprimento dos deveres de outros. 

Iniciativas estimulam prática
cidadã e fiscalizam poder público

É função do cidadão fiscalizar seus 
representantes políticos para garantir 
que eles estejam cumprindo o seu papel.    
Mas, antes de tudo, é preciso 
compreender que a corrupção no Brasil 
é problema cultural, que vai desde 
escândalos em Brasília a práticas 
aparentemente banais do cotidiano. São 
contudo, as pequenas infrações, 
sobretudo aquelas que passam 
despercebidas, que denotam a 
verdadeira condescendência da maioria 

dos brasileiros com atos de corrupção.  
Felizmente, nem todos são assim tão 
tolerantes. Com o advento da internet, 
pessoas que não aprovam certos 
comportamentos contraventores 
ganharam voz e passaram a ter um canal 
aberto de denúncia e compartilhamento 
de conteúdos. Desta forma, cenas de 
desrespeito, carros estacionados 
indevidamente e falta de acessibilidade 
vão direto para as redes sociais, onde 
muitas vezes ganham repercussão e 

Idealizadores do Colab levaram o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo pelo concurso AppMyCity

geram resultados. 
É o caso de Fabiano Guerra, 
funcionário da Secretaria de Turismo 
de Olinda, que sempre se 
incomodou com certas atitudes 
consideradas inofensivas por quem 
as pratica, como jogar lixo na rua ou 
estacionar em locais proibidos. 
Indignado com a falta de respeito no 
trânsito, Fabiano teve a ideia de criar 
a “Multa Moral”, uma multa 
simbólica aplicada pelos cidadãos a 
motoristas infratores, deixando 
bilhetes no vidro de seus carros e 
compartilhando a foto na rede.  
“Tudo começou quando um amigo 
meu postou uma foto no Facebook 
de um carro que tinha estacionado 
em cima da calçada. Ele tinha 
deixado um bilhete chamando 
atenção do condutor pela infração, 
pedindo que ele não a repetisse mais, 
e a repercussão foi imediata. Um 
grupo de pessoas que não se 
conheciam pessoalmente começou a 
discutir essa ação e meios de 
disseminá-la”, conta Fabiano. 
Foi percebendo que a discussão não 
sairia do plano virtual que ele 
decidiu criar o grupo no Facebook. 
Inspirado em um site americano, 
Fabiano preparou um talão de 
multas com algumas das principais 
infrações cometidas na cidade e o 
disponibilizou na internet. “A multa 
não tem valor monetário, é apenas 
uma forma de tentar constranger o 
motorista para que ele não volte a 
cometer aquele erro novamente” 
explica. 
A campanha, criada em 2012, 
conquistou rapidamente uma grande 
quantidade de seguidores nas redes 
sociais e ganhou repercussão 
nacional, inclusive inspirando a 
criação de grupos semelhantes em 
outros estados, que usaram 
Pernambuco como referência.  

Rede social para cidadania 

Iniciativas como a de Fabiano 
Guerra mostram que as redes sociais 
já ultrapassaram, há muito tempo, a 
função de meros divulgadores de 
opiniões e fotografias, tendo se 
tornado fórum de importantes 

discussões da esfera pública. No 
entanto, devido ao grande volume de 
informações compartilhadas a todo 
momento, muitos desses debates 
acabam se perdendo na rede, sem nunca 
chegar aos gestores públicos. 
Pensando nisso, os amigos Gustavo 
Maia, Bruno Aracaty, Paulo Pandolfi, 
Josemando Sobral e Vitor Guedes, 
todos do Recife, se reuniram para criar 
o Colab, uma rede social voltada para a 
cidadania, onde  as pessoas têm um 
espaço reservado para fiscalizar, propor 
ou avaliar serviços e estabelecimentos 
públicos, de forma objetiva e 
direcionada para os órgãos responsáveis. 
De acordo com Gustavo Maia, um dos 
idealizadores da plataforma, o objetivo 
do Colab é fazer uma ponte entre o 
cidadão e o poder público, conectando 
as pessoas através de uma coisa em 
comum: as cidades. “Pensamos em 
desenvolver uma rede social onde o 
cidadão se sentisse à vontade para 
publicar as informações, mas que tudo 
pudesse ser entregue estruturado ao 
poder público para que problemas 
sejam resolvidos, projetos utilizados e 
os feedbacks sirvam para um 
acompanhamento constante”, conta. 
O Colab está disponível no site 
www.colabe.re e possui aplicativos para 
iPhone e Android, de forma que as 
pessoas podem compartilhar a qualquer 
momento, através do celular, problemas 
e soluções acerca de assuntos diversos, 
como iluminação pública com defeito, 
ponto de alagamento, fiação elétrica 
exposta, estacionamento irregular, entre 
outros. “Nós, do Colab, recebemos as 
publicações e enviamos à prefeitura da 
cidade para encaminhamento da 
solução. Caso a prefeitura responda, o 
cidadão recebe o retorno”, explica Maia. 
O serviço, lançado em março deste ano, 
já ganhou o prêmio de melhor 
aplicativo urbano do mundo pelo 
concurso AppMyCity, que avaliou 
mais de 100 empresas do mundo 
inteiro. Para Gustavo, “ganhar o 
prêmio foi um carimbo e um 
reconhecimento importante 
que nos mostrou que 
estamos no caminho certo”. 
Apenas no primeiro mês, o 
Colab conquistou mais de 
4 mil usuários ativos no 

Recife. 
Além de ser uma ferramenta 
facilitadora, o Colab também contribui 
para a formação de uma consciência 
cidadã. Os desenvolvedores afirmam 
que têm recebido muitos relatos de 
usuários contando que ao começarem a 
utilizar o Colab, passaram a prestar mais 
atenção em suas próprias ações. O 
próprio Gustavo conta que até ele 
mesmo sentiu essa diferença e que hoje, 
depois do Colab, anda sempre na linha. 
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...Tudo começou quando um 
amigo meu postou uma foto 
no Facebook de um carro 
que tinha estacionado em 
cima da calçada. Ele tinha 
deixado um bilhete 
chamando atenção do 
condutor pela infração, 
pedindo que ele não a 
repetisse mais, e a 
repercussão foi imediata...

Aplicação da multa, por Fabiano Guerra, cobra 
de forma simbólica respeito às leis de trânsito
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É intensa a movimentação política 
que envolve o Congresso Nacional, no 
que diz respeito à emissão de Propostas 
de Emenda Constitucional que alterem 
as atribuições do Ministério Público 
brasileiro e de seus membros. Esse 
cenário tem levado a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público - Conamp e suas Associações 
classistas nos Estados a adotar uma 
postura vigilante e proativa no 
acompanhamento dessas gestões, 
buscando através do diálogo e da 
articulação política angariar apoios no 
combate a algumas dessas iniciativas. 
Mesmo acompanhando o trabalho do 
legislativo de maneira sistemática, a 
tramitação da PEC 37, rejeitada em 
votação na Câmara dos Deputados no 
último mês de junho, foi um importante 
divisor de águas no que diz respeito à 
organização dos membros do 
Ministério Público na defesa de seus 
direitos. A ameaça trazida pela PEC 37, 
que previa a concessão de exclusividade 
às polícias na atividade de promover a 
investigação criminal, levou a classe a 
percorrer os corredores do Congresso 
Nacional, fazendo gestões e 
apresentando argumentos na busca da 
sua rejeição. Mas foi o apoio social, 
exposto em diversas manifestações 
espontâneas que ocuparam o país no 
último mês de junho, o grande aliado da 
Instituição e que levou a Câmara a 
rejeitar, quase por unanimidade, a 
aprovação da PEC 37.

Na visão da atual vice-presidente e  
presidente eleita da Conamp, Norma 
Angélica Cavalcanti, toda essa 
movimentação do legislativo pode ser 

considerada normal, pois o trabalho do 
parlamento brasileiro na elaboração das 
Leis deve ser respeitado. Ela acrescenta 
que no Congresso Nacional existem 
mais de 1.500 matérias em tramitação, 
que dizem respeito às prerrogativas e 
atuação dos membros do Ministério 
Público. “Esses projetos em tramitação 
não visam apenas reduzir atribuições e 
prerrogativas do Parquet, mas também 
tratam do fortalecimento da carreira 
ministerial e de mudanças para a 
sociedade. Contudo, estudiosos 
prelecionam que insensatos estão 
tentando punir o MP pelo trabalho sério 
que vem sendo realizado após a 
Constituição de 1988, devido a sua 
atuação firme no combate à corrupção, 
improbidade, crimes de colarinho 
branco, crimes contra a administração 
pública, ao meio ambiente”, disse.

Optando por não afirmar que 
existem ataques sistemáticos contra o 
Ministério Público, a vice-presidente da 
Conamp comentou que após a luta pela 
rejeição da PEC 37 a entidade vem 
reafirmando seu compromisso de 
colaborar na construção de uma agenda 
positiva que atenda às demandas sociais 
e às grandes questões nacionais. “A 
Conamp acompanha diuturnamente a 
tramitação de proposições legislativas, 
em diálogo permanente com o 
parlamento brasileiro, objetivando o 
fortalecimento das instituições que 
resultem no bem-estar do povo com 
mais educação, saúde, moradia, 
transporte e segurança pública. Em caso 
de ataque, responderemos com nosso 
trabalho em prol da sociedade 
brasileira”, reafirmou.

Atenção redobrada

A Conamp está acompanhando 
atentamente a tramitação dos Pls. São 
eles:

5776/13 - está na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara dos Deputados 
sob a relatoria do deputado Otávio 
Leite (PSDB/RJ). 

- PECs referentes à vitaliciedade 
dos membros do MP e Magistratura. 
A entidade apoiou na íntegra a 
aprovação das PECs 75 e 53, com a 
redação apresentada pelo relator 
senador Blairo Maggi. Atualmente, as 
propostas encontram-se na Câmara dos 
Deputados, onde recebeu o número 
291/2013 e aguarda apreciação do 
parecer da relatora na comissão. 

PEC 31/2013 - De autoria do 
senador Pedro Taques (PDT/MT) e de 
relatoria do senador Anibal Diniz 
(PT/AC), altera a estrutura 
organizacional da Justiça Eleitoral por 
meio da criação de mais cadeiras para os 
Juízes Federais, tal como assegurando a 
Corregedoria dos TREs aos 
Magistrados Federais. A CONAMP 
emitiu nota pública, juntamente com a 
magistratura, pela rejeição da proposta. 

PEC 475/2005 - Oriunda do Senado 
Federal, é denominada PEC da bengala. 
Em tramitação na Câmara dos 
Deputados, eleva a idade de 
aposentadoria compulsória no serviço 
público de 70 para 75 anos. Em nota 
pública, a Conamp e outras entidades 
pediram sua rejeição. A matéria foi 
retirada de pauta do plenário.

Conamp e sociólogo analisam 
ações do Legislativo contrárias ao MP 
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A famosa PEC nº 37, restringindo 
drasticamente a competência 
investigativa do Ministério Público, 
estava praticamente aprovada na 
Câmara dos Deputados quando esse 
ponto passou a figurar entre as palavras 
de ordem das manifestações de rua no 
país no inesquecível mês de junho de 
2013. Os deputados voltaram atrás. 
Teria o povo realmente entendido o 
que estava em jogo nessa questão? Boa 
pergunta. Termos como “povo” são 
sempre complicados, pois englobam 
num só conceito uma multidão de 
pessoas, grupos, classes etc. com 
interesses diferenciados e nem sempre 
concordantes. Relembro que as revoltas 
daquele mês foram desencadeadas pelo 
aumento nas tarifas do transporte 
público em São Paulo, gerando 
protestos da “gente humilde” (como 
diria Chico Buarque) que se vale desse 
meio de locomoção – protestos 
duramente reprimidos pela polícia, o 

que trouxe cada vez mais gente para as 
ruas. A coisa foi crescendo e, entre os 
que vieram, estavam, já agora em 
Brasília, aqueles que ocuparam o teto 
do Congresso Nacional exigindo, entre 
outras coisas, a rejeição da famosa 
(àquela altura transformada em 
famigerada) PEC nº 37.

A história não cessa de nos 
surpreender. Ninguém previu e 
ninguém sabe explicar direito o que se 
passou no Brasil naqueles dias. As 
demandas eram as de sempre: saúde, 
transporte, educação. Mas tudo isso é 
antigo e os nossos déficits históricos 
em serviços públicos são centenários. 
Então por que naquele momento, e 
sem que ninguém previsse, milhares de 
pessoas estavam nas ruas atirando em 
várias direções e protestando contra 
coisas aparentemente tão disparatadas 
como um corte na gratificação de 
professores no interior do Ceará, os 
gastos monumentais para a Copa do 

Mundo e a votação da PEC que 
restringia a atuação do Ministério 
Público? Voltando a Chico, é como se 
houvesse “um copo até aqui de 
mágoa”...

Deixemos para lá tentativas 
canhestras e repetitivas de explicação, e 
fiquemos com o que vimos: o “povo” 
(seja lá o que isso for) na rua em defesa 
do seu Ministério Público. Do outro 
lado da trincheira, congressistas ávidos 
em podar-lhe as asas. Em relação a essa 
última movimentação, e mesmo 
correndo o risco de parecer cínico, eu 
diria que se trata de um movimento 
“normal”... As aspas, óbvio, têm a 
intenção de sublinhar que estou fazendo 
uma reflexão sociológica e não jurídico-
normativa. Toda corporação é 
corporativista. Seja de justos, seja de 
pecadores, todas são. Os professores, 
por exemplo, categoria a que pertenço, 
também. Digo isso para evidenciar que 
se trata de um fenômeno “normal” no 
sentido sociológico do termo e que não 
ponho nem a categoria a que pertenço 
acima dos interesses que se confrontam 
na sociedade. Os políticos, obviamente, 
também são corporativistas, e não 
gostam que venham xeretar em seus 
gabinetes e, principalmente, em seus 
quintais. Pois bem: é isso que o 
Ministério Público vem fazendo nos 
últimos tempos no Brasil... Daí as 
resistências. 

Antes de seguir, permitam-me fazer 
um pequeno desvio. Há quase trinta 
anos atrás, quando eu era estudante de 
direito, as coisas eram muito diferentes. 
O que era um promotor nessa época? 
Era o Promotor Público. Hoje – e esse 
deslizamento conceitual já é em si 
mesmo interessante –, é um Promotor 
de Justiça. Do velho Promotor, a mais 
típica imagem que se tinha era a do 
apoplético acusador nos tribunais do 
júri. Além disso, mesmo com o risco de 
generalizar, simplificar e, portanto, 
cometer injustiças, era basicamente o 
representante do Estado que, nos 

Para enriquecer a discussão sobre o atual momento que vive o Ministério 
Público, contamos nesta edição da D fato com a valiosa contribuição do 
professor aposentado de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito do 
Recife, Luciano Oliveira, que fala à D fato sobre O Novo Perfil do Ministério 
Público: Uma boa ideia que (parece) veio para ficar. Interessado em temas 
como violência, violação de direitos humanos e acesso à justiça, publicou 
entre outros, os livros Do Nunca Mais ao Eterno Retorno: uma reflexão 
sobre a tortura (São Paulo, Brasiliense) e Sua Excelência o Comissário – e 
outros ensaios de Sociologia Jurídica (Rio de Janeiro, Letra Legal). Eis:

Propostas de Projetos de Lei que estão em tramitação no Congresso Nacional:

PL 6745/06 - Altera dispositivos da Lei 7347/85, para instituir o controle judicial sobre os inquéritos 
civis, e dá outras providências.
PL 3771/08 - Acrescenta o parágrafo ao art. 8º da Lei nº 7.347/85. Obriga que os investigados 
sejam notificados quando o Ministério Público instaurar Ação Civil Pública.
PL 5078/09 - Prevê que, das decisões dos membros do Ministério Público na condução de 
inquéritos civis, caberá recurso ao órgão superior do próprio Ministério Público, que o decidirá no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 
PL 1947/07 - Tipifica o crime de violação de sigilo investigatório, por meio de inserção no Código 
Penal do art. 325-A, com a ação de “ revelar ou divulgar de qualquer forma fato que esteja sendo 
objeto de investigações em qualquer tipo de procedimento oficial.” 
PLS 199/11 - Dispõe sobre o sigilo de informações, dados e documentos nas investigações 
policiais e dá outras providências. 
PLC 132/12 - Dispõe sobre a investigação criminal conduzido pelo Delegado de Polícia. 
PEC 33/11 - Altera a quantidade mínima de votos de membros de tribunais para declaração de 
inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo 
Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao Congresso Nacional a decisão 
sobre a inconstitucionalidade de Emendas a Constituição.
PEC 29/04 -  Altera a redação dos Artigos 105, I, "a" e 108, I, "c" e "d" da CF., para incluir na 
competência do Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento de membros do MP Estadual 
quando se tratar de prática de crimes comuns e de responsabilidade e para submeter aos Tribunais 
Regionais Federais o processo e julgamento de mandados de segurança e de "habeas corpus" 
impetrados contra ato praticado por membro do MPF.
PEC 505/10 - Dá nova redação aos artigos 93 e 95 da Constituição Federal, para impedir a 
utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece .
PL 265/07 - Altera as Leis 4.717/65, 7347/85 e 8.429/92, de modo a deixar expressa a 
responsabilidade e o pagamento de indenização por quem ajuíza ação civil pública, popular e de 
improbidade temerárias, com má-fe, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando 
perseguição política. 
PLS 105/13 - O projeto propõe modificações em diversos artigos da Lei de Improbidade, dentre os 
quais estão o juízo de admissibilidade, prescrição, elementos constitutivos do ato de improbidade 
administrativa, foro por prerrogativa de função, atos praticados por delegação, entre outros.
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É intensa a movimentação política 
que envolve o Congresso Nacional, no 
que diz respeito à emissão de Propostas 
de Emenda Constitucional que alterem 
as atribuições do Ministério Público 
brasileiro e de seus membros. Esse 
cenário tem levado a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público - Conamp e suas Associações 
classistas nos Estados a adotar uma 
postura vigilante e proativa no 
acompanhamento dessas gestões, 
buscando através do diálogo e da 
articulação política angariar apoios no 
combate a algumas dessas iniciativas. 
Mesmo acompanhando o trabalho do 
legislativo de maneira sistemática, a 
tramitação da PEC 37, rejeitada em 
votação na Câmara dos Deputados no 
último mês de junho, foi um importante 
divisor de águas no que diz respeito à 
organização dos membros do 
Ministério Público na defesa de seus 
direitos. A ameaça trazida pela PEC 37, 
que previa a concessão de exclusividade 
às polícias na atividade de promover a 
investigação criminal, levou a classe a 
percorrer os corredores do Congresso 
Nacional, fazendo gestões e 
apresentando argumentos na busca da 
sua rejeição. Mas foi o apoio social, 
exposto em diversas manifestações 
espontâneas que ocuparam o país no 
último mês de junho, o grande aliado da 
Instituição e que levou a Câmara a 
rejeitar, quase por unanimidade, a 
aprovação da PEC 37.

Na visão da atual vice-presidente e  
presidente eleita da Conamp, Norma 
Angélica Cavalcanti, toda essa 
movimentação do legislativo pode ser 

considerada normal, pois o trabalho do 
parlamento brasileiro na elaboração das 
Leis deve ser respeitado. Ela acrescenta 
que no Congresso Nacional existem 
mais de 1.500 matérias em tramitação, 
que dizem respeito às prerrogativas e 
atuação dos membros do Ministério 
Público. “Esses projetos em tramitação 
não visam apenas reduzir atribuições e 
prerrogativas do Parquet, mas também 
tratam do fortalecimento da carreira 
ministerial e de mudanças para a 
sociedade. Contudo, estudiosos 
prelecionam que insensatos estão 
tentando punir o MP pelo trabalho sério 
que vem sendo realizado após a 
Constituição de 1988, devido a sua 
atuação firme no combate à corrupção, 
improbidade, crimes de colarinho 
branco, crimes contra a administração 
pública, ao meio ambiente”, disse.

Optando por não afirmar que 
existem ataques sistemáticos contra o 
Ministério Público, a vice-presidente da 
Conamp comentou que após a luta pela 
rejeição da PEC 37 a entidade vem 
reafirmando seu compromisso de 
colaborar na construção de uma agenda 
positiva que atenda às demandas sociais 
e às grandes questões nacionais. “A 
Conamp acompanha diuturnamente a 
tramitação de proposições legislativas, 
em diálogo permanente com o 
parlamento brasileiro, objetivando o 
fortalecimento das instituições que 
resultem no bem-estar do povo com 
mais educação, saúde, moradia, 
transporte e segurança pública. Em caso 
de ataque, responderemos com nosso 
trabalho em prol da sociedade 
brasileira”, reafirmou.

Atenção redobrada

A Conamp está acompanhando 
atentamente a tramitação dos Pls. São 
eles:

5776/13 - está na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara dos Deputados 
sob a relatoria do deputado Otávio 
Leite (PSDB/RJ). 

- PECs referentes à vitaliciedade 
dos membros do MP e Magistratura. 
A entidade apoiou na íntegra a 
aprovação das PECs 75 e 53, com a 
redação apresentada pelo relator 
senador Blairo Maggi. Atualmente, as 
propostas encontram-se na Câmara dos 
Deputados, onde recebeu o número 
291/2013 e aguarda apreciação do 
parecer da relatora na comissão. 

PEC 31/2013 - De autoria do 
senador Pedro Taques (PDT/MT) e de 
relatoria do senador Anibal Diniz 
(PT/AC), altera a estrutura 
organizacional da Justiça Eleitoral por 
meio da criação de mais cadeiras para os 
Juízes Federais, tal como assegurando a 
Corregedoria dos TREs aos 
Magistrados Federais. A CONAMP 
emitiu nota pública, juntamente com a 
magistratura, pela rejeição da proposta. 

PEC 475/2005 - Oriunda do Senado 
Federal, é denominada PEC da bengala. 
Em tramitação na Câmara dos 
Deputados, eleva a idade de 
aposentadoria compulsória no serviço 
público de 70 para 75 anos. Em nota 
pública, a Conamp e outras entidades 
pediram sua rejeição. A matéria foi 
retirada de pauta do plenário.

Conamp e sociólogo analisam 
ações do Legislativo contrárias ao MP 
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A famosa PEC nº 37, restringindo 
drasticamente a competência 
investigativa do Ministério Público, 
estava praticamente aprovada na 
Câmara dos Deputados quando esse 
ponto passou a figurar entre as palavras 
de ordem das manifestações de rua no 
país no inesquecível mês de junho de 
2013. Os deputados voltaram atrás. 
Teria o povo realmente entendido o 
que estava em jogo nessa questão? Boa 
pergunta. Termos como “povo” são 
sempre complicados, pois englobam 
num só conceito uma multidão de 
pessoas, grupos, classes etc. com 
interesses diferenciados e nem sempre 
concordantes. Relembro que as revoltas 
daquele mês foram desencadeadas pelo 
aumento nas tarifas do transporte 
público em São Paulo, gerando 
protestos da “gente humilde” (como 
diria Chico Buarque) que se vale desse 
meio de locomoção – protestos 
duramente reprimidos pela polícia, o 

que trouxe cada vez mais gente para as 
ruas. A coisa foi crescendo e, entre os 
que vieram, estavam, já agora em 
Brasília, aqueles que ocuparam o teto 
do Congresso Nacional exigindo, entre 
outras coisas, a rejeição da famosa 
(àquela altura transformada em 
famigerada) PEC nº 37.

A história não cessa de nos 
surpreender. Ninguém previu e 
ninguém sabe explicar direito o que se 
passou no Brasil naqueles dias. As 
demandas eram as de sempre: saúde, 
transporte, educação. Mas tudo isso é 
antigo e os nossos déficits históricos 
em serviços públicos são centenários. 
Então por que naquele momento, e 
sem que ninguém previsse, milhares de 
pessoas estavam nas ruas atirando em 
várias direções e protestando contra 
coisas aparentemente tão disparatadas 
como um corte na gratificação de 
professores no interior do Ceará, os 
gastos monumentais para a Copa do 

Mundo e a votação da PEC que 
restringia a atuação do Ministério 
Público? Voltando a Chico, é como se 
houvesse “um copo até aqui de 
mágoa”...

Deixemos para lá tentativas 
canhestras e repetitivas de explicação, e 
fiquemos com o que vimos: o “povo” 
(seja lá o que isso for) na rua em defesa 
do seu Ministério Público. Do outro 
lado da trincheira, congressistas ávidos 
em podar-lhe as asas. Em relação a essa 
última movimentação, e mesmo 
correndo o risco de parecer cínico, eu 
diria que se trata de um movimento 
“normal”... As aspas, óbvio, têm a 
intenção de sublinhar que estou fazendo 
uma reflexão sociológica e não jurídico-
normativa. Toda corporação é 
corporativista. Seja de justos, seja de 
pecadores, todas são. Os professores, 
por exemplo, categoria a que pertenço, 
também. Digo isso para evidenciar que 
se trata de um fenômeno “normal” no 
sentido sociológico do termo e que não 
ponho nem a categoria a que pertenço 
acima dos interesses que se confrontam 
na sociedade. Os políticos, obviamente, 
também são corporativistas, e não 
gostam que venham xeretar em seus 
gabinetes e, principalmente, em seus 
quintais. Pois bem: é isso que o 
Ministério Público vem fazendo nos 
últimos tempos no Brasil... Daí as 
resistências. 

