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EDITORIAL 
Recentes pesquisas de opinião revelam desconhecimento da população  
acerca do Ministério Público e de suas atribuições. Não raro, promotores e  
procuradores de Justiça são confundidos com defensores públicos, procu-
radores do Estado e juízes. Esta dificuldade precisa ser enfrentada, nota-
damente numa quadra da história em que os órgãos de controle da admi-
nistração pública estão na mira do contra-ataque daqueles que se benefi-
ciam de um sistema de representação política doente, baseado na força do  
poder econômico e do fisiologismo. Mais grave que a vingança mesquinha  
para atacar a remuneração ou alguns direitos dos integrantes da carreira são  
os planos e as investidas sobre o modelo de Ministério Público esculpido na  
legislação, com inegável olhar para a mitigação das funções institucionais,  
estes nem sempre percebidos pela sociedade. 

Assim é que, buscando aproximar o MP da população, e na esteira da  
campanha #MinistérioPúblicoEstáAqui, lançada nacionalmente pela Co-
namp, a AMPPE também promove a ação  Você não está sozinho, a fim  
de difundir o trabalho realizado por promotores e procuradores de Jus-
tiça por meio de histórias reais e contadas pelo cidadão beneficiado. 

Na pauta desta edição da DFato, a campanha de valorização da carreira; 
a chegada dos novos associados; a questão sempre atual dos quilom-
bolas; abordagem e esclarecimentos sobre identidade de gênero; arti-
gos e discussões sobre colaboração premiada, mobilidade urbana e fe-
minicídio; a preparação para aposentadoria e muito mais. 

É tempo de fortalecer a aliança com a população e escancarar as portas do  
Ministério Público para as demandas e os movimentos sociais, sem aban-
donar o indispensável debate com as demais instituições e com a clas-
se política, pois não há solução fora da via democrática e constitucional. 

Roberto Brayner Sampaio  
Presidente da AMPPE 
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"DESDE QUE O MP PÓS-1988 
COMEÇOU A FAZER VALER A 
SUA MISSÃO DE DEFENDER 
OS INTERESSES SOCIAIS, AS 
TENTATIVAS DE DILAPIDAR 
ESSE PERFIL CONSTITUCIONAL 
SÃO CONSTANTES" 

As reiteradas tentativas de desva-
lorização da carreira do Ministé-

rio Público estão sendo combatidas  
pelos integrantes da instituição.  
Membro do Conselho Nacional do  
Ministério Público (CNMP), Lauro  
Nogueira, apesar de ver com pre-
ocupação as ameaças sofridas pelo  
MP,  prefere  destacar  o  protagonismo  
da classe em importantes espaços  
de combate à corrupção e de pro-
moção da democracia. Um dos tra-
balhos destacados pelo conselhei-
ro é a Operação Lava Jato, que tem  
contado com o apoio do MP em suas  
investigações. Além disso, ele vê a  
relevância constante da instituição  
no combate à criminalidade organi-
zada, no meio ambiente, nas ques-
tões tocantes à  infância  e  juventude  
e aos Direitos Humanos.  

A convite da Dfato, Nogueira esclare-
ceu alguns pontos e chamou aten-
ção para outros no que diz respeito  
ao atual momento do MP brasilei-
ro.  CONFIRA  A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA: 

DFATO  Recentemente, a sociedade 
assistiu a uma sequência de pro-
jetos de alterações na legislação  
que podem atingir o MP e preju-
dicar a atuação de seus membros. 
Como o senhor enxerga essa cons-
tante ameaça institucional? 
LAURO NOGUEIRA  Eu vejo com mui-
ta preocupação. Desde que o MP  
pós-1988 começou a fazer valer  
a sua missão de defender os in-

teresses sociais, difusos e coleti-
vos mais relevantes, o que natu-
ralmente  contraria interesses po-
derosos, as tentativas de dila-
pidar esse perfil  constitucional  
são constantes. É fácil lembrar os  
exemplos: Lei da mordaça, Lei Ma-
luf, PEC 37, Lei de abuso de autori-
dade, fora as inúmeras tentativas  
de retaliação na política remune-
ratória, a fim de fazer a carreira do 
MP algo desinteressante. Mas ve-
jo que essas iniciativas decorrem  
de nossos acertos e não de nossos 
erros ou omissões. Logo, as nossas 
representações classistas e institu-
cionais têm encontrado respaldo  
em suas atuações a fim de defen-
der o MP brasileiro dessas ofensi-
vas,  sempre com muita  determi-
nação e firmeza. No saldo geral,  
ainda não tivemos grandes per-
das,  mantendo  as  prerrogativas  e  
garantias que fizeram do MP essa  
instituição forte e atuante. 

DFATO  Mas, afinal, diante do con-
texto sociopolítico brasileiro re-
cente, a quem interessa enfra-
quecer o MP? 
NOGUEIRA O MP é protagonista da  
maior operação de combate à cor-
rupção de que já se teve notícia,  
que é a Operação Lava-Jato. Ini-
ciativa que abalou os alicerces da  
política e da relação do mercado  
com o poder público. Estão presos 
os maiores empresários do Brasil,  
ex-deputados,  ex-presidentes  da  
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Câmara, ex-governadores. Aliadas 
à Operação Lava-Jato, inúmeras  
operações dos grupos de comba-
te ao crime organizado pelo Brasil 
afora têm mandado pessoas que  
dilapidaram e se apropriaram do  
patrimônio público para a prisão,  
contrariando a impunidade rei-
nante até então. Portanto, a to-
dos aqueles que se beneficiavam  
dessas estruturas corrompidas,  
que praticamente privatizaram o  
patrimônio público, não interessa 
ver o MP independente e efetivo. 

DFATO  Mesmo frente ao mal-estar 
social e à crise de confiança que se  
dissemina na sociedade brasilei-
ra desde as Manifestações de Ju-
nho, em 2013, o MP tem consegui-
do se manter no grupo de insti-
tuições mais confiáveis, apesar de 
uma significativa piora na avalia-
ção. O MP perdeu credibilidade? 
NOGUEIRA Entendo que entre os  
Poderes e Instituições Constitucio-
nais, o MP ainda é a que mais tem  
a confiabilidade dos cidadãos, pe-
los serviços prestados no combate  
à corrupção e na defesa dos inte-
resses sociais. Não podemos dei-
xar de reconhecer o desgaste que 
advém de expectativas frustra-
das da população com eventuais  
ações que tiveram muita divulga-
ção quando executadas, mas que 
quando entram no tempo do pro-
cesso judicial não apresentam res-
posta rápida. Por outro lado, é pre-
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ciso ter cuidado sobre a comunica-
ção da Instituição com a socieda-
de, para que não pareça que somos  
responsáveis por questões que são  
afetas a outros órgão públicos, o  
que também gera frustração e des-
crédito. No geral, todas as institui-
ções públicas perderam a credibi-
lidade pelo momento de intensa  
crise moral, política e econômica, 
o que potencializa desgastes, co-
mo o que vem sofrendo o MP acer-
ca das questões remuneratórias. 

DFATO  Há quatro anos, a socieda-
de foi imprescindível na rejeição  
da PEC 37, texto que representou  
uma das mais graves ameaças ao  
MP. Como manter essa aliança com  
a população? 
NOGUEIRA Eu  vivi de perto a lu-
ta contra a PEC 37, porque era Pro-
curador-Geral de Justiça à época.  
Entendo que para o MP virar pau-
ta social, como na PEC 37, é ne-
cessário algo que provoque no ci-
dadão uma sensação de que ele  

está sendo prejudicado. Ou seja,  
na PEC 37, a mensagem era de que  
queriam impedir o MP de investi-
gar crimes.  O cidadão  pensou  “is-
so me prejudica! Por que impe-
dir mais gente no combate ao cri-
me, no país da impunidade?” Lo-
go, com o poder das redes sociais,  
que  viraliza uma informação em  
pouco tempo, a sociedade em-
punhou a bandeira em favor do  
MP e sepultou aquela malsinada  
proposta. É importante registrar  
também a campanha da Conamp  
Brasil contra a impunidade, que  
mobilizou muito a sociedade no  
combate à PEC 37. Portanto, pa-
ra repetir essa aliança com a po-
pulação, é necessária a existência  
de causas que mobilizem o cida-
dão comum no sentido de que ele  
tenha sensação de pertencimento  
àquela demanda. 

DFATO  É justa a  crítica que setores  
da sociedade fazem de que o MP se  
desconectou da realidade do país? 

NOGUEIRA  Não vejo como uma críti-
ca justa, porque é pauta no MP bra-
sileiro o enfrentamento dos pro-
blemas sociais mais relevantes, na  
saúde, na educação, no combate à  
corrupção, no combate à crimina-
lidade organizada, no meio am-
biente,  na  infância  e  juventude,  no  
consumidor e nos Direitos Huma-
nos. Uma instituição que tem essa  
pauta não pode estar desconectada  
da realidade do país, pois ela milita  
cotidianamente, por seus promo-
tores e procuradores contra as ma-
zelas sociais que grassam em nos-
so país. Lógico que as críticas de-
vem ser recebidas com humildade e  
são necessárias para o aperfeiçoa-
mento. Sou de uma geração do iní-
cio dos anos 1990 que lutou muito,  
com pouquíssima estrutura, para 
fazer valer instrumentos legais que  
fortaleceram o MP em sua atuação.  
As novas gerações de promotores e  
procuradores já encontraram uma  
Instituição muito mais estrutura-
da e consolidada e devem se apro-
ximar da população nas pequenas  
comunidades onde atuam, para ali  
fortalecerem  os  laços  com  a  socie-
dade. Essa é uma preocupação que  
todos devem ter para que a Insti-
tuição possa manter a sua conexão  
com a cidadania. 

DFATO  O senhor foi empossado re-
centemente no CNMP. Qual a expec-
tativa para o mandato que se ini-
cia. Qual o caminho a seguir agora? 

NOGUEIRA A  expectativa é corres-
ponder à confiança daqueles que  
me delegaram essa missão. Co-
mo representante dos Ministérios  
Públicos Estaduais, buscarei se-
guir o caminho do fortalecimen-
to da autonomia e independên-
cia do MP, sem desbordar da fun-
ção de órgão de controle do CNMP.  
Acredito que o CNMP tem muito a  
oferecer ao MInistério Público no  
aspecto de inteligência da infor-
mação, pois ainda se cobra mui-
tas informações das Unidades do  
MP brasileiro e pouco se devol-
ve em matéria de dados tratados  
e estratégicos. Acredito também  
que uma maior articulação en-
tre as unidades, com uma apro-
ximação com os órgãos represen-
tativos institucionais e classistas  
(CNPG, CNCG, CNOMP, CDEMP e Co-
namp, ANPR e ANPT) facilitará o  
reconhecimento e efetivação do  
caráter nacional do Ministério Pú-
blico, que já é representado pelo  
CNMP, como órgão constitucional  
de composição plural que abran-
ge todas as unidades do MP bra-
sileiro. No próximo biênio condu-
zirei a Unidade Nacional de Ca-
pacitação do Ministério Público  
(UNCMP), e quero buscar o diálo-
go com  todas as representações  
das Escolas Superiores, Centros de  
Formação e Fundações Escola, pa-
ra que possamos contribuir com a  
formação e capacitação dos inte-
grantes do MP brasileiro. 
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Conselheiro do CNMP 
destaca a atuação 
do Ministério 
Público em 
grandes operações 
anticorrupção como 
a Lava Jato 

 "A TODOS AQUELES QUE SE BENEFICIAVAM DESSAS 
ESTRUTURAS CORROMPIDAS, QUE PRATICAMENTE 
PRIVATIZARAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO, NÃO INTERESSA VER 
O MP INDEPENDENTE E EFETIVO" 



  

C U R T A S  

AINDA  MAIS VANTAGEM 
PARA NOSSOS  ASSOCIADOS 
O clube de vantagens para os associados da AMPPE já 
é vasto e deve crescer ainda mais em 2018. Isso por-
que, visando aumentar a oferta de benefícios para os 
membros da associação e seus dependentes, foi cria-
do o Departamento de Convênios. Atualmente diri-
gido pela promotora de Justiça aposentada Arabela  
Porto, o setor tem firmado parcerias com empresas de  
áreas diversas como saúde, gastronomia, lazer, edu-
cação e vestuário. 

“Temos feito tantas parcerias, mas, mesmo assim, é  
importante dizer que o número de parceiros é tão re-
levante quanto a qualidade dos nossos convênios. A  
gente tem procurado sempre fazer o melhor e, para  
isso, foi bom termos separado uma pessoa,  como é  
o caso de Mônica, para realizar este trabalho”, afir-
mou Arabela. 

No último ano, foram firmados mais de 30 novos convê-
nios pela AMPPE. Além das novas parcerias, foram rea-
lizadas renovações contratuais diversas, ampliando as-
sim o nosso clube de vantagens. Atualmente, a associa-
ção conta com 103 concênios firmados e com mais al-
guns já encaminhados. 

71 ANOS D A ASSOCIAÇÃO 
COMEMORADOS COM HAPPY HOUR 
Para marcar o aniversário de 71 anos da  
AMPPE, comemorado no dia 17 de junho,  
a associação realizou um happy hour  
super agradável em sua sede. Regado  
a música e a um delicioso coquetel, a  
noite contou com a exibição de talentos  
de associados e colaboradores. Teve ex-
posição de quadros do associado Sueldo  
Cavalcanti, performance do escritor Sid-
ney Nicéas (filho do associado José Luiz  
Oliveira), música com a cantora Kelly  
Benevides e um karaokê superanimado  
em parceria com o IMPPE. 
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A CRIANÇADA INVADE  
O CLUBE CAMPESTRE DA  AMPPE 
Pipoca, sorvete, algodão doce, brincadeiras, piscina,  
música, contação de histórias com a Fada Cacholinha...  
Tudo isso rolou no Dia das Crianças da AMPPE, celebrado  
no Clube Campestre, em Aldeia. Um dia de muita alegria  
e diversão entre família e amigos que com certeza ficou  
marcado nas boas lembranças da infância da garotada.  
Em 2018 tem mais! 

NOVA GALERIA 
Foi inaugurada no mês de no-
vembro deste ano a nova galeria  
dos ex-presidentes da AMPPE,  
que fica localizada no Espaço Dir-
ceu Borges da casa. O espaço rece-
beu uma repaginada, ganhando  
mais espaço para comportar as  
fotografias dos próximos presi-
dentes e assim seguir preservan-
do a história da associação. 

NOVIDADES D A ASCOM 
A partir desta edição da  
DFato, estará disponível em  
nosso site o arquivo digi-
tal da revista em forma-
to também acessível para  
deficientes visuais. Além  
disso, buscando tornar a  
comunicação mais acessível  
e interativa, a  Assessoria de  
Comunicação da AMPPE está  
preparando para lançar em  
janeiro o novo site da enti-
dade, com navegação intui-
tiva e interface simplificada  
e responsiva.  
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HOMENAGEM AOS NOVOS  APOSENTADOS  
Os novos aposentados do Ministério Público de Pernambuco foram homenageados na sede da  
AMPPE em uma noite de festa no casarão. Como forma de agradecimento e de recordação, foi  
realizado um momento de entrega de placas com o nome de cada aposentado – dos anos de 2016  
e 2017 – contendo a data de sua entrada no MPPE. Além de reforçar a importância da valorização  
da preservação da memória do Ministério Público pernambucano, a noite, como não poderia  
deixar de ser, foi regada a muita música e comes e bebes. O happy hour contou ainda com a  
apresentação do Grupo de Canto do IMPPE, da banda Entrando de Fininho e karaokê ao vivo.  

DISCUTA SEUS DIREIT OS 
No mês de novembro, o projeto da AMPPE  colocou  
em debate a questão da prática da audiência crimi-
nal sem a intervenção do Ministério Público, no Salão  
dos Órgãos Colegiados do MPPE. O promotor de Justiça  
André Silvani, que contribuiu com exposição durante  
o seminário, foi designado relator para as estratégias  
a serem adotadas referentes à matéria. Além dele, a  
edição do Discuta seus Direitos, realizada em parceria  
com a Escola  Superior do Ministério Público de Per-
nambuco, representada pelo seu diretor, o procurador  
de Justiça Sílvio Tavares, contou com participações do  
Procurador-Geral de Justiça do MPPE, Francisco Dirceu  
Barros, do coordenador das Procuradorias Criminais,  
do procurador de Justiça Gilson Roberto, e do promo-
tor de Justiça Salomão Ismail Filho. 

MAIS TARDE  É AGORA 
A  AMPPE promoveu, no segundo semestre de 2017, para seus associados apo-
sentados o programa Mais Tarde é Agora, desenvolvido pela empresa Sou-
lCriativO – Inteligência Criativa. A associação realizou duas etapas do pro-
grama  neste  ano:  o  primeiro  teve  como  proposta  discutir  esta  fase  especial  
de resgatar sonhos e planos adormecidos dos aposentados. O segundo, por  
sua vez, colocou em pauta as possibilidades de vida no período da terceira  
idade, incluindo o período da aposentação profissional. E, se na primeira  
etapa do programa os quesitos psicológicos e emocionais ligados à apo-
sentadoria foram trabalhados visando encontrar caminhos possíveis para a  
autorrealização, na segunda esses caminhos foram o foco principal, visando  
a estruturação dos projetos já despertados e resgatados.  
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D O C  A M P P E  

HISTÓRIA  ORAL 
DOCUMENTADA 

No primeiro semestre de 2018, a AMPPE  produzirá  
seu primeiro documentário audiovisual! Um dos  

compromissos da atual gestão, representada pelo  
Departamento de Aposentados, o registro tem como  
finalidade o resgate da história oral dos associados  
aposentados, constituindo-se como uma verdadeira 
documentação da história do Ministério Público per-
nambucano, à luz do trabalho da associação. 

A  proposta é de um roteiro que caminhe entre a tra-
jetória do MPPE e a  construção da função social do  
promotor de Justiça, revelando seus percursos e tra-

vessias, e tendo como plano de fundo o surgimento  
da associação,  com seu papel de defensora dos in-
teresses e das prerrogativas dos associados e do Mi-
nistério Público. 

Idealizado pela Assessoria de Comunicação da AMPPE,  
o documentário encontra-se em fase de pré-produ-
ção, tempo dedicado ao planejamento do calendá-
rio  das  etapas  do  projeto  (filmagens,  edição,  finali-
zação), mapeamento de personagens e locações, en-
tre outros detalhes indispensáveis para a execução da  
obra. Aguardem! 
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No Dia Nacional do 
Ministério Público, a 
AMPPE lança a campanha 
Você não está sozinho, 
direcionada à população 
e aos membros do MP, 
para divulgar e fortalecer 
a função primordial 
da Instituição: a busca 
incansável pela justiça e 
pela garantia de direitos 

  

C A PA  

ESCLARECER,  
MOTIVAR,  
FORTALECER  
LUTAS 

14 Dfato Dezembro 2017 

Conhecer pessoas que tiveram seu 
destino cruzado pelo Ministério  

Público de Pernambuco e escutar  
suas experiências de vida e seus  
conflitos, mas, sobretudo, saber  
como seus caminhos mudaram após 
a intervenção do MP e o encontro  
com a justiça. Esta é a ideia central  
da campanha institucional Você não 
está sozinho, criada pela Associação 
do Ministério Público de Pernam-
buco (AMPPE), que começou a ser  
veiculada a partir do dia 14 de de-
zembro, em comemoração pelo Dia  
Nacional do MP. 

Pensada para funcionar como ex-
tensão da campanha nacional  
#MinistérioPúblicoEstáAqui, as-
sinada pela Associação Nacional  
do MP (Conamp) e pelas associa-
ções estaduais filiadas, a campa-
nha pernambucana é inicialmen-
te composta por três videodocu-
mentários com duração de até 1  
minuto, com relatos de persona-
gens reais que obtiveram a ajuda  
do MPPE na luta por garantir di-
reitos, de ordem individual ou co-
letiva. Realizados pela Runa Pro-
duções, os vídeos são impulsiona-
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dos nas redes sociais – com foco 
nas plataformas Facebook, Insta-
gram e YouTube – e, como comple-
mento, cartazes estão sendo afi-
xados pelas cidades pernambuca-
nas, em locais onde o MP atua, in-
clusive em sedes de Promotorias, 
e em espaços públicos de grande 
circulação de pessoas. 

Isso porque a iniciativa pretende 
alcançar, não somente os mem-
bros da Instituição, como tam-
bém os cidadãos e outros setores 
da sociedade. “No dia nacional do 
Ministério Público, lançamos esta 
campanha para ampliar a aproxi-
mação entre Instituição e socieda-
de e dizer aos cidadãos que esta-
mos aqui para defender os direi-
tos humanos, a cidadania e a de-
mocracia, reafirmando o MP como 
órgão promotor da justiça social”, 
declara Roberto Brayner, presi-
dente da AMPPE. 

16 Dfato Dezembro 2017 

"LANÇAMOS ESTA CAMPANHA PARA AMPLIAR A 
APROXIMAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE E DIZER AOS 
CIDADÃOS QUE ESTAMOS AQUI PARA DEFENDER OS DIREITOS 
HUMANOS, A CIDADANIA E A DEMOCRACIA" 

PRESIDENTE DA AMPPE | Roberto Brayner 
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O lançamento 
da campanha 
nacional 
aconteceu em 
27 de setembro, 
durante o 
Congresso 
Nacional do MP, 
em Belo Horizonte, 
Minas Gerais 

"HÁ EXPECTATIVA DE 
ALCANÇAR MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO COMO 
OUTDOORS E BUSDOORS E 
OUTRAS MÍDIAS" 

PRESIDENTE DA AMPPE | Roberto Brayner 

E COMO VAI 
FUNCIONAR? 

Neste primeiro momento da cam-
panha, três vídeos foram disponi-
bilizados nas mídias sociais da AM-
PPE, com a possibilidade de serem 
compartilhados. Os cartazes con-
tendo breve descrição das histó-
rias e o endereço virtual dos víde-
os, estão sendo espalhados em lo-
cais estratégicos, como terminais de 
integração, estações de metrô, par-
ques e praças públicas etc. No uni-
verso virtual, a campanha pernam-
bucana funciona nos moldes da na-
cional. Ou seja, incentiva pessoas a 
compartilhar os vídeos, buscando 
conduzir as histórias ao maior nú-
mero possível de espectadores. Ain-
da, estimula novos relatos: utilizan-
do as hashtags #VocêNãoEstáSozi-
nho e #MinistérioPúblicoEstáAqui, 
todos podem interagir, mostran-
do suas histórias de contato com o 

MPPE. Membros do parquet também 
poderão participar, divulgando ca-
sos específicos em que atuaram. 

Em seguida, a AMPPE pretende re-
alizar um pequeno tour em forma-
to de cineclube, exibindo os vídeos 
nas comunidades – primeiramente 
nos locais de onde os três primei-
ros casos foram extraídos –, levan-
do a campanha diretamente à so-
ciedade; além de traçar novas rotas 
de exibição. Segundo o presidente 
da AMPPE, há expectativa de alcan-
çar meios de divulgação como ou-
tdoors e busdoors e outras mídias, 
como rádio, televisão, e, quem sa-
be, cinema, incluindo os videodo-
cumentários na programação que 
abre as sessões, quando são exi-
bidos alguns informes e trailers de 
filmes. “Os vídeos têm uma lingua-
gem que pode se adequar ao rá-
dio. Além disso, com o formato em 
que foram produzidos, podem ser 
exibidos em televisão e até no ci-
nema, nos espaços de contrapar-
tida social dos meios de comuni-
cação de massa. Gostaríamos tam-
bém de seguir com a produção de 
vídeos, contemplando mais histó-
rias de diferentes áreas de atuação 
do MP. Já está em produção o quar-
to documentário, na área de saú-
de, que contará uma história sobre 
implante coclear (dispositivo ele-
trônico para pessoas com deficiên-
cia auditiva), demanda oriunda de 
Sertânia, município do interior do 
Estado”, antecipa Brayner. 

Então, que tal conhecer um pou-
co mais das três primeiras histó-
rias? Confira a seguir a ligação com 
o MPPE que tem cada um de nos-
sos personagens! 

A campanha "Você 
não está sozinho" é 
uma extensão 
estadual da ação 
da Conamp 
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DEPOIS DO  
PONTO FINAL, O  
EMPODERAMENTO 

18 Dfato Dezembro 2017 

"PERDI CONTATO COM 
AMIGOS DE INFÂNCIA, POR 
SINAL. E FAZIA AMEAÇAS 
COMO SE EU O DEIXASSE NÃO 
ARRANJARIA NINGUÉM POR 
TER UM FILHO" 

ARTESÃ | Luana Pereira 

A  velha máxima diz: quem ama quer  
ver o outro livre para ser feliz. Mas  
existem relações em que o respeito  
se confunde com o medo, as lágrimas  
são inevitáveis e as marcas infinitas.  
Esse movimento perpassa os  rela-
cionamentos abusivos, muitas vezes  
marcados pela violência doméstica,  
combinação ideal para, por exem-
plo, desembocar, em casos extremos,  
mas não incomuns, em feminicídio,  
até pouco tempo disfarçado de crime  
passional. Homens que têm este tipo  
de postura geralmente agem contra  
a autoestima da companheira, dei-
xando-a insegura, fazendo pressão  
psicológica e chegando até o ponto  
de a mulher achar que está equivo-
cada sobre seus pensamentos, pen-
sando que está louca. Luana Daiana  
de Araújo Pereira, de 24 anos, sabe  
bem o que é isso. 

“Ele me proibia de ver minha fa-
mília, meus amigos. Perdi  conta-

to com amigos de infância, por si-
nal. E fazia ameaças como se eu o 
deixasse não arranjaria ninguém  
por ter um filho”, relembra. A his-
tória de Luana começa ao 13 anos, 
quando após alguns meses de na-
moro, foi morar com seu parceiro. 
Com pouco tempo, as agressões se 
tornaram uma realidade e, de iní-
cio, ela acreditava que realmente  
a culpa era dela e que ela precisa-
va mudar. As agressões eram uma 
resposta a “tarefas de casa” não  
realizadas. Uma louça não lavada, 
uma roupa não passada, um al-
moço atrasado. Aos 17, engravidou 
e foram os 9 meses mais tranqui-
los, o que nutriu nela um sabor de 
mudança. Mas assim que Leandro 
nasceu a piora foi drástica. 

A maternidade, porém, despertou 
em Luana uma nova percepção.  
“Eu tinha voltado a estudar, que-
ria finalizar meus estudos, traba-

lhar e me tornar uma pessoa inde-
pendente. Ele não era mais minha 
prioridade, queria  viver por mim  
e por meu filho”, confessa. Com  
um marido cada dia mais agressi-
vo, ameaçando de morte inclusi-
ve outros membros de sua família, 
a decisão de Luana pela separa-
ção foi inevitável. Inconformado,  
após um ano de separação, pro-
curou Luana para conversar, o que 
acabou em agressão e tentativa de  
homicídio. “Na primeira vez que  
chamei a polícia eu sentia medo.  
Medo inclusive de que a Justiça  
não correspondesse aos meus an-
seios, não valorizasse o meu cha-
mado.” Após todo o procedimento  
junto à polícia e uma audiência de  
custódia, o agressor foi liberado. 

Mas, agora em 2017, bastou um dia  
ir buscar o filho e não encontrar 
Luana em casa para que as ame-
aças fossem  retomadas e a briga  
foi feia quando ela retornou. Neste  
dia, o escândalo foi tamanho que  
a comunidade ajudou, ele foi pre-
so e todo o procedimento junto à  
Delegacia da Mulher foi realizado.  
Mais uma vez. Após audiência de  

custódia, foi decidido o monitora-
mento eletrônico. Mas, embora o  
GPS sinalizasse a distância, ele en-
viava mensagens de ameaças por  
terceiros. “Foi quando o Ministé-
rio Público apareceu em minha vi-
da, junto ao promotor de Justiça 
João Maria Rodrigues. Procuraram  
conhecer o meu caso desde o iní-
cio,  pediram  a  prisão  preventiva  do  
agressor  e  ele  está  na  cadeia  até  o  
momento”, fala aliviada. “De cer-
ta forma, me senti mais segura. As  
decisões são tomadas junto comigo  
e tudo vai fluindo. E é super grati-
ficante. A minha palavra tem valor,  
só que tem mais força junto ao MP.” 

Moradora do bairro da Guabiraba, 
no Recife, hoje Luana cuida do fi-
lho e dos irmãos mais novos, tra-
balha com artesanato e a vida ain-
da se mostra incerta profissional-
mente. Mas algo salta aos olhos: o 
resgate de si mesma, a recupera-
ção de sua autoestima e a alegria  
de viver. “Felicidade não mora no 
fim,  mora  no  caminho. E  a gen-
te tem que achar o caminho certo. 
Acho que agora sim estou no ca-
minho certo.” 