Antes de seguir, permitam-me fazer 
um pequeno desvio. Há quase trinta 
anos atrás, quando eu era estudante de 
direito, as coisas eram muito diferentes. 
O que era um promotor nessa época? 
Era o Promotor Público. Hoje – e esse 
deslizamento conceitual já é em si 
mesmo interessante –, é um Promotor 
de Justiça. Do velho Promotor, a mais 
típica imagem que se tinha era a do 
apoplético acusador nos tribunais do 
júri. Além disso, mesmo com o risco de 
generalizar, simplificar e, portanto, 
cometer injustiças, era basicamente o 
representante do Estado que, nos 

Para enriquecer a discussão sobre o atual momento que vive o Ministério 
Público, contamos nesta edição da D fato com a valiosa contribuição do 
professor aposentado de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito do 
Recife, Luciano Oliveira, que fala à D fato sobre O Novo Perfil do Ministério 
Público: Uma boa ideia que (parece) veio para ficar. Interessado em temas 
como violência, violação de direitos humanos e acesso à justiça, publicou 
entre outros, os livros Do Nunca Mais ao Eterno Retorno: uma reflexão 
sobre a tortura (São Paulo, Brasiliense) e Sua Excelência o Comissário – e 
outros ensaios de Sociologia Jurídica (Rio de Janeiro, Letra Legal). Eis:

Propostas de Projetos de Lei que estão em tramitação no Congresso Nacional:

PL 6745/06 - Altera dispositivos da Lei 7347/85, para instituir o controle judicial sobre os inquéritos 
civis, e dá outras providências.
PL 3771/08 - Acrescenta o parágrafo ao art. 8º da Lei nº 7.347/85. Obriga que os investigados 
sejam notificados quando o Ministério Público instaurar Ação Civil Pública.
PL 5078/09 - Prevê que, das decisões dos membros do Ministério Público na condução de 
inquéritos civis, caberá recurso ao órgão superior do próprio Ministério Público, que o decidirá no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 
PL 1947/07 - Tipifica o crime de violação de sigilo investigatório, por meio de inserção no Código 
Penal do art. 325-A, com a ação de “ revelar ou divulgar de qualquer forma fato que esteja sendo 
objeto de investigações em qualquer tipo de procedimento oficial.” 
PLS 199/11 - Dispõe sobre o sigilo de informações, dados e documentos nas investigações 
policiais e dá outras providências. 
PLC 132/12 - Dispõe sobre a investigação criminal conduzido pelo Delegado de Polícia. 
PEC 33/11 - Altera a quantidade mínima de votos de membros de tribunais para declaração de 
inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo 
Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao Congresso Nacional a decisão 
sobre a inconstitucionalidade de Emendas a Constituição.
PEC 29/04 -  Altera a redação dos Artigos 105, I, "a" e 108, I, "c" e "d" da CF., para incluir na 
competência do Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento de membros do MP Estadual 
quando se tratar de prática de crimes comuns e de responsabilidade e para submeter aos Tribunais 
Regionais Federais o processo e julgamento de mandados de segurança e de "habeas corpus" 
impetrados contra ato praticado por membro do MPF.
PEC 505/10 - Dá nova redação aos artigos 93 e 95 da Constituição Federal, para impedir a 
utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece .
PL 265/07 - Altera as Leis 4.717/65, 7347/85 e 8.429/92, de modo a deixar expressa a 
responsabilidade e o pagamento de indenização por quem ajuíza ação civil pública, popular e de 
improbidade temerárias, com má-fe, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando 
perseguição política. 
PLS 105/13 - O projeto propõe modificações em diversos artigos da Lei de Improbidade, dentre os 
quais estão o juízo de admissibilidade, prescrição, elementos constitutivos do ato de improbidade 
administrativa, foro por prerrogativa de função, atos praticados por delegação, entre outros.



26

processos onde figuravam viúvas, órfãos 
e interditos, pronunciava-se na maioria 
das vezes através de despachos 
sumários que poderiam ser exarados em 
carimbos: “nada a requerer”, “nada a 
opor”, “de acordo com o pedido” etc. 

De lá para cá houve sem dúvida um 
salto espetacular. Cito um autor, 
Rogério Bastos Arantes, que não é 
promotor, não é jurista, é um cientista 
social, e que em sua tese de doutorado 
em Ciência Política, publicada com o 
título de Ministério Público e Política no 
Brasil , abre seu trabalho com a seguinte 
e lisonjeira afirmação:

“A história da reconstrução 
institucional do Ministério Público 
brasileiro é uma história de sucesso. [...] 
a instituição conseguiu passar de mero 
apêndice do Poder Executivo para a 
condição de órgão independente e, 
nesse processo que alterou sua 
estrutura, funções e privilégios, o 
Ministério Público também abandonou 
seu papel de advogado dos interesses do 
Estado para arvorar-se em defensor 
público da sociedade”.

Um papel que, diga-se de passagem, 
já no começo do século passado fora 
defendido dessa vez por um jurista 
ilustre – ele próprio membro do 
Ministério Público –, Alfredo Valladão, 
que assim escreveu a propósito do papel 
a ser um dia assumido pela instituição a 
que pertencia:

“Se Montesquieu tivesse escrito hoje 
O Espírito das Leis, por certo não seria 
tríplice, mas quádrupla a divisão de 
poderes. Ao órgão que legisla, ao que 
executa, ao que julga, um outro órgão 
acrescentaria ele – o que defende a 
sociedade e a lei perante a Justiça, parta 
a ofensa donde partir, isto é, dos 
indivíduos ou dos próprios poderes do 

Estado.”
Ora, isso hoje já não é 

um pio desejo. A mudança 
que se operou no perfil do 

Ministério Público desde o 
tempo em que frequentei a 

Faculdade de Direito até os dias 
de hoje foi enorme e de tal 

envergadura que, atualmente, a 
instituição (tanto quanto o próprio 

Judiciário, aliás) é objeto do mais vivo 
interesse por parte de sociólogos, 
antropólogos e cientistas políticos – 
numa palavra, das ciências sociais 
brasileiras, até pouco tempo atrás (com 
a única exceção da instituição policial) 
indiferentes ao tema da justiça e de suas 
instituições no nosso país. Dou disso 
um exemplo bem ilustrativo.

Refiro-me a um livro aparecido em 
1960, propondo um conhecimento 
crítico da realidade brasileira e 
apontando as possibilidades de 
mudança em direção a uma sociedade 
socialista. O autor era Nelson Werneck 
Sodré, e o livro se chamava O que se 
deve ler para conhecer o Brasil. Sodré 
foi historiador, crítico literário, militar e, 
por incrível que isso pareça hoje, 
comunista! Nessa época havia 
comunistas nas Forças Armadas 
brasileiras, delas expurgados no pós-64. 
Nelson Werneck foi um dos primeiros a 
ter os direitos políticos cassados pela 
nova ordem. Percorrendo seu livro 
cinqüenta anos depois de publicado, 
chama a atenção - já que escrevo para 
um público ligado ao mundo do Direito 
- o fato de que não há praticamente 
nenhuma referência às instituições 
jurídicas do país! 

Dividido em inúmeros itens e 
subitens, não tem um só dedicado à 
Justiça, ao Direito, ao Judiciário ou coisa 
similar, mesmo se não faltam tópicos 
dedicados à economia, forças armadas, 
igreja, educação etc. Apenas num item 
dedicado às “Instituições”, onde seria 
natural esperar uma chave para as 
instituições jurídicas, há duas minguadas 
referências: um livro de subsídios para a 
história do direito pátrio, e um outro 
dedicado à Escola do Recife. Num 
outro item, dedicado à “Revolução 
Brasileira” (era realmente o ar do 
tempo...), há referências a dois livros de 
Osny Duarte Pereira - jurista e nome 
importante na intelectualidade de 
esquerda da época -, um dos quais, 
Quem faz as leis no Brasil?, já 

anunciava, na pergunta do título, a 
resposta que seria de se esperar de um 
autor com o seu perfil: as classes 
dominantes. Salvo um cochilo de 
minha parte, é só. Ora, num livro em 
que os títulos das “fontes principais” 
chegam a mais de seiscentos (as “fontes 
secundárias” chegando a outro tanto), 
é, a bem dizer, praticamente nada! 

Penso que hoje em dia uma ausência 
dessas seria notada como uma 
inexplicável omissão. A partir do 
processo de redemocratização do país 
no curso dos anos 80 do século que 
passou, culminando com a 
Constituição de 1988, o panorama 
jurídico do Brasil adquiriu uma 
visibilidade e uma importância inéditas. 
Nas ciências sociais, antes quase que 
inteiramente indiferentes às nossas 
instituições judiciárias, temas como o 
da “judicialização da política” 
tornaram-se frutíferos e constantes 
objetos de pesquisa. Nos últimos anos, 
provavelmente pela importância que 
adquiriram temas como cidadania e 
direitos humanos, antes ausentes do 

nosso debate político, a justiça ─ esta 
entendida como valor e como 

instituição ─ começou a atrair a 
atenção de sociólogos e cientistas 
políticos brasileiros. Recentemente, a 
Associação Brasileira de Ciência 
Política instituiu uma nova área 
temática intitulada “Política, Direito e 
Judiciário”. Uma mudança e tanto! Não 
é o caso, aqui, de explorar mais a fundo 
as razões que a explicam, mas apenas 
de assinalar que, nesse novo contexto, 
alguém que fosse atualizar o livro de 
Werneck Sodré não poderia deixar de 
incluir, entre as nossas instituições, 
referências ao Judiciário ou ao 
Ministério Público.

Hoje nossos cientistas políticos se 
debruçam sobre o que tem sido 
acertadamente chamado de “novo 
perfil” do Ministério Público, dentro do 
qual cabem pelo menos duas vertentes: 
a primeira, aquela que continua se 
ocupando da titularidade das ações 
penais. Mesmo aí, entretanto, houve 
uma notável e salutar extensão de suas 
atividades para áreas nunca (ou quase 
nunca) visitadas no passado: a dos 
chamados “crimes de colarinho 
branco”. Aqueles crimes que não estão 
ao alcance de qualquer um, pois para 
cometê-los é preciso ter nome e 

...Num universo pouco 
afeito à pesquisa de base 
empírica, como é o 
Direito, onde as questões 
costumam ser resolvidas 
na base do voluntarismo 
e do normativismo, 
convém às vezes insistir 
com o óbvio...
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posição social, muitas vezes ser até um 
“figurão”, como é o caso dos políticos. 
Estes (mas não só eles), no Brasil, 
sempre estiveram fora do alcance da lei 
quando ela pune – embora leis não 
fossem exatamente o que faltasse... 
Peguemos um caso célebre e que se 
tornou paradigmático: o do juiz 
Nicolau dos Santos Neves, ao qual a 
alcunha de “Lalau”, posta pelo público, 
foi uma forma de sanção social 
poderosa. Um juiz de alto coturno 
como ele passou a ter sua imagem 
exposta em cartazes de “Procura-se” 
Brasil afora. Já é alguma coisa, não? 
Inédita, sem dúvida. E no entanto, os 
crimes por ele cometidos contra a 
Administração Pública já estavam 
previstos no Código Penal de 1940 – 
não?...

Uma segunda vertente desse “novo 
perfil” diz respeito ao papel que o 
Promotor de Justiça vem 
desempenhando num processo que, 
sendo jurídico, é sobretudo político, 
processo muito interessante que vem 
ocorrendo nos últimos tempos, qual 
seja o do Judiciário como “instância de 
substituição” – para usar uma 
expressão utilizada pela literatura que se 
ocupa desse fenômeno. Para “provocá-
lo”, cabe ao Ministério Público levar-
lhe conflitos de dimensão social 
relevante para que ele “substitua” os 
poderes políticos, incapazes ou 
desdenhosos em relação a certos apelos 
da sociedade civil de “justiça para 
todos”, conforme a célebre expressão. 
É o fenômeno que tem sido chamado 
de “judicialização da política”, no qual 
a participação do Ministério Público – 
através do uso das “ações civis 
públicas”, por exemplo – é crucial. 

Cabe mencionar que o modus 
operandi típico do Judiciário, com sua 
pletora de ritos arcaicos e recursos 
protelatórios infinitos, segundo têm 
revelado alguns estudos, termina 
convertendo-se em obstáculo à eficácia 
de tais ações quando movidas contra as 
Administrações e seu “poder 
discricionário”. Passados todos esses 
anos da Carta Constitucional de 1988, a 
lentidão da démarche judiciária e os 
parcos resultados processuais das ações 
coletivas intentadas parecem 
comprometer o êxito do novo modelo 
constitucional, o que tem levado o 
Ministério Público a um sinuoso 

movimento de privilegiar a fase pré-
processual em suas ações, por meio, 
por exemplo, do uso de procedimentos 
administrativos como o Inquérito Civil, 
levando muitas vezes aos Termos de 
Ajustamento de Conduta para antecipar 
a solução de litígios sem ter de recorrer 
ao Judiciário. 

Há hoje em dia farta literatura sobre 
o assunto – que vou me permitir aqui 
remeter para outra ocasião. Não sem 
antes, todavia, como professor de 
Sociologia Jurídica, reivindicar que se 
adote um “olhar sociológico” para o 
trato da matéria. José Reinaldo de Lima 
Lopes, em obra que julgo de referência 
sobre o assunto, não diz outra coisa ao 
observar que os juristas reformistas 
favoráveis à conversão do Judiciário e 
do Ministério Público a essas novas 
funções, malgrado suas boas intenções, 
“pouco discutem as questões da 
'racionalidade' dos casos ou da 
'estrutura' dos conflitos”.  É, 
entretanto, necessário fazê-lo. De saída, 
considerar que “a tradição liberal 
novecentista levou a uma distinção: a 
justiça comutativa-retributiva tornou-se 
uma questão de direito e a justiça 
distributiva tornou-se política.” Ou 
seja, “o Judiciário está pouco 
aparelhado para fazer justiça 
distributiva na medida em que foi 
montado e desenhado para 
supervisionar conflitos individuais e, 
sobretudo, bilaterais, em que há um 
jogo de soma zero”. 

Num universo pouco afeito à 
pesquisa de base empírica, como é o 
Direito, onde as questões costumam ser 
resolvidas na base do voluntarismo e 
do normativismo, convém às vezes 
insistir com o óbvio. E o óbvio aqui 
significa, em vez de ficarmos 
discutindo apenas doutrinariamente se 
os direitos coletivos são direitos 
passíveis de ser realizados pela via 
judiciária, ou não, ver o que acontece 
quando essa via é tentada. Nesse 
sentido reporto, a título de exemplo, 
duas pesquisas feitas nos últimos anos 
no âmbito da Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco, geradoras de duas 
dissertações de mestrado, nas quais 
suas autoras, Ana Queiroz Santos e 
Madalena Aguiar , tratam justamente 
do problema da “judicialização” de 
conflitos relacionados a direitos desse 

tipo. Na falta de um aprofundamento 
da questão, fica o registro para os 
interessados.

É tempo de concluir, porque este 
breve artigo já vai se tornando longo. 
Volto ao início, lembrando o 
corporativismo, “normal” em qualquer 
instituição, e Montesquieu, o teórico da 
partição de poderes. “Só o poder 
controla o poder”, diz o célebre 
iluminista que a meu ver continua atual. 
Os políticos, os administradores etc. 
são corporativistas, certo – mas os 
promotores de justiça, obviamente, 
também estão submetidos à tendência 
“natural” de sê-lo... Por isso que, se 
posso me permitir dizer tal coisa depois 
de ter apoiado a desmoralização da 
PEC nº 37 – inclusive neste texto –, 
considero que a sociedade tem também 
de estar alerta em relação a um poder 
(que, aliás, tem sido justamente 
chamado de “quarto poder”) que, 
como todos eles, está submetido à 
tentação – própria aos gases – de 
expandir-se indefinidamente... Ou seja: 
é preciso também controlá-lo. É o 
famoso jogo de “checks and balances” 
das democracias modernas, também 
conhecido como jogo de “freios e 
contrapesos”. 

Controle, entretanto, não quer dizer 
podar suas competências, como queria 
a indigitada PEC nº 37. Mas, por outro 
lado, pensando na necessidade de se 
evitar que esse “novo perfil” se torne 
exorbitante, não se pode deixar de lado 
certas cautelas que é sempre bom ter 
em relação a qualquer tipo de poder. 
Quais? Como é muito mais fácil falar 
no atacado, confesso que não saberia, 
no momento, dizer, no varejo, quais 
seriam tais formas de acautelamento. 
Apenas poderia, terminando com uma 
nota propriamente anedótica, remeter-
me ao famoso “maior cajueiro do 
mundo” de Natal, no Rio Grande 
Norte. Ele já ocupou uma praça inteira 
e começa a invadir as calçadas por onde 
passam os transeuntes. Vi um dia 
desses na televisão uma curiosa 
reportagem mostrando que as 
autoridades administrativas locais estão 
se vendo na obrigação de podar os 
galhos que começam a transbordar 
além da conta... e estão podando – com 
o apoio da população!    
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processos onde figuravam viúvas, órfãos 
e interditos, pronunciava-se na maioria 
das vezes através de despachos 
sumários que poderiam ser exarados em 
carimbos: “nada a requerer”, “nada a 
opor”, “de acordo com o pedido” etc. 

De lá para cá houve sem dúvida um 
salto espetacular. Cito um autor, 
Rogério Bastos Arantes, que não é 
promotor, não é jurista, é um cientista 
social, e que em sua tese de doutorado 
em Ciência Política, publicada com o 
título de Ministério Público e Política no 
Brasil , abre seu trabalho com a seguinte 
e lisonjeira afirmação:

“A história da reconstrução 
institucional do Ministério Público 
brasileiro é uma história de sucesso. [...] 
a instituição conseguiu passar de mero 
apêndice do Poder Executivo para a 
condição de órgão independente e, 
nesse processo que alterou sua 
estrutura, funções e privilégios, o 
Ministério Público também abandonou 
seu papel de advogado dos interesses do 
Estado para arvorar-se em defensor 
público da sociedade”.

Um papel que, diga-se de passagem, 
já no começo do século passado fora 
defendido dessa vez por um jurista 
ilustre – ele próprio membro do 
Ministério Público –, Alfredo Valladão, 
que assim escreveu a propósito do papel 
a ser um dia assumido pela instituição a 
que pertencia:

“Se Montesquieu tivesse escrito hoje 
O Espírito das Leis, por certo não seria 
tríplice, mas quádrupla a divisão de 
poderes. Ao órgão que legisla, ao que 
executa, ao que julga, um outro órgão 
acrescentaria ele – o que defende a 
sociedade e a lei perante a Justiça, parta 
a ofensa donde partir, isto é, dos 
indivíduos ou dos próprios poderes do 

Estado.”
Ora, isso hoje já não é 

um pio desejo. A mudança 
que se operou no perfil do 

Ministério Público desde o 
tempo em que frequentei a 

Faculdade de Direito até os dias 
de hoje foi enorme e de tal 

envergadura que, atualmente, a 
instituição (tanto quanto o próprio 

Judiciário, aliás) é objeto do mais vivo 
interesse por parte de sociólogos, 
antropólogos e cientistas políticos – 
numa palavra, das ciências sociais 
brasileiras, até pouco tempo atrás (com 
a única exceção da instituição policial) 
indiferentes ao tema da justiça e de suas 
instituições no nosso país. Dou disso 
um exemplo bem ilustrativo.

Refiro-me a um livro aparecido em 
1960, propondo um conhecimento 
crítico da realidade brasileira e 
apontando as possibilidades de 
mudança em direção a uma sociedade 
socialista. O autor era Nelson Werneck 
Sodré, e o livro se chamava O que se 
deve ler para conhecer o Brasil. Sodré 
foi historiador, crítico literário, militar e, 
por incrível que isso pareça hoje, 
comunista! Nessa época havia 
comunistas nas Forças Armadas 
brasileiras, delas expurgados no pós-64. 
Nelson Werneck foi um dos primeiros a 
ter os direitos políticos cassados pela 
nova ordem. Percorrendo seu livro 
cinqüenta anos depois de publicado, 
chama a atenção - já que escrevo para 
um público ligado ao mundo do Direito 
- o fato de que não há praticamente 
nenhuma referência às instituições 
jurídicas do país! 

Dividido em inúmeros itens e 
subitens, não tem um só dedicado à 
Justiça, ao Direito, ao Judiciário ou coisa 
similar, mesmo se não faltam tópicos 
dedicados à economia, forças armadas, 
igreja, educação etc. Apenas num item 
dedicado às “Instituições”, onde seria 
natural esperar uma chave para as 
instituições jurídicas, há duas minguadas 
referências: um livro de subsídios para a 
história do direito pátrio, e um outro 
dedicado à Escola do Recife. Num 
outro item, dedicado à “Revolução 
Brasileira” (era realmente o ar do 
tempo...), há referências a dois livros de 
Osny Duarte Pereira - jurista e nome 
importante na intelectualidade de 
esquerda da época -, um dos quais, 
Quem faz as leis no Brasil?, já 

anunciava, na pergunta do título, a 
resposta que seria de se esperar de um 
autor com o seu perfil: as classes 
dominantes. Salvo um cochilo de 
minha parte, é só. Ora, num livro em 
que os títulos das “fontes principais” 
chegam a mais de seiscentos (as “fontes 
secundárias” chegando a outro tanto), 
é, a bem dizer, praticamente nada! 

Penso que hoje em dia uma ausência 
dessas seria notada como uma 
inexplicável omissão. A partir do 
processo de redemocratização do país 
no curso dos anos 80 do século que 
passou, culminando com a 
Constituição de 1988, o panorama 
jurídico do Brasil adquiriu uma 
visibilidade e uma importância inéditas. 
Nas ciências sociais, antes quase que 
inteiramente indiferentes às nossas 
instituições judiciárias, temas como o 
da “judicialização da política” 
tornaram-se frutíferos e constantes 
objetos de pesquisa. Nos últimos anos, 
provavelmente pela importância que 
adquiriram temas como cidadania e 
direitos humanos, antes ausentes do 

nosso debate político, a justiça ─ esta 
entendida como valor e como 

instituição ─ começou a atrair a 
atenção de sociólogos e cientistas 
políticos brasileiros. Recentemente, a 
Associação Brasileira de Ciência 
Política instituiu uma nova área 
temática intitulada “Política, Direito e 
Judiciário”. Uma mudança e tanto! Não 
é o caso, aqui, de explorar mais a fundo 
as razões que a explicam, mas apenas 
de assinalar que, nesse novo contexto, 
alguém que fosse atualizar o livro de 
Werneck Sodré não poderia deixar de 
incluir, entre as nossas instituições, 
referências ao Judiciário ou ao 
Ministério Público.

Hoje nossos cientistas políticos se 
debruçam sobre o que tem sido 
acertadamente chamado de “novo 
perfil” do Ministério Público, dentro do 
qual cabem pelo menos duas vertentes: 
a primeira, aquela que continua se 
ocupando da titularidade das ações 
penais. Mesmo aí, entretanto, houve 
uma notável e salutar extensão de suas 
atividades para áreas nunca (ou quase 
nunca) visitadas no passado: a dos 
chamados “crimes de colarinho 
branco”. Aqueles crimes que não estão 
ao alcance de qualquer um, pois para 
cometê-los é preciso ter nome e 

...Num universo pouco 
afeito à pesquisa de base 
empírica, como é o 
Direito, onde as questões 
costumam ser resolvidas 
na base do voluntarismo 
e do normativismo, 
convém às vezes insistir 
com o óbvio...
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posição social, muitas vezes ser até um 
“figurão”, como é o caso dos políticos. 
Estes (mas não só eles), no Brasil, 
sempre estiveram fora do alcance da lei 
quando ela pune – embora leis não 
fossem exatamente o que faltasse... 
Peguemos um caso célebre e que se 
tornou paradigmático: o do juiz 
Nicolau dos Santos Neves, ao qual a 
alcunha de “Lalau”, posta pelo público, 
foi uma forma de sanção social 
poderosa. Um juiz de alto coturno 
como ele passou a ter sua imagem 
exposta em cartazes de “Procura-se” 
Brasil afora. Já é alguma coisa, não? 
Inédita, sem dúvida. E no entanto, os 
crimes por ele cometidos contra a 
Administração Pública já estavam 
previstos no Código Penal de 1940 – 
não?...

Uma segunda vertente desse “novo 
perfil” diz respeito ao papel que o 
Promotor de Justiça vem 
desempenhando num processo que, 
sendo jurídico, é sobretudo político, 
processo muito interessante que vem 
ocorrendo nos últimos tempos, qual 
seja o do Judiciário como “instância de 
substituição” – para usar uma 
expressão utilizada pela literatura que se 
ocupa desse fenômeno. Para “provocá-
lo”, cabe ao Ministério Público levar-
lhe conflitos de dimensão social 
relevante para que ele “substitua” os 
poderes políticos, incapazes ou 
desdenhosos em relação a certos apelos 
da sociedade civil de “justiça para 
todos”, conforme a célebre expressão. 
É o fenômeno que tem sido chamado 
de “judicialização da política”, no qual 
a participação do Ministério Público – 
através do uso das “ações civis 
públicas”, por exemplo – é crucial. 