"NA PRIMEIRA VEZ QUE CHAMEI A POLÍCIA EU SENTIA MEDO. 
MEDO INCLUSIVE DE QUE A JUSTIÇA NÃO CORRESPONDESSE 
AOS MEUS ANSEIOS, NÃO VALORIZASSE O MEU CHAMADO" 

ARTESÃ | Luana Pereira 
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Atuação do MP 
devolveu à 
Luana e seu filho a 
chance de ter uma 
vida sem violência 
doméstica 



 

 
 

 

 

UMA NOVA 
OPORTUNIDADE 
DE SER FELIZ 
“A psicóloga foi bem clara ao me  
perguntar se eu sabia o que sig-
nificava a presença definitiva da-
quela criança em minha vida. Res-
pondi com outra pergunta: você  
sabe o que é amar de verdade e  
ser amada em retorno?” Durante o 
processo  de  adoção,  na entrevista,  
o técnico de Enfermagem José Ubi-
ratan Cavalcanti, carinhosamente  
conhecido como Bira, não se con-
teve em abrir o seu coração. “Fi-
quei um pouco apreensivo, por-
que sou homossexual e solteiro, e 
o Vitor é uma criança 100% depen-
dente”, relembra. Tornou-se en-
tão o primeiro homem solteiro no 
Estado a adotar uma criança com  
deficiência. Adoção inclusive con-
siderada tardia, pois o pequeno,  
na época, já tinha 7 anos. 

Bira conheceu Vitor no ano de  
2009, quando começou a trabalhar  
como voluntário da Comunidade  
Rodolfo Aureliano (Craur), entida-
de que acolhe crianças e adoles-
centes com deficiência e/ou trans-
torno mental, localizada no bair-
ro recifense do Engenho do Meio.  
“Desde o primeiro dia eu já o cha-

mava de filho. Foi um amor incon-
dicional à primeira vista”, relem-
bra. Após o processo de apadri-
nhamento, deu entrada com o de 
adoção e tudo fluiu bem depres-
sa. Com ajuda de amigos, montou 
a estrutura necessária em sua casa,  
no bairro da Iputinga. O pequeno  
Vitor é portador de paralisia cere-
bral espástica, considerada de al-
ta gravidade, e alimenta-se atra-
vés de sonda, por conta da gas-
trectomia.  

O Ministério Público, representa-
do pela promotora de Justiça Ana  
Maria da Fonte, foi acionado e te-
ve atuação célere, inclusive por-
que, segundo a Justiça, crianças e 
jovens com necessidades especiais  
têm prioridade absoluta nos pro-
cessos de adoção. Então, desde a  
orientação sobre o  registro de  Vi-
tor e a luta pela mudança de no-
me, inicialmente não admitida  
pelo pai biológico, até a garantia  
da alimentação especial e do ma-
terial médico-hospitalar, respon-
sabilidade do governo municipal,  
o MPPE se fez presente. A ques-
tão alimentar  é inclusive uma  lu-

ta constante, porque em 2016, por 
exemplo, sem aviso prévio, a Pre-
feitura do Recife deixou de forne-
cer o coquetel, o que acarretou um  
gasto mensal de R$ 1.400,00, que  
não pôde ser mantido por Bira,  
mas com a ajuda do MP a entrega 
já foi reestabelecida. 

Os médicos haviam alertado so-
bre a baixa expectativa de vida, e  
hoje Vitor  está com  15 anos. Pa-
ra Bira, a vida mudou completa-
mente. A  rotina é difícil, o sono  
irregular, quase não há lazer. E  
ainda assim há felicidade, aco-
lhimento familiar, amor. “As pes-
soas precisam amar mais seus fi-
lhos ou os seus companheiros  
de existência, porque quando  
o amor está presente altera to-
da sua vida para melhor, inde-
pendente das adversidades”, de-
clara. E sabe qual é a parte mais  
legal? Depois que Bira deu esse  
passo, outras pessoas  com perfil  
semelhante ao dele, além de ca-
sais, foram encorajados e adota-
ram crianças especiais ou com li-
mitações. Viva às novas oportuni-
dades de amar e ser feliz! 

"DESDE O PRIMEIRO 
DIA EU JÁ O CHAMAVA 
DE FILHO. FOI UM 
AMOR INCONDICIONAL À 
PRIMEIRA VISTA" 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM | José 
Ubiratan Cavalcanti 

Bira contou com o 
apoio do MP durante 
todo o processo
de adoção do Vitor 

A FAVOR DA SOCIEDADE 
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Não é difícil encontrar casos em que a ação do Mi-
nistério Público tenha sido imprescindível para a  
melhoria e/ou promoção da qualidade de vida dos  
cidadãos. Mesmo assim, é comum que, conversando  
com pessoas que buscaram ajuda junto à instituição,  
o MP tivesse sido antes apenas mais uma sigla. Afinal  
de  contas, quem ensina aos  cidadãos o que fazem  
promotores e procuradores de Justiça? Em defesa de  
quem eles atuam? Quem e em que situações pode  
procurá-los? São dúvidas corriqueiras e que provo-
cam um distanciamento entre o cidadão e a insti-
tuição. 
Como consta na Constituição Federal, o MP é um ór-
gão de múltiplas funções e a ele foi reservada a “de-
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos  
interesses sociais e individuais indisponíveis”. O tex-
to não é de fácil compreensão. Daí a necessidade de  
traduzir as funções institucionais do Ministério Públi-
co para uma linguagem simples e acessível a todos. 
Vale dizer, o Ministério Público vai atuar nas ocasi-
ões em que estiver presente o interesse público. É  
por isso que os promotores e procuradores de Justiça  
trabalham na fiscalização do poder público em todas  
as esferas; na promoção da saúde e em defesa do  
SUS;  na educação; para garantir eleições limpas; na  
segurança pública e no controle externo da atividade  
policial; combatendo a criminalidade e a corrupção;  
na defesa do meio ambiente; na proteção do patri-
mônio público e social; patrimônio histórico, turís-
tico e paisagístico; consumidor; pessoas com defici-
ência; criança e adolescente; idosos; comunidades  
tradicionais e minorias étnico-sociais; etc. Por esta  
importante missão é considerado essencial à função  
jurisdicional do Estado. 
A partir desse panorama das funções do Ministério 
Público, já é possível imaginar como ele funciona na  
prática e interage com o governo e com a sociedade. 

RU
N

A 
PR

O
D

U
ÇÕ

ES
/R

EP
RO

D
U

ÇÃ
O
 

Dezembro 2017 Dfato 21 

RU
N

A 
PR

O
D

U
ÇÕ

ES
/D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
 



 

 

 

 

 

 

 

  

RU
N

A 
PR

O
D

U
ÇÕ

ES
/D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
 

RU
N

A 
PR

O
D

U
ÇÕ

ES
/R

EP
RO

D
U

ÇÃ
O
 

 

 

 

JACARÉ  
NO QUINTAL 

Bastava uma chuvinha, pouca que 
fosse, e a rua já estava inundada. 
O térreo das casas ficava compro-
metido. Os móveis eram danifica-
dos, as pessoas ficavam expostas  
a doenças e até jacaré aparecia.  
Parece brincadeira, mas essa foi a 
realidade dos moradores do bair-
ro da Muribeca, em  Jaboatão dos  
Guararapes, até 2013. “Queríamos  
que desobstruíssem o canal para  
a água fluir normalmente e aca-
basse com o sufoco da gente que  
era a inundação. O Canal da Ma-
riana alcança várias comunida-
de,  como Marcos Freire, Dois Car-
neiros, Brasil Novo e outras. Era de 
suma importância a manutenção  
do canal”, recorda o artesão Ro-
mero Pires. 

Tentaram dialogar com políticos,  
expor a situação para rádios co-
munitárias e canais de TV, mas o  
grito nunca era escutado. Qua-
tro moradores, inclusive Romero,  
decidiram então buscar ajuda do  
Ministério Público, que, segundo o  
artesão, é o único órgão que pode 
defender a população. “De ime-
diato a gente sente aquele temor, 
de primeira vez, não sabe o que  
esperar. Mas aí somos bem rece-

bidos, ouvidos, e, melhor,  rece-
bemos a orientação do que fazer.  
Os promotores se dirigem às duas  
partes de igual para igual. É jus-
to com quem está certo”, declara. 

A  denúncia, acolhida pela promo-
tora de Justiça Isabela Rodrigues  
Bandeira Carneiro Leão, foi segui-
da por audiências, quando a Pre-
feitura e os moradores foram cha-
mados para discutir o problema.  
Já no final de 2013, as obras no Ca-
nal da Mariana foram  retomadas  
e aos poucos os moradores pude-
ram viver o seu dia a dia com mais 
tranquilidade, sem medo da chu-
va  chegar. 
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"SOMOS BEM RECEBIDOS, 
OUVIDOS, E, MELHOR, 
RECEBEMOS A ORIENTAÇÃO 
DO QUE FAZER. OS 
PROMOTORES SE DIRIGEM 
ÀS DUAS PARTES DE IGUAL 
PARA IGUAL" 

ARTESÃO | Romero Pires 

Junto a outros 
moradores da 
Muribeca, Romero 
buscou o MP por 
acreditar ser o único 
órgão que estaria 
do lado do povo 

TENTATIVAS DE  
RESGATAR A ESSÊNCIA 

Atravessando um momento de
incerteza política e de retirada  

de direito da população, o Brasil
também tem acumulado tenta-
tivas de desvalorização do MP. O
desrespeito, que passa pela siste-
mática ausência de revisão anu-
al dos subsídios dos membros da
instituição e a tentativa de quebra  
da simetria com a magistratura (PL  
nº 6726/2016), é somado a diversas  
iniciativas legislativas que desfavo-
recem a livre atuação de promotores  
e procuradores de justiça, a exemplo  
da regulamentação do inquérito ci-
vil (PL n° 233/2015), que visa imple-
mentar mudanças negativas neste  
fundamental instrumento usado
pelo MP para a proteção do patri-
mônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses di-
fusos e coletivos. 

“Não somos contra aperfeiçoar a
Instituição, mas não podemos per-
mitir que sob esta justificativa ve-
nham mudanças que visam, de for-
ma oportunista e não declarada ex-
plicitamente, reduzir a importância,  
o papel e a força do MP para de-
sempenhar suas atribuições, nota-
damente no combate à corrupção,  
ao crime organizado e na indução  
de políticas públicas estruturan-
tes e destinadas ao enfrentamen-
to das desigualdades sociais”, en-
fatiza Brayner. Segundo o presiden-
te da AMPPE, a classe está unida na  
defesa do modelo de MP que temos  
hoje. “O desafio é esclarecer que o  
ataque é, na verdade, contra os in-
teresses da população e não apenas  
contra  nós promotores e  procurado-
res de Justiça. Esta é a razão maior  
da campanha de valorização da car-
reira implementada pela Conamp e  
pela AMPPE”, esclarece. 

A  campanha Você não está sozinho, 
da AMPPE, foi inspirada na ação na-
cional produzida pela Associação Na-
cional dos Membros do MP, a Conamp.  
Lançada no dia 27 de setembro, du-
rante a cerimônia de abertura do XXII  
Congresso Nacional do MP, ela con-
ta com o apoio do Conselho Nacional  
de Procuradores-Gerais (CNPG) e dos  
MPs Estaduais. A intenção da campa-
nha nacional é, por meio de algumas  
ações organizadas em fases, mostrar  
ao povo brasileiro que o MP atua em  
prol de toda a sociedade, em diversas  
áreas como saúde, educação, segu-
rança pública, infância e juventude,  
direitos humanos, meio ambiente,  
etc. A ideia é destacar que a institui-
ção está presente, fazendo a diferença  
na fiscalização, no acompanhamen-
to das decisões judiciais e na garantia  
dos direitos da população. 

Acesse o site www.ministeriopu-
blicoestaaqui.com.br e fique por  
dentro das iniciativas do MP em  
cada região do Brasil. Abaixo, uma  
breve entrevista com a presidente  
da Conamp, Norma Cavalcanti: 

DFATO Que fatos levaram o Conselho  
Deliberativo da Conamp a perce-
ber a necessidade de dar as mãos  
e buscar esse diálogo direto com a  
sociedade que a campanha nacio-
nal busca valorizar? 
NORMA CAVALCANTI Estamos sofren-
do diversos ataques e tentativas de  
redução da importância de nossa  
instituição. Percebemos, também,  
uma guerra de informação que vi-

sa desvalorizar as carreiras de Esta-
do. Além disso ainda há muito des-
conhecimento a respeito do Minis-
tério Público, de suas funções ins-
titucionais e de como a população  
pode se beneficiar  de nosso  traba-
lho. A idei a da campanha veio para  
tentar enfrentar estás dificuldades. 

DFATO  A campanha #MinistérioPú-
blicoestáaqui tem a intenção de  
dar  visibilidade à atuação da  ins-
tituição. Fora a campanha, o que o  
promotor e o procurador de Justiça  
podem fazer em seu dia a dia para  
demonstrar o valor de seu trabalho  
perante a sociedade? 
CAVALCANTI Penso  que devemos in-
tensificar nossas ações e mostrar o  
quanto podemos ser úteis na edifi-
cação de uma sociedade mais justa.  
Isso sem abandonar o diálogo com  
os movimentos sociais e a classe po-
lítica. Conversar com todos e agir com  
firmeza na defesa da ordem jurídica. 

DFATO Diante do período de dificul-
dade pelo qual o país e suas ins-
tituições  vêm atravessando, não é  
hora do MP se reinventar? Desen-
volver outras táticas de atuação e de  
combate aos ataques à democracia? 
CAVALCANTI  Acho  que  sim.  O  Ministé-
rio Público é uma instituição belíssi-
ma e também precisa evoluir, cres-
cer e adotar práticas transformado-
ras. Dom Hélder Câmara, inesque-
cível  Arcebispo de Olinda e Recife,  
dizia com muita propriedade que  
é preciso mudar todos os dias para  
continuar sendo o mesmo. 

 
  

A CAMPANHA VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO, DA AMPPE, FOI 
INSPIRADA NA AÇÃO NACIONAL PRODUZIDA PELA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DOS MEMBROS DO MP, A CONAMP 
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PA  L  A  V  R A  D O  P G J  

AUDIÊNCIA  
UNILATERAL 
POR Francisco Dirceu Barros 

1- AUDIÊNCIA REAL IZADA  
SEM O DEFENSOR DO 
ACUSADO 
 
É uníssono o entendimento doutri-
nário de que é juridicamente impos-
sível o magistrado realizar uma au-
diência sem a presença do defensor.  
Estranhamente, quando o tema é  
“audiência realizada sem a presença  
do representante do Ministério Pú-
blico”, a doutrina é quase silente. 

Sendo o Ministério Público o do-
minus litis da ação penal públi-
ca, uma audiência  realizada sem  
a presença de um dos seus repre-
sentantes  (promotor(a)  ou  procu-
rador(a)), causa nulidade  abso-
luta, por afrontar três princípios  
constitucionais, a saber: 

1.1. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO  
DO CONTRADITÓRIO 
Entendemos que um mesmo fenô-
meno processual, qual seja, ausência  
de uma das partes na instrução cri-
minal, não pode ter tratamento dife-
renciado, isso porque como bem es-
clarece Antônio Scarance Fernandes: 

“A Constituição, ao consagrar o con-

traditório no art. 5, LV, garante-o no  

processo criminal não somente ao  

acusado,  mas  também  ao  Minis-

tério Público. Não se pode invocar,  

para repelir essa afirmação, o argu-

mento de que a norma constitucio-

nal se destina a garantir apenas o  
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individuo. Ao se exigir o contraditó-

rio também em relação ao Ministé-

rio Público, está-se também garan-

tindo o individuo, dando-se a todos  

a certeza de acusação e julgamento  

imparciais e igualitários.” 1 

Alguns doutrinadores definem o  
princípio do contraditório como  
corolário da ampla defesa. Enten-
do ser um grande equívoco, pois o 
princípio  em estudo  é consequên-
cia lógica da igualdade. 
De forma analógica, podemos dizer  
que, em uma guerra, devem-se pro-
piciar as mesmas armas aos  conten-
dores, e, em nenhuma hipótese, se-
rá possível conceder um melhor ar-
mamento a uma das partes. Veja que  
o princípio supõe completa igualda-
de entre acusação e defesa; portan-
to, qualquer restrição ilegal poderá  
acarretar: a) cerceamento de defesa;  
b) cerceamento de acusação. 
Badaró, em sua obra, citando Ortel  
Ramo (relação entre acusação e sen-
tença) é muito feliz quando destaca: 

“Não se pode esquecer de que o prin-

cípio do contraditório não diz respei-

to à defesa ou ao direito do  réu. O  

princípio deve aplicar-se em relação  

a ambas as partes, além de também  

ser observado pelo próprio juiz.” 2  
Denota-se que qualquer restri-
ção indevida ao direito de defesa  
ou acusação acarretará impreteri-
velmente a nulidade absoluta do  
processo, por infringência ao prin-
cípio do contraditório. 

1.2. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO  
DA IGUALDADE 
O conceito lógico de contraditório  
pressupõe duas figuras, do dizer e 
do contradizer, e não uma só, es-
creve Scarance Fernandes, citando 
passagem de Carulli3. 
Segundo  Mirabete,  do  princípio  do  
contraditório decorre o princípio  
da igualdade processual, ou seja: 

“A igualdade de direitos entre as  

partes acusadora e acusada, que  

se encontram num mesmo plano, e 

a liberdade processual, que consis-

te na faculdade que tem o acusa-

do de nomear o advogado que bem  

entender, de apresentar as provas  

que lhe convenham etc.” 

No Processo Penal, a igualdade é  
tão plena que podemos sintetizar  
o princípio com uma salutar frase  
de Carneiro Leão: 

“Em juízo não pode o acusador su-

focar o direito e as garantias do  

acusado, nem este pode burlar  

a ação da Justiça e os direitos do  

acusador.” 

Luigi Ferrajoli ensinava que: 
“Para que a disputa se desenvolva 

lealmente e com paridade de ar-

mas, é necessária, (...), a perfeita  

igualdade entre as partes.” 

Portanto, a audiência realizada  
na ausência do Ministério Público 
viola do princípio da paridade das 
armas,  causando grave desigual-
dade processual comprometedo-
ra da verdade que deve alicerçar  

a sentença penal, pois conforme  
destacou o Ministro Marco Aurélio  
no HC  83.255/SP: 

“O tratamento igualitário das partes  

é a medula do devido processo le-

gal, descabendo, na  via interpretati-

va, afastá-lo, elastecendo prerroga-

tiva constitucionalmente aceitável.” 

1.3. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
ACUSATÓRIO 
No acusatório as funções de acu-
sar, defender e julgar devem ser  
exercidas por pessoas distintas.  
Neste sentido: 
A)  Ao juiz caberá: julgar, dirimir  
conflitos e preservar os direitos  
fundamentais. 
B) As partes farão a gestão da pro-
va, com duas distinções: 

1 – o Ministério Público e o que-
relante acusam; 
2 – a defesa apresenta todas as 
teses possíveis para preservação  
do direito do acusado. 

A Constituição Federal adotou o 
princípio acusatório ao atribuir ao  
Ministério Público a missão de ale-
gar e provar os fatos criminais, por-
tanto, adotou de forma expressa  
(129, inciso  I) o princípio acusatório. 
O sistema acusatório é um impe-
rativo do moderno processo pe-
nal, frente à atual estrutura so-
cial e política do Estado. O futu-
ro Código de Processo Penal trata-
rá a matéria da mesma forma que 

estamos comentando, ou seja, o  
Código de Processo Penal será re-
formulado para adotar o princípio 
acusatório, vide art. 4o do futuro  
Processo Penal, in verbis: 

“O processo penal terá estrutura  

acusatória, nos limites definidos  

neste Código, vedada a iniciativa  

do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória  

do órgão de acusação”. 

José Frederico Marques, referindo-
se aos juízes que insistem em fa-
zer a gestão da prova, comportan-
to-se como órgão acusador, dizia: 
Se temos um Ministério Público  
adestrado e bem constituído, não  
se compreende que ele figure co-
mo quinta roda do carro, ali per-
manecendo em posição secundá-
ria ou simplesmente decorativa. Os  
interesses da repressão ao crime ele  
os encarna não só para movimen-
tar inicialmente a ação penal co-
mo ainda para atuar, com energia  
e dinamismo, durante a instrução e  
demais fases do processo4. 

1. (in Processo Penal Constitucional. Ed.  

RT, 1997, p. 137). 

2. (No mesmo sentido: BADARÓ, Gusta-

vo Henrique Rigni Ivahi. Correlação entre 

acusação e sentença, p. 39). 

3. (No mesmo sentido: SCARANCE FERNAN-

DES, Antônio. Processo Penal Constitucio-

nal, p. 57). 

4. (in Elementos de direito processual  

penal, v. 2. p.285). 
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"PODEMOS DIZER QUE, EM UMA GUERRA, DEVEM-SE 
PROPICIAR AS MESMAS ARMAS AOS CONTENDORES, E, EM 
NENHUMA HIPÓTESE, SERÁ POSSÍVEL CONCEDER UM MELHOR 
ARMAMENTO A UMA DAS PARTES" 

 

  

"É UNÍSSONO O 
ENTENDIMENTO 
DOUTRINÁRIO DE QUE É 
JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL 
O MAGISTRADO REALIZAR 
UMA AUDIÊNCIA SEM A 
PRESENÇA DO DEFENSOR" 

FRANCISCO DIRCEU BARROS é o atual 
Procurador-Geral de Justiça do MPPE 



  

C O L A B O R A Ç Ã O  P R E M I A D A  

   
  

"EMBORA AINDA REVESTIDO DE MUITA 
POLÊMICA, O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 
DEMONSTROU SER BASTANTE EFICAZ" 

MARCOS ANTÔNIO MATOS DE CARVALHO é promotor de Justiça e 1º 
Secretário da AMPPE 

O “Dilema do Prisioneiro”, hipó-
tese apresentada pelo mate-

mático canadense Albert  W. Tucker  
para estudantes de psicologia da  
Universidade de Stanford, na década  
de 50, para muitos estudiosos vem  
a ser a raiz do instituto da delação  
premiada, que ficou mundialmente 
conhecido a partir da denominada  
“Operação Mãos Limpas”, defla-
grada  na  Itália  no  ano  de 1992,  que  
conseguiu por fim na omertà (lei do 
silêncio imposta pela máfia). 

Inicialmente a Mani Pulite atraiu  
a atenção da opinião pública, que  
passou a protestar com veemên-
cia contra as tentativas de altera-
ções legislativas que visavam be-
neficiar os investigados, porém,  
a partir do momento em que di-
minuíram as altas autoridades a  
ser investigadas e com a “Opera-
ção Mãos Limpas” passando a se  
aproximar de pessoas comuns –  
o secretário municipal, o fiscal da  
prefeitura, o inspetor do trabalho,  
o guarda de trânsito etc – as pes-
soas perderam o interesse pelas  
investigações, momento em que  
o Parlamento se mobilizou para  
aprovar rapidamente modifica-
ções na legislação penal e proces-
sual penal, alterando, por exem-
plo, a tipificação de vários crimes,  
reduzindo prazos prescricionais e  
modificando o valor probatório de  
alguns atos processuais. 
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No Brasil vivemos fenômeno se-
melhante, a Câmara Federal re-
centemente desfigurou o proje-
to “10 Medidas Contra a Corrup-
ção” formulado por integrantes  
do MPF na força tarefa da Ope-
ração Lava-Jato, aproveitando  
a iniciativa, e a pretexto de pu-
nir o abuso de autoridade, para  
inserir, por exemplo, dispositi-
vo que introduz no ordenamen-
to jurídico o crime de hermenéu-
tica, neste contexto chama aten-
ção o PL 4372/2016, que  visa im-
pedir a celebração de acordo de  
colaboração premiada se o acu-
sado ou indiciado estiver preso,  
o que colide frontalmente com a  
ideia embrionária que deu ori-
gem ao próprio instituto (O Dile-
ma do Prisioneiro). 

Embora ainda revestido de mui-
ta polêmica, o instituto da de-
lação premiada demonstrou ser  
bastante eficaz para identifica-
ção de autores de crimes do cola-
rinho branco, antes inatingíveis,  
apresentando-se como grande  
desafio para o Ministério Públi-
co e o Poder Judiciário a articula-
ção com a sociedade civil no sen-
tido de barrar projetos que visem  
desfigurá-lo em busca da impu-
nidade, bem como os que avil-
tam direta ou indiretamente as  
prerrogativas e atribuições dos  
seus membros. 

Data do mês de abril de 2014 os pri-
meiros atos em juízo da Operação  

Lava-Jato, tendo o doleiro e empre-
sário do setor farmacêutico, Alberto  
Youssef  como um dos denunciados de  
maior notoriedade. A denúncia ofer-
tada pelo MPF narra uma teia de rela-
ções entre ele e a Petrobrás assim como  
entre ele e o Ministério da Saúde, com  
o qual chegou a celebrar contratos.  
Noticia-se até a sua intenção em for-
necer o citrato de sinafila (Viagra) cuja  
patente, no mundo, fora quebrada em  
2013. Conforme se extrai do site do MPF,  
desde o início, a atuação ministerial foi  
regida pela aplicação da Lei nº12.850/13  
que visa  precipuamente reprimir  e  
promover o desmonte de organizações  
criminosas, e, por conseguinte, com-
bater a corrupção no país. 

Mesmo que numa análise breve se  
pode verificar que essa lei suscita re-
flexões e debates tanto no âmbi-
to penal quanto processual penal e,  
além disso, tem como um dos seus  
aspectos mais polêmicos o instituto  
da colaboração premiada que vem  
sendo utilizada em larga escala no  
curso da Lava-Jato e merecendo os  
holofotes da mídia, a qual, não ra-
ro, até antecipa, dentre os investiga-
dos, aqueles que vão assumir a po-
sição de colaboradores e, às vezes,  
também antecipa o teor daquilo que  
possa constituir o depoimento/dela-
ção. Nesse passo se vai aproximan-
do o processo penal de um script de  
teatro e elevando a figura do dela-
tor (arquétipo da traição) como pro-
tagonista da história: um quase-he-

rói por trazer ao processo elementos  
de produção de prova que o Estado,  
por outros meios, não produz e nun-
ca produziria. 

Pouco se atenta para o fato de que da  
boca do colaborador saem verdades e  
mentiras. Porém, ao longo do tempo,  
a colaboração premiada foi-se con-
vertendo na prova por excelência: a  
única, talvez! Mesmo que não deves-
se. Isso tem afastado o processo penal  
do princípio da verdade e tem levado  
perigosamente a uma zona ficcional  
onde muito se pode supor e pouco  
incontestavelmente se pode provar.  
Generaliza-se o deslumbre institu-
cional. A Lei nº12.850/13 é uma nor-
ma híbrida com dispositivos de Direi-
to Penal e de Processo Penal e com ti-
pos não muito bem definidos, exces-
sivamente abertos à interpretação do  
juiz e do MP. Trata-se de lei inspira-
da no Direito estrangeiro, em espe-
cial, naquele de países de capitalismo  
avançado que têm no combate às or-
ganizações criminosas uma proteção  
da sua economia e das práticas con-
correnciais, fomentadas pelo sistema  
econômico que adotam. Portanto, a  
lei brasileira sobre esse assunto tem  
a cabeça num país e os pés em ou-
tro, tornando o Brasil, na realidade,  
o lugar de nascimento da mula sem  
cabeça. A importância que adquiriu  
no âmbito do processo penal no nos-
so país começa a deixar o sentimen-
to de que a realidade é mesmo ence-
nação.  Assim,  enquanto  a democra-
cia se torna miragem no horizonte, o  
Leviatã emerge do mar. 
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"POUCO SE ATENTA PARA O FATO 
DE QUE DA BOCA DO COLABORADOR SAEM 
VERDADES E MENTIRAS" 

MARIA BÊTANIA SILVA é 4ª Procuradora de Justiça Cível do MPPE 



M A N U A L  I D  

IDENTIDADES   
DE GÊNERO, 
SEXO BIOLÓGICO  
E SEXUALIDADE 

  
 
 

Tudo o que você deve saber para tratar com respeito 
e dignidade pessoas cisgênero, transgênero, 
intersexo, queer, travestis, assexuadas, gays, 
lésbicas, bissexuais, entre outras 

Ninguém escolhe nascer pobre.  
Ninguém escolhe nascer preto  

ou branco. Ninguém escolhe nascer  
heterossexual ou homossexual. As-
sim como não é uma escolha do ser 
humano decidir não se reconhecer  
de acordo com o gênero que lhe foi 
designado ao nascer. Ainda assim, a 
sociedade,  baseada em preconcei-
tos, ideias retrógradas ou ainda em  
conceitos religiosos – vale lembrar  
que o Brasil é um estado laico – opta  
por não aceitar a diversidade da ex-
pressão do ser humano. 

Aliado a  estes  fatores,  há  ainda  
medo do desconhecido. Há mui-
ta desinformação. Com isso, o res-
peito, o direito de ir e vir, a opor-
tunidade de trabalhar, entre outras  
formas de se ter uma vida normal  
acabam sendo negadas a uma par-
cela da população. E, como a edu-
cação é o caminho para extermi-
nar muitos dos males da nossa so-

ciedade, a reportagem da revista 
Dfato entrevistou médicos, psicó-
logos e também utilizou informa-
ções colhidas junto à universidade,  
bem como teve acesso a um ma-
terial produzido pela Organização  
das Nações Unidas. Assim, nasceu  
o Manual ID, um guia sobre a vasta  
diversidade humana. Confira! 