Cabe mencionar que o modus 
operandi típico do Judiciário, com sua 
pletora de ritos arcaicos e recursos 
protelatórios infinitos, segundo têm 
revelado alguns estudos, termina 
convertendo-se em obstáculo à eficácia 
de tais ações quando movidas contra as 
Administrações e seu “poder 
discricionário”. Passados todos esses 
anos da Carta Constitucional de 1988, a 
lentidão da démarche judiciária e os 
parcos resultados processuais das ações 
coletivas intentadas parecem 
comprometer o êxito do novo modelo 
constitucional, o que tem levado o 
Ministério Público a um sinuoso 

movimento de privilegiar a fase pré-
processual em suas ações, por meio, 
por exemplo, do uso de procedimentos 
administrativos como o Inquérito Civil, 
levando muitas vezes aos Termos de 
Ajustamento de Conduta para antecipar 
a solução de litígios sem ter de recorrer 
ao Judiciário. 

Há hoje em dia farta literatura sobre 
o assunto – que vou me permitir aqui 
remeter para outra ocasião. Não sem 
antes, todavia, como professor de 
Sociologia Jurídica, reivindicar que se 
adote um “olhar sociológico” para o 
trato da matéria. José Reinaldo de Lima 
Lopes, em obra que julgo de referência 
sobre o assunto, não diz outra coisa ao 
observar que os juristas reformistas 
favoráveis à conversão do Judiciário e 
do Ministério Público a essas novas 
funções, malgrado suas boas intenções, 
“pouco discutem as questões da 
'racionalidade' dos casos ou da 
'estrutura' dos conflitos”.  É, 
entretanto, necessário fazê-lo. De saída, 
considerar que “a tradição liberal 
novecentista levou a uma distinção: a 
justiça comutativa-retributiva tornou-se 
uma questão de direito e a justiça 
distributiva tornou-se política.” Ou 
seja, “o Judiciário está pouco 
aparelhado para fazer justiça 
distributiva na medida em que foi 
montado e desenhado para 
supervisionar conflitos individuais e, 
sobretudo, bilaterais, em que há um 
jogo de soma zero”. 

Num universo pouco afeito à 
pesquisa de base empírica, como é o 
Direito, onde as questões costumam ser 
resolvidas na base do voluntarismo e 
do normativismo, convém às vezes 
insistir com o óbvio. E o óbvio aqui 
significa, em vez de ficarmos 
discutindo apenas doutrinariamente se 
os direitos coletivos são direitos 
passíveis de ser realizados pela via 
judiciária, ou não, ver o que acontece 
quando essa via é tentada. Nesse 
sentido reporto, a título de exemplo, 
duas pesquisas feitas nos últimos anos 
no âmbito da Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco, geradoras de duas 
dissertações de mestrado, nas quais 
suas autoras, Ana Queiroz Santos e 
Madalena Aguiar , tratam justamente 
do problema da “judicialização” de 
conflitos relacionados a direitos desse 

tipo. Na falta de um aprofundamento 
da questão, fica o registro para os 
interessados.

É tempo de concluir, porque este 
breve artigo já vai se tornando longo. 
Volto ao início, lembrando o 
corporativismo, “normal” em qualquer 
instituição, e Montesquieu, o teórico da 
partição de poderes. “Só o poder 
controla o poder”, diz o célebre 
iluminista que a meu ver continua atual. 
Os políticos, os administradores etc. 
são corporativistas, certo – mas os 
promotores de justiça, obviamente, 
também estão submetidos à tendência 
“natural” de sê-lo... Por isso que, se 
posso me permitir dizer tal coisa depois 
de ter apoiado a desmoralização da 
PEC nº 37 – inclusive neste texto –, 
considero que a sociedade tem também 
de estar alerta em relação a um poder 
(que, aliás, tem sido justamente 
chamado de “quarto poder”) que, 
como todos eles, está submetido à 
tentação – própria aos gases – de 
expandir-se indefinidamente... Ou seja: 
é preciso também controlá-lo. É o 
famoso jogo de “checks and balances” 
das democracias modernas, também 
conhecido como jogo de “freios e 
contrapesos”. 

Controle, entretanto, não quer dizer 
podar suas competências, como queria 
a indigitada PEC nº 37. Mas, por outro 
lado, pensando na necessidade de se 
evitar que esse “novo perfil” se torne 
exorbitante, não se pode deixar de lado 
certas cautelas que é sempre bom ter 
em relação a qualquer tipo de poder. 
Quais? Como é muito mais fácil falar 
no atacado, confesso que não saberia, 
no momento, dizer, no varejo, quais 
seriam tais formas de acautelamento. 
Apenas poderia, terminando com uma 
nota propriamente anedótica, remeter-
me ao famoso “maior cajueiro do 
mundo” de Natal, no Rio Grande 
Norte. Ele já ocupou uma praça inteira 
e começa a invadir as calçadas por onde 
passam os transeuntes. Vi um dia 
desses na televisão uma curiosa 
reportagem mostrando que as 
autoridades administrativas locais estão 
se vendo na obrigação de podar os 
galhos que começam a transbordar 
além da conta... e estão podando – com 
o apoio da população!    
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Totalmente produzido por alunos de 
Jornalismo, o Caderno Comunicação e Corrupção 
é resultado de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Pernambuco e Controladoria-Geral da 
União no estado (CGU/PE), com o intuito de 
alertar a população sobre a questão da corrupção. 
Dividido em seis capítulos principais, que vão 
desde as raízes e razões da corrupção até suas 
consequências sociais, o projeto foi além, 
mostrando que corrupção não é – ao contrário do 
que geralmente se pensa – um problema isolado 
da política. A corrupção está presente em práticas 
cotidianas do próprio cidadão, que, amparado por 
um discurso viciado da mídia, muitas vezes se 
sente isento da responsabilidade.

“A gente tentou sair um pouco da factualidade e 
mostrar aquilo que a grande imprensa não cobre” 
contou a jornalista e professora Wilma Morais, 
coordenadora do projeto., que já havia trabalhado 
com a CGU em outras atividades, entre elas um 
jornal temático também sobre corrupção, 
chamado “Outrossim”. “Eles insistiram no tema, 
mas dessa vez pediram algo ainda mais 
abrangente, envolvendo outros meios além do 
impresso”, explica Morais, que dividiu a orientação 
com as professoras Paula Reis, responsável pela 
parte de entrevistas, e Yvana Fechine, que orientou 
a produção de vídeos. A publicação inclui um 
DVD com uma série de reportagens e 
depoimentos no formato telejornalístico.

Segundo o coordenador do Núcleo de Ações de 
Prevenção a Corrupção da CGU, Abelardo Lopes, 
idealizador do projeto, o objetivo da CGU 
também é despertar e fortalecer, no ambiente 
universitário, o interesse sobre a prevenção e 
combate à corrupção. Desta forma, o órgão 
forneceu subsídios não apenas financeiros, mas 

Estudantes de Jornalismo 
lançam olhar aprofundado 
sobre a corrupção
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também de conteúdos, com debates e 
palestras, para que os alunos tivessem 
condições de ampliar a discussão sobre 
esse tema aparentemente desgastado, 
mas que ainda tem muito para ser 
debatido.   

“A CGU é um órgão de fiscalização 
institucional, mas é preciso que haja 
também um controle social, que deve 
ser feito por toda sociedade” explica 
Lopes. Para a estudante Mirella Izídio, 
uma das autoras do livro, o Caderno 
Comunicação e Corrupção é um 
convite ao desenvolvimento de novas 
ações. “É possível fomentar a reflexão 
e a consciência da corrupção em vários 
níveis, como em atos que são 
praticados por cada um de nós, mesmo 
que inconsciente ou inocentemente”.

O capítulo “Cotidiano e Corrupção” 
do caderno aborda justamente o limite 
que existe entre o famigerado “jeitinho 
brasileiro” e o crime de corrupção. Seja 
oferecendo um “refrigerante” para o 
guarda de trânsito não multar, fugindo 
da receita federal ou furando filas no 
banco, o brasileiro tem a cultura de 
subverter as normas a seu favor.  Esse, 
segundo a jornalista recém-formada 
Camila Pimentel, que também 
participou da produção, é um dos 
principais obstáculos para o combate à 
corrupção em geral. “Temos hábitos 
tão enraizados na cultura brasileira que 
nem percebemos que são atos 
corruptos, e, portanto, ninguém se 
prontifica a julgar a si mesmo como 
tal”, comenta.

Mas, como diz o ditado popular, 
“costume de casa vai à praça”, e é 
quando essas práticas do cotidiano 
chegam ao poder público que se 
percebe a verdadeira proporção que a 
corrupção pode tomar. Nesse sentido, 
o quinto capítulo do livro é focado nas 

consequências mais visíveis da 
corrupção, que atingem diretamente a 
qualidade de vida do cidadão. “O 
projeto me deu uma noção melhor de 
como o desvio de recursos prejudica a 
educação e saúde, e de como isso afeta 
justamente a população que mais 
depende do Governo para ter acesso a 
esses direitos” conta Cecília Santana, 
também autora do livro.

A publicação reuniu reportagens, 
entrevistas, crônicas, ensaios e 
fotografias, tudo produzido por alunos 
do último ano de jornalismo, além de 
contribuições de estudiosos e 
representantes da sociedade, como o 
Promotor de Justiça e Diretor de 
Comunicação da AMPPE, Geraldo 
Margela Correia, que escreveu o artigo 
“Ou o Brasil mata a corrupção, ou a 
corrupção acaba com o Brasil” para a 
seção sobre combate e controle. O 
capítulo aborda a importância dos 
órgãos de fiscalização como a CGU e 
o Ministério Público no combate aos 
atos de improbidade, especialmente na 
parte de gestão pública. 

Combate e controle

O Ministério Público e a 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
também já uniram forças na luta 
contra a corrupção.  Em 2012, a 
campanha “O que você tem a ver com 
a corrupção?” integrou ações das duas 
instituições em um trabalho de 
conscientização e mobilização social, 
voltado principalmente para a 
juventude. Na ocasião, o Promotor de 
Justiça Maviel de Souza, coordenador 
do Caop de Patrimônio Público, 
também trabalhou com o coordenador 
Núcleo de Ações de Prevenção a 
Corrupção da CGU, Abelardo Lopes.

O Livro

Cap. 1 – O Estatuto da Corrupção
O que o Direito, as Ciências Política e Social e a Filosofia têm a ver com a corrupção?
Cap. 2 – Razões da Corrupção
De onde veio a história de que o brasileiro é corrupto “por natureza”?
Cap. 3 – Cotidiano e Corrupção
Quem gosta de levar vantagem levanta a mão! Quem não levantou, provavelmente 
mentiu...
Cap. 4 – Gestão e Corrupção
A corrupção está em todos os lugares (...) No entanto, seja pelo volume de dinheiro 
envolvido, pelos danos à sociedade em geral ou mesmo pelo apelo da mídia, é na 
política e nas instituições encarregadas da administração que ela se mostra 
pesadamente mais significativa...
Cap. 5 – Consequências da Corrupção
Jornais, revistas, telejornais e portais da web exploram diariamente notícias relacionas 
à corrupção...
Cap. 6 – Combate e Controle da Corrupção
Corrupção tem controle? Tem punição? Quem fiscaliza?

 “A mídia aborda pouco esse viés do 
assunto, sempre focando no factual e na 
corrupção mais "visível", que é o que acontece 
no Governo e é mostrado pela imprensa.” 

Cecília Santana

“Fizemos uma enquete nas ruas do centro 
do Recife e, de forma geral, as respostas 
denunciam que quando se toca no assunto da 
corrupção estamos falando de “coisas lá de 
Brasília”, distante e sem desdobramentos 
diretos no cotidiano”. 

Mirella Izídio

“Acho que a academia é um dos lugares 
cruciais para discussões de temas como este. 
Além do produto em forma de livros, o que se 
conseguiu durantes a disciplina foi um 
amadurecimento do grupo, que desenvolveu um 
olhar mais crítico”.

Chico Ludermir

“Levar esse debate a mais espaços 
acadêmicos pode contribuir para formar novas 
visões sobre o combate à corrupção em pessoas 
que talvez não estivessem realmente refletindo 
sobre o assunto”.

Camila Pimentel
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Totalmente produzido por alunos de 
Jornalismo, o Caderno Comunicação e Corrupção 
é resultado de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Pernambuco e Controladoria-Geral da 
União no estado (CGU/PE), com o intuito de 
alertar a população sobre a questão da corrupção. 
Dividido em seis capítulos principais, que vão 
desde as raízes e razões da corrupção até suas 
consequências sociais, o projeto foi além, 
mostrando que corrupção não é – ao contrário do 
que geralmente se pensa – um problema isolado 
da política. A corrupção está presente em práticas 
cotidianas do próprio cidadão, que, amparado por 
um discurso viciado da mídia, muitas vezes se 
sente isento da responsabilidade.

“A gente tentou sair um pouco da factualidade e 
mostrar aquilo que a grande imprensa não cobre” 
contou a jornalista e professora Wilma Morais, 
coordenadora do projeto., que já havia trabalhado 
com a CGU em outras atividades, entre elas um 
jornal temático também sobre corrupção, 
chamado “Outrossim”. “Eles insistiram no tema, 
mas dessa vez pediram algo ainda mais 
abrangente, envolvendo outros meios além do 
impresso”, explica Morais, que dividiu a orientação 
com as professoras Paula Reis, responsável pela 
parte de entrevistas, e Yvana Fechine, que orientou 
a produção de vídeos. A publicação inclui um 
DVD com uma série de reportagens e 
depoimentos no formato telejornalístico.

Segundo o coordenador do Núcleo de Ações de 
Prevenção a Corrupção da CGU, Abelardo Lopes, 
idealizador do projeto, o objetivo da CGU 
também é despertar e fortalecer, no ambiente 
universitário, o interesse sobre a prevenção e 
combate à corrupção. Desta forma, o órgão 
forneceu subsídios não apenas financeiros, mas 

Estudantes de Jornalismo 
lançam olhar aprofundado 
sobre a corrupção
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também de conteúdos, com debates e 
palestras, para que os alunos tivessem 
condições de ampliar a discussão sobre 
esse tema aparentemente desgastado, 
mas que ainda tem muito para ser 
debatido.   

“A CGU é um órgão de fiscalização 
institucional, mas é preciso que haja 
também um controle social, que deve 
ser feito por toda sociedade” explica 
Lopes. Para a estudante Mirella Izídio, 
uma das autoras do livro, o Caderno 
Comunicação e Corrupção é um 
convite ao desenvolvimento de novas 
ações. “É possível fomentar a reflexão 
e a consciência da corrupção em vários 
níveis, como em atos que são 
praticados por cada um de nós, mesmo 
que inconsciente ou inocentemente”.

O capítulo “Cotidiano e Corrupção” 
do caderno aborda justamente o limite 
que existe entre o famigerado “jeitinho 
brasileiro” e o crime de corrupção. Seja 
oferecendo um “refrigerante” para o 
guarda de trânsito não multar, fugindo 
da receita federal ou furando filas no 
banco, o brasileiro tem a cultura de 
subverter as normas a seu favor.  Esse, 
segundo a jornalista recém-formada 
Camila Pimentel, que também 
participou da produção, é um dos 
principais obstáculos para o combate à 
corrupção em geral. “Temos hábitos 
tão enraizados na cultura brasileira que 
nem percebemos que são atos 
corruptos, e, portanto, ninguém se 
prontifica a julgar a si mesmo como 
tal”, comenta.

Mas, como diz o ditado popular, 
“costume de casa vai à praça”, e é 
quando essas práticas do cotidiano 
chegam ao poder público que se 
percebe a verdadeira proporção que a 
corrupção pode tomar. Nesse sentido, 
o quinto capítulo do livro é focado nas 

consequências mais visíveis da 
corrupção, que atingem diretamente a 
qualidade de vida do cidadão. “O 
projeto me deu uma noção melhor de 
como o desvio de recursos prejudica a 
educação e saúde, e de como isso afeta 
justamente a população que mais 
depende do Governo para ter acesso a 
esses direitos” conta Cecília Santana, 
também autora do livro.

A publicação reuniu reportagens, 
entrevistas, crônicas, ensaios e 
fotografias, tudo produzido por alunos 
do último ano de jornalismo, além de 
contribuições de estudiosos e 
representantes da sociedade, como o 
Promotor de Justiça e Diretor de 
Comunicação da AMPPE, Geraldo 
Margela Correia, que escreveu o artigo 
“Ou o Brasil mata a corrupção, ou a 
corrupção acaba com o Brasil” para a 
seção sobre combate e controle. O 
capítulo aborda a importância dos 
órgãos de fiscalização como a CGU e 
o Ministério Público no combate aos 
atos de improbidade, especialmente na 
parte de gestão pública. 

Combate e controle

O Ministério Público e a 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
também já uniram forças na luta 
contra a corrupção.  Em 2012, a 
campanha “O que você tem a ver com 
a corrupção?” integrou ações das duas 
instituições em um trabalho de 
conscientização e mobilização social, 
voltado principalmente para a 
juventude. Na ocasião, o Promotor de 
Justiça Maviel de Souza, coordenador 
do Caop de Patrimônio Público, 
também trabalhou com o coordenador 
Núcleo de Ações de Prevenção a 
Corrupção da CGU, Abelardo Lopes.

O Livro

Cap. 1 – O Estatuto da Corrupção
O que o Direito, as Ciências Política e Social e a Filosofia têm a ver com a corrupção?
Cap. 2 – Razões da Corrupção
De onde veio a história de que o brasileiro é corrupto “por natureza”?
Cap. 3 – Cotidiano e Corrupção
Quem gosta de levar vantagem levanta a mão! Quem não levantou, provavelmente 
mentiu...
Cap. 4 – Gestão e Corrupção
A corrupção está em todos os lugares (...) No entanto, seja pelo volume de dinheiro 
envolvido, pelos danos à sociedade em geral ou mesmo pelo apelo da mídia, é na 
política e nas instituições encarregadas da administração que ela se mostra 
pesadamente mais significativa...
Cap. 5 – Consequências da Corrupção
Jornais, revistas, telejornais e portais da web exploram diariamente notícias relacionas 
à corrupção...
Cap. 6 – Combate e Controle da Corrupção
Corrupção tem controle? Tem punição? Quem fiscaliza?

 “A mídia aborda pouco esse viés do 
assunto, sempre focando no factual e na 
corrupção mais "visível", que é o que acontece 
no Governo e é mostrado pela imprensa.” 

Cecília Santana

“Fizemos uma enquete nas ruas do centro 
do Recife e, de forma geral, as respostas 
denunciam que quando se toca no assunto da 
corrupção estamos falando de “coisas lá de 
Brasília”, distante e sem desdobramentos 
diretos no cotidiano”. 

Mirella Izídio

“Acho que a academia é um dos lugares 
cruciais para discussões de temas como este. 
Além do produto em forma de livros, o que se 
conseguiu durantes a disciplina foi um 
amadurecimento do grupo, que desenvolveu um 
olhar mais crítico”.

Chico Ludermir

“Levar esse debate a mais espaços 
acadêmicos pode contribuir para formar novas 
visões sobre o combate à corrupção em pessoas 
que talvez não estivessem realmente refletindo 
sobre o assunto”.

Camila Pimentel
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Já em registros históricos muito 
antigos encontramos testemunhos da 
corrupção humana.  O grande Papiro 
Harris, com  41 metros, escrito  durante 
o reinado do faraó Ramsés IV (1151-
1145 a.C.), da XX dinastia, fala de uma 
corrupção endêmica no Egito da época. 
Há testemunhos de corrupção em 
muitos outros papiros do tempo dos 
faraós.  Data do reinado de Ramsés V 
(1145-1141 a.C.) um papiro, propriedade 
do Museu de Turim, que fala de roubos, 
greves... com consequências calamitosas  
para a fome da população mais pobre.

 O mesmo papiro de Turim registra 
também o processo contra um 
sacerdote corrupto do Templo de 
Khnum. As acusações consistiam no 
seguinte: abuso de autoridade, 
depoimento falso em ato público, 
tráfico de bezerros sagrados, tráfico de 
objetos sagrados em geral, peculato, 
exagero de maus tratos à filha de uma 
operária, atos libidinosos, aborto 
provocado, homossexualismo.  
Interessante é a menção de que a 
condenação para o sacerdote corrupto 
somente ocorreu vários anos depois da 
prática criminosa. Já naquelas épocas, ao 
que parece, a justiça era lenta! 

Quem conhece um pouco da história 
antiga sabe que, durante séculos, o 

Oriente Médio foi dominado pelo 
próspero Império Babilônico (ca. 2000-
539 a.C.). O Judaísmo emergiu deste 
Império, e diversos relatos bíblicos têm 
as suas raízes nos mitos babilônicos, 
que, até hoje, repercutem em prédicas 
religiosas. 

A arqueologia revelou importantes 
documentos sobre a vida social, política 
e religiosa destes tempos antigos. Por 
exemplo, conhecemos hoje os códigos 
pré-hamurábicos e o Código de 
Hamurábi, que regulavam a sociedade 
da época. Há nestes códigos 
abundantes leis anticorrupção. Mas, 
com os séculos de poder absoluto e 
riquezas luxuosas, imperadores e 
funcionários públicos da Babilônia se 
enlamearam cada vez mais na 
corrupção. Muitos historiadores não 
têm dúvidas de que o Imperador Persa, 
Ciro, em 539 a.C., extinguiu, sem muito 
derramamento de sangue, o poderoso 
Império Babilônico, com a colaboração 
do povo, cansado com tanta corrupção. 
O povo, maltratado e oprimido, preferiu 
um mandante estrangeiro aos políticos 
conterrâneos corruptos.

 O Imperador Ciro (558-528 a.C.), 
para minimizar a corrupção, criou uma 
rede de espiões, espalhados por seu 
vasto Império. Estes espiões eram 
considerados “os olhos e os ouvidos do 
Rei”. Claro, nem sempre Ciro teve 
sucesso  em seus objetivos. 

No mundo grego, que nestas épocas 
(séc. VI a.C.) começa a se destacar 
historicamente como cultura racional e 
artística, se institucionaliza uma política 
democrática participativa. Com uma tal 
política, se  poderia esperar que os 
homens não se corrompessem tanto. 
Mas a literatura histórica e filosófica, até 
hoje prestigiada como a raiz clássica do 
pensamento e da política ocidentais, nos 
indica a dificuldade de conservar o 

homem orientado para o bem.  O 
filósofo Platão acusa os filósofos 
sofistas como corruptores da 
linguagem. São eles que assessoram os 
políticos, ensinando-lhes uma 
linguagem falaciosa, com meias 
verdades, unicamente com a finalidade 
demagógica de convencerem o povo, e 
conquistarem o poder. Neste treino 
retórico os sofistas, segundo Platão, se 
corrompiam com a venda de seus 
métodos e deturpações da verdade. Ao 
mesmo tempo, a verdade pura era 
temida, e o maior amante da verdade e 
da sabedoria, Sócrates, foi acusado de 
corromper a juventude. Mas o que 
queria Sócrates? Que as mentes se 
abrissem, se tornassem críticas e apenas 
aceitassem a verdade. Para o ambiente 
corrupto, no entanto, um tal discurso 
merecia a morte. 

Em sua utopia republicana, Platão 
(428-348 a.C.) acredita que a justiça e a 
honestidade apenas acontecerão na 
política quando os governantes forem 
amantes da sabedoria (filósofos), ou os 
amantes da sabedoria assumirem o 
governo. Posteriormente, em seu livro  
sobre “As Leis”, Platão já não confiava 
mais na incorruptibilidade de um 
governante sábio, e colocou como 
referência suprema para a honestidade 
dos políticos a submissão às leis, como 
norma absoluta. Ninguém estava acima 
das leis.

Mas foi Aristóteles (384-322 A.C.) o 
primeiro filósofo que nos legou um 
livro, que trata especificamente da 
corrupção. Este livro sobre “A Geração 
e a Corrupção”, contudo, aborda este 
tema mais como questão biológica do 
que como problema ético. Para 
Aristóteles, todos os seres naturais 
possuem uma substância (uma 
essência?) e uma finalidade. Quando a 
substância de algum ser, ou sua 
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finalidade, se modifica, este ser se 
corrompe, degenera, se perverte. Neste 
sentido, o ser vivo, quando morre, se 
corrompe. Também há corrupção 
quando um ser não cumpre sua 
finalidade, ou a deturpa. Por exemplo, a 
gralha, nas fábulas de Esopo, quer ser 
pavão. Isto é corrupção. 

Embora Aristóteles nos deixasse três 
livros sobre ética, que, até hoje, são 
parâmetros para uma vida ética de 
excelência, e tivesse sido o tutor do 
futuro Imperador Alexandre Magno 
(356-323 a.C.), ele não conseguiu evitar 
que seu aluno, embora Grande, também 
se tornasse exímio exemplo de 
corruptor político. Alexandre Magno, 
em suas guerras, preferia corromper os 
políticos a entrar em combates 
sangrentos. E dizia: “diante de um 
burro carregado de ouro, nenhum muro 
de cidade resiste”. O que significa 
comprar os políticos que governavam as 
cidades!