SEXO BIOLÓGICO: é o conjunto de  
informações cromossômicas, ór-
gãos genitais, capacidades repro-
dutivas e características fisiológi-
cas secundárias que distinguem  
machos e fêmeas. 

IDENTIDADE DE GÊNERO: a identi-
dade de gênero se refere à expe-
riência que o indivíduo desenvol-
ve com o seu próprio ser, no que  
diz respeito à construção da nos-
sa identificação como homens ou  
como mulheres. Identidade de gê-
nero não é um fato biológico, é so-
cial. No dicionário Houaiss da Lín-
gua Portuguesa, o termo identi-
dade significa “um estado do que 
não muda. É a consciência da per-
sistência da própria personalida-
de”, enquanto gênero é um con-
ceito geral que engloba todas as  
propriedades comuns que carac-
terizam um dado grupo ou classe  
de seres ou de objetos. 

 

“IDENTIDADE DE GÊNERO É DIFERENTE DE ORIENTAÇÃO 
SEXUAL. PESSOAS TRANS PODEM TER QUALQUER ORIENTAÇÃO 
SEXUAL, INCLUINDO HETEROSSEXUAL, HOMOSSEXUAL, 
BISSEXUAL E ASSEXUAL" 

FONTE: Nações Unidas 

Thaís tem 25 
anos e entende a 
sexualidade como 

algo fluido



  

CISGÊNERO (CIS):  pessoas que se  
identificam com o gênero que lhes  
foi atribuído mesmo antes do seu 
nascimento. Nem todas as pessoas  
são assim, porque há uma diversi-
dade na identificação das pesso-
as com algum gênero, e com o que 
se considera próprio desse gênero. 

TRANSGÊNERO (TRANS): pessoas trans-
gênero possuem uma identidade de  
gênero que é diferente do sexo bio-
lógico que lhes foi designado no mo-
mento de seu nascimento. Uma pes-
soa transgênero ou trans pode iden-
tificar-se como homem, mulher,  
trans-homem, trans-mulher. 

BINARISMO E NÃO-BINARISMO: o 
binarismo separa os indivíduos  
que se identificam ou como ho-
mens ou como mulheres. Gêneros 
não-binários, no entanto, não se  
encaixam necessariamente den-
tro destes dois padrões, podendo, 
inclusive, ser uma combinação de 
masculino e feminino. 

QUEER: existem ainda as pessoas  
que não se identificam com qual-
quer gênero, portanto não há con-
senso quanto a como denominá 
-las, são seres considerados flui-
dos. Alguns utilizam o termo que-
er, outros, a antiga denominação  
“andrógino”. 

SEXUALIDADE (OU ORIENTAÇÃO SEXU-
AL): conjunto de comportamentos 
culturais que compreendem desde  
o desejo e o afeto, passando tam-
bém pelo erotismo e por noções li-
gadas à saúde, à reprodução. Tem 
a ver com a capacidade do indiví-
duo de desenvolver atração emo-
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cional, afetiva e/ou sexual por ou-
tro indivíduo, seja ele do mesmo  
gênero ou de mais de um gênero. 
Trata-se, portanto, de um concei-
to dinâmico, sujeito a formas de  
“usos” e interpretações mutáveis. 

HOMOSSEXUAL: indivíduos que se  
orientam no sentido do desejo por  
outra pessoa do mesmo sexo/gênero. 

HETEROSEXUAL:  indivíduos que  
sentem desejo ou vontade de se  
relacionarem com pessoas do se-
xo/gênero oposto ao seu. 

BISSEXUAL: indivíduos  que sentem  
atração e/ ou afeto tanto por pesso-
as do mesmo sexo/gênero que o seu,  
quanto pelo sexo/gênero oposto. 

ASSEXUAL: é aquele que não tem  
desejo puramente sexual por ou-
tro indivíduo. 

PANSEXUAL: são pessoas que têm  
atração sexual e/ou romântica por 
todos os tipos de pessoas, inde-
pendentemente do gênero ou do  
sexo  delas. 

* É importante ressaltar que a sexualida-

de do ser humano é fluida. Sendo assim,  

é entendível que surjam e/ou existam ou-

tras formas possíveis de um indivíduo se  

relacionar sexualmente com outro(s). Com  

isso, queremos deixar claro que este ma-

nual pode não conseguir abranger todas  

estas  formas,  tendo  retratado  aqui  algu-

mas das performances de orientação se-

xual mais conhecidas. 

** Nesta reportagem, adotamos o uso da si-

gla LGBT, que é também usada por movi-

mentos sociais brasileiros e por entidades  

governamentais. Entretanto, tomamos  co-

nhecimento de que o termo não representa  

toda a diversidade de gênero e de sexuali-

dade que conhecemos. Atualmente, a sigla  

considerada mais inclusiva é a LGBTQ+, que  

representa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tran-

sexuais e Queer. O “+” fica responsável por  

abranger as demais categorias de expressão  

de gênero e formas de sexualidade que fo-

rem reconhecidas futuramente.  
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 “SEXO É BIOLÓGICO, 
GÊNERO É SOCIAL” 

FONTE: Nações Unidas 

Júlia, tem 23 anos 
e vê a sexualidade 

humana como algo 
livre de padrões 

BRASIL: O PAÍS QUE MAIS  
MATA LGBTS  NO MUNDO 
O Brasil é o país do carnaval. Tam-
bém é o país do futebol, do samba,  
das belas praias. É considerado pe-
los turistas como um lugar de pessoas  
alegres e receptivas. Por outro lado,  
também somos conhecidos mundo  
afora como país da corrupção, e mui-
tas  vezes também da impunidade.  
Lugares comuns que já estamos can-
sados de  ler,  ouvir e ver.  O que  muitos  
dos brasileiros não sabem, no entan-
to, é que somos também o país que  
mais mata pessoas homossexuais e  
transexuais no mundo. 

De acordo com informações colhi-
das pelo Grupo Gay da Bahia (GGB),  
a mais antiga associação de defesa  
dos homossexuais e transexuais do  
país, 2016 foi o ano em que ocorreu  
o maior número de assassinatos da  
população LGBT (lésbicas, gays, bis-
sexuais e transexuais) no Brasil. Des-
de o início da pesquisa, há 37 anos,  
foram 347 mortes ao todo. Uma a ca-
da 25 horas. 

Enquanto uma parcela da socieda-
de brasileira opta por excluir, violen-
tar (psicologicamente, verbalmente,  
fisicamente) e ridicularizar pessoas  
inseridas no grupo LGBT, o Brasil vai  
se mostrando cada vez mais como um  
lugar de pessoas cruéis. “A  violência  
que mais sofro é a psicológica”. A de-
claração do bacharel em Direito e ati-
vista das causas LGBT Alberto Maga-
lhães Pires, de 25 anos, é séria e mais  
comum do que  você provavelmente  
pode imaginar. São violências sofri-
das no dia a dia, desde a escola, até  
a fase adulta. O que muda, para ele,  
é que com a informação é possível se  
defender. 

“A todo tempo nossos direitos, nos-
sas vivências são violadas. Falta com-

preensão e respeito e, por isso, a con-
seqüência é que acabam expulsando  
seus filhos e filhas de casa; há cons-
tante violência psicológica e em al-
guns casos há também que se obser-
var o grande índice de estupros cor-
retivos, que é a prática sexual tida  
como forma de ‘curar’ a sexualida-
de das lésbicas, bissexuais e homens  
trans; A soci edade constantemen-
te nos oprime, demoniza e tenta nos  
enquadrar no padrão heteronorma-
tivo (conceito de que apenas os re-
lacionamentos entre pessoas de se-
xos opostos são normais ou corretos).  
Mas o Estado também negligencia as  
demandas LGBTs”, afirma Magalhães. 

Além de ser o país que mais mata  
LGBTs no mundo, o Brasil tem ainda  

os piores índices de educação sexu-
al da América Latina. Fato que justi-
fica, em parte, o fato  de  os brasilei-
ros serem em boa parte ignorantes no  
que diz respeito à nossa diversidade  
de gênero e sexualidade. 

“Faltam ações de educação conti-
nuada sobre diversidade sexual, pa-
ra todas e todos, inclusive no âmbi-
to escolar infantil. Muita gente des-
conhece o assunto ou não tem inte-
resse porque não sofre com isso, mas  
assim essas pessoas acabam fortale-
cendo o sistema opressor que exis-
te. A nossa sexualidade é silenciada  
na fase da adolescência, desde o am-
biente escolar, e precisamos urgente-
mente debater esse assunto”, obser-
va o bacharel em Direito. 



  

SOU TRANS, 
E AGORA? 

 
 

 

 

"NO ÂMBITO PÚBLICO, 
TEM HAVIDO ESTÍMULO, 
POR PARTE DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE, PARA 
A CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 
VINCULADOS A GRANDES 
CENTROS HOSPITALARES, 
PARA ATENDIMENTO DA 
POPULAÇÃO TRANS" 

Identidade. Transformação. Hor-
mônios. Cirurgia. Dor. Aceitação. 

Palavras que para pessoas trans-
gênero são bem mais que conhe-
cidas. Após a compreensão do in-
divíduo sobre o conflito existente  
entre o corpo no qual ele nasceu e 
o que sente que pertence, ainda  
há um longo caminho a ser tri-
lhado. Muitas vezes esse caminho 
envolve a ingestão de medica-
mentos hormonais e em alguns  
casos, para que a pessoa viva em  
harmonia com o seu corpo, é ne-
cessário passar por alguns proce-
dimentos cirúrgicos, como mas-
tectomia (retirada dos seios) ou  
transgenitalização (transformação 
da genitália). 

No Nordeste, o Sistema Único de  
Saúde (SUS) só oferece a cirurgia  
de transgenitalização no Espaço  
de Cuidado e Acolhimento de Pes-
soas Trans, o Espaço Trans, locali-
zado no Hospital das Clínicas da  
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), no Recife. Para  con-
seguir atendimento no ambulató-
rio e realizar a hormonioterapia é  
necessário ter 18 anos. Já a inter-
venção cirúrgica só é realizada em 
pessoas maiores de 21 anos. 

Ainda assim, a fila de espera pa-
ra a realização do procedimento  
de transgenitalização chega a du-
rar até 10 anos. Isso porque são fei-
tas, em média, dez cirurgias de re-
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designação sexual por ano. E, pa-
ra  garantir  a  realização  da  cirurgia é  
preciso passar por pelo menos dois  
anos de acompanhamento psico-
terápico e há ainda a necessidade  
de um laudo psicológico ou psiqui-
átrico diagnosticando a transexua-
lidade. Vale ressaltar que a resolu-
ção 1.955/2010, do Conselho Federal  
de Medicina, autoriza a realização  
da cirurgia. Além dela, a portaria  
2.803, do Ministério da Saúde, de  
2013, normatiza o atendimento. 

Para trazer esclarecimentos sobre  
o processo de transição pelo qual  
os transgêneros passam, a  repor-
tagem da Dfato entrou em conta-
to com o psiquiatra Thiago Durans,  
do Espaço Trans, do Hospital das  
Clínicas da Universidade Federal  
de Pernambuco. CONFIRA A ENTRE -
VISTA ABAIXO: 

DFATO Quando uma pessoa se vê  
como trans e deseja passar pe-
lo processo transição  de  gênero,  
qual o  caminho mais  comum a se-
guir atualmente? Qual o primeiro  
passo? Que tipos de profissionais  
devem ser procurados? 
THIAGO DURANS No âmbito públi-
co, tem havido estímulo, por parte  
da política nacional de saúde, pa-
ra a construção de serviços vincu-
lados a grandes centros hospitala-
res, para atendimento da popula-
ção trans.  Esse  estímulo é  provável 
resposta a dificuldades que essa  

população enfrenta para se inse-
rir na rede de saúde, devido a uma  
série de fatores, como, por exem-
plo, a demanda específica dessa  
população e a  resistência de al-
guns profissionais em abarcá-las. 
O Espaço Trans é um desses servi-
ços. No Recife, há também um ser-
viço vinculado ao Hospital Univer-
sitário Oswaldo Cruz. Esses serviços  
contam com equipe multidiscipli-
nar, com psicólogos, enfermei-
ros, assistentes sociais, médicos  
de diversas especialidades (psi-
quiatra, endocrinologista, gine-
cologista, cirurgiões, etc.). Há to-
da uma complexidade no contexto  
da transexualidade que precisa ser  
ouvida, até porque ainda se sabe  
muito pouco a respeito. E porque  
muitos casos se apresentam com  
problemáticas e sofrimentos mui-
to diversos – de ordem médica,  

psicológica, social, entre outros –  
os quais precisam ser percebidos,  
acompanhados e tratados.  

DFATO Em que tipos de dificulda-
des pessoas trans  costumam es-
barrar nessa questão  clínica? O sis-
tema de saúde público tem  conse-
guido atender bem essas pessoas?  
Os profissionais estão preparados  
para ajudá-las? 
DURANS Pessoas trans podem apre-
sentar transtornos mentais da  
mesma maneira que  os apresenta  
a população geral. Em muitos ca-
sos, o transtorno se expressa, é co-
municado no contexto das dificul-
dades associadas à condição trans.  
Sintomas depressivos e de ansie-
dade, principalmente, podem apa-
recer diante de situações de discri-
minação  social,  por conflitos com  
a família, por insatisfações com o  
corpo, que não corresponde ao gê-
nero com o qual o sujeito se iden-
tifica, ou mesmo por conflitos re-
lacionados à construção da própria  
identidade. Importante frisar que  
muitos transexuais não apresen-
tam necessariamente um diagnós-
tico de transtorno psíquico e convi-
vem com sua condição trans e suas  
problemáticas inerentes sem pre-
cisarem de um psiquiatra. Acredito  
que  ainda  é  escassa  a  oferta  de  ser-
viços para essa população. 