A preocupação dos filósofos 
estoicos, posteriormente, é 
fundamentalmente ética, mas enraízam 
suas doutrinas nas tradições filosóficas 
anteriores. Sua visão dualística do 
mundo e do homem é considerada 
platônica. Contudo não é só em Platão 
que se enraízam seus princípios. Em 
analogia à doutrina  da corrupção 
biológica e vitalista de Aristóteles, para 
os estoicos o ser humano se corrompe 
quando deixa de agir racionalmente, de 
acordo com as leis da natureza. Pois  o 
homem, por essência, é um ser racional, 
que participa da razão (logos) universal. 

Neste logos se encontram 
as leis para a vida ética do 
homem. Pois a finalidade 
da vida humana é orientar-
se de acordo com estas leis, 
implícitas em sua natureza, 
que são justas, honestas, válidas 
para todos os homens. Quem não 
as observar, se corrompe. Contudo,  
estas leis, nem sempre, são objetivas,  o 
homem deve descobri-las inscritas em 
sua consciência e no mundo cósmico 
da natureza. Esta descoberta acontece 
pela educação, pelo exercício racional, 
ascético e ético, pela abstenção e 
domínio das paixões.

 Neste horizonte filosófico estoico, a 
corrupção acontece por ignorância, por 
falta de virtude, por causa de paixões 
indignas e descontroladas do ser 
humano, por desrespeito à voz da 
própria consciência. Desta forma, os 
filósofos estoicos, entre eles 
especialmente  Marco Túlio Cícero 
(106-43 a.C.), Lúcio Aneu Sêneca (4 
a.C.-65 d.C.)  e Epiteto (55-135 d.C), 
repudiam, veementemente, a corrupção 
ético-política no Império Romano. Mas 
a filosofia estoica, embora tivesse ampla 
aceitação e, de certa forma, tenha 
elementos comuns com a ética cristã, 
não conseguiu impedir a progressiva 
corrupção no Governo do Império 
Romano. Que, segundo abalizados 
historiadores, se chafurdou em tamanha 
corrupção, a ponto de, finalmente, 
sucumbir sem energias diante dos 
invasores bárbaros. 

Após estas considerações filosóficas 
clássicas sobre a corrupção, o tema se 
tornou corriqueiro nos escritos da 
maioria dos filósofos ocidentais. As 
reflexões sobre as corrupções naturais 
no mundo físico permaneceram 

preocupação dos biólogos e cientistas 
em geral. Mas, nesta minha  

reflexão, interessa propriamente 
só a corrupção em sentido 

ético. 
  Quanto ao problema 

ético, todos os filósofos 
estão de acordo que, para 
se poder falar em 
corrupção, é necessário 
antes possuir uma 

filosofia, com uma clara antropologia e 
definição  do ser humano,  os seus 
valores, o sentido e a finalidade de sua 
vida; com uma definição do que se 
entende por cultura, por civilização, por 
sistema político, leis, democracia, etc... 
Após isto, fica claro que Corrupção 
significa perverter a finalidade de 
qualquer instituição humana 
conveniada para o bem viver da 
sociedade , desvio de valores e alteração 
de pactos.

 Neste momento, alguns filósofos 
também falam de uma “boa 
corrupção”, que seria necessária 
quando leis se tornam injustas, sistemas 
políticos se tornam opressivos, e 
modos de vida precisam ser 
substituídos, até por revoluções. 
Contudo, em nosso tempo, 
vulgarmente, o conceito “corrupção” é 
um conceito negativo. Mas não  um 
conceito muito claro e distinto. Pois, 
para nós o leque de “corrupções 
criminosas” é bem mais amplo do que 
em tempos históricos passados. No 
nível político, os cidadãos de hoje 
sentem a necessidade de  mecanismos 
anticorrupção muito mais efetivos e 
regulamentados. Principalmente  
aqueles cidadãos que já não se 
encontram no nível de uma consciência 
política ingênua. 

É certo, em todas as suas atividades 
existenciais, o ser humano tem a 
capacidade de agir de forma adequada 
ou corrupta. O historiador tem 
capacidade de corromper os dados 
históricos; o sociólogo, falsificar as 
estatísticas; o filósofo, corromper a 

...Para Aristóteles, todos os 
seres naturais possuem uma 
substância (uma essência?) e 
uma finalidade. Quando a 
substância de algum ser, ou sua 
finalidade, se modifica, este ser 
se corrompe, degenera, se 
perverte. Neste sentido, o ser 
vivo, quando morre, se 
corrompe...

...a filosofia estoica, embora 
tivesse ampla aceitação e, de 
certa forma, tenha elementos 
comuns com a ética cristã, não 
conseguiu impedir a progressiva 
corrupção no Governo do 
Império Romano. Que, segundo 
abalizados historiadores, se 
chafurdou em tamanha 
corrupção, a ponto de, 
finalmente, sucumbir sem 
energias diante dos invasores 
bárbaros...
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Já em registros históricos muito 
antigos encontramos testemunhos da 
corrupção humana.  O grande Papiro 
Harris, com  41 metros, escrito  durante 
o reinado do faraó Ramsés IV (1151-
1145 a.C.), da XX dinastia, fala de uma 
corrupção endêmica no Egito da época. 
Há testemunhos de corrupção em 
muitos outros papiros do tempo dos 
faraós.  Data do reinado de Ramsés V 
(1145-1141 a.C.) um papiro, propriedade 
do Museu de Turim, que fala de roubos, 
greves... com consequências calamitosas  
para a fome da população mais pobre.

 O mesmo papiro de Turim registra 
também o processo contra um 
sacerdote corrupto do Templo de 
Khnum. As acusações consistiam no 
seguinte: abuso de autoridade, 
depoimento falso em ato público, 
tráfico de bezerros sagrados, tráfico de 
objetos sagrados em geral, peculato, 
exagero de maus tratos à filha de uma 
operária, atos libidinosos, aborto 
provocado, homossexualismo.  
Interessante é a menção de que a 
condenação para o sacerdote corrupto 
somente ocorreu vários anos depois da 
prática criminosa. Já naquelas épocas, ao 
que parece, a justiça era lenta! 

Quem conhece um pouco da história 
antiga sabe que, durante séculos, o 

Oriente Médio foi dominado pelo 
próspero Império Babilônico (ca. 2000-
539 a.C.). O Judaísmo emergiu deste 
Império, e diversos relatos bíblicos têm 
as suas raízes nos mitos babilônicos, 
que, até hoje, repercutem em prédicas 
religiosas. 

A arqueologia revelou importantes 
documentos sobre a vida social, política 
e religiosa destes tempos antigos. Por 
exemplo, conhecemos hoje os códigos 
pré-hamurábicos e o Código de 
Hamurábi, que regulavam a sociedade 
da época. Há nestes códigos 
abundantes leis anticorrupção. Mas, 
com os séculos de poder absoluto e 
riquezas luxuosas, imperadores e 
funcionários públicos da Babilônia se 
enlamearam cada vez mais na 
corrupção. Muitos historiadores não 
têm dúvidas de que o Imperador Persa, 
Ciro, em 539 a.C., extinguiu, sem muito 
derramamento de sangue, o poderoso 
Império Babilônico, com a colaboração 
do povo, cansado com tanta corrupção. 
O povo, maltratado e oprimido, preferiu 
um mandante estrangeiro aos políticos 
conterrâneos corruptos.

 O Imperador Ciro (558-528 a.C.), 
para minimizar a corrupção, criou uma 
rede de espiões, espalhados por seu 
vasto Império. Estes espiões eram 
considerados “os olhos e os ouvidos do 
Rei”. Claro, nem sempre Ciro teve 
sucesso  em seus objetivos. 

No mundo grego, que nestas épocas 
(séc. VI a.C.) começa a se destacar 
historicamente como cultura racional e 
artística, se institucionaliza uma política 
democrática participativa. Com uma tal 
política, se  poderia esperar que os 
homens não se corrompessem tanto. 
Mas a literatura histórica e filosófica, até 
hoje prestigiada como a raiz clássica do 
pensamento e da política ocidentais, nos 
indica a dificuldade de conservar o 

homem orientado para o bem.  O 
filósofo Platão acusa os filósofos 
sofistas como corruptores da 
linguagem. São eles que assessoram os 
políticos, ensinando-lhes uma 
linguagem falaciosa, com meias 
verdades, unicamente com a finalidade 
demagógica de convencerem o povo, e 
conquistarem o poder. Neste treino 
retórico os sofistas, segundo Platão, se 
corrompiam com a venda de seus 
métodos e deturpações da verdade. Ao 
mesmo tempo, a verdade pura era 
temida, e o maior amante da verdade e 
da sabedoria, Sócrates, foi acusado de 
corromper a juventude. Mas o que 
queria Sócrates? Que as mentes se 
abrissem, se tornassem críticas e apenas 
aceitassem a verdade. Para o ambiente 
corrupto, no entanto, um tal discurso 
merecia a morte. 

Em sua utopia republicana, Platão 
(428-348 a.C.) acredita que a justiça e a 
honestidade apenas acontecerão na 
política quando os governantes forem 
amantes da sabedoria (filósofos), ou os 
amantes da sabedoria assumirem o 
governo. Posteriormente, em seu livro  
sobre “As Leis”, Platão já não confiava 
mais na incorruptibilidade de um 
governante sábio, e colocou como 
referência suprema para a honestidade 
dos políticos a submissão às leis, como 
norma absoluta. Ninguém estava acima 
das leis.

Mas foi Aristóteles (384-322 A.C.) o 
primeiro filósofo que nos legou um 
livro, que trata especificamente da 
corrupção. Este livro sobre “A Geração 
e a Corrupção”, contudo, aborda este 
tema mais como questão biológica do 
que como problema ético. Para 
Aristóteles, todos os seres naturais 
possuem uma substância (uma 
essência?) e uma finalidade. Quando a 
substância de algum ser, ou sua 
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finalidade, se modifica, este ser se 
corrompe, degenera, se perverte. Neste 
sentido, o ser vivo, quando morre, se 
corrompe. Também há corrupção 
quando um ser não cumpre sua 
finalidade, ou a deturpa. Por exemplo, a 
gralha, nas fábulas de Esopo, quer ser 
pavão. Isto é corrupção. 

Embora Aristóteles nos deixasse três 
livros sobre ética, que, até hoje, são 
parâmetros para uma vida ética de 
excelência, e tivesse sido o tutor do 
futuro Imperador Alexandre Magno 
(356-323 a.C.), ele não conseguiu evitar 
que seu aluno, embora Grande, também 
se tornasse exímio exemplo de 
corruptor político. Alexandre Magno, 
em suas guerras, preferia corromper os 
políticos a entrar em combates 
sangrentos. E dizia: “diante de um 
burro carregado de ouro, nenhum muro 
de cidade resiste”. O que significa 
comprar os políticos que governavam as 
cidades!

A preocupação dos filósofos 
estoicos, posteriormente, é 
fundamentalmente ética, mas enraízam 
suas doutrinas nas tradições filosóficas 
anteriores. Sua visão dualística do 
mundo e do homem é considerada 
platônica. Contudo não é só em Platão 
que se enraízam seus princípios. Em 
analogia à doutrina  da corrupção 
biológica e vitalista de Aristóteles, para 
os estoicos o ser humano se corrompe 
quando deixa de agir racionalmente, de 
acordo com as leis da natureza. Pois  o 
homem, por essência, é um ser racional, 
que participa da razão (logos) universal. 

Neste logos se encontram 
as leis para a vida ética do 
homem. Pois a finalidade 
da vida humana é orientar-
se de acordo com estas leis, 
implícitas em sua natureza, 
que são justas, honestas, válidas 
para todos os homens. Quem não 
as observar, se corrompe. Contudo,  
estas leis, nem sempre, são objetivas,  o 
homem deve descobri-las inscritas em 
sua consciência e no mundo cósmico 
da natureza. Esta descoberta acontece 
pela educação, pelo exercício racional, 
ascético e ético, pela abstenção e 
domínio das paixões.

 Neste horizonte filosófico estoico, a 
corrupção acontece por ignorância, por 
falta de virtude, por causa de paixões 
indignas e descontroladas do ser 
humano, por desrespeito à voz da 
própria consciência. Desta forma, os 
filósofos estoicos, entre eles 
especialmente  Marco Túlio Cícero 
(106-43 a.C.), Lúcio Aneu Sêneca (4 
a.C.-65 d.C.)  e Epiteto (55-135 d.C), 
repudiam, veementemente, a corrupção 
ético-política no Império Romano. Mas 
a filosofia estoica, embora tivesse ampla 
aceitação e, de certa forma, tenha 
elementos comuns com a ética cristã, 
não conseguiu impedir a progressiva 
corrupção no Governo do Império 
Romano. Que, segundo abalizados 
historiadores, se chafurdou em tamanha 
corrupção, a ponto de, finalmente, 
sucumbir sem energias diante dos 
invasores bárbaros. 

Após estas considerações filosóficas 
clássicas sobre a corrupção, o tema se 
tornou corriqueiro nos escritos da 
maioria dos filósofos ocidentais. As 
reflexões sobre as corrupções naturais 
no mundo físico permaneceram 

preocupação dos biólogos e cientistas 
em geral. Mas, nesta minha  

reflexão, interessa propriamente 
só a corrupção em sentido 

ético. 
  Quanto ao problema 

ético, todos os filósofos 
estão de acordo que, para 
se poder falar em 
corrupção, é necessário 
antes possuir uma 

filosofia, com uma clara antropologia e 
definição  do ser humano,  os seus 
valores, o sentido e a finalidade de sua 
vida; com uma definição do que se 
entende por cultura, por civilização, por 
sistema político, leis, democracia, etc... 
Após isto, fica claro que Corrupção 
significa perverter a finalidade de 
qualquer instituição humana 
conveniada para o bem viver da 
sociedade , desvio de valores e alteração 
de pactos.

 Neste momento, alguns filósofos 
também falam de uma “boa 
corrupção”, que seria necessária 
quando leis se tornam injustas, sistemas 
políticos se tornam opressivos, e 
modos de vida precisam ser 
substituídos, até por revoluções. 
Contudo, em nosso tempo, 
vulgarmente, o conceito “corrupção” é 
um conceito negativo. Mas não  um 
conceito muito claro e distinto. Pois, 
para nós o leque de “corrupções 
criminosas” é bem mais amplo do que 
em tempos históricos passados. No 
nível político, os cidadãos de hoje 
sentem a necessidade de  mecanismos 
anticorrupção muito mais efetivos e 
regulamentados. Principalmente  
aqueles cidadãos que já não se 
encontram no nível de uma consciência 
política ingênua. 

É certo, em todas as suas atividades 
existenciais, o ser humano tem a 
capacidade de agir de forma adequada 
ou corrupta. O historiador tem 
capacidade de corromper os dados 
históricos; o sociólogo, falsificar as 
estatísticas; o filósofo, corromper a 

...Para Aristóteles, todos os 
seres naturais possuem uma 
substância (uma essência?) e 
uma finalidade. Quando a 
substância de algum ser, ou sua 
finalidade, se modifica, este ser 
se corrompe, degenera, se 
perverte. Neste sentido, o ser 
vivo, quando morre, se 
corrompe...

...a filosofia estoica, embora 
tivesse ampla aceitação e, de 
certa forma, tenha elementos 
comuns com a ética cristã, não 
conseguiu impedir a progressiva 
corrupção no Governo do 
Império Romano. Que, segundo 
abalizados historiadores, se 
chafurdou em tamanha 
corrupção, a ponto de, 
finalmente, sucumbir sem 
energias diante dos invasores 
bárbaros...
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verdade; os monetaristas, falsificar 
moedas; os fiscais, policiais e políticos, 
aceitar propinas e subornos; os 
candidatos, comprarem votos;  os juízes, 
julgarem com acepção de pessoas; os 
comerciantes, e cidadãos em geral, 
sonegarem impostos, falsificarem pesos 
e medidas, adulterarem produtos, etc. 
etc...

No sentido mais corriqueiro, em 
nosso mundo existencial de hoje, fala-se 
principalmente da corrupção no 
ambiente do serviço público. E aí as 
corrupções se referem principalmente a 
funcionários públicos, que se 
aproveitam de seu cargo em proveito de 
vantagens particulares. São licitações 
manipuladas, propinas, subornos, 
nepotismo, clientelismo. Tudo isto para 
fortificar seu prestígio e poder.

 Considero, no entanto, que as leis e 
as ações anticorrupção não se devam 
restringir ao campo político. Pois, 
existem corrupções na área política, 
como também na área religiosa, 
educacional, jurídica, no mundo 
empresarial e de negócios. Toda esta 
corrupção prejudica a coesão social, e 
multiplica as injustiças. Neste sentido, a 
história  já comprovou em muitas 
ocasiões, que a corrupção é o gemido 
agônico de democracias. Ela favorece 
golpes de estado e tiranias.

Em função  da presença da 
corrupção  em todos os tempos 
históricos, e em todas as civilizações, 
surge a pergunta: o ser humano é 
corrupto por natureza, ou a corrupção é 
apenas sistêmica?

Na linha da tradição mítica judaico-

cristã maistradicional, já 
os primeiros homens 
foram corruptos. A 
serpente corrompeu Eva, 
Eva corrompeu Adão. E 
Deus  expulsou o homem do 
paraíso, ambiente imune à 
corrupção, largando-o no mudo 
corrupto. No tempo de Noé, Deus 
resolve extinguir quase a totalidade 
da humanidade corrupta, mandando o 
dilúvio; para os habitantes corruptos de 
Sodoma e Gomorra, Deus manda fogo 
do céu, exterminando-os. 

 Nesta linha de pensamento 
mitológico,  o homem tem uma 
natureza corrompida. Possui, por assim 
dizer, um “gen da corrupção”. Em 
teologias e filosofias menos pessimistas, 
no entanto,  que encontramos entre os 
humanistas da Renascença, e os 
filósofos iluministas, a corrupção   
nasce de circunstâncias sistêmicas. Ela 
não é própria da natureza humana. O 
homem, por natureza, tende 
predominantemente para o bem, o bom 
senso, a verdade. Quem corrompe o ser 
humano são as circunstâncias 
sociais(Rousseau), as suas paixões 
descontroladas, os seus sistemas e 
organizações  deficientes. A corrupção 
não está grudada à natureza humana, 
não existe um “gen da corrupção”. Isto 
significa que, com racionalidade e bom 
senso, o homem poderia superar a 
corrupção. A corrupção não está na raiz 
do ser humano. Não é um “mal 
radical”(Kant), mas um “mal 
banal”(Hanna Arendt).

De acordo com este pensamento dos 
filósofos iluministas, e também atuais,  
que também é cristão (“o homem 
criado à imagem e semelhança de 
Deus!”), afirmo também as minhas 
convicções sobre a corrupção. 

Uma sociedade democrática, com 
um sistema partidário sem ódios, 

com leis transparentes, 
suficientes, justas, válidas e 

observáveis por todas as 
classes e pessoas, com 
ideologias sociais e 
culturais de fraternidade,  
humanitárias e civilizadas, 
com os devidos 

mecani
smos de 
educação e vigilância, é possível, 
sim, superar a corrupção. Depende da 
sociedade aperfeiçoar suas instituições 
de poder e administração, promover 
valores que possibilitem aos cidadãos 
fortificarem seu sentido de vida, e 
assumirem convicções de consciência, 
voltadas para o bem comum de todos 
os homens.

Em resumo, o “mal banal” da 
corrupção perdura na sociedade porque 
falta consciência crítica e engajamento 
aos cidadãos, bem como mecanismos 
sistêmicos de combate e punição aos 
corruptos, que se esforçam para impedir 
leis e organizações mais eficientes para 
tirá-los de circulação. Não é nem o ser 
humano, nem o poder em si, que são 
corruptos. Nem nos podemos livrar dos 
políticos. Até os mais pessimistas 
reconhecem que poder e políticos são 
necessários  em sociedades civilizadas. 
Alguns, em tom pessimista, consideram 
que a sociedade precisa de políticos, 
como precisa de lixeiros. As mãos de 
ambos, muitas vezes, cheiram mal, sujas 
no lixo. As mãos dos lixeiros, sujas no 
lixo da rua; a dos políticos, tendo 
chafurdado na corrupção. Mas, com 
otimismo moderado, acredita-se que 
podemos afastar o mau cheiro das mãos 
de ambos, tomando as devidas 
precauções de saúde física e social. Um 
país educado pode perfumar tanto as 
mãos dos lixeiros, como as mãos sujas 
de políticos e administradores, no 
exercício do poder.

...Considero, no entanto, que 
as leis e as ações anticorrupção 
não se devam restringir ao 
campo político.  Pois, existem 
corrupções na área política, 
como também na área religiosa, 
educacional, jurídica, no mundo 
empresarial e de negócios. Toda 
esta corrupção prejudica a 
coesão social e multiplica as 
injustiças...

...Uma sociedade democrática, 
com um sistema partidário sem 
ódios, com leis transparentes, 
suficientes, justas, válidas e 
observáveis por todas as classes 
e pessoas, com ideologias sociais 
e culturais de fraternidade,  
humanitárias e civilizadas, com os 
devidos mecanismos de educação 
e vigilância, é possível, sim, 
superar a corrupção...

Professor-Doutor em Teologia pela 
Universidade de Münster-Alemanha. Foi 
Professor Titular na Unisinos-RS e na 
Unicap.
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movimento de arte moderna 
conhecido por Secessão Vienense, 
sob a batuta de Gustav Klimt, em 
aversão àquela nova capital austríaca 
que surgia através da Ringstrasse. E 
como não poderia deixar de 
mencionar, o foco principal da obra é, 
obviamente, a coleção de artefatos 
egípcios, gregos e romanos, 
adquiridos durante quarenta anos e 
alcançando a marca de duas mil 
peças, distribuídas entre os museus 
de Viena e de Londres. O livro é 
recheado de ilustrações fotográficas e 
é um título que deve figurar na 
biblioteca de cada um, pelo puro 
deleite de sempre tê-lo à mão."
 
José Ramon – Promotor de Justiça

"Muito comentado, embora não tão 
lido, Sigmund Freud nos aparece, 
mais uma vez, por via de uma 
excelente obra biográfica, de 
autoria da historiadora de arte 
Janine Burke, lançada alhures em 
2006 e há três anos entre nós, por 
meio da Editora Record, cujo 
trabalho gráfico restou impecável, 

assim como a tradução a cargo de 
Mauro Pinheiro, sempre a primar pelo 
cuidado estético. A despeito da 
existência da conhecidíssima 
biografia de Freud assinada por Peter 
Gay, esta tem, em particular, um 
espectro de abrangência raramente 
visto. O trabalho minucioso, após 
exaustiva pesquisa, no eixo Viena-
Londres, levado a cabo pela Autora, 
nos conduz a olhares próprios, que 
vão da História da Arte à Psicanálise, 
perpassando a Arqueologia e o 
Urbanismo, porquanto ao longo de 
suas 459 páginas, vemo-nos a 
passear pela Viena romana (a qual, a 
propósito, até hoje, emergem 
achados ímpares), pela Paris palco 
da modernidade (redesenhada que foi 
por Haussmann), pelo nascimento do 

Para os amantes da Música 
Popular Brasileira, uma excelente 
pedida é o novo CD de Vanessa 
da Mata. Com sua voz aveludada 
e canções que se tornaram 
sinônimo de sucesso, a cantora 
recentemente lançou o CD 
Vanessa da Mata canta Tom 
Jobim. Jobim, que deixou 
saudades com sua poesia 
romântica, agora revive através 
de Vanessa. Sucessos como 
Wave, Falando de amor, Dindi, 
Samba de uma nota só falam por 
si. Uma delícia para se ouvir 

O livro em questão, por meio 
de entrevistas realizadas com o 
próprio Evandro Lins e Silva, traz 
um pouco da história deste 
grande jurista brasileiro. Do seu 
nascimento na cidade de 
Parnaíba (PI), onde seu pai 
exercia a magistratura, passando 
por sua formação jurídica, onde 
se revelou autodidata, e por sua 
atuação nos tribunais brasileiros.   
Considerado um dos maiores 
expoentes da área jurídica 
brasileira, foi advogado criminal, 
Ministro da Casa Civil, Ministro 
das Relações Exteriores, Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, foi na advocacia criminal 
que seu brilhantismo recebeu 
maior destaque. Neste contexto, 

merecem destaque: Primeiro, a sua 
atuação perante o Tribunal do Júri, 
especialmente em casos de grande 
repercussão nacional como o que 
envolveu Doca Street; Segundo, a 
sua aposentadoria arbitrária (AI-5) 
como Ministro do STF, juntamente 
com outros dois ministros (Hermes 
Lima e Victor Nunes Leal), durante o 
período de exceção instituído pelo 
Regime Militar. Por fim, a sua 
participação ativa quando do 
processo de impeachment do então 
Presidente F. Collor, ocasião em que 
autuou, em suas próprias palavras, 
como “advogado do Brasil”.

Carlos Henrique Tavares Almeida – 
Promotor de Justiça

CD Vanessa da Mata 
canta Tom Jobim

dirigindo, simplesmente não consigo 
tirar o CD do som do carro! 
Fantástico para um jantar a dois ou 
para um encontro de amigos regado a 
um bom vinho. Sem dúvida uma 

ótima aquisição.

Ana Paula Nunes Cardoso – 
Promotora de Justiça 

O salão dos passos perdidos: depoimento ao CPDOC 

mostrou-se como um lutador 
incansável da liberdade, defendendo 
a ideia de que a cadeia não 
ressocializa, antes, estigmatiza, 
deforma.
   Três passagens de sua vida 
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verdade; os monetaristas, falsificar 
moedas; os fiscais, policiais e políticos, 
aceitar propinas e subornos; os 
candidatos, comprarem votos;  os juízes, 
julgarem com acepção de pessoas; os 
comerciantes, e cidadãos em geral, 
sonegarem impostos, falsificarem pesos 
e medidas, adulterarem produtos, etc. 
etc...

No sentido mais corriqueiro, em 
nosso mundo existencial de hoje, fala-se 
principalmente da corrupção no 
ambiente do serviço público. E aí as 
corrupções se referem principalmente a 
funcionários públicos, que se 
aproveitam de seu cargo em proveito de 
vantagens particulares. São licitações 
manipuladas, propinas, subornos, 
nepotismo, clientelismo. Tudo isto para 
fortificar seu prestígio e poder.

 Considero, no entanto, que as leis e 
as ações anticorrupção não se devam 
restringir ao campo político. Pois, 
existem corrupções na área política, 
como também na área religiosa, 
educacional, jurídica, no mundo 
empresarial e de negócios. Toda esta 
corrupção prejudica a coesão social, e 
multiplica as injustiças. Neste sentido, a 
história  já comprovou em muitas 
ocasiões, que a corrupção é o gemido 
agônico de democracias. Ela favorece 
golpes de estado e tiranias.

Em função  da presença da 
corrupção  em todos os tempos 
históricos, e em todas as civilizações, 
surge a pergunta: o ser humano é 
corrupto por natureza, ou a corrupção é 
apenas sistêmica?

Na linha da tradição mítica judaico-

cristã maistradicional, já 
os primeiros homens 
foram corruptos. A 
serpente corrompeu Eva, 
Eva corrompeu Adão. E 
Deus  expulsou o homem do 
paraíso, ambiente imune à 
corrupção, largando-o no mudo 
corrupto. No tempo de Noé, Deus 
resolve extinguir quase a totalidade 
da humanidade corrupta, mandando o 
dilúvio; para os habitantes corruptos de 
Sodoma e Gomorra, Deus manda fogo 
do céu, exterminando-os. 

 Nesta linha de pensamento 
mitológico,  o homem tem uma 
natureza corrompida. Possui, por assim 
dizer, um “gen da corrupção”. Em 
teologias e filosofias menos pessimistas, 
no entanto,  que encontramos entre os 
humanistas da Renascença, e os 
filósofos iluministas, a corrupção   
nasce de circunstâncias sistêmicas. Ela 
não é própria da natureza humana. O 
homem, por natureza, tende 
predominantemente para o bem, o bom 
senso, a verdade. Quem corrompe o ser 
humano são as circunstâncias 
sociais(Rousseau), as suas paixões 
descontroladas, os seus sistemas e 
organizações  deficientes. A corrupção 
não está grudada à natureza humana, 
não existe um “gen da corrupção”. Isto 
significa que, com racionalidade e bom 
senso, o homem poderia superar a 
corrupção. A corrupção não está na raiz 
do ser humano. Não é um “mal 
radical”(Kant), mas um “mal 
banal”(Hanna Arendt).

De acordo com este pensamento dos 
filósofos iluministas, e também atuais,  
que também é cristão (“o homem 
criado à imagem e semelhança de 
Deus!”), afirmo também as minhas 
convicções sobre a corrupção. 

Uma sociedade democrática, com 
um sistema partidário sem ódios, 

com leis transparentes, 
suficientes, justas, válidas e 

observáveis por todas as 
classes e pessoas, com 
ideologias sociais e 
culturais de fraternidade,  
humanitárias e civilizadas, 
com os devidos 

mecani
smos de 
educação e vigilância, é possível, 
sim, superar a corrupção. Depende da 
sociedade aperfeiçoar suas instituições 
de poder e administração, promover 
valores que possibilitem aos cidadãos 
fortificarem seu sentido de vida, e 
assumirem convicções de consciência, 
voltadas para o bem comum de todos 
os homens.

Em resumo, o “mal banal” da 
corrupção perdura na sociedade porque 
falta consciência crítica e engajamento 
aos cidadãos, bem como mecanismos 
sistêmicos de combate e punição aos 
corruptos, que se esforçam para impedir 
leis e organizações mais eficientes para 
tirá-los de circulação. Não é nem o ser 
humano, nem o poder em si, que são 
corruptos. Nem nos podemos livrar dos 
políticos. Até os mais pessimistas 
reconhecem que poder e políticos são 
necessários  em sociedades civilizadas. 
Alguns, em tom pessimista, consideram 
que a sociedade precisa de políticos, 
como precisa de lixeiros. As mãos de 
ambos, muitas vezes, cheiram mal, sujas 
no lixo. As mãos dos lixeiros, sujas no 
lixo da rua; a dos políticos, tendo 
chafurdado na corrupção. Mas, com 
otimismo moderado, acredita-se que 
podemos afastar o mau cheiro das mãos 
de ambos, tomando as devidas 
precauções de saúde física e social. Um 
país educado pode perfumar tanto as 
mãos dos lixeiros, como as mãos sujas 
de políticos e administradores, no 
exercício do poder.

...Considero, no entanto, que 
as leis e as ações anticorrupção 
não se devam restringir ao 
campo político.  Pois, existem 
corrupções na área política, 
como também na área religiosa, 
educacional, jurídica, no mundo 
empresarial e de negócios. Toda 
esta corrupção prejudica a 
coesão social e multiplica as 
injustiças...

...Uma sociedade democrática, 
com um sistema partidário sem 
ódios, com leis transparentes, 
suficientes, justas, válidas e 
observáveis por todas as classes 
e pessoas, com ideologias sociais 
e culturais de fraternidade,  
humanitárias e civilizadas, com os 
devidos mecanismos de educação 
e vigilância, é possível, sim, 
superar a corrupção...

Professor-Doutor em Teologia pela 
Universidade de Münster-Alemanha. Foi 
Professor Titular na Unisinos-RS e na 
Unicap.
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movimento de arte moderna 
conhecido por Secessão Vienense, 
sob a batuta de Gustav Klimt, em 
aversão àquela nova capital austríaca 
que surgia através da Ringstrasse. E 
como não poderia deixar de 
mencionar, o foco principal da obra é, 
obviamente, a coleção de artefatos 
egípcios, gregos e romanos, 
adquiridos durante quarenta anos e 
alcançando a marca de duas mil 
peças, distribuídas entre os museus 
de Viena e de Londres. O livro é 
recheado de ilustrações fotográficas e 
é um título que deve figurar na 
biblioteca de cada um, pelo puro 
deleite de sempre tê-lo à mão."
 
José Ramon – Promotor de Justiça

"Muito comentado, embora não tão 
lido, Sigmund Freud nos aparece, 
mais uma vez, por via de uma 
excelente obra biográfica, de 
autoria da historiadora de arte 
Janine Burke, lançada alhures em 
2006 e há três anos entre nós, por 
meio da Editora Record, cujo 
trabalho gráfico restou impecável, 

assim como a tradução a cargo de 
Mauro Pinheiro, sempre a primar pelo 
cuidado estético. A despeito da 
existência da conhecidíssima 
biografia de Freud assinada por Peter 
Gay, esta tem, em particular, um 
espectro de abrangência raramente 
visto. O trabalho minucioso, após 
exaustiva pesquisa, no eixo Viena-
Londres, levado a cabo pela Autora, 
nos conduz a olhares próprios, que 
vão da História da Arte à Psicanálise, 
perpassando a Arqueologia e o 
Urbanismo, porquanto ao longo de 
suas 459 páginas, vemo-nos a 
passear pela Viena romana (a qual, a 
propósito, até hoje, emergem 
achados ímpares), pela Paris palco 
da modernidade (redesenhada que foi 
por Haussmann), pelo nascimento do 

Para os amantes da Música 
Popular Brasileira, uma excelente 
pedida é o novo CD de Vanessa 
da Mata. Com sua voz aveludada 
e canções que se tornaram 
sinônimo de sucesso, a cantora 
recentemente lançou o CD 
Vanessa da Mata canta Tom 
Jobim. Jobim, que deixou 
saudades com sua poesia 
romântica, agora revive através 
de Vanessa. Sucessos como 
Wave, Falando de amor, Dindi, 
Samba de uma nota só falam por 
si. Uma delícia para se ouvir 

O livro em questão, por meio 
de entrevistas realizadas com o 
próprio Evandro Lins e Silva, traz 
um pouco da história deste 
grande jurista brasileiro. Do seu 
nascimento na cidade de 
Parnaíba (PI), onde seu pai 
exercia a magistratura, passando 
por sua formação jurídica, onde 
se revelou autodidata, e por sua 
atuação nos tribunais brasileiros.   
Considerado um dos maiores 
expoentes da área jurídica 
brasileira, foi advogado criminal, 
Ministro da Casa Civil, Ministro 
das Relações Exteriores, Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, foi na advocacia criminal 
que seu brilhantismo recebeu 
maior destaque. Neste contexto, 

merecem destaque: Primeiro, a sua 
atuação perante o Tribunal do Júri, 
especialmente em casos de grande 
repercussão nacional como o que 
envolveu Doca Street; Segundo, a 
sua aposentadoria arbitrária (AI-5) 
como Ministro do STF, juntamente 
com outros dois ministros (Hermes 
Lima e Victor Nunes Leal), durante o 
período de exceção instituído pelo 
Regime Militar. Por fim, a sua 
participação ativa quando do 
processo de impeachment do então 
Presidente F. Collor, ocasião em que 
autuou, em suas próprias palavras, 
como “advogado do Brasil”.

Carlos Henrique Tavares Almeida – 
Promotor de Justiça

CD Vanessa da Mata 
canta Tom Jobim

dirigindo, simplesmente não consigo 
tirar o CD do som do carro! 
Fantástico para um jantar a dois ou 
para um encontro de amigos regado a 
um bom vinho. Sem dúvida uma 

ótima aquisição.

Ana Paula Nunes Cardoso – 
Promotora de Justiça 

O salão dos passos perdidos: depoimento ao CPDOC 

mostrou-se como um lutador 
incansável da liberdade, defendendo 
a ideia de que a cadeia não 
ressocializa, antes, estigmatiza, 
deforma.
   Três passagens de sua vida 
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Acredito que a primeira vez que tive 
contato com a palavra “contemporâneo” 
se deu ainda na segunda infância, 
quando meu pai adquiria móveis para 
sua biblioteca e sua marca era “Mobília 
Contemporânea”. Desde então, sempre 
senti certa força na palavra per se, um 
quê de retumbante e, assim, fui 
crescendo e apreendendo o real sentido 
da palavra, ou melhor, o que ela poderia 
significar, ao menos, didaticamente. É 
nesses termos, didaticamente, que, 
grosso modo, tentar compreender a 
produção artística contemporânea, no 
terreno da chamada Teoria da Arte, é 
considerar, desde já, a existência, 
flagrante e nítida, de um rompimento, 
de uma ruptura com modelos anteriores, 
levando mormente os não-iniciados a 
duvidarem do verdadeiro papel atual da 
arte. Começa-se, desde logo, a 
inquietação quanto ao próprio termo 
contemporâneo. Qual o seu significado 
semântico, léxico, i.e., em que sentido, 
de acordo com o campo científico 
escolhido, tem o seu alcance? Será que 
contemporâneo abarcaria apenas uma 

questão temporal? 
Seria 

sinô

Arte + contemporaneidade 
= Arte contemporânea?
“O guitarrista do Rolling Stones, uma vez indagado 
sobre o que seria arte (art), teria respondido, em 
tom jocoso, que seria o diminutivo de Arthur.”

nimo de cotidiano, atual, recente, 
presente? Pois bem: o que se vê 
amiúde é o uso intencional e mundano 
do aludido termo em tais conotações. 
Mais ou menos nessa acepção 
prosaica, consoante o festejado 
Aurélio, contemporâneo, como 
adjetivo, “que é do mesmo tempo, que 
vive na mesma época (particularmente 
a época em que vivemos). Como 
substantivo masculino, é o indivíduo 
do mesmo tempo ou do nosso 
tempo.”.  Mas, afinal, o que se 
entenderia por uma arte 
contemporânea? Seria uma 
despropositada adjetivação com a 
finalidade mor de colmatar um sem-
número de movimentos, tendências, 
manifestações ou estilos artísticos em 
uma determinada época ou em um 
mero contexto histórico, como se 
houvesse a necessidade premente de 
se prestar conta a uma imaginária 
“linha do tempo” que ditasse regras, a 
fim de satisfazer uma pretensiosa 
demanda de segmentos da sociedade 
que se quer culta. Como não poderia 
deixar de ser, o termo contemporâneo 
foi, em um passado recente, objeto de 
estudo por parte do Pensador italiano 
Giorgio Agamben, que nos propiciou, 
por sua vez, uma releitura de algo que 

Nietzsche, em tempos idos, 
chamava de “extemporâneo”, 

não se confundindo com 
“intemporal”. Tal passagem 

é pertinente a este texto, 
porquanto o exercício do 
deslocamento, do 
distanciamento – próprio 
do Antropólogo, diriam 

alguns equivocadamente – é ato, sim, 
próprio de quem é crítico de seu tempo, 
cujo exemplo dignificante, ao meu 
modesto ver, é Charles Baudelaire, 
principalmente por sua obra “O Pintor 
da Vida Moderna”, em que demonstra 
sua verve mordaz de tecer 
considerações acerca de sua época. E é 
nessa apertada ótica da tríade 
(Nietzsche – Baudelaire – Agamben) 
que tal exercício de deslocamento se faz 
imperioso para quem estuda ou 
pesquisa a Arte, no caso, a Sociologia da 
Arte propriamente. Sendo assim, 
passaríamos a entender melhor a arte 
contemporânea se a ela dedicássemos o 
mesmo modus operandi infligido ao 
tipo de estudo empregado em arte de 
qualquer outra época. É nessa cadência 
que a contemplação dispensada ao 
objeto, à obra em si, tente refletir todo 
um mecanismo de percepção sensorial, 
como bem delineia o Pensador francês 
Merleau-Ponty, em sua “Fenomenologia 
da Percepção”, em que, discorrendo 
sobre Cézanne, lembrava que “o olhar 
do pintor, que reivindica se impor como 

José Ramos Simons Tavares de Albuquerque

...Como não poderia deixar 
de ser, o termo 
contemporâneo foi, em um 
passado recente, objeto de 
estudo por parte do Pensador 
italiano Giorgio Agamben, que 
nos propiciou, por sua vez, 
uma releitura de algo que 
Nietzsche, em tempos idos, 
chamava de 
“extemporâneo”...
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sendo o único olhar”. Mais do que o 
esperado deslocamento daquele que 
observa, é a imparcialidade - inclusive 
para aqueles que adentram o campo 
científico da Museologia – a tônica 
devida no trato com o âmbito 
institucional museal, vez que 
indissociável a sua apreensão neste 
momento contextual. Não se pode falar 
de arte contemporânea, abrindo mão de 
um campo científico que tem como seu 
objeto interdisciplinar a singular questão 
da preservação de uma memória que se 
quer perene, com vistas a um porvir 
geracional. É nestes termos, e com o 
cuidado correspondente, que 
exemplificamos tal postura ante a 
ocorrência do trabalho fotográfico da 
espanhola Isa Sanz – e demais 
seguidoras -, no qual alude ao emprego 
do sangue menstrual como modus 
faciendi de sua criação artística, 
intitulada “sangro, pero no muero”, 
objeto de comentário em ambiente 
acadêmico, seja dito de passagem. A 
propósito do tema acima exposto, 
paralelo à leitura do capítulo “O 
Retorno do Real”, de Hal Foster, é de se 
lembrar se “esse mesmo problema pode 
ser provocativo, pois levanta a questão, 
crucial para a arte abjeta, da 
possibilidade de uma representação 
obscena, isto é, de uma representação 
sem uma cena que encene o objeto para 
o observador. Seria essa uma diferença 
entre o obsceno, no qual o objeto, sem 
uma cena, chega perto demais do 

observador, e o 
pornográfico, em que o 
objeto é encenado para o 
observador que está, 
portanto, distanciado o 
suficiente para ser seu 
voyeur?”. Isto posto: “Em 
certo sentido, essa é a segunda 
parte da questão: é possível evocar o 
obsceno sem ser pornográfico?”. Em 
oposição diametral, temos em alta 
conta outra vertente de como é de 
ordinário apreendida a ideia de arte 
contemporânea, por via da exposição 
que ocorre no recém-inaugurado 
Museu de Arte do Rio, o MAR, na 
qual o nicho respectivo dialoga com 
os chamados movimentos de outras 
épocas. Nesse particular aspecto, 
tenta-se demonstrar, pelo material 
exibido, que o móvel seminal que deu 
origem à arte contemporânea teria 
sido, tout court, a renovação da forma 
plástica, secundado por sentimentos 
sugeridos pelas formas e pelas cores, 
cada vez mais livres da preocupação 
de uma verdade quase absoluta. Não é 
à toa que, apesar de objetivar a 
pontual questão da Bienal de São 
Paulo, é interessante observar como, 
ancorando-se em um parágrafo do 
capítulo Elogio da Profanação, do qual 
se pode perceber o sentido que a 
dupla Zeca Baleiro e Zé Ramalho dão 
ao termo Bienal. É bem verdade que o 
mote é aquele evento paulistano que 
ocorre a cada dois anos e é alvo 
constante de pesadíssimas críticas de 
muitos setores da sociedade civil 
organizada. Todavia, vejo também nos 
versos da letra uma clara pretensão, 
exposta, agora, por Agamben, no 

sentido de que “Museu não designa, 
nesse caso, um lugar ou um 

espaço físico determinado, mas 
a dimensão separada para a 

qual se transfere o que há um 
tempo era percebido como 
verdadeiro e decisivo, e 
agora já não é.” Assim, ao 
profanarem a Bienal, os 

autores não estão querendo apenas 
tecer críticas à megaexposição em si, 
mas também contrapor-se ao que viria a 
ser um establishment da instituição 
museal – Museu com m maiúscula. Sem 
dúvida, a despeito de, aparentemente, a 
letra da citada música “Bienal” querer 
atingir este ou aquele determinado 
movimento, escola ou estilo artístico, a 
meta em si é problematizar, através de 
escancarados laivos de ironia, as 
tendências pós-modernas da arte como 
um todo.  O que de fato importa, neste 
instante, não é a produção textual sobre 
movimentos, escolas ou estilos artísticos 
tão nominalmente presentes na letra da 
canção – isso ficaria para outra 
disciplina como História da Arte, 
Filosofia da Arte, ou até mesmo Teoria 
da Arte, ou ainda Estética. Devemo-nos 
ater, por exemplo, ao primeiro verso da 
letra “desmaterializando a obra de arte 
do fim do milênio”, por ser, ela própria, 
reveladora de uma incongruência, já 
que, como nos lembra o artista plástico 
Magno Montez, esse tema não é 
novidade alguma, haja vista que, 
quarenta anos atrás, em Nova Iorque, 
no livro “Conceitos da Arte Moderna”, 
a crítica de arte Lucy Lippard escreveu 
um ensaio intitulado “Six Years: The 
Dematerialization od the Art Object 
from 1966 to 1972”, atentando ainda o 
nosso pintor para o fato de que o termo 
desmaterialização é impróprio, tendo 
em vista significar imaterialidade 
decorrente do aniquilamento da 

...Seria essa uma diferença 
entre o obsceno, no qual o 
objeto, sem uma cena, chega 
perto demais do observador, 
e o pornográfico, em que o 
objeto é encenado para o 
observador que está, 
portanto, distanciado o 
suficiente para ser seu 
voyeur?...

...Assim, ao profanarem a 
Bienal, os autores não estão 
querendo apenas tecer críticas 
à megaexposição em si, mas 
também contrapor-se ao que 
viria a ser um establishment da 
instituição museal – Museu 
com m maiúscula...
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Acredito que a primeira vez que tive 
contato com a palavra “contemporâneo” 
se deu ainda na segunda infância, 
quando meu pai adquiria móveis para 
sua biblioteca e sua marca era “Mobília 
Contemporânea”. Desde então, sempre 
senti certa força na palavra per se, um 
quê de retumbante e, assim, fui 
crescendo e apreendendo o real sentido 
da palavra, ou melhor, o que ela poderia 
significar, ao menos, didaticamente. É 
nesses termos, didaticamente, que, 
grosso modo, tentar compreender a 
produção artística contemporânea, no 
terreno da chamada Teoria da Arte, é 
considerar, desde já, a existência, 
flagrante e nítida, de um rompimento, 
de uma ruptura com modelos anteriores, 
levando mormente os não-iniciados a 
duvidarem do verdadeiro papel atual da 
arte. Começa-se, desde logo, a 
inquietação quanto ao próprio termo 
contemporâneo. Qual o seu significado 
semântico, léxico, i.e., em que sentido, 
de acordo com o campo científico 
escolhido, tem o seu alcance? Será que 
contemporâneo abarcaria apenas uma 

questão temporal? 
Seria 

sinô

Arte + contemporaneidade 
= Arte contemporânea?
“O guitarrista do Rolling Stones, uma vez indagado 
sobre o que seria arte (art), teria respondido, em 
tom jocoso, que seria o diminutivo de Arthur.”

nimo de cotidiano, atual, recente, 
presente? Pois bem: o que se vê 
amiúde é o uso intencional e mundano 
do aludido termo em tais conotações. 
Mais ou menos nessa acepção 
prosaica, consoante o festejado 
Aurélio, contemporâneo, como 
adjetivo, “que é do mesmo tempo, que 
vive na mesma época (particularmente 
a época em que vivemos). Como 
substantivo masculino, é o indivíduo 
do mesmo tempo ou do nosso 
tempo.”.  Mas, afinal, o que se 
entenderia por uma arte 
contemporânea? Seria uma 
despropositada adjetivação com a 
finalidade mor de colmatar um sem-
número de movimentos, tendências, 
manifestações ou estilos artísticos em 
uma determinada época ou em um 
mero contexto histórico, como se 
houvesse a necessidade premente de 
se prestar conta a uma imaginária 
“linha do tempo” que ditasse regras, a 
fim de satisfazer uma pretensiosa 
demanda de segmentos da sociedade 
que se quer culta. Como não poderia 
deixar de ser, o termo contemporâneo 
foi, em um passado recente, objeto de 
estudo por parte do Pensador italiano 
Giorgio Agamben, que nos propiciou, 
por sua vez, uma releitura de algo que 