DFATO É  correto falar em disforia  
de gênero? Se sim, esse tipo de  

desconexão entre corpo e men-
te é tida como patologia para os  
psiquiatras? Há algum fator que  
explique essa incompatibilidade  
entre o corpo e a mente no que  
diz respeito ao gênero? 
DURANS  Sim, e a condição é per-
cebida como patologia somen-
te quando essa desconexão entre  
o gênero experimentado e o bio-
logicamente designado se associa  
a sofrimento clinicamente signi-
ficativo ou prejuízo no funciona-
mento pessoal em áreas impor-
tantes da vida do indivíduo, co-
mo o convívio social, o trabalho,  
etc. A p atologia não é da condição  
trans, mas de quando a situação  
de incongruência, entre o gêne-
ro experimentado e o biológico,  
se expressa com sofrimento psí-
quico e prejuízo funcional. O fo-
co é no sofrimento. Muitas pes-
soas trans não preenchem todos  

os critérios para disforia de gêne-
ro. Muitas podem viver sua con-
dição trans sem exibirem esse as-
pecto do sofrimento significativo  
ou sem sentirem a necessidade  
de realizar modificações corpo-
rais, por exemplo. 
No que concerne às explicações,  
desconheço e  creio não haver al-
guma que possa generalizar e ligar  
a transexualidade a uma causa ou 
fator. A construção da identidade  
e, portanto, também da identida-
de de gênero, é um processo que  
se vai configurando ao longo da  
vida, com relevância destacada ao 
período da infância e adolescên-
cia, onde entram em cena a inte-
ração entre fatores biológicos, do  
ambiente, familiares, sócio-cul-
turais e, principalmente, as expe-
riências e as formas de represen-
tar essas experiências de cada um, 
durante nossas existências. 
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"A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E, PORTANTO, TAMBÉM 
DA IDENTIDADE DE GÊNERO, É UM PROCESSO QUE SE VAI 
CONFIGURANDO AO LONGO DA VIDA, COM RELEVÂNCIA 
DESTACADA AO PERÍODO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA" 



  

Rodrigo, 26 anos, acredita 
que o enrijecimento da 

sexualidade prejudica 
a comunicação interpessoal 
da sociedade como um todo 
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VOCÊ UTILIZA O TERMO  
HOMOSSEXUALISMO  
NO DIA  A DIA? 

  Entenda por que este modo de falar é preconceituoso e retrógrado 

No Brasil, desde fevereiro de 1985, o termo "homose-
xualismo" não é mais utilizado quando o assunto diz  
respeito às relações que envolvem indivíduos que se  
relacionam afetivamente e sexualmente com pessoas  
do mesmo sexo/gênero. Isto ocorre porque o Conselho  
Federal de Medicina aprovou no país a retirada da ho-
mossexualidade do código 302.0, referente aos desvios e  
transtornos sexuais, que existia na lista de Classificação  
Internacional de Doenças (CID). Cinco anos após a decisão  
do conselho brasileiro, em 1990, a Assembleia Mundial  
da Saúde seguiu a mesma direção, retirando o código  
320.0 da Classificação Internacional de Doenças da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). Com isso, o uso do  
sufixo "ismo", uma terminologia relacionada à doenças,  
foi substituído por "dade", que remete a "modo de ser".  

Sendo assim, para a medicina e para a psicologia, a  
homossexualidade não constitui doença, nem dis-
túrbio, tão pouco perversão. De acordo com o Conse-
lho Federal de Psicologia, o que consta na Resolução  
001/99 (1999) é que há na sociedade uma inquie-
tação em torno das práticas sexuais diferentes da  
norma  estabelecida por  critérios  culturais e sociais  
(entenda-se por isso que é tomado o conceito de  
heterossexualidade como comportamento 'normal  
e ideal' a ser reproduzido por todos os indivíduos  
da sociedade). Entretanto, a resolução afirma que a  
psicologia pode e deve  contribuir  com a produção de  
conhecimento a fim de esclarecer questões da se-
xualidade, permitindo a superação de preconceitos  
e discriminações. 

ENTREVISTA COM 
A PSICÓLOGA  MARTA HAZIN 

Apsicóloga Marta Hazin é espe-
cialista em sexualidade hu-

mana e há anos tem trabalhado  
no tratamento clínico de pessoas  
que buscam aceitação pessoal e  
social perante diversas questões  
ligadas ao gênero e ao sexo. Em  
meio a relatos de histórias de dor,  
sofrimento, superação de barreiras  
e de libertação, ela tirou algumas  
dúvidas da reportagem sobre como  
a psicologia pode ajudar  estas pes-
soas nos dias de hoje. CONFIRA! 

DFATO Qual o primeiro passo da-
do quando uma pessoa chega ao  
consultório demonstrando algu-
ma incompatibilidade com o gê-
nero que lhe foi imposto ao nas-
cer ou quando o indivíduo tem  
questionamentos sobre a sua  
sexualidade? 
MARTA  HAZIN  Procuro levantar com  
a pessoa dados de interesses dela  
para que, através do que ela traz  
no momento, isso mostre a iden-
tidade dela. Tento ajudar a pes-
soa a tirar o peso da  culpa, es-
clarecer suas dúvidas.  Tento falar  
com a família, caso o paciente de-
seje. Se ele quiser, trabalho a fa-
mília  também.  A  pessoa tem  que  
se  sentir  bem. 

DFATO É bem difícil essa desco-
berta inicial, e em alguns casos  
ainda tem a questão do não re-
conhecimento do próprio corpo?  
HAZIN  Acontecem episódios de a  
pessoa não se mostrar, bloquear  
essa desconexão com o seu corpo,  
com seu gênero. Já atendi uma  
pessoa que não pegava no pênis  
dele e que, quando ia ao banhei-

ro urinar, se sentava, porque não  
gostava do seu órgão genital. 

DFATO  Qual a origem da homos-
sexualidade? 
HAZIN  Eu não sei a origem da hete-
rossexualidade. Nascemos e somos  
de uma determinada forma ou de 
outra. Então não sei responder a  
essa pergunta. A desinformação  
é grande. Uma coisa boa é mos-
trar que não é escolha. Temos que 
humanizar essas pessoas, que, no 
fim das  contas, só querem ser  ci-
dadãs, então que a sociedade dei-
xe elas fluírem. 

DFATO O que podemos dizer para  
quem, mesmo sabendo que não  
se trata de patologia, ou de esco-
lha, decide não respeitar a orien-
tação sexual ou a identidade de  
gênero de alguém? 
HAZIN  Vamos pensar assim: vo-
cê nasceu pobre, então sabe bem  
o que pobres sofrem com ausên-
cia de direitos. Se coloque agora no  
lugar de um gay. Quando você nas-
ceu e era pobre, tinha como não ser  
pobre? Tinha esse poder de esco-
lha? Era simples assim? Então, você  
acha que uma pessoa gay ou lésbi-
ca, por exemplo, merece esse tipo  
de  tratamento  cheio  de  ódio,  pre-
conceito, mesmo sabendo que ela  
não tem como ser de outra forma  
porque ela simplesmente é assim? 
Eu acredito que qualquer expres-
são da gente é algo humano, logo,  
é uma expressão de Deus, que fez 
o ser humano desta forma. Quem  
sou eu para dizer o que a pessoa  
pode sentir de prazer? O julga-
mento não cabe aos humanos. 

 
"TEMOS QUE HUMANIZAR 
ESSAS PESSOAS, QUE, 
NO FIM DAS CONTAS, SÓ 
QUEREM SER CIDADÃS" 



  

F I L M E S  M Ú S I C A  
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ATÔMICA (2017) 
Mistério, Thriller / DURAÇÃO: 1h55min / DIREÇÃO: David Leitch 

Bastante elogiado pela crítica, Atômica é um filme de ação dos bons. Bisse-
xual, Lorraine Broughton (Charlize Theron), uma agente disfarçada do MI6, 
é enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de  
um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. 

LAERTE-SE (2017) 
Documentário, Brasileiro / DURAÇÃO: 1h41min / 
DIREÇÃO: Eliane Brum e Lygia Barbosa da Silva 

O documentário retrata a trajetória da cartunista e chargista  
brasileira Laerte, considerada uma das mais proeminentes  
do gênero no Brasil.  Tendo  vivido parte de sua  vida  como  
homem, ela assumiu sua transexualidade aos 57, tem três  
filhos e passou por três casamentos, de lá pra cá, experi-
menta uma jornada única e pessoal sobre o que é, de fato,  
ser uma mulher. 
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 A GAROTA DINAMARQUESA 
(2015) 
Drama, Romance / DURAÇÃO: 2h / DI-
REÇÃO: Tom Hooper 

O longa-metragem é uma cinebio-
grafia de Lili Elbe (Eddie Redmayne),  
que  nasceu  Einar  Mogens We gener  e  
foi a primeira pessoa a se submeter a  
uma cirurgia de mudança de gênero.  
Em foco o  relacionamento  amoroso  
do pintor dinamarquês com Gerda  
(Alicia Vikander) e sua descoberta  
como mulher. 

CAROL (2016) 
Drama, Romance / DURAÇÃO: 2h / DIREÇÃO: Todd Haynes 

A jovem  Therese Belivet (Rooney Mara) tem um emprego  
entediante na seção de brinquedos de uma loja de de-
partamentos. Um dia, ela conhece Carol Aird (Cate Blan-
chett), uma cliente que busca um presente de Natal para  
a sua filha. Carol está se divorciando de Harge (Kyle Chan-
dler). As duas se aproximam cada vez mais e, quando  
Harge a impede de passar o Natal com a filha, Carol con-
vida Therese a fazer uma viagem pelos Estados Unidos. 

HOJE EU QUERO VOLTAR 
SOZINHO (2014) 
Drama, Romance, Brasileiro / DURA ÇÃO:  
1h36min / DIREÇÃO: Daniel Ribeiro 

A  vida de Leonardo (Ghilherme Lobo),  
adolescente tímido, que tem uma mãe  
superprotetora, muda completamente  
quando Gabriel (Fabio Audi) entra no  
seu colégio. A  partir daí é necessário  
lidar com o ciúme da amiga e também  
com os inesperados sentimentos que o  
recém-chegado desperta nele. 

TOMBOY (2012) 
Drama / DURAÇÃO: 1h22min /   
DIREÇÃO:  Céline Sciamma 

Laurie (Zoé Héran), 10 anos, tem di-
ficuldades de socializar com pessoas  
da sua idade. Quando a sua família  
se muda, ela se apresenta como me-
nino às outras crianças. Leva então  
uma vida dupla, já que seus pais  
não sabem de sua real identidade. 

 AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA 
ÁLBUM: Mulher (2016) 

Banda liderada por Assucena Assucena e a Raquel Virgínia, ambas transe-
xuais. Em suas músicas que tem um estilo moderno de MPB, elas trazem  
discussões importantes sobre feminismo, machismo e transfobia. 

LINIKER 
ÁLBUM: Remonta (2016)  

Negro, gay e pobre, ele gosta de  
brincar com as regras “normativas”  
da sociedade. A Liniker ou O Liniker,  
como queira, usa batom, brinco, saia,  
turbante e unhas pintadas de esmal-
tes coloridos – e tudo bem. A  voz do  
cantor consegue ser mais potente  
que sua aparência.  

JOHNNY HOOKER 
ÁLBUM: Coração (2017) 

Pernambucano cheio de persona-
lidade, Johnny abusa de figurinos  
extravagantes nos palcos. Melhor  
Cantor na categoria Canção Popular  
no tradicional Prêmio da Música Bra-
sileira, ficou conhecido após o visce-
ral disco “Eu vou fazer uma macumba  
pra te amarrar, maldito!”. 

JALOO 
ALBÚM: #1 (2015) 

Inventivo, pop, quebrador de regras. O paraense  
se entende como uma pessoa não-binária: a  
identidade de gênero pode ser uma combina-
ção de homem e mulher ou nenhum dos dois. 



  

C E N S U R A  

O MEDO DO OUTRO.  
O MEDO DE  
POR 

NÓS
Andréa Karla Maranhão C
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"DIANTE DESTES TEMPOS 
ESTRANHOS, QUE EM 
PLENO SÉCULO 21 INSISTEM 
EM NOS CERCAR, O MEDO 
TOMOU CONTA DA SITUAÇÃO, 
PASSAMOS A TEMER O OUTRO 
E A NÓS MESMOS E A CEDER 
A ESTE MEDO, CALANDO OU 
FAZENDO CALAR" 

ANDRÉA KARLA MARANHÃO CONDÉ é a 8ª 
Procuradora de Justiça Criminal do MPPE 

São  tantas  as  histórias...  Certo  dia,  
ouvi de uma adolescente, distrai-

damente, algo que teria se dado em  
sua escola particular no Recife, aliás,  
uma escola sem qualquer orienta-
ção  religiosa. Numa escolha de temas  
para uma feira de cultura-ciências,  
sua equipe decidira pesquisar sobre a  
descriminalização da maconha, tema  
por demais atual e com diversas im-
plicações, que vão além de qualquer  
questão moral, mas de ordem tera-
pêutica, econômica, jurídica e as dis-
cussões atuais a respeito, inclusive no  
STF. Surpreendera-se com a alegação  
do professor quando, muito sem jei-
to, dissera que o tema, apesar de al-
tamente pertinente aos propósitos da  
feira, era polêmico, controverso, po-
deria ser mal interpretado por outros  
tantos, inclusive pais de alunos, e su-
geriu, como se não tivesse outra saída,  
um tema diverso.  A adolescente, sem  
compreender e desconfortavelmente,  
aceitou a sugestão do professor. Pelo  
que se percebe não seria ele próprio  
contra o tema, mas cedera ao medo do  
outro, desperdiçando a oportunidade  
de instigar os alunos a uma pesquisa  
quanto a um assunto dos mais rele-
vantes, a questionarem sobre as diver-
sas possibilidades, aspectos positivos e  
negativos, a pensarem... 

Assim, diante destes tempos estra-
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nhos, que em pleno século 21 insis-
tem em nos cercar, o medo tomou  
conta da situação, passamos a te-
mer o outro e a nós mesmos e a ce-
der a este medo, calando ou fazen-
do calar. O que isto tem a ver com  
a tal liberdade? Absolutamente tu-
do! As adolescentes foram movidas  
a escolher outro tema menos polê-
mico, menos controverso, menos in-
cômodo, foram quase que levadas a  
não questionarem, a não se mani-
festarem, a não pensarem em outros  
caminhos, porque alguns, ou mui-
tos, poderiam não entender; pode-
riam, simplesmente, não gostar do  
tema, das pesquisas, das indaga-
ções, das conclusões, poderiam in-
terpretar  mal. 