Nietzsche, em tempos idos, 
chamava de “extemporâneo”, 

não se confundindo com 
“intemporal”. Tal passagem 

é pertinente a este texto, 
porquanto o exercício do 
deslocamento, do 
distanciamento – próprio 
do Antropólogo, diriam 

alguns equivocadamente – é ato, sim, 
próprio de quem é crítico de seu tempo, 
cujo exemplo dignificante, ao meu 
modesto ver, é Charles Baudelaire, 
principalmente por sua obra “O Pintor 
da Vida Moderna”, em que demonstra 
sua verve mordaz de tecer 
considerações acerca de sua época. E é 
nessa apertada ótica da tríade 
(Nietzsche – Baudelaire – Agamben) 
que tal exercício de deslocamento se faz 
imperioso para quem estuda ou 
pesquisa a Arte, no caso, a Sociologia da 
Arte propriamente. Sendo assim, 
passaríamos a entender melhor a arte 
contemporânea se a ela dedicássemos o 
mesmo modus operandi infligido ao 
tipo de estudo empregado em arte de 
qualquer outra época. É nessa cadência 
que a contemplação dispensada ao 
objeto, à obra em si, tente refletir todo 
um mecanismo de percepção sensorial, 
como bem delineia o Pensador francês 
Merleau-Ponty, em sua “Fenomenologia 
da Percepção”, em que, discorrendo 
sobre Cézanne, lembrava que “o olhar 
do pintor, que reivindica se impor como 
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...Como não poderia deixar 
de ser, o termo 
contemporâneo foi, em um 
passado recente, objeto de 
estudo por parte do Pensador 
italiano Giorgio Agamben, que 
nos propiciou, por sua vez, 
uma releitura de algo que 
Nietzsche, em tempos idos, 
chamava de 
“extemporâneo”...
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sendo o único olhar”. Mais do que o 
esperado deslocamento daquele que 
observa, é a imparcialidade - inclusive 
para aqueles que adentram o campo 
científico da Museologia – a tônica 
devida no trato com o âmbito 
institucional museal, vez que 
indissociável a sua apreensão neste 
momento contextual. Não se pode falar 
de arte contemporânea, abrindo mão de 
um campo científico que tem como seu 
objeto interdisciplinar a singular questão 
da preservação de uma memória que se 
quer perene, com vistas a um porvir 
geracional. É nestes termos, e com o 
cuidado correspondente, que 
exemplificamos tal postura ante a 
ocorrência do trabalho fotográfico da 
espanhola Isa Sanz – e demais 
seguidoras -, no qual alude ao emprego 
do sangue menstrual como modus 
faciendi de sua criação artística, 
intitulada “sangro, pero no muero”, 
objeto de comentário em ambiente 
acadêmico, seja dito de passagem. A 
propósito do tema acima exposto, 
paralelo à leitura do capítulo “O 
Retorno do Real”, de Hal Foster, é de se 
lembrar se “esse mesmo problema pode 
ser provocativo, pois levanta a questão, 
crucial para a arte abjeta, da 
possibilidade de uma representação 
obscena, isto é, de uma representação 
sem uma cena que encene o objeto para 
o observador. Seria essa uma diferença 
entre o obsceno, no qual o objeto, sem 
uma cena, chega perto demais do 

observador, e o 
pornográfico, em que o 
objeto é encenado para o 
observador que está, 
portanto, distanciado o 
suficiente para ser seu 
voyeur?”. Isto posto: “Em 
certo sentido, essa é a segunda 
parte da questão: é possível evocar o 
obsceno sem ser pornográfico?”. Em 
oposição diametral, temos em alta 
conta outra vertente de como é de 
ordinário apreendida a ideia de arte 
contemporânea, por via da exposição 
que ocorre no recém-inaugurado 
Museu de Arte do Rio, o MAR, na 
qual o nicho respectivo dialoga com 
os chamados movimentos de outras 
épocas. Nesse particular aspecto, 
tenta-se demonstrar, pelo material 
exibido, que o móvel seminal que deu 
origem à arte contemporânea teria 
sido, tout court, a renovação da forma 
plástica, secundado por sentimentos 
sugeridos pelas formas e pelas cores, 
cada vez mais livres da preocupação 
de uma verdade quase absoluta. Não é 
à toa que, apesar de objetivar a 
pontual questão da Bienal de São 
Paulo, é interessante observar como, 
ancorando-se em um parágrafo do 
capítulo Elogio da Profanação, do qual 
se pode perceber o sentido que a 
dupla Zeca Baleiro e Zé Ramalho dão 
ao termo Bienal. É bem verdade que o 
mote é aquele evento paulistano que 
ocorre a cada dois anos e é alvo 
constante de pesadíssimas críticas de 
muitos setores da sociedade civil 
organizada. Todavia, vejo também nos 
versos da letra uma clara pretensão, 
exposta, agora, por Agamben, no 

sentido de que “Museu não designa, 
nesse caso, um lugar ou um 

espaço físico determinado, mas 
a dimensão separada para a 

qual se transfere o que há um 
tempo era percebido como 
verdadeiro e decisivo, e 
agora já não é.” Assim, ao 
profanarem a Bienal, os 

autores não estão querendo apenas 
tecer críticas à megaexposição em si, 
mas também contrapor-se ao que viria a 
ser um establishment da instituição 
museal – Museu com m maiúscula. Sem 
dúvida, a despeito de, aparentemente, a 
letra da citada música “Bienal” querer 
atingir este ou aquele determinado 
movimento, escola ou estilo artístico, a 
meta em si é problematizar, através de 
escancarados laivos de ironia, as 
tendências pós-modernas da arte como 
um todo.  O que de fato importa, neste 
instante, não é a produção textual sobre 
movimentos, escolas ou estilos artísticos 
tão nominalmente presentes na letra da 
canção – isso ficaria para outra 
disciplina como História da Arte, 
Filosofia da Arte, ou até mesmo Teoria 
da Arte, ou ainda Estética. Devemo-nos 
ater, por exemplo, ao primeiro verso da 
letra “desmaterializando a obra de arte 
do fim do milênio”, por ser, ela própria, 
reveladora de uma incongruência, já 
que, como nos lembra o artista plástico 
Magno Montez, esse tema não é 
novidade alguma, haja vista que, 
quarenta anos atrás, em Nova Iorque, 
no livro “Conceitos da Arte Moderna”, 
a crítica de arte Lucy Lippard escreveu 
um ensaio intitulado “Six Years: The 
Dematerialization od the Art Object 
from 1966 to 1972”, atentando ainda o 
nosso pintor para o fato de que o termo 
desmaterialização é impróprio, tendo 
em vista significar imaterialidade 
decorrente do aniquilamento da 

...Seria essa uma diferença 
entre o obsceno, no qual o 
objeto, sem uma cena, chega 
perto demais do observador, 
e o pornográfico, em que o 
objeto é encenado para o 
observador que está, 
portanto, distanciado o 
suficiente para ser seu 
voyeur?...

...Assim, ao profanarem a 
Bienal, os autores não estão 
querendo apenas tecer críticas 
à megaexposição em si, mas 
também contrapor-se ao que 
viria a ser um establishment da 
instituição museal – Museu 
com m maiúscula...
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matéria, sugerindo, no mesmo passo, 
que cairia melhor a palavra 
transformação. Neste caso ora 
estudado, a mencionada Bienal se 
apropriou de tal verbete da língua 
inglesa, motivando o artista 
maranhense, “instigado pelo tom 
apoteótico do evento”, a compor esse 
autêntico libelo, lançado em 1999, no 
qual faz resplandecer, ora certo 
estranhamento, ora certo 
descontentamento do público em 
relação à arte desde os anos 70, 
pontuando, nas entrelinhas, qual a 
concepção de arte que se tem ou que 
se quer ter, o concorrido mercado de 
arte, as performances e as instalações, 
e até mesmo que espaços existirão 
para abrigar as eventuais produções 
artísticas – leia-se, a instituição museal 
em suas facetas. Voltando à 
consideração de ser contemporâneo, 
não se está a atribuir à dupla de 
cantautores a pecha de iconoclasta, ou 
mesmo de outsiders ou desviantes. 
Pelo contrário, são eles movidos pelo 
ideal de Nietzsche, de serem, 
resumidamente, críticos de seu próprio 
tempo, não importando se apresentam 
credenciais para fazê-lo, isto é, de onde 
viria sua legitimidade acadêmica ou 
autodidata. Tal tópico estudado por 
Agamben, tempos depois, demonstra 
como se reagir ao desconforto com a 
época em que se vive, não havendo 
óbice algum a que a crítica percorra, 

atravesse, 
ultrapasse a 
chamada linha do 
tempo, já que 
temporalidade e 
contemporaneidade não 
se confundem, já que é 
imanente o permeio do 
fenômeno da recepção no 
âmbito desse binômio. Dessa forma, 
qual seria o conceito pretendido de obra 
de arte em “Bienal”, a música, senão 
considerá-lo, grosso modo, um contra-
dispositivo, já que o que se demonstra é 
a constatação da “Arte Antiarte”, pela 
qual “o mundo” e suas imagens são 
dessublimados por parte da arte nos 
anos 1960 e uma década depois a 
própria arte o será. Recusando o 
circuito da arte – museus, galerias, 
exposições – bem como o poder que 
confere a posse de um objeto “de arte”, 
os artistas optam por suportes pouco 
ou nada nobres, como um cartão-
postal.” A propósito e bem nessa linha 
de aproximação, vale a pena deixar 
registrada a lembrança à exposição 
sobre o assunto capitaneada por Paulo 
Bruscky, em 2011, no Centro Cultural 
Correios, aqui em Recife. Zeca Baleiro 
ao dizer que “reciclando o lixo lá do 
cesto, chego a um resultado estético 
bacana”, acrescentando que “boto fogo 
no gelo da Sibéria, faço até cair neve em 
Teresina”, faz emergir o ideal de 
sacralização (ou auratização) de um 
objeto, abordado pelo Pensador italiano. 
Em contrapartida, ao acrescentar que 
“boto fogo no gelo da Sibéria, faço até 
cair neve em Teresina”, revela-se o tom 
profanador. A passagem se acha 

evidenciada em seu trabalho quando 
sintetiza que “sagrado e profano 

representam, pois, na máquina 

...Voltando à consideração de 
ser contemporâneo, não se 
está a atribuir à dupla de 
cantautores a pecha de 
iconoclasta, ou mesmo de 
outsiders ou desviantes. Pelo 
contrário, são eles movidos 
pelo ideal de Nietzsche, de 
serem, resumidamente, críticos 
de seu próprio tempo...

...Dessa forma, qual seria o 
conceito pretendido de obra 
de arte em “Bienal”, a música, 
senão considerá-lo, grosso 
modo, um contra-dispositivo, 
já que o que se demonstra é a 
constatação da “Arte 
Antiarte”, pela qual “o mundo 
e suas imagens” são 
dessublimados por parte da 
arte nos anos 1960...

do sacrifício, um sistema de dois pólos, 
no qual um significante flutuante 
transita de um âmbito para outro sem 
deixar de se referir ao mesmo objeto.” 
Enfim, mais uma vez, será que Baleiro 
quis realmente conceituar “obra de 
arte” em sua música, ou a resposta 
estaria naquilo que Leonardo Da Vinci 
descrevia sobre a arte dizendo tratar-se 
de uma coisa mental, que ocorre mais 
na cabeça de quem faz ou vê, do que no 
suporte físico exterior. Tudo vale, arte é 
aquilo que o artista diz que é?! Ou 
ainda, mencionando um entrevistador 
do filósofo José Arthur Giannotti, no 
programa “Roda Viva”, de Segunda-
Feira, dia 07.05.12, “a Arte cria algo que 
não existia lá antes”, indagar-se-ia: 
Haveria um limite - científico ou técnico 
- para a Arte? Em adição a tudo isso, 
pergunta-se: qual o conceito de 
conceito? É possível tudo conceituar? 
Não é à toa que o festejado Agamben 
inicia seu conhecido opúsculo 
afirmando que “as questões 
terminológicas são importantes na 
filosofia”. E arremata, lembrando um 
colega seu, aduzindo que “a 
terminologia é o momento poético do 
pensamento”. A título de epílogo, 
recordo-me do jusmercantilista, 
também italiano, Tullio Ascarelli, que 
profetizava “ser a desgraça do Direito 
as incertezas terminológicas”.
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Dad Squarise

A palavra da moda? É corrupção. 
Ela frequenta o dia a dia dos noticiários 
de jornais, rádios e tevês. Ganha 
destaque nos cartazes exibidos pelos 
manifestantes das ruas de norte a sul do 
país. O Congresso a considerou crime 
hediondo. Nem o discurso do papa a 
poupou.

E daí? A danada continua a fazer a 
festa. Jatinhos da FAB levam políticos, 
familiares, noivas e agregados pra cima 
e pra baixo. Licitacões superfaturadas 
engordam bolsos e contas de 
governantes. Gastos secretos metem a 
mão no erário com a naturalidade de 
quem troca o tênis e a camiseta.

Nem a língua escapa. Pronúncias, 
flexões, concordâncias, regências 
sofrem as agressões de gregos, troianos 
e baianos. O s de subsídio, que soa 
como o de subsolo, vira z na boca de 
corruptores que não estão nem aí pras 
delicadezas da prosódia. Intermedia e 
interviu roubam a cena de intermedeia 
e interveio. Milhão e milhar 
esperneiam, mas mudam de gênero na 
fala impiedosa de quem os força a usar 
saia e salto alto.

Mas, como diz o outro, não há bem 
que sempre dure nem mal que nunca se 
acabe. Resistimos. A melhor arma é 
fazer visitinhas ao dicionário, à 
gramática, aos bons autores. Cursinhos 
de atualização são pra lá de bem-
vindos. Sem desanimar, de degrau em 
degrau, chegamos ao topo da escada. 
Vamos lá? Comecemos pelo começo – 
a etimologia.

Podridão & cia.
Corrupção nasceu no latim. Quando 

veio ao mundo, corruptione queria 
dizer apodrecimento. O vocábulo tinha 
estreita relação com o destino do corpo 
depois da morte. Sem vida, corrompia-
se. Mais tarde, o sentido se ampliou. 
Passou a designar atos ilícitos 

praticados principalmente por políticos. 
Suas Excelências, com a certeza da 
impunidade, usam e abusam dos 
recursos públicos para o bem próprio, 
de familiares ou de grupos muy 
amigos. Em bom português: fazem a 
festa com o meu, o seu, o nosso rico 
dinheirinho.

Como é que se diz?
    "Viver é muito perigoso", repetia 
Guimarães Rosa. Falar em público 
também. Além de clareza, concisão, 
simplicidade e demais atributos da 
língua escrita, a expressão oral exige 
cuidado na pronúncia. Tropeço nos 
sons ou nas sílabas tônicas pegam mal 
como ser apanhado com dólar na cueca 
ou reais nas meias. Previna-se.

Gratuito se pronuncia como circuito 
e fortuito. Recorde, rubrica, avaro, 
pudico e ibero jogam no time dos 
paroxítonos. As sílabas fortes são cor, 
bri, va, di e be. Nobel rima com papel e 
novel. São todos oxítonos. Ruim, como 
Joaquim e pudim, pertence também à 
equipe dos oxítonos. E hétero? É 
proparoxítono sim, senhor. Com 
acento e tudo.

Não, obrigado
 “Um é pouco, dois é bom, três é 

demais", diz o povo sabido. A língua, 
sovina, gosta de economia. Sem 
esbanjamentos, prefere o "um é bom, 
dois é demais". Ao adaptar o 
provérbio, pensou em palavras 
maltratadas por falantes descuidados. 
Sem piedade, eles lhes acrescentam 
letras e as tiram de forma. Tornam-nas 
obesas.

É o caso de aficionado, beneficência 
e beneficente. Por alguma razão que 
nem Deus conhece, o trio virou 
aficcionado, beneficiência e 
beneficência. Cruz-credo! É o caso 
também de prazeroso, advogado,optar, 
psicólogo. Mal-intencionados as 

brindam com um izinho intruso. As 
coitadas viram prazeiroso, adivogado, 
opitar, pissicólogo. Xô!

Troca-troca
A Justiça é cega? Dizem que sim. Mas 

as pessoas não são. Elas têm olhos pra 
ver. Por isso se deram conta da troca de 
letras que aparece em muitos vocábulos. 
É a receita do valha-nos, Deus. Quer 
ver? Empecilho, como quem não quer 
nada, vira impecilho. Cinquenta ganha a 
grafia inexistente cincoenta. Há mais. A 
carta de jogar se chama curinga (não 
coringa). O lugar onde se bebem umas e 
outras, boteco (não vale buteco). A 
fruta pretinha e doce, jabuticaba 
(jaboticaba dá indigestão). O roedor 
esperto, camundongo (não 
camondongo). Da tábua vem tabuada. 
Nada de taboada, por favor.

Fiz e quis
S ou z? Os verbos querer, pôr, fazer e 

dizer dão nó nos miolos dos brasileiros. 
Em certas formas, soa o z. Mas se 
escreve s. É o caso de quis, quiser e 
puser. Em outras, é o z que pede 
passagem. Diz, fiz e fizer servem de 
prova. Por quê? A resposta está no 
infinitivo. No nome do verbo aparece z? 
Então, não duvide. Sempre que o z soar, 
é o z que se escreve. Não aparece z? É a 
vez do s. Compare: fazer (fiz, fez, 
fizemos, fizer, fizermos), dizer (diz, 
dizemos), querer (quis, quiser, quisesse), 
pôr (pus, pôs, puser, pusemos, 
pusermos).

Ufa!

Corrupção da língua
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matéria, sugerindo, no mesmo passo, 
que cairia melhor a palavra 
transformação. Neste caso ora 
estudado, a mencionada Bienal se 
apropriou de tal verbete da língua 
inglesa, motivando o artista 
maranhense, “instigado pelo tom 
apoteótico do evento”, a compor esse 
autêntico libelo, lançado em 1999, no 
qual faz resplandecer, ora certo 
estranhamento, ora certo 
descontentamento do público em 
relação à arte desde os anos 70, 
pontuando, nas entrelinhas, qual a 
concepção de arte que se tem ou que 
se quer ter, o concorrido mercado de 
arte, as performances e as instalações, 
e até mesmo que espaços existirão 
para abrigar as eventuais produções 
artísticas – leia-se, a instituição museal 
em suas facetas. Voltando à 
consideração de ser contemporâneo, 
não se está a atribuir à dupla de 
cantautores a pecha de iconoclasta, ou 
mesmo de outsiders ou desviantes. 
Pelo contrário, são eles movidos pelo 
ideal de Nietzsche, de serem, 
resumidamente, críticos de seu próprio 
tempo, não importando se apresentam 
credenciais para fazê-lo, isto é, de onde 
viria sua legitimidade acadêmica ou 
autodidata. Tal tópico estudado por 
Agamben, tempos depois, demonstra 
como se reagir ao desconforto com a 
época em que se vive, não havendo 
óbice algum a que a crítica percorra, 

atravesse, 
ultrapasse a 
chamada linha do 
tempo, já que 
temporalidade e 
contemporaneidade não 
se confundem, já que é 
imanente o permeio do 
fenômeno da recepção no 
âmbito desse binômio. Dessa forma, 
qual seria o conceito pretendido de obra 
de arte em “Bienal”, a música, senão 
considerá-lo, grosso modo, um contra-
dispositivo, já que o que se demonstra é 
a constatação da “Arte Antiarte”, pela 
qual “o mundo” e suas imagens são 
dessublimados por parte da arte nos 
anos 1960 e uma década depois a 
própria arte o será. Recusando o 
circuito da arte – museus, galerias, 
exposições – bem como o poder que 
confere a posse de um objeto “de arte”, 
os artistas optam por suportes pouco 
ou nada nobres, como um cartão-
postal.” A propósito e bem nessa linha 
de aproximação, vale a pena deixar 
registrada a lembrança à exposição 
sobre o assunto capitaneada por Paulo 
Bruscky, em 2011, no Centro Cultural 
Correios, aqui em Recife. Zeca Baleiro 
ao dizer que “reciclando o lixo lá do 
cesto, chego a um resultado estético 
bacana”, acrescentando que “boto fogo 
no gelo da Sibéria, faço até cair neve em 
Teresina”, faz emergir o ideal de 
sacralização (ou auratização) de um 
objeto, abordado pelo Pensador italiano. 
Em contrapartida, ao acrescentar que 
“boto fogo no gelo da Sibéria, faço até 
cair neve em Teresina”, revela-se o tom 
profanador. A passagem se acha 

evidenciada em seu trabalho quando 
sintetiza que “sagrado e profano 

representam, pois, na máquina 

...Voltando à consideração de 
ser contemporâneo, não se 
está a atribuir à dupla de 
cantautores a pecha de 
iconoclasta, ou mesmo de 
outsiders ou desviantes. Pelo 
contrário, são eles movidos 
pelo ideal de Nietzsche, de 
serem, resumidamente, críticos 
de seu próprio tempo...

...Dessa forma, qual seria o 
conceito pretendido de obra 
de arte em “Bienal”, a música, 
senão considerá-lo, grosso 
modo, um contra-dispositivo, 
já que o que se demonstra é a 
constatação da “Arte 
Antiarte”, pela qual “o mundo 
e suas imagens” são 
dessublimados por parte da 
arte nos anos 1960...

do sacrifício, um sistema de dois pólos, 
no qual um significante flutuante 
transita de um âmbito para outro sem 
deixar de se referir ao mesmo objeto.” 
Enfim, mais uma vez, será que Baleiro 
quis realmente conceituar “obra de 
arte” em sua música, ou a resposta 
estaria naquilo que Leonardo Da Vinci 
descrevia sobre a arte dizendo tratar-se 
de uma coisa mental, que ocorre mais 
na cabeça de quem faz ou vê, do que no 
suporte físico exterior. Tudo vale, arte é 
aquilo que o artista diz que é?! Ou 
ainda, mencionando um entrevistador 
do filósofo José Arthur Giannotti, no 
programa “Roda Viva”, de Segunda-
Feira, dia 07.05.12, “a Arte cria algo que 
não existia lá antes”, indagar-se-ia: 
Haveria um limite - científico ou técnico 
- para a Arte? Em adição a tudo isso, 
pergunta-se: qual o conceito de 
conceito? É possível tudo conceituar? 
Não é à toa que o festejado Agamben 
inicia seu conhecido opúsculo 
afirmando que “as questões 
terminológicas são importantes na 
filosofia”. E arremata, lembrando um 
colega seu, aduzindo que “a 
terminologia é o momento poético do 
pensamento”. A título de epílogo, 
recordo-me do jusmercantilista, 
também italiano, Tullio Ascarelli, que 
profetizava “ser a desgraça do Direito 
as incertezas terminológicas”.
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Dad Squarise

A palavra da moda? É corrupção. 
Ela frequenta o dia a dia dos noticiários 
de jornais, rádios e tevês. Ganha 
destaque nos cartazes exibidos pelos 
manifestantes das ruas de norte a sul do 
país. O Congresso a considerou crime 
hediondo. Nem o discurso do papa a 
poupou.

E daí? A danada continua a fazer a 
festa. Jatinhos da FAB levam políticos, 
familiares, noivas e agregados pra cima 
e pra baixo. Licitacões superfaturadas 
engordam bolsos e contas de 
governantes. Gastos secretos metem a 
mão no erário com a naturalidade de 
quem troca o tênis e a camiseta.

Nem a língua escapa. Pronúncias, 
flexões, concordâncias, regências 
sofrem as agressões de gregos, troianos 
e baianos. O s de subsídio, que soa 
como o de subsolo, vira z na boca de 
corruptores que não estão nem aí pras 
delicadezas da prosódia. Intermedia e 
interviu roubam a cena de intermedeia 
e interveio. Milhão e milhar 
esperneiam, mas mudam de gênero na 
fala impiedosa de quem os força a usar 
saia e salto alto.

Mas, como diz o outro, não há bem 
que sempre dure nem mal que nunca se 
acabe. Resistimos. A melhor arma é 
fazer visitinhas ao dicionário, à 
gramática, aos bons autores. Cursinhos 
de atualização são pra lá de bem-
vindos. Sem desanimar, de degrau em 
degrau, chegamos ao topo da escada. 
Vamos lá? Comecemos pelo começo – 
a etimologia.

Podridão & cia.
Corrupção nasceu no latim. Quando 

veio ao mundo, corruptione queria 
dizer apodrecimento. O vocábulo tinha 
estreita relação com o destino do corpo 
depois da morte. Sem vida, corrompia-
se. Mais tarde, o sentido se ampliou. 
Passou a designar atos ilícitos 

praticados principalmente por políticos. 
Suas Excelências, com a certeza da 
impunidade, usam e abusam dos 
recursos públicos para o bem próprio, 
de familiares ou de grupos muy 
amigos. Em bom português: fazem a 
festa com o meu, o seu, o nosso rico 
dinheirinho.

Como é que se diz?
    "Viver é muito perigoso", repetia 
Guimarães Rosa. Falar em público 
também. Além de clareza, concisão, 
simplicidade e demais atributos da 
língua escrita, a expressão oral exige 
cuidado na pronúncia. Tropeço nos 
sons ou nas sílabas tônicas pegam mal 
como ser apanhado com dólar na cueca 
ou reais nas meias. Previna-se.

Gratuito se pronuncia como circuito 
e fortuito. Recorde, rubrica, avaro, 
pudico e ibero jogam no time dos 
paroxítonos. As sílabas fortes são cor, 
bri, va, di e be. Nobel rima com papel e 
novel. São todos oxítonos. Ruim, como 
Joaquim e pudim, pertence também à 
equipe dos oxítonos. E hétero? É 
proparoxítono sim, senhor. Com 
acento e tudo.

Não, obrigado
 “Um é pouco, dois é bom, três é 

demais", diz o povo sabido. A língua, 
sovina, gosta de economia. Sem 
esbanjamentos, prefere o "um é bom, 
dois é demais". Ao adaptar o 
provérbio, pensou em palavras 
maltratadas por falantes descuidados. 
Sem piedade, eles lhes acrescentam 
letras e as tiram de forma. Tornam-nas 
obesas.

É o caso de aficionado, beneficência 
e beneficente. Por alguma razão que 
nem Deus conhece, o trio virou 
aficcionado, beneficiência e 
beneficência. Cruz-credo! É o caso 
também de prazeroso, advogado,optar, 
psicólogo. Mal-intencionados as 

brindam com um izinho intruso. As 
coitadas viram prazeiroso, adivogado, 
opitar, pissicólogo. Xô!

Troca-troca
A Justiça é cega? Dizem que sim. Mas 

as pessoas não são. Elas têm olhos pra 
ver. Por isso se deram conta da troca de 
letras que aparece em muitos vocábulos. 
É a receita do valha-nos, Deus. Quer 
ver? Empecilho, como quem não quer 
nada, vira impecilho. Cinquenta ganha a 
grafia inexistente cincoenta. Há mais. A 
carta de jogar se chama curinga (não 
coringa). O lugar onde se bebem umas e 
outras, boteco (não vale buteco). A 
fruta pretinha e doce, jabuticaba 
(jaboticaba dá indigestão). O roedor 
esperto, camundongo (não 
camondongo). Da tábua vem tabuada. 
Nada de taboada, por favor.

Fiz e quis
S ou z? Os verbos querer, pôr, fazer e 

dizer dão nó nos miolos dos brasileiros. 
Em certas formas, soa o z. Mas se 
escreve s. É o caso de quis, quiser e 
puser. Em outras, é o z que pede 
passagem. Diz, fiz e fizer servem de 
prova. Por quê? A resposta está no 
infinitivo. No nome do verbo aparece z? 
Então, não duvide. Sempre que o z soar, 
é o z que se escreve. Não aparece z? É a 
vez do s. Compare: fazer (fiz, fez, 
fizemos, fizer, fizermos), dizer (diz, 
dizemos), querer (quis, quiser, quisesse), 
pôr (pus, pôs, puser, pusemos, 
pusermos).

Ufa!

Corrupção da língua
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Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas

Reduzir a idade penal é o caminho?
O tema da redução da idade penal 

volta à tona outra vez. Defensores 
rigorosos desta proposta pretendem dar 
aos adolescentes o mesmo tratamento 
legal dado ao adulto (maior de 18 anos). 
Em reportagem exibida na mídia meses 
atrás, chegou-se a afirmar que há países 
em que aos 6 anos a criança já responde 
criminalmente e que, em São Paulo, 
cerca de 3% dos crimes são cometidos 
por adolescentes. 