Neste cenário perigoso para qualquer  
expressão, ainda que sob o man-
to democrático, temos certos movi-
mentos que surgiram na esteira da  
luta contra a corrupção e, esquecen-
do-se, de forma maniqueísta, que  
ela impera como sempre, mudaram  
de pauta e pretenderam tomar pa-
ra si o bastião da moralidade e a di-
reção de todas as  coisas, tomar pa-
ra si as verdades, e, sob o argumento  
de que estariam no exercício de su-
as liberdades, discursam  com ódio,  
fúria e intolerância, impondo cons-
trangimentos a quem escolhera estar  

nesta ou naquela exposição de arte  
e seminários. A exemplo, temos to-
da a polêmica e o ódio em torno do  
queermuseu. Ainda, a visita ao pa-
ís da filósofa Judith Butler, para par-
ticipar de seminário  com  o tema Os  
Fins da Democracia, e, por sua au-
toridade quanto a questões de gê-
nero, entenderam os tais grupos e  
movimentos que o assunto seria es-
te, lançando uma cruzada quanto ao  
que denominam, equivocadamen-
te, “ideologia de gênero” ou “agen-
da autoritária de esquerda” e assim,  
protestos, de desnecessária ofen-
sividade e intolerância às escolhas  
alheias, vêm se espalhando, preten-
dendo determinar o que seria ade-
quado ao outro. 

Apropriaram-se do próprio conceito  
do que seria arte, como se tal fosse  
possível ser conceituado, não com-
preendendo a retratação de reali-
dades históricas, por vezes, negan-
do-as e assim reacendendo o ódio,  
um balizador e limitador da liberda-
de. Destacaram, e sem qualquer mí-
nimo conhecimento  de causa,  esta  
ou aquela obra de exposições, sem  
considerar todo um contexto his-
tórico e propósitos da criação, que  
seria o de inquietar e educar, mas  
apresentando-as  como sendo um  
estímulo a imoralidade e ao crime,  
quando, na verdade, seriam retrata-
ções de momentos nossos, do nos-
so passado e até do nosso presente,  
em busca de reflexões e de um fu-
turo diferente e melhor. Não preten-
deram apenas a sinalização quanto  
a natureza das obras, ou discussão  
quanto ao patrocínio público, mas,  
primordialmente, a insana “tar-
ja preta”, pressionando por  cance-
lamentos de exposições,  com fúria,  
sob argumentos diversos, alguns, na  
verdade, escamoteando outros, um  
estímulo à censura sob diversas de-
nominações e máscaras. Movimen-
tos com nomes até simpáticos e su-
gestivos, mas que podem esconder  
outros tantos fins, ou seja, Brasil Li-
vre, Escolas sem Partido, podem não  

significar a liberdade e proteção es-
peradas, ou apenas uma escola li-
vre de doutrinação, e de influências  
partidárias, mas sim aprisionada e  
limitada, sem questionamentos,  
críticas, escolhas, enfim, sem livre  
pensamento, com professores, alu-
nos, cidadãos, cercados pelo medo  
do que ensinar e aprender, as pos-
sibilidades são muitas, os muros nos  
cercam e a sorte está lançada. 

A liberdade de expressão é, nos mol-
des  atuais,  uma  conquista,  elemen-
to essencial ao conceito de dignida-
de da pessoa humana, erigido pelo  
constituinte como condição de fun-
damento do Estado Democrático de  
Direito, protegida  pelo  art.  5º,  inc.  IV  
da Constituição Federal, ela vem do  
próprio direito de pensar e de esco-
lher, sendo certo que esta é a maior  
liberdade que podemos ter. A CF es-
tabelece proteção a diversas liberda-
des, de opinião, artística, científica,  
de crenças, informação e de comu-
nicação, expressões do pensamen-
to, portanto, há de ser a regra, sendo  
tutelada pelo Direito Brasileiro, que  
reconhece “a expressão da atividade  
intelectual, artística, científica e de  
comunicação, independentemente,  
de censura ou licença” (art. 5º, IX,  
da CF). Apesar de sua importância,  
praticamente vital, pois sem ela se-
quer poderíamos exigir outros tan-
tos direitos, a mesma não seria ab-
soluta, como,  aliás,  não  o é  qualquer  
garantia ou princípio, a serem pon-
derados no caso concreto, não sen-
do, portanto, protegida no discurso  
de ódio, e na prática de crimes, sen-
do coibido o excesso diante de sua  
ocorrência, com os meios que a lei  
nos disponibiliza e nos seus limites  
e não porque um, outro ou muitos  

se sentiram ofendidos, desrespeita-
dos, pelo desejo, posições,  consci-
ências, princípios de vida e certezas  
de cada um, de cada grupo,  por mais  
que se entenda como maioria, e não  
nos esqueçamos que a maioria po-
de ser tirânica. 

A  tolerância é um excelente instru-
mento de convivência. Podemos até  
abominar, sentirmo-nos ofendidos  
diante da postura e manifestação  
do outro, ter nossas próprias certe-
zas e conservá-las. Embora a dúvida,  
o embaralhar conceitos e reordená 
-los, este árduo exercício subversi-
vo, sempre nos leve ao  crescimen-
to; o respeito e a tolerância são im-
perativos nos tempos atuais, e não  
uma liberalidade, principalmente  
diante da globalização e proximida-
de de ideias, por vezes tão diversas,  
que, por óbvio, não nos cabe usá-los  
para legitimar a aceitação e o silên-
cio diante de tudo. Não toleremos,  
portanto, o ódio, a desigualdade, a  
crueldade, a injustiça, não sendo a  
tolerância, nestes casos, em si, al-
go bom. Habituemo-nos à liberda-
de, na verdade, exercitando-a, assim  
como a  tolerância  enquanto  virtude  
em nome de uma vida boa, para não  
impedirmos o outro de viver confor-
me suas escolhas. De certo há espaço  
para cada um manter a sua verdade,  
que são muitas, ainda que nos se-
ja insuportável, mas que, respeitados  
os limites legais, é tão legítima quan-
to a de cada um de nós. Suportemo-
nos, ao menos, e ao final temos que  
a arte contemporânea cumpriu o seu  
papel de instigar para o bem ou para  
o mal, de fazer todos pensarmos so-
bre tudo, a nossa história, a liberda-
de, sobre nós mesmos. “Não tente-
mos vestir a praça desnuda.” 
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"APROPRIARAM-SE DO PRÓPRIO CONCEITO DO QUE SERIA 
ARTE, COMO SE TAL FOSSE POSSÍVEL SER CONCEITUADO, NÃO 
COMPREENDENDO A RETRATAÇÃO DE REALIDADES HISTÓRICAS, 
POR VEZES, NEGANDO-AS E ASSIM REACENDENDO O ÓDIO, UM 
BALIZADOR E LIMITADOR DA LIBERDADE" 



 

  

M O B I L I D A D E  U R B A N A  

DO TRÂNSITO
CAÓTICO À 
LUTA PELO  
ESPAÇO   
NAS RUAS   
E CALÇADAS 

  
 

 
 

Até 2018, as prefeituras devem entregar ao Governo 
Federal o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, 
para que recebam verba para obras de infraestrutura 
na área. Quais os principais desafios enfrentados 
pelo Recife quanto à locomoção? 

 

Amobilidade em grandes cidades é  
um dos problemas mais comen-

tados da vida em sociedade no Brasil.  
Todos os dias ouve-se alguém recla-
mar do trânsito ou do desconforto e  
insegurança do transporte público.  
Mas o que fazer por uma malha urba-
na mais eficiente e inclusiva em tem-
pos de cortes orçamentários em tantas  
áreas da administração pública? 

Uma das respostas pode ser o Pla-
no  Municipal  de  Mobilidade  Urba-
na (PMMU), que deve ser entregue 
pelas prefeituras ao Governo Fe-

deral até abril de 2018. Os municí-
pios com mais de 20 mil habitan-
tes que desenvolverem uma estra-
tégia viável de mobilidade terão,  
apenas deste modo, condições de 
receber verbas federais para obras 
em infraestrutura na área. 

Um PMMU bem planejado pode  
significar, em algumas cidades, so-
luções em estrutura de tráfego há  
muito necessárias. Na capital per-
nambucana, o Instituto da Cidade  
Pelópidas Silveira (ICPS) está rea-
lizando pesquisas e elaborando o  
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plano, que deverá ser encaminha-
do à Câmara Municipal em seguida.  

Um dos problemas a serem en-
frentados é de o Recife ter se fir-
mado como terceira cidade brasi-
leira em que se perde mais tem-
po em deslocamentos de carro,  
de acordo com relatório da com-
panhia  holandesa TomTom. Ainda  
conforme os dados, quem vai de  
carro para o trabalho perde 38 mi-
nutos a mais por dia apenas devi-
do ao congestionamento no trân-
sito.  Apesar de os motoristas se-

rem alguns dos que gastam maior 
tempo em deslocamento, entre os 
grupos que mais precisam ser con-
templados pelo plano de mobili-
dade estão os pedestres, ciclistas  
e usuários de transporte público.  
Afinal, a falta de infraestrutura e  
a insegurança – refletida inclusive 
nos dados alarmantes de mortes  
de ciclistas provocadas por quem  
está ao volante –, são parte tris-
te da rotina. A DFato, então, bus-
cou entender os principais desa-
fios de quem mais precisa de um  
PMMU eficiente. 
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"É FUNDAMENTAL QUE O PLANO [DE MOBILIDADE] SAIA 
COM QUALIDADE, PENSANDO EM TODA A DIVERSIDADE 
HUMANA DESTA CIDADE" 

CONSULTOR DE ACESSIBILIDADE | Michell Platini 

Recife é uma 
das cidades 
brasileiras em que 
se perde mais tempo 
em deslocamentos 
de carro 



 

SENTINDO O 
RECIFE DE PERTO 
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Michell Platini, 
consultor de 
acessibilidade 
e pessoa com 
deficiência visual, 
caminha pelas 
calçadas do Recife 

Dados do Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística (IBGE) de  
2010 dão conta que 27,6% da po-
pulação pernambucana possui  
alguma deficiência. Para muitas  
dessas pessoas isso significa uma  
maior  vulnerabilidade  nas  ruas,  
devido à falta de acessibilidade  
universal em  calçadas, transpor-
tes e em paradas de ônibus ou BRT. 

Michell Platini, consultor de aces-
sibilidade do mandato do vereador  
recifense Ivan Moraes e membro da  
Associação Pernambucana de Cegos  
(Apec), vive, diariamente, uma lu-
ta para se mover pela cidade. Usu-
ário de transporte público, ele mo-
ra em área periférica e precisa to-
mar dois coletivos para chegar ao  
trabalho. “No meu caminho, des-
ço em uma calçada irregular. Insta-

laram um semáforo sonoro, mas só  
funciona até as 22h. Se chegar de-
pois disso, corro ainda mais risco ao  
atravessar a  rua. No ônibus, como  
não existe sinalização de paradas  
por áudio, preciso contar os pon-
tos e o tempo, para não perder mi-
nha vez de descer. Precisamos estar  
sempre alertas”, afirma. 

As pessoas com deficiência visu-
al têm, como demandas princi-
pais para a acessibilidade urbana, 
a sinalização sonora em semáfo-
ros, transportes e paradas e as cal-
çadas uniformes, com pisos táteis  
bem aplicados e postes alinhados. 
No Recife, ainda há muitos exem-
plos de pisos táteis mal aplicados, 
que direcionam a muros ou pos-
tes. Deste modo, podem represen-
tar um risco. Já quando bem pla-

nejados, informam a pessoa cega  
ou com baixa visão detalhes so-
bre a geografia urbana: onde es-
tá o meio-fio, onde se deve pa-
rar para verificar o que há adiante 
ou onde se pode seguir em frente. 

Para Michell, além de problemas ar-
quitetônicos e da infraestrutura ur-
bana, também há um tipo de atitu-
de que atrapalha o deficiente visual.  
“Enfrento uma barreira atitudinal:  
no caso de barracas pelas calçadas,  
entendo que as pessoas precisam  
trabalhar, mas também é preciso  
deixar espaço para as pessoas pas-
sarem, com a perspectiva de que o  
cidadão tem esse dever de cuidar do  
outro não colocando obstáculos no  

trajeto. É necessário ter um diálogo  
positivo entre quem está trabalhan-
do e quem está transitando.” 

Sobre o PMMU do Recife, ele comple-
ta: “É fundamental que o Plano saia  
com qualidade, pensando em to-
da a diversidade humana desta ci-
dade: pessoas que têm mobilidade  
reduzida, pessoas idosas, obesas ou  
com deficiência. Também gestantes  
e mesmo pessoas que quebraram a  
perna e precisam utilizar muletas ou  
um gesso por algum tempo. Acessi-
bilidade é pensar na inclusão de to-
dos. E deve-se pensar, ainda, na es-
pecificidade das periferias e estrutu-
ras de morro com construções. Não se  
pode negligenciar esses locais”. 

"O CIDADÃO TEM ESSE DEVER DE CUIDAR DO OUTRO NÃO 
COLOCANDO OBSTÁCULOS NO TRAJETO. É NECESSÁRIO TER UM 
DIÁLOGO POSITIVO ENTRE QUEM ESTÁ TRABALHANDO E QUEM 
ESTÁ TRANSITANDO" 

CONSULTOR DE ACESSIBILIDADE | Michell Platini 



  

A VIDA SOBRE  
DUAS RODAS 
Entre as diretrizes lançadas pelo Mi-
nistério das Cidades para o PMMU  
estão atenção especial a corredores  
de ônibus, calçadas e, ainda, ciclo-
vias. Apesar de a Região Metropoli-
tana do Recife contar, desde 2014,  
com um Plano Diretor Cicloviário,  
que prevê construção de 590 km de  
infraestrutura para ciclistas, menos  
de 50 km foram de fato implemen-
tados ao longo desses três anos. 

Esta conta leva em consideração  
ciclovias e ciclorrotas, que são es-
truturas permanentes, diferente-
mente das  ciclofaixas oferecidas  
aos domingos e feriados pela Pre-
feitura da Cidade do Recife. Estas  
últimas são soluções que olham a 
bicicleta apenas enquanto espor-
te e lazer, enquanto as anteriores  
são prioritárias quando se pensa  
em um meio de transporte. 

A malha de ciclovias insuficien-
te causa um alto número de aci-
dentes fatais envolvendo bicicle-
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tas. De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Saúde, entre 2013 e 2015,  
o percentual de mortes de ciclistas 
em locomoção aumentou 32% em 
Pernambuco. Thulio Santos orga-
nizava o grupo LGBTQ+ sobre duas 
rodas Biciqueer, que permaneceu  
em atividade entre 2015 e 2016, e  
hoje é atuante na Associação Me-
tropolitana dos Ciclistas do Gran-
de Recife (Ameciclo). Para ele, “por  
não ter ciclovia no Recife, expomos  
nossa vida simplesmente para nos 
locomover. A lut a contra os carros  
por espaço nas ruas é muito desi-
gual, porque para nós uma queda 
ou batida custa nosso corpo, en-
quanto um automóvel apenas é  
arranhado ou amassado”. 