Lamentavelmente, em grande parte, 
esse debate tem sido empobrecido pela 
larga margem de informações não 
confrontadas, exposições emotivas de 
vítimas da violência, e principalmente 
da falta de enfrentamento das suas reais 
causas, e de análise de dados concretos 
e das soluções que já se mostraram 
mais efetivas para o combate da 
criminalidade em diversas regiões do 
mundo. 

A primeira e a mais simples pergunta 
que se pode fazer é se o endurecimento 
de nossas leis e sistema penal, desde o 
próprio policiamento às penitenciárias 
brasileiras demonstram ser, por si só, 
realmente eficazes para a redução de 
crimes. Dado pouco lembrado é o 
índice de adolescentes vítimas de 
homicídio que supera, de longe, o de 
adolescentes autores. Segundo 
estatística da SDS de Pernambuco, nos 
últimos cinco anos (2008 a 2012) foram 
1.687 adolescentes assassinados em 
nosso Estado e de 2004 a 2012, 
somente na região metropolitana, o 
total destas vítimas fatais chega a 1.967, 
com idades entre 12 e 17 anos.  

Segundo o Mapa da violência de 
2012, na década de 2001 a 2010, no 
Brasil, foram assassinadas 84.846 
pessoas com idades entre 1 e 19 anos 
de idade, apontando ainda que em 
2010, foram 8.686 crianças ou 

adolescentes vítimas de homicídio o que 
equivale a média de 24 ao dia, 
ocupando, em 2009, a 4ª posição da pior 
taxa entre 99 países analisados, seja no 
recorte etário de vítimas entre 10 a 14 
anos, seja no de 15 a 19 anos. Índices 
alarmantes também ocorrem com 
outros tipos de violência praticadas 
contra crianças e adolescentes no nosso 
país, onde somente em 2011 foram 
identificados pelos serviços de saúde do 
SUS 21.279 vítimas de agressão física 
em geral, 10.425 de natureza sexual e 
992 de tortura, dentre outras formas de 
violência que perfazem um total de 
52.515 casos (disponível em 
http://www.mapadaviolencia.org.br/ma
pa2012). 

No tráfico, os adolescentes já estão 
entre as principais vítimas do cruel 
recrutamento para o cargo de “avião” 
pelos “chefes”, estes sob a égide de leis 
penais rigorosas e sob a permanente 
ameaça de encarceramento em 
penitenciárias superlotadas e perversas. 
Os adolescentes envolvidos no tráfico 
também representam, hoje, em 
Pernambuco, por exemplo, mais de 50% 
da população internada. Lembro, ainda, 
que o estupro é considerado pela lei 
penal brasileira um crime hediondo e 
sua pena pode chegar a mais de 12 anos 
com agravantes, contudo em 2011 
foram estupradas 8.986 vítimas menores 
de 18 anos, destas 7.066 tinham idade 
até 14 anos (incluiu-se a notificação de 
“atentado violento ao pudor” extraído 
do mesmo Mapa da Violência 2012). O 
discurso reducionista parece não 
enxergar que a pretendida dureza das 
leis não quebrará o ciclo vicioso, o qual 
se perpetuará, não importando até onde 
se chegue, na menor idade ou na mais 
severa pena. 

Outra falácia, amplamente difundida, 
é a tese de que a sociedade não aceita 
mais tratar o adolescente de modo 
diferente do adulto porque “se aos 16 
anos pode votar, logo deveria ser 
considerado como maior de idade”. 
Não creio que a maioria dos pais 
responsáveis defendam realmente que 
seus filhos de 16, 15 ou até 14 anos 
sejam pessoas suficientemente maduras 
para que a lei lhes confira total 
autonomia para trabalhar, casar, ter 
filhos, morar só, ingerir bebida 
alcoólica. O que se percebe nas classes 
mais favorecidas é o contrário: famílias 
mais abastadas tendem a prolongar cada 

vez mais a relação de superproteção e 
dependência, de seus adolescentes e 
jovens. 

Uma reflexão mais profunda permite 
ver que o tempo da criança é um, do 
adolescente, do jovem ou do idoso, é 
outro.  Com boa educação, a 
transformação do jovem é bem mais 
rápida. Dos 2 para 5 anos de idade ou 
dos 14 para os 17, a criança ou o 
adolescente sofre bem mais alterações 
biológicas e comportamentais do que 
um adulto entre 22 e 25 ou entre 34 e 
37 anos, por exemplo. 

Os países onde ainda se impera o 
sistema de Justiça retributiva 
simplesmente, nos moldes da famosa lei 
do talião – olho por olho dente por 
dente – não resolveram seus problemas 
com a criminalidade. Contrariamente, 
aqueles que aprofundaram a análise das 
suas causas mais remotas e investiram 
maciçamente nas políticas públicas de 
segurança, educação, saúde, qualidade 
de vida, de modo integrado, estão sim, 
conseguindo, vencer esta guerra. 

E estas ações podem e devem ser 
realizadas sob a égide do Estatuto da 
Criança e do Adolescente em vigor, sem 
qualquer medida populista, emotiva e 
simplista, de redução da idade penal ou 
aumento do tempo de encarceramento. 

E qual o segredo desse modelo de 
gestão? Articulação entre as ações de 
governo e investimento social nas áreas 
mais carentes e violentas de cada região. 
Uso dos sistemas de inteligência, 
capacitação dos diversos operadores do 
sistema, monitoramento permanente 
das ações e resultados, fixação de metas, 
aproximação da polícia com outros 
órgãos públicos e com a comunidade e 
sobretudo, um grande  investimento nos 
espaços comunitários e escolas, não só 
com o relevante aumento da oferta de 
educação formal pública, mas que esta 
também se volte para a valorização 
integral do ser humano, em todas as 
suas dimensões, principalmente a ética. 
É urgente que esta educação se dedique 
a repensar este modelo de consumo 
desenfreado, elevada competitividade e 
hedonismo exacerbado, típico das 
sociedades onde se impera o capitalismo 
selvagem, e se concentre mais na 
reconstrução do próprio conceito de 
cidadania e, porque não dizer, da 
verdadeira noção do que é bem estar 
coletivo.
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No dia 14 de outubro de 2013, o 
Ministério Público Brasileiro e de resto 
a comunidade jurídica nacional, a 
imprensa e a sociedade em geral 
receberam com estarrecimento a notícia 
do bárbaro assassinato do Promotor de 
Justiça Thiago Faria Soares. As 
circunstâncias do crime e sua forma de 
execução não expuseram apenas a 
audácia, covardia e o sentimento de 
impunidade dos criminosos. Colocaram 
em evidência também a ausência de 
uma política institucional de segurança 
para os membros e servidores do 
Ministério Público Brasileiro.

 Segurança institucional que deve 
principiar pelo controle intensivo do 
acesso a prédios e instalações da 
Instituição, mediante prévio 
cadastramento e identificação do 
usuário. A guarda de documentos, 
tutela de informações sensíveis e o 
descarte de todo material deve atender 
a normas estritas, imprescindíveis à 
segurança da atuação funcional dos 
seus membros. 

Os cuidados mencionados são tão 
importantes quanto a efetivação de 
ações concretas de segurança pessoal 
aos integrantes da carreira e servidores. 
Além de medidas concretas, como as 
que tratem da imediata disposição de 
escolta pessoal armada tão logo 
identificado o risco, é necessário que se 
estabeleça uma cultura de segurança 
que evite exposições desnecessárias e 
minimizem os riscos individuais.

A tragédia mencionada expôs, 
enfaticamente, que um tema de 
tamanha relevância não constava da 

pauta de uma discussão nacional 
minimamente responsável, apesar da 
evidência de que o assassinato de 
promotores, magistrados e outros 
ocupantes de cargos de carreira típica 
de Estado não constitui novidade no 
cenário nacional. 

É preciso dizer que a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público – CONAMP, logo após o 
brutal e covarde assassinato da juíza 
Patrícia Acioli, magistrada no Estado 
do Rio de Janeiro, provocou o 
Conselho Nacional do Ministério 
Público ainda no ano de 2011, 
ressaltando a necessidade de elaboração 
de um plano de segurança pessoal para 
os Membros do Ministério Público 
Brasileiro que tivesse abrangência em 
todo País. Nada foi feito!

A execução sumária do Promotor de 
Justiça Thiago Faria Soares despertou a 
consciência nacional quanto a urgência 
que essa questão demanda. O próprio 
CNMP, provocado pela indignação e 
perplexidade geral, aprovou na sessão 
do último dia 22 de outubro 
Anteprojetos de Resolução que irão 
dispor acerca da segurança institucional 
e pessoal para membros e servidores 
do Ministério Público Brasileiro, bem 
assim seus familiares. 

Os atos normativos citados tratarão 
de conceitos distintos, porém 
complementares, cujos efeitos 
repercutirão sobre sujeitos 
diferenciados. O primeiro versa sobre a 
segurança orgânica da Instituição, 
envolvendo capacitação dos seus 
servidores e agentes destacados para 
segurança das suas instalações físicas e 
proteção pessoal.

A estruturação de um serviço de 
inteligência cada vez mais eficaz 
constitui necessidade primordial a fim 
de detectar de forma prévia ações 
ilícitas contra o patrimônio e a 
integridade de membros e servidores, o 
que demanda aquisição de 
equipamentos e capacitação de pessoal 
constante. 

Serviço de inteligência que se preste 
também a fornecer informações 

detalhadas aos Promotores de Justiça 
quanto à realidade das Comarcas e 
Regiões do Estado com o objetivo de 
municiá-los com dados precisos e 
abrangentes, não apenas relativos à 
criminalidade comum e organizada, 
mas também a aspectos inerentes à 
política e à realidade social em que 
serão inseridos.

 Um serviço de contrainformação 
que busque identificar as ameaças 
internas e que venha a dificultar 
infiltrações de qualquer tipo. De igual 
modo, possibilite atender e dar suporte 
ao trabalho cotidiano dos Promotores 
de Justiça. 

Registre-se que o Ministério Público 
de Pernambuco elaborou estratégia 
semelhante no ano de 2006, quando fez 
publicar Projeto de Resolução tratando 
da segurança institucional, levado na 
esteira da consternação coletiva causada 
pelo assassinato do Promotor de Justiça 
Rossini Alves Couto, ocorrido em 15 
de maio de 2005. Tratou-se de 
documento denso, bem elaborado, mas 
que não chegou a ser posto em prática.

A problemática, pela sua relevância e 
abrangência, não se harmoniza com 
iniciativas individualizadas. Demanda 
uma política pública nacional que deve 
ter o Conselho Nacional do Ministério 
Público como protagonista, elaborada a 
partir de ampla discussão com todos os 
ramos do Ministério Público Brasileiro 
e com a participação das entidades 
classistas.

Espera-se que o tema se mantenha 
como uma prioridade de todos os 
interessados até que se dê a conhecer 
uma política nacional de segurança 
institucional e pessoal efetiva, 
minimizando os riscos individuais que 
cercam a atividade dos Promotores de 
Justiça. O que não pode ser admitido, 
sob qualquer hipótese, é que a sua 
efervescência seja amainada até que 
outro colega venha a tombar para que a 
sua relevância ressurja novamente.  

A luta não é só nossa, mas do 
próprio Estado e da sociedade brasileira 
como um todo.

Segurança institucional: 
uma necessidade

José Vladimir da Silva Acioli

Promotor de Justiça e 
Presidente da AMPPE
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Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas

Reduzir a idade penal é o caminho?
O tema da redução da idade penal 

volta à tona outra vez. Defensores 
rigorosos desta proposta pretendem dar 
aos adolescentes o mesmo tratamento 
legal dado ao adulto (maior de 18 anos). 
Em reportagem exibida na mídia meses 
atrás, chegou-se a afirmar que há países 
em que aos 6 anos a criança já responde 
criminalmente e que, em São Paulo, 
cerca de 3% dos crimes são cometidos 
por adolescentes. 

Lamentavelmente, em grande parte, 
esse debate tem sido empobrecido pela 
larga margem de informações não 
confrontadas, exposições emotivas de 
vítimas da violência, e principalmente 
da falta de enfrentamento das suas reais 
causas, e de análise de dados concretos 
e das soluções que já se mostraram 
mais efetivas para o combate da 
criminalidade em diversas regiões do 
mundo. 

A primeira e a mais simples pergunta 
que se pode fazer é se o endurecimento 
de nossas leis e sistema penal, desde o 
próprio policiamento às penitenciárias 
brasileiras demonstram ser, por si só, 
realmente eficazes para a redução de 
crimes. Dado pouco lembrado é o 
índice de adolescentes vítimas de 
homicídio que supera, de longe, o de 
adolescentes autores. Segundo 
estatística da SDS de Pernambuco, nos 
últimos cinco anos (2008 a 2012) foram 
1.687 adolescentes assassinados em 
nosso Estado e de 2004 a 2012, 
somente na região metropolitana, o 
total destas vítimas fatais chega a 1.967, 
com idades entre 12 e 17 anos.  

Segundo o Mapa da violência de 
2012, na década de 2001 a 2010, no 
Brasil, foram assassinadas 84.846 
pessoas com idades entre 1 e 19 anos 
de idade, apontando ainda que em 
2010, foram 8.686 crianças ou 

adolescentes vítimas de homicídio o que 
equivale a média de 24 ao dia, 
ocupando, em 2009, a 4ª posição da pior 
taxa entre 99 países analisados, seja no 
recorte etário de vítimas entre 10 a 14 
anos, seja no de 15 a 19 anos. Índices 
alarmantes também ocorrem com 
outros tipos de violência praticadas 
contra crianças e adolescentes no nosso 
país, onde somente em 2011 foram 
identificados pelos serviços de saúde do 
SUS 21.279 vítimas de agressão física 
em geral, 10.425 de natureza sexual e 
992 de tortura, dentre outras formas de 
violência que perfazem um total de 
52.515 casos (disponível em 
http://www.mapadaviolencia.org.br/ma
pa2012). 

No tráfico, os adolescentes já estão 
entre as principais vítimas do cruel 
recrutamento para o cargo de “avião” 
pelos “chefes”, estes sob a égide de leis 
penais rigorosas e sob a permanente 
ameaça de encarceramento em 
penitenciárias superlotadas e perversas. 
Os adolescentes envolvidos no tráfico 
também representam, hoje, em 
Pernambuco, por exemplo, mais de 50% 
da população internada. Lembro, ainda, 
que o estupro é considerado pela lei 
penal brasileira um crime hediondo e 
sua pena pode chegar a mais de 12 anos 
com agravantes, contudo em 2011 
foram estupradas 8.986 vítimas menores 
de 18 anos, destas 7.066 tinham idade 
até 14 anos (incluiu-se a notificação de 
“atentado violento ao pudor” extraído 
do mesmo Mapa da Violência 2012). O 
discurso reducionista parece não 
enxergar que a pretendida dureza das 
leis não quebrará o ciclo vicioso, o qual 
se perpetuará, não importando até onde 
se chegue, na menor idade ou na mais 
severa pena. 

Outra falácia, amplamente difundida, 
é a tese de que a sociedade não aceita 
mais tratar o adolescente de modo 
diferente do adulto porque “se aos 16 
anos pode votar, logo deveria ser 
considerado como maior de idade”. 
Não creio que a maioria dos pais 
responsáveis defendam realmente que 
seus filhos de 16, 15 ou até 14 anos 
sejam pessoas suficientemente maduras 
para que a lei lhes confira total 
autonomia para trabalhar, casar, ter 
filhos, morar só, ingerir bebida 
alcoólica. O que se percebe nas classes 
mais favorecidas é o contrário: famílias 
mais abastadas tendem a prolongar cada 

vez mais a relação de superproteção e 
dependência, de seus adolescentes e 
jovens. 

Uma reflexão mais profunda permite 
ver que o tempo da criança é um, do 
adolescente, do jovem ou do idoso, é 
outro.  Com boa educação, a 
transformação do jovem é bem mais 
rápida. Dos 2 para 5 anos de idade ou 
dos 14 para os 17, a criança ou o 
adolescente sofre bem mais alterações 
biológicas e comportamentais do que 
um adulto entre 22 e 25 ou entre 34 e 
37 anos, por exemplo. 

Os países onde ainda se impera o 
sistema de Justiça retributiva 
simplesmente, nos moldes da famosa lei 
do talião – olho por olho dente por 
dente – não resolveram seus problemas 
com a criminalidade. Contrariamente, 
aqueles que aprofundaram a análise das 
suas causas mais remotas e investiram 
maciçamente nas políticas públicas de 
segurança, educação, saúde, qualidade 
de vida, de modo integrado, estão sim, 
conseguindo, vencer esta guerra. 

E estas ações podem e devem ser 
realizadas sob a égide do Estatuto da 
Criança e do Adolescente em vigor, sem 
qualquer medida populista, emotiva e 
simplista, de redução da idade penal ou 
aumento do tempo de encarceramento. 

E qual o segredo desse modelo de 
gestão? Articulação entre as ações de 
governo e investimento social nas áreas 
mais carentes e violentas de cada região. 
Uso dos sistemas de inteligência, 
capacitação dos diversos operadores do 
sistema, monitoramento permanente 
das ações e resultados, fixação de metas, 
aproximação da polícia com outros 
órgãos públicos e com a comunidade e 
sobretudo, um grande  investimento nos 
espaços comunitários e escolas, não só 
com o relevante aumento da oferta de 
educação formal pública, mas que esta 
também se volte para a valorização 
integral do ser humano, em todas as 
suas dimensões, principalmente a ética. 
É urgente que esta educação se dedique 
a repensar este modelo de consumo 
desenfreado, elevada competitividade e 
hedonismo exacerbado, típico das 
sociedades onde se impera o capitalismo 
selvagem, e se concentre mais na 
reconstrução do próprio conceito de 
cidadania e, porque não dizer, da 
verdadeira noção do que é bem estar 
coletivo.
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No dia 14 de outubro de 2013, o 
Ministério Público Brasileiro e de resto 
a comunidade jurídica nacional, a 
imprensa e a sociedade em geral 
receberam com estarrecimento a notícia 
do bárbaro assassinato do Promotor de 
Justiça Thiago Faria Soares. As 
circunstâncias do crime e sua forma de 
execução não expuseram apenas a 
audácia, covardia e o sentimento de 
impunidade dos criminosos. Colocaram 
em evidência também a ausência de 
uma política institucional de segurança 
para os membros e servidores do 
Ministério Público Brasileiro.

 Segurança institucional que deve 
principiar pelo controle intensivo do 
acesso a prédios e instalações da 
Instituição, mediante prévio 
cadastramento e identificação do 
usuário. A guarda de documentos, 
tutela de informações sensíveis e o 
descarte de todo material deve atender 
a normas estritas, imprescindíveis à 
segurança da atuação funcional dos 
seus membros. 

Os cuidados mencionados são tão 
importantes quanto a efetivação de 
ações concretas de segurança pessoal 
aos integrantes da carreira e servidores. 
Além de medidas concretas, como as 
que tratem da imediata disposição de 
escolta pessoal armada tão logo 
identificado o risco, é necessário que se 
estabeleça uma cultura de segurança 
que evite exposições desnecessárias e 
minimizem os riscos individuais.

A tragédia mencionada expôs, 
enfaticamente, que um tema de 
tamanha relevância não constava da 

pauta de uma discussão nacional 
minimamente responsável, apesar da 
evidência de que o assassinato de 
promotores, magistrados e outros 
ocupantes de cargos de carreira típica 
de Estado não constitui novidade no 
cenário nacional. 

É preciso dizer que a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público – CONAMP, logo após o 
brutal e covarde assassinato da juíza 
Patrícia Acioli, magistrada no Estado 
do Rio de Janeiro, provocou o 
Conselho Nacional do Ministério 
Público ainda no ano de 2011, 
ressaltando a necessidade de elaboração 
de um plano de segurança pessoal para 
os Membros do Ministério Público 
Brasileiro que tivesse abrangência em 
todo País. Nada foi feito!

A execução sumária do Promotor de 
Justiça Thiago Faria Soares despertou a 
consciência nacional quanto a urgência 
que essa questão demanda. O próprio 
CNMP, provocado pela indignação e 
perplexidade geral, aprovou na sessão 
do último dia 22 de outubro 
Anteprojetos de Resolução que irão 
dispor acerca da segurança institucional 
e pessoal para membros e servidores 
do Ministério Público Brasileiro, bem 
assim seus familiares. 

Os atos normativos citados tratarão 
de conceitos distintos, porém 
complementares, cujos efeitos 
repercutirão sobre sujeitos 
diferenciados. O primeiro versa sobre a 
segurança orgânica da Instituição, 
envolvendo capacitação dos seus 
servidores e agentes destacados para 
segurança das suas instalações físicas e 
proteção pessoal.

A estruturação de um serviço de 
inteligência cada vez mais eficaz 
constitui necessidade primordial a fim 
de detectar de forma prévia ações 
ilícitas contra o patrimônio e a 
integridade de membros e servidores, o 
que demanda aquisição de 
equipamentos e capacitação de pessoal 
constante. 

Serviço de inteligência que se preste 
também a fornecer informações 

detalhadas aos Promotores de Justiça 
quanto à realidade das Comarcas e 
Regiões do Estado com o objetivo de 
municiá-los com dados precisos e 
abrangentes, não apenas relativos à 
criminalidade comum e organizada, 
mas também a aspectos inerentes à 
política e à realidade social em que 
serão inseridos.

 Um serviço de contrainformação 
que busque identificar as ameaças 
internas e que venha a dificultar 
infiltrações de qualquer tipo. De igual 
modo, possibilite atender e dar suporte 
ao trabalho cotidiano dos Promotores 
de Justiça. 

Registre-se que o Ministério Público 
de Pernambuco elaborou estratégia 
semelhante no ano de 2006, quando fez 
publicar Projeto de Resolução tratando 
da segurança institucional, levado na 
esteira da consternação coletiva causada 
pelo assassinato do Promotor de Justiça 
Rossini Alves Couto, ocorrido em 15 
de maio de 2005. Tratou-se de 
documento denso, bem elaborado, mas 
que não chegou a ser posto em prática.

A problemática, pela sua relevância e 
abrangência, não se harmoniza com 
iniciativas individualizadas. Demanda 
uma política pública nacional que deve 
ter o Conselho Nacional do Ministério 
Público como protagonista, elaborada a 
partir de ampla discussão com todos os 
ramos do Ministério Público Brasileiro 
e com a participação das entidades 
classistas.

Espera-se que o tema se mantenha 
como uma prioridade de todos os 
interessados até que se dê a conhecer 
uma política nacional de segurança 
institucional e pessoal efetiva, 
minimizando os riscos individuais que 
cercam a atividade dos Promotores de 
Justiça. O que não pode ser admitido, 
sob qualquer hipótese, é que a sua 
efervescência seja amainada até que 
outro colega venha a tombar para que a 
sua relevância ressurja novamente.  

A luta não é só nossa, mas do 
próprio Estado e da sociedade brasileira 
como um todo.

Segurança institucional: 
uma necessidade

José Vladimir da Silva Acioli

Promotor de Justiça e 
Presidente da AMPPE
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S
empre apostando no fato de que a troca de experiências e o compartilhamento de 
informações são ferramentas primordiais para o aprimoramento do conhecimento, a 
diretoria da Associação do Ministério Público de Pernambuco promoveu dos dias 14 

a 16 de agosto último, em Muro Alto , o X Congresso Estadual do Ministério Público. O 
evento aconteceu no Beach Class Resort, contando com defesa de teses inscritas, 
palestras, debates e momentos de confraternização entre os participantes. Contribuíram 
com os dois dias de discussão convidados que enriqueceram os debates, como o 
coordenador nacional da Escola do Grupo Nacional de Combate às Organizações 
Criminosas – GNECOC, Arthur Pinto de Lemos Junior; o Promotor de Justiça do Rio de 
Janeiro, Emerson Garcia; Giselle Groeninga, Mestre em Direito pela USP e Especialista 
em Psicanálise; Maria Rita de Holanda Oliveira Silva, Presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, o deputado federal Vieira da Cunha; e Promotores de Justiça de 
Pernambuco que participaram das mesas de discussão. Todos os debates versaram sobre 
o tema central do Congresso, que discutiu formas mais efetivas de atuação do Ministério 
Público no enfrentamento à criminalidade organizada e no combate à homofobia. Abaixo, 
alguns momentos do Congresso:

X Congresso Estadual do Ministério 
Público debate temas atuais

Abertura do X Congresso Estadual do MP, em Muro Alto (Ipojuca). 
Ao lado, momento em que aconteceu a homenagem da AMPPE à 
Procuradora de Justiça aposentada, Ana Maria Campos Torres.
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Promotores de 
Justiça inscritos 
apresentaram teses 
ao X Congresso 
Estadual do MP, 
tratando de 
diversos temas

A atuação do 
Ministério Público 
no combate à 
homofobia e As 
Questões 
Institucionais do 
MP Brasileiro foram 
debates que 
enriqueceram o 
Congresso 

Os Promotores de 
Justiça de São Paulo, 
Arthur Pinto Lemos 
Junior (SP) e 
Francisco Ortêncio 
(PE) trataram do 
tema: Enfrentamento
à Criminalidade 
Organizada – Novos 
Paradigmas de 
Atuação

Ao final do 
Congresso, 
membros do MP de 
Pernambuco e 
convidados 
participaram da 
confraternização 
que encerrou o 
evento

O presidente da 
AMPPE, José 
Vladimir Acioli, 
participou de 
reunião do 
Conselho 
Deliberativo da 
Conamp que 
aconteceu durante 
o Congresso



40

S
empre apostando no fato de que a troca de experiências e o compartilhamento de 
informações são ferramentas primordiais para o aprimoramento do conhecimento, a 
diretoria da Associação do Ministério Público de Pernambuco promoveu dos dias 14 

a 16 de agosto último, em Muro Alto , o X Congresso Estadual do Ministério Público. O 
evento aconteceu no Beach Class Resort, contando com defesa de teses inscritas, 
palestras, debates e momentos de confraternização entre os participantes. Contribuíram 
com os dois dias de discussão convidados que enriqueceram os debates, como o 
coordenador nacional da Escola do Grupo Nacional de Combate às Organizações 
Criminosas – GNECOC, Arthur Pinto de Lemos Junior; o Promotor de Justiça do Rio de 
Janeiro, Emerson Garcia; Giselle Groeninga, Mestre em Direito pela USP e Especialista 
em Psicanálise; Maria Rita de Holanda Oliveira Silva, Presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, o deputado federal Vieira da Cunha; e Promotores de Justiça de 
Pernambuco que participaram das mesas de discussão. Todos os debates versaram sobre 
o tema central do Congresso, que discutiu formas mais efetivas de atuação do Ministério 
Público no enfrentamento à criminalidade organizada e no combate à homofobia. Abaixo, 
alguns momentos do Congresso:

X Congresso Estadual do Ministério 
Público debate temas atuais

Abertura do X Congresso Estadual do MP, em Muro Alto (Ipojuca). 
Ao lado, momento em que aconteceu a homenagem da AMPPE à 
Procuradora de Justiça aposentada, Ana Maria Campos Torres.

41

Promotores de 
Justiça inscritos 
apresentaram teses 
ao X Congresso 
Estadual do MP, 
tratando de 
diversos temas

A atuação do 
Ministério Público 
no combate à 
homofobia e As 
Questões 
Institucionais do 
MP Brasileiro foram 
debates que 
enriqueceram o 
Congresso 

Os Promotores de 
Justiça de São Paulo, 
Arthur Pinto Lemos 
Junior (SP) e 
Francisco Ortêncio 
(PE) trataram do 
tema: Enfrentamento
à Criminalidade 
Organizada – Novos 
Paradigmas de 
Atuação

Ao final do 
Congresso, 
membros do MP de 
Pernambuco e 
convidados 
participaram da 
confraternização 
que encerrou o 
evento

O presidente da 
AMPPE, José 
Vladimir Acioli, 
participou de 
reunião do 
Conselho 
Deliberativo da 
Conamp que 
aconteceu durante 
o Congresso



42

O que mais me dói nos filmes da 
segunda guerra é ver como vidas foram 
interrompidas, famílias separadas, 
crianças aprisionadas e mortas, 
exclusivamente por ideologia. Muitos 
algozes se deleitavam em suprimir o 
mínimo de dignidade de suas vítimas e 
de lhes imprimir mais dor do que 
necessário ao mal, que supostamente, 
por ordens superiores, deveria executar. 
Eles, os agressores, agiam como nem 
seres vivos fossem, pois somente assim 
justificaria tamanha falta de 
humanidade.

No corrente mês, precisamente, na 
noite do dia 26, deparei-me com 
situação de magnitude similar, com 
agravante de ainda estar velada e o mal 
não ter sido reparado. Como acho 
doloroso encarar meus próprios erros e 
as partes sombrias da minha 
personalidade e penso que esse 
desconforto também é válido para uma 
Nação, no caso o Brasil.

Falo especificamente da realidade 
das pessoas atingidas pela hanseníase, 
quer direta ou indiretamente. A aversão 
a esses indivíduos está atrelada às ideias 
de desonra, expiação de pecados e 
remonta os tempos bíblicos, quando a 
doença era denominada de lepra.

Sem ter a menor noção da existência 
deles ou para onde iria, aceitei o convite 
de um colega de trabalho, apenas e 
literalmente por educação, pois desejava 

estar com o resto da turma e 
conhecer à noite na capital goiana.

Dirigimo-nos a um local afastado, 
provavelmente, na divisa com outro 
município, para uma capela dentro de 
uma colônia, para onde os hansenianos 
eram banidos, e como a maioria não 
tem para onde ir e ainda são vítimas de 
preconceito, permanecem por lá.

Tinha umas duzentas pessoas, tanto 
os que haviam sido acometidos pela 
doença, quanto seus parentes de várias 
gerações, além de duas jornalistas. 
Procurei me distanciar, a fim para 
tentar entender do que se tratava.

O colega inteirava a todos das 
demandas políticas que caminhavam a 
passos lentos em Brasília, como a 
questão dos filhos separados e da 
exploração do trabalho deles nas 
próprias colônias. Ele também 
convocava a população da localidade a 
marcharem para capital federal 
munidos com uma boneca para 
representar os filhos retirados dos pais 
pelo Estado Brasileiro, que continuou a 
agir dessa maneira, mesmo após a 
descoberta da cura e da prática de 
segregação, principalmente a de 
familiares, ter sido condenada pela 
Organização Mundial de Saúde.

Paralelamente, uma jornalista 
mostrava-me imagens feitas naquele 
dia, de documentos lançados no lixo 
pela administração do lugar. Muito 
provavelmente, papéis que poderiam 
auxiliar como prova das injustiças 
cometidas contra aquelas pessoas.

Fiquei sabendo que até a década de 
60, por força de lei, os doentes eram 
capturados e obrigados a viver nas 
colônias e que seus filhos eram 
enviados a reformatórios ou entregues 
a parentes. Tais crianças eram 
estigmatizadas, maltratadas e até 
abusadas sexualmente. Além de 
denegriam por completo a imagem dos 
pais, o que hoje poderíamos 
analogicamente conceituar como 
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alienação parental pelo Estado. 
Existem, inclusive, relatos de que 
entregavam brinquedos com os dedos e 
membros cortados numa alusão à 
condição física dos genitores.

Quanto à referência ao trabalho 
deles, fui informada que trabalhadores 
de fora da colônia não queriam 
emprego naquele espaço, por isso 
mandavam os internos executar as 
tarefas aparentemente como terapia 
ocupacional, não recebendo nada ou 
quase isso.

Afastada, enquanto aguardava 
tirarem fotografia com o palestrante, 
ouvia depoimentos pessoais que me 
remetiam a mesma comoção sentida 
pelos judeus e acima mencionada.

Ao final da noite, comi pão de 
queijo na casa de um casal ali residente, 
onde mais uma vez senti que tinha sido 
transportada para outra época, quer 
seja pela decoração do ambiente, quer 
pelas notícias de que continuavam 
sendo maltratados, como, por exemplo, 
a entrega da doação de peixe na 
semana santa, apenas quando já se 
encontravam estragados.

Assim, do mesmo modo que 
enfrentar nossas imperfeições nos 
ajuda a tornar criaturas melhores, trazer 
à tona esse lamentável capítulo da 
história do Brasil e reparar os 
malefícios perpetrados contra tais 
brasileiros, tornará o país mais digno e 
humano para todos.

...Muitos algozes se 
deleitavam em suprimir o 
mínimo de dignidade de suas 
vítimas e de lhes imprimir mais 
dor do que necessário ao mal, 
que supostamente por ordens 
superiores deveria executar...

Promotora de Justiça
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Nas últimas décadas, o Brasil 
vem sofrendo uma importante 
mudança no ritmo de 
crescimento e na estrutura da sua 
população. Este processo, 
conhecido como transição 
demográfica, tem sido provocado 
pela queda gradativa das taxas de 
fecundidade e mortalidade, o que 
resultou na redução da 
população jovem e na elevação 
progressiva da população adulta 
e idosa.

Essas mudanças provocam 
uma transformação da pirâmide 
etária da população brasileira. 
Isto é, o formato triangular com 
base alargada, que em 2005 
representava um maior número 
de crianças e jovens em relação 
ao número de adultos e idosos, 
dará lugar, em 2030, a uma pirâmide 
com a parte superior mais alargada, 
típica de sociedades envelhecidas.

Uma população em processo de 
envelhecimento sofre um aumento 
significativo das condições crônicas, 
geralmente atreladas ao fator idade. 
Entretanto, essas condições vão 
muito além das doenças crônicas 
propriamente ditas, como diabetes, 
cardiopatias, cânceres e doenças 
respiratórias crônicas; envolvendo 

desde doenças infecciosas, como 
hanseníase, tuberculose e HIV; 
distúrbios mentais de longo prazo; 
deficiências motoras persistentes; 
doenças metabólicas e até bucais. 

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, PNAD 2008, 
79,1% dos brasileiros de 65 ou mais 
anos relatam ser portadores de um 
grupo de doze tipos de doenças 
crônicas, enquanto 31,3 % da 
população geral já sofre de pelo menos 
uma das doze doenças listadas. Este 
quadro demonstra que o perfil 
epidemiológico brasileiro será cada vez 
mais pressionado pelas doenças 
crônicas, conforme sua sociedade for 
envelhecendo.

As doenças cardiovasculares, por 
exemplo, que em 1930 representavam 
em torno de 12% das mortes no país, 
responderam, em 2009, por quase 30% 
de todos os óbitos. Atualmente, no 
Brasil, estima-se que morram, por dia, 
mais de 450 pessoas apenas em 
decorrência de infartos agudos do 
miocárdio e acidentes vasculares 
encefálicos, configurando uma 
epidemia oculta. 

Promoção da saúde
É importante ressaltar, contudo, que 

este quadro é agravado por 
comportamentos e estilos de vida 
próprios da sociedade moderna, 

incluindo sedentarismo, alimentação 
inadequada, tabagismo e excesso de 
consumo do álcool, que constituem 
grandes fatores de risco, gerando 
aumento da demanda por serviços 
médicos e sociais voltados não apenas 
para o tratamento dessas condições 
crônicas, mas também para a prevenção 
das doenças e para a recuperação da 
saúde.  

Em um contexto de desigualdades 
sociais e falta de estrutura do sistema 
público de saúde, onde ainda se 
enfrenta a agenda não superada das 
doenças infecciosas e carenciais, além 
de uma importante carga de causas 
externas, o grande desafio é 
redirecionar o olhar da preocupação 
com a cura de doenças e iniciar um 
processo de promoção da saúde, 
capacitando a comunidade para atuar 
na melhoria da sua qualidade de vida, 
com maior participação e controle 
desse processo. 

Através do conhecimento, o cidadão 
passa a ser um agente ativo e consciente 
com maior participação na busca de sua 
própria saúde. É o empoderamento da 
comunidade. Estimular a atividade 
física, alimentação saudável, promover 
ambientes livre de fumo, lutar por 
políticas públicas ambientais, sanitárias, 
de saúde e educação efetivas, poderá ser 
um caminho para o envolvimento da 
sociedade na busca de um 
envelhecimento sadio.

Fonte: com dados do livro “O Cuidado das 
condições crônicas na Atenção Primária à 
Saúde: o imperativo da consolidação da 
Estratégia da Saúde da Família”, de Eugênio 
Vilaça, e informações da Carta de Ottawa, 
resultante da Primeira Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, 
realizada em Ottawa, Canadá, em novembro 
de 1986.

Envelhecimento da população 
provoca aumento das 
doenças crônicas no Brasil
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passos lentos em Brasília, como a 
questão dos filhos separados e da 
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próprias colônias. Ele também 
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representar os filhos retirados dos pais 
pelo Estado Brasileiro, que continuou a 
agir dessa maneira, mesmo após a 
descoberta da cura e da prática de 
segregação, principalmente a de 
familiares, ter sido condenada pela 
Organização Mundial de Saúde.

Paralelamente, uma jornalista 
mostrava-me imagens feitas naquele 
dia, de documentos lançados no lixo 
pela administração do lugar. Muito 
provavelmente, papéis que poderiam 
auxiliar como prova das injustiças 
cometidas contra aquelas pessoas.

Fiquei sabendo que até a década de 
60, por força de lei, os doentes eram 
capturados e obrigados a viver nas 
colônias e que seus filhos eram 
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alienação parental pelo Estado. 
Existem, inclusive, relatos de que 
entregavam brinquedos com os dedos e 
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Afastada, enquanto aguardava 
tirarem fotografia com o palestrante, 
ouvia depoimentos pessoais que me 
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grupo de doze tipos de doenças 
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mais pressionado pelas doenças 
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médicos e sociais voltados não apenas 
para o tratamento dessas condições 
crônicas, mas também para a prevenção 
das doenças e para a recuperação da 
saúde.  

Em um contexto de desigualdades 
sociais e falta de estrutura do sistema 
público de saúde, onde ainda se 
enfrenta a agenda não superada das 
doenças infecciosas e carenciais, além 
de uma importante carga de causas 
externas, o grande desafio é 
redirecionar o olhar da preocupação 
com a cura de doenças e iniciar um 
processo de promoção da saúde, 
capacitando a comunidade para atuar 
na melhoria da sua qualidade de vida, 
com maior participação e controle 
desse processo. 

Através do conhecimento, o cidadão 
passa a ser um agente ativo e consciente 
com maior participação na busca de sua 
própria saúde. É o empoderamento da 
comunidade. Estimular a atividade 
física, alimentação saudável, promover 
ambientes livre de fumo, lutar por 
políticas públicas ambientais, sanitárias, 
de saúde e educação efetivas, poderá ser 
um caminho para o envolvimento da 
sociedade na busca de um 
envelhecimento sadio.

Fonte: com dados do livro “O Cuidado das 
condições crônicas na Atenção Primária à 
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Ela é boa por si, quer prevaleça quer 
não.” Mesmo que essa ação não consiga 
concretizar suas intenções; que apesar 
de todo o seu esforço não seja bem 
sucedida (...) ainda assim continuará a 
brilhar como uma joia, como algo ,cujo 
valor lhe seja inerente”.(1)

Para que uma ação seja moralmente 
boa, “não basta que ela se ajuste à lei 
moral – ela deve ser praticada em prol 
da lei moral”.(2) O que confere o valor 
moral a uma ação é o dever, o que para 
Kant é fazer a coisa certa pelo motivo 
certo.

No século XXI, o maior desafio dos 
direitos humanos não é mais a 
identificação de sua identidade ou 
fundamentação. Como acentuou 
Bobbio, “o problema que temos diante 
de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não 
se tratam de saber quais e quantos são 
esses direitos, qual a sua natureza e seu 
fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos absolutos ou relativos, mas 
sim qual é o modo mais seguro para 
garanti-los, para impedir que apesar das 
solenes declarações, eles sejam 
continuadamente violados”.(3)

A efetividade dos direitos humanos 
está diretamente relacionada à atuação 
dos defensores desses direitos, aqueles 
de dão vez e voz a esses direitos, 
aqueles que atuam por ofício ou 
compromisso moral para fazer a coisa 
certa e pelo motivo certo. Um país 
continental como o  Brasil, que tem 
constantemente figurado nos informes 
da Anistia Internacional,  nos anos  de 
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e com 
registros de violência realizadas por 
grupos criminais, das milícias e até da 
policia, as execuções sumárias, ainda, 

O Estado de Direito Social 
Democrático pressupõe a atividade 
estatal jurisdicional, exercida por um 
órgão autônomo e independente dos 
demais poderes. A exigência de 
responsabilidade dos violadores dos 
direitos humanos deve ser realizada por 
meio do devido processo legal, 
atendendo a todos os princípios e 
garantias norteados na Carta Magna. 
Dessa forma, o Estado Juízo assume 
uma função de relevância em defesa da 
Legalidade, Democracia e Justiça Social. 
E o Poder Judiciário, assim como os 
demais órgãos estatais (Executivo, 
Legislativo) e o Ministério Público 
(poder-dever) assumem as condições de 
órgãos formais de segurança pública, 
cujo resultado do trabalho será 
indicativo do grau de eficiência no 
enfrentamento da violação dos direitos 
humanos, no país como um todo, 
respeitadas a atuação de cada um, no 
âmbito da federação.

A punição dos infratores e 
agressores dos direitos humanos é uma 
garantia principiológica de que a sanção 

não estaria adstrita aos atributos 
pessoais de tais violadores, tais como: 
condição social, econômica ou política. 
Entretanto, nem sempre isso acontece. 
Pelo contrário, a realidade indica que o 
violador dos direitos humanos, em 
geral, é aquele privilegiado, na maioria 
das vezes, protegido pelo Sistema 
vigente. E no lugar de sofrer as 
punições e ser punido na forma legal, 
sofrer as consequências jurídicas de 
seus atos, são privilegiados. Na maioria 
das vezes, essas pessoas escapam à 
punição, não são ou não foram 
castigadas, no sentido popular, ficaram 
na impunidade ou impunes pelos 
crimes perpetrados contra os Direitos 
Humanos. Na verdade, neste particular, 
o Estado deixou de cumprir o seu papel 
por omissão, ineficiência, conivência ou 
simplesmente ausência estatal total, 
como é comum nos casos de execuções 
sumárias perpetradas por agentes 
estatais ou a seu mando ou por 
organizações criminosas, popularmente 
conhecidas como grupos de 
extermínio, exemplos emblemáticos 
com relação à tutela do direito à vida, 
como expressão maior dos Direitos 
Humanos. Todos, sem exceção, 
precisam ser submetidos à égide da Lei, 
como dever moral de todos – a coisa 
certa a fazer, a dignidade humana, por 

motivo certo. Kant alerta que 
podemos atingir a supremacia da 

moralidade por meio do 
exercício daquilo que ele 

denomina “pura razão 
prática”. Segundo ele, 
”Uma boa ação não é boa 
devido ao que dela resulta 
ou por aquilo que ela 
realiza, escreve Kant”.(..). 

A impunidade como fator 
que enfraquece a atuação 
do defensor dos Direitos Humanos

Rosemary Souto Maior de Almeida

...a realidade indica que o 
violador dos direitos humanos, 
em geral, é aquele privilegiado, 
na maioria das vezes, protegido 
pelo Sistema vigente. E no lugar 
de sofrer as punições e ser 
punido na forma legal, sofrer as 
consequências jurídicas de seus 
atos, são privilegiados...
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são amplamente consumadas e sem 
responsabilidade dos autores, 

assassinato de muitos 
colegas. São, de fato, os 
verdadeiros protagonistas 
diuturnos da construção 
histórica dos direitos 
humanos nos casos 
concretos. Além das 
dificuldades de cunho natural, 
inerentes à proporcionalidade 
daqueles a quem denuncia, são 
ameaçados, sofrem, também,  na órbita 
interna de suas atividades laboriosas, a 
ponto de serem chamados de 
criminosos ou desidiosos, quando a 
inversão da lógica perversa, ainda, é 
uma palavra de ordem no país. 
Cogitam-se muito na atualidade ações 
afirmativas, necessárias e legítimas, em 
forma de luta de reconhecimento em 
várias áreas, contudo, tais defensores 
enfrentam conflitos sociais razoáveis 
sem qualquer aparato e proteção, exceto 
o Programa Nacional e Estadual de 
proteção - PDDH.

As condições que se impõem a estes 
agentes chegam a ser consideradas 
desumanas, nocivas à saúde, integridade 
física, isolamento e  até enfermidades 
psicológicas resultantes da solidão, 
pressão, medo social e vergonha, 
impostos pela sociedade desavisada, que 
duvidam da verdadeira atuação deles. 
Por outro lado, a impunidade se destaca 
nesse contexto.

A impunidade é atributo do Estado 
que deixa de atuar ou atua de forma 
deficiente por meio das autoridades 
competentes, as quais tinham o dever 
de agir. Essas autoridades não 
investigam deliberadamente os crimes 
de violações de direitos humanos, 
inclusive aqueles em que os defensores 
são vítimas, por omissão expressa ou 
tácita do Estado, pois alguns agentes 
públicos, não os reconhecem como tal. 
Em  contrapartida, é comum os 
defensores serem objeto de uma série 
de retaliações, mediante ações penais, 
procedimentos administrativos, termos 
circunstanciados de ocorrência (TCO), 
cujas tramitações são céleres e 
geralmente chegam ao final com 

decisões condenatórias e até penas 
disciplinares, quando na maioria das 
vezes, eles é que são vítimas de assédio 
moral, com prejuízo à saúde e até  de 
ordem material.

A resistência é o único e derradeiro 
caminho possível de construção em 
prol de uma luta de reconhecimento 
padrão, como bem defende Honneth, 
“resultante de uma solidariedade social, 
que só pode nascer das finalidades 
partilhadas em comum; que estas, por 
sua parte, estão submetidas às 
limitações normativas postas com a 
autonomia juridicamente garantida de 
todos os sujeitos, é o que resulta de sua 
posição num tecido de relações, no qual 
deve coexistir com os outros dois 
padrões de reconhecimento do amor e  
do direito”.(5)

A construção dessa nova ordem 
exige que os defensores resistam o 
suficiente para alicerçar novos valores 
culturais e demonstrar a todos que vale 
a pena lutar pelo dever moral, um 

...Não importa que a 
impunidade ora seja de agentes 
do Estado ou matadores de 
aluguel ou contratados, o 
importante é a vida das vitimas 
ser considerada insignificante e, 
consequentemente, se 
exterminam pessoas escolhidas 
ou executam defensores  de 
direitos humanos, que pela 
atuação são visados e 
identificados para morrer...
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Ela é boa por si, quer prevaleça quer 
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valor lhe seja inerente”.(1)
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boa, “não basta que ela se ajuste à lei 
moral – ela deve ser praticada em prol 
da lei moral”.(2) O que confere o valor 
moral a uma ação é o dever, o que para 
Kant é fazer a coisa certa pelo motivo 
certo.

No século XXI, o maior desafio dos 
direitos humanos não é mais a 
identificação de sua identidade ou 
fundamentação. Como acentuou 
Bobbio, “o problema que temos diante 
de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
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sim qual é o modo mais seguro para 
garanti-los, para impedir que apesar das 
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são amplamente consumadas e sem 
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verdadeiros protagonistas 
diuturnos da construção 
histórica dos direitos 
humanos nos casos 
concretos. Além das 
dificuldades de cunho natural, 
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movimento que tende a crescer na 
medida em que se busca o 
enfrentamento das violações sem ódio e 
sem medo. A impunidade significa um 
relevante obstáculo na vida prática dos 
defensores, acarretando um 
exacerbamento da vulnerabilidade de 
cada um de per si  e de todos em geral, 
em grandes proporções; ao mesmo 
tempo, funciona como um desestímulo, 
um arrefecer de ânimos que poderá 
culminar na desistência da militância do 
defensor e a saída do mesmo de onde 
atua.            

É imprescindível que o Estado 
procure todos os meios existentes para 
cumprir seu papel e as normas 
internacionais em prol da proteção dos 
defensores em todos os recantos da  
federação e em todos os escaninhos da 
atividades pública do Estado, evitando 
com ação a solução de continuidade 
dessa resistência saudável. O Estado 
carece de adotar os suportes 
indispensáveis para melhor atender a 
realidade dos defensores na combativa 
luta contra a impunidade. Além disso, 
incentivar nos espaços públicos a 
conscientização de práticas de 
convivência em direitos humanos, 
criando assim um novo olhar para a 
matéria aqui refletida.

A impunidade no Brasil, hoje e 
sempre, determinou certa passividade 
dos cidadãos, que muitas vezes, 
preferem o silêncio a ter que entregar  
nomes de autores de crimes contra a 
vida, a dignidade da pessoa humana e 
suas esferas. Mais de duas décadas de 
ditadura militar, ainda hoje, evidencia 
resquícios da exceção e do poder sem 
limites, abusos e arbitrariedades 
denunciadas pelos defensores, que se 
tornam alvos fáceis. Um ciclo vicioso de 
impunidade, mãe da criminalidade.

Uma cultura que, procura de várias 
maneiras, ainda hoje, em pleno século 
XXI perpetuar certas condutas abusivas 
ou comportamentos violentos, convive 
com defensores de direitos humanos, 
que nesse diapasão fazem a diferença. 
Em quantidade são poucos, mas em 
qualidade são incontáveis. Eles não se 
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calam e gritam, procuram 
atuar em conjunto, criam 
redes para despersonalizar 
os efeitos destas condutas e 
comportamentos, na medida 
do possível. É 
indubitavelmente um caminho 
difícil e complexo. Na maioria 
das vezes, uma luta de uma vida 
inteira, sem qualquer garantia de 
sucesso em atingir o objetivo moral. 
Não raro, os defensores menos 
resilientes  desistem no caminho e sem 
qualquer possibilidade de escolha, são 
sucumbidos pelo desânimo, a ponto de 
constatar que o erro venceu o acerto. Só 
a  serenidade, como assinalou Bobbio,  
vai responder se o violador ou o 
criminoso venceu.(6)   

...A construção dessa nova 
ordem exige que os defensores 
resistam o suficiente para 
alicerçar novos valores 
culturais e demonstrar a todos 
que vale a pena lutar pelo dever 
moral, um movimento que 
tende a crescer na medida em 
que se busca o enfrentamento 
das  violações sem ódio e sem 
medo...
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