Nas periferias, há ainda menos es-
trutura para os ciclistas, apesar de  
a bicicleta ter começado a ser usa-
da como meio de transporte prin-
cipalmente em áreas da cidade em  
que as pessoas têm menos condi-
ções financeiras de pagar passa-

Acima, o cicloativista 
Thulio Santos 
e sua bicicleta 

gens de coletivo. No entanto, nos  
últimos anos, a classe média tem  
descoberto as vantagens deste  
meio de locomoção: o baixo custo,  
o movimento rápido e menos su-
jeito a engarrafamentos. “Há pou-
cos dias, minha irmã me pediu pa-
ra buscá-la, dirigindo o carro dela.  
Eu levei 1h40 de Boa Viagem até a  
casa dela, no Espinheiro. Levaria 27  
minutos fazendo o mesmo trajeto  
pedalando”, garante Thulio. 

Também fatores relacionados à saú-
de de quem se movimenta pela ci-
dade são levados em  conta nessa  
escolha. Antes de pedalar, Thu-
lio andava exclusivamente de car-
ro pelo Recife. “Foi uma época bas-
tante conturbada na minha vida, ti-
ve vários problemas de saúde, co-
mo obesidade. Quando me mudei  
para o Canadá, percebi como a bi-
cicleta fazia bem para mim e para a  
cidade, por não gerar poluição, por  
exemplo. Quando voltei para o Bra-
sil, quis continuar com este meio de  
transporte, então me uni às pessoas  
que já lutavam aqui por uma cidade  
mais inclusiva”, completa. 
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"POR NÃO TER 
CICLOVIA NO RECIFE, 
EXPOMOS NOSSA VIDA 
SIMPLESMENTE PARA 
NOS LOCOMOVER. 
A LUTA CONTRA OS 
CARROS POR ESPAÇO 
NAS RUAS É MUITO 
DESIGUAL" 

CICLOATIVISTA | Thulio Santos 

 O MP BUSCA 
SOLUÇÕES 

De fato, são muitas as demandas quanto à mobilidade urbana na  
capital pernambucana. O PMMU pode ser uma resposta para mui-
tas delas se bem planejado e caso a verba proveniente dele seja  
devidamente  aplicada.  O  Ministério  Público  tem  feito  sua  parte  na  
busca por soluções para estas pautas, principalmente através da in-
terlocução com o Poder Público, procurando convencer a respeito da  
urgência das propostas. Isto é feito em parceria com a sociedade,  
que não apenas apresenta demandas, mas também opina e oferece  
caminhos. 

Alguns dos problemas de mais urgente resposta estão  relacionados  
ao transporte público coletivo. De acordo com o Promotor de Trans-
portes da Capital, Humberto Graça, a baixa cobertura de metrô e a  
oferta insuficiente tanto em termos de quantidade quanto de quali-
dade dos sistemas de BRT, ônibus e micro-ônibus devem ser revistas  
prioritariamente. “Resolvendo o transporte de massa, teremos como  
consequência natural uma desocupação sensível das vias urbanas, o  
que refletirá na melhora do trânsito como um todo e na possibilida-
de de expansão das ciclovias. Também, a partir disso, há benefícios  
indiretos, como redução da poluição e do estresse urbano, o que leva  
a uma melhora da qualidade de vida da população”, afirma. 

Para o promotor, um transporte público eficiente seria capaz, ain-
da, de atrair atuais usuários de transportes individuais motoriza-
dos. “Desocupar o espaço urbano desta forma permitiria um melhor  
aproveitamento em prol de todos, do pedestre ao ciclista”, garante.  
E  continua: “O brasileiro paga uma das maiores cargas tributárias do  
mundo, mas leva em troca uma das menores taxas de retorno. É frus-
trante, mas espero que o PMMU dê sua contribuição para a resolução  
dos problemas de mobilidade urbana no Recife”. 



  

F E M I N I C Í D I O  

O FEMINICÍDIO  
QUE  NASCE DA  

 DO SER 
POR 

NEGAÇÃO 
Dalva Cabral de Oliveira Neta 

 

   

 

"A MULHER VEM SUBJUGADA 
DE MUITO TEMPO E, MUITO 
ANTES, JÁ SE SABIA QUE 
ERA PROPOSITALMENTE 
FOMENTADA A CULTURA 
DO MACHISMO" 

DALVA CABRAL DE OLIVEIRA NETA é 
promotora de Justiça Criminal da Capital e 
atual presidente do Instituto do Ministério 
Público de Pernambuco (IMPPE) 

Honrada em poder abordar o tema  
feminicídio, que tanto vem divi-

dindo opiniões quanto à circunstância  
da morte de uma mulher, não pela sua  
versão simplória do femicídio, mas no  
tocante mesmo à questão de gênero,  
que sempre esbarra na ditadura mal  
fundamentada da indevida proteção  
feminina e de que a morte se daria por  
vários motivos, que não sob as “ves-
tes” da violência doméstica e familiar  
ou ainda pela relevante, notória e real  
questão de gênero, é que devo, sim,  
preconizar meu pensamento a dizer  
que uma lei não nasce do agora, en-
tretanto da necessidade do presente e  
voltada para o futuro; expressar que  
tem sempre um viés cultural e machista  
no nosso País e que “atire a primei-
ra pedra” quem nunca disse ou ouviu:  
“quem tiver suas cabras que prenda,  
porque o meu cabrito está solto”, “mi-
nha filha é uma moça prendada” ou  
“filho, saia da cozinha, que não é lugar  
de homem”. 

É certo que estas raízes deram frutos  
e ouso dizer que não se colhem ape-
nas nos tribunais do júri. Ao contrá-
rio, a má colheita destes é o maior  
incentivo à nefasta semeadura da  
impunidade, pois ali, a grande li-
da é o fato consumado. E os moti-
vos para se ceifar a vida de uma mu-
lher, pasmem, passam por “saiu para  
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beber, estando comprometida”, de-
sobedeceu, não cumpriu suas obri-
gações ou, pioneiramente, porque  
não queria mais a relação e alguém  
se deu ao propósito de legendar: “se  
ela não é minha, também não se-
rá de mais ninguém”. Ora, é preciso  
dizer sem filtros que nenhuma mu-
lher morre numa primeira briga ou  
enfrentamento de gênero. Os sinais  
começam quando esta precisa tole-
rar adjetivos pessoais depreciativos,  
quando não sendo provedora da ca-
sa, também não aceita ser subju-
gada ou quando, tendo que supor-
tar, um dia cansa de ser chamada de  
feia, gorda ou idiota, porque o per-
fil do mercado rotulou a mulher co-
mo sendo útil ou viável tão somen-
te quando linda, jovem e antenada  
com esta ditadura do mercado, que  
a tira da invisibilidade. 

É assim que passam desapercebi-
das a violência psicológica, a moral,  
a patrimonial. É assim que o discur-
so sobre os filhos e o padrão familiar  
cala ou cicatriza, à revelia do tempo e  
da emoção, as marcas deixadas pela  
violência física. É assim que a relação  
sexual entra no capítulo da falacio-
sa obrigação conjugal, até que, não  
suportando mais os abusos, a mu-
lher  grita e  não  é  compreendida no  
seu direito de insurgir, sendo então  

morta. É pois o feminicídio o último  
ato consumado do protesto de uma  
mulher, vítima. 

A mulher vem subjugada de mui-
to tempo e, muito antes, já se sabia  
que era propositalmente fomenta-
da a cultura do machismo, que ago-
ra passa pela agonia da sua já tardia  
desconstrução. 

Ouvi, certa vez, que morte é sem-
pre morte, seja de um homem ou  
de uma mulher! Eis a bandeira dos  
avessos à Lei Maria da Penha e tudo  
que reconhece a latente hipossufi-
ciência da mulher, nos muitos casos  
judicializados. Mas, não importaria  
a causa para matar? Ora, se é certo  
que qualifica e aumenta a pena ma-
tar alguém por vingança, sentimen-
to de posse, etc, como não se cho-
car quando se extermina uma mu-
lher pela sua inarredável condição?  
Por isto que tenho por verdade ine-
xorável que nenhum outro crime ca-
rece tanto de um histórico a ser in-
vestigado como o feminicídio; se-
ja pela sua natureza fática, amoro-
sa, cotidiana e, sobretudo, cultural,  
já que é modo de agir que guarda  
referência própria e não é por qual-
quer razão, se não por esta, que po-
de  ter  uma  pena  aumentada  de  6  a  
20 anos, para de 12 a 30 anos. 

É imprescindível frisar que dado o  
seu curto tempo de vigência, mui-
tos homicídios ainda retiram do fa-
to o cabal aumento da pena trazido  
pelo feminicídio; entretanto, a figu-
ra é muito antiga e apenas se es-
gota com a morte, porque a violên-
cia esteve impregnada durante to-
da a história dos envolvidos. É neste  
diapasão que muitos disseram, an-
te o surgimento da Lei Maria da Pe-
nha: “é melhor matar uma mulher  
do que bater!”. E aí, seguindo a tri-
lha do incremento do crime, vieram  
muitas mortes, advindas do senti-
mento cultivado da impunidade,  
o que, se espera, passe por alguns  
aprimoramentos necessários para a  
sua eficácia, como por exemplo, en-
cerrar o equivocado entendimento  
de que o problema de violência en-
tre um casal hetero ou homoafeti-
vo não afeta a sociedade; promover  
uma  rede de apoio otimizada que  
dê à mulher vítima da violência a  
perspectiva da sua autocomposição,  
o resgate da autoestima e dos hori-
zontes de possibilidades que che-
gam a assemelhar-se ao “suicídio”  
transverso, dada a demasiada tole-
rância e indiferença em torno de si  
mesma; que as medidas de prote-
ção sejam devidamente cumpridas  
e que, em caso negativo, também  
se  busque a privação da liberdade  

do  agressor  destemido,  antes  que  os  
polos se invertam e condene-se a  
mulher à vulnerabilidade da mor-
te e o seu assassino à intempesti-
va prisão. Que, finalmente, as esta-
tísticas não nos enganem no quão  
cabal foi a qualificadora do femini-
cídio, pois computando tudo como  
morte e não se sabendo quantas,  
do contexto, deram-se por ques-
tão de gênero, jamais se poderá fa-
zer qualquer trabalho psicossocial  
neste núcleo familiar doente, então  
teremos inexoravelmente, os filhos  
da fuga, que por catarse, buscarão  
a droga ou nutrir-se-ão do teste-
munho  vertical e nada exemplar  
dos pais,  violadores da lei ou  víti-
mas da inobservância dela. É preci-
so computar estatisticamente a vio-
lência de gênero, não pela mídia,  
mas por todos os mecanismos ofi-
ciais de combate ao crime e de con-
trole judicial. 

Muitos dos que defendem que a  
morte jamais se daria pela condição  
somente de alguém ser mulher são  
os mesmos que por certo refletirão  
que, quase nunca, o enfrentamento  
de um homem revela-o como herói  
perante um seu, igual, em complei-
ção física. Isto é tão fático, cultural  
e inequívoco quanto o dizer de um  
escritor, de cujo nome não recordo,  
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"É PRECISO COMPUTAR ESTATISTICAMENTE A VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO, NÃO PELA MÍDIA, MAS POR TODOS OS MECANISMOS 
OFICIAIS DE COMBATE AO CRIME E DE CONTROLE JUDICIAL" 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

       
 

 
       

 

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

   
  

  

 

quando assevera que “só defendem 
o aborto aqueles que já nasceram”. 
Assim, fica tudo fácil! 

Por tudo isto é que o feminicídio 
nos convoca a repensar os valores da 
nossa sociedade, a notória discrimi-
nação que ainda perpassa pelas ru-
as, ambientes de trabalho e reuniões 
familiares. A mulher vítima da vio-
lência, diferentemente do que al-
guns nos levam a pensar, não se põe 
neste papel por vontade deliberada, 
mas pela anulação desapercebida e 
por vezes, inevitável de manter-se 
viva, quando pouco a pouco se des-
vencilhou de quem realmente é, foi, 
ou se propôs a ser um dia. 

O feminicídio, portanto, é muito 
bem-vindo pela lei, que de maneira 
tardia se apercebeu que a estatísti-
ca gritava que no seio das relações e 
no âmbito das condições, mulheres 
morrem mais do que homens, por-
que libertam-se e delatam menos, 
anulam-se e toleram mais, em no-
me de tudo que aprenderam a res-
peitar, menos a si mesmas. 

E a nós, expectadores admirados 
ainda com eventual quebra do prin-
cípio da igualdade, compete obser-
var o quanto o mundo ainda se divi-
de entre as cores azul e rosa, em co-
mo a boneca e o carrinho continuam 
com o mesmo público-alvo de déca-
das atrás, o quanto ainda se entre-
gam os comandos da casa e da fa-
mília ao regime patriarcal; finalmen-
te, no quanto das brigas conjugais se 
pautam ou na falta de submissão da 
mulher, como se fosse uma infrin-

gência normativa ou, por derradei-
ro, o quanto crescem as fileiras te-
rapêuticas dos consultórios, repletas 
dos homens que não se conformam 
por ter a maior parcela das contas 
pagas, por meio da política venci-
mental de uma mulher. 

Diante de tudo, preferi abordar o fe-
minicídio não onde a história se en-
cerra, no Poder Judiciário, mas on-
de nasce, na maternidade, na edu-
cação doméstica que, se não pas-
sa pelo abrir porta e puxar cadeira, 
que passe pelo respeito à condição 
de cada um. Abordar a partir do tra-
to igualitário e isonômico de direitos 
e condições e se, ao final, a condi-
ção de gênero for razão para briga, 
desconstrução, maltrato ou mor-
te, que se puna o desconhecedor 
da natureza humana universal, re-
giamente, haja vista importar a to-
da a sociedade, em tempos de edi-
ficações mistas, promovidas por ho-
mens e mulheres, que os pares não 
se matem a qualquer pretexto ou 
olhar e, caso tal circunstância acon-
teça, que jamais seja como tributo à 
condição de se ter nascido mulher, 
posto que o extermínio de homens 
se esteia em se ameaçarem, duela-
rem, vingarem ou arriscarem, mas 
jamais por serem gestados e dota-
dos da condição de homens. 

O lastro que norteia e inspira, pois, a 
qualificadora contida no Inciso VI do 
§ 2o, do Art. 121 do Código Penal não 
é outro, e nunca foi tão primordial 
que assim o fosse, se não pelo im-
prescindível e sustentável respeito à 
condição humana. 
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C A R R E I R A  

NOVOS 
PROMOTORES 
DE JUSTIÇA
E O INÍCIO DA 
JORNADA 
NO MPPE 

   
 

A realização do sonho de iniciar uma carreira 
no Ministério Público e os desafios deste início 
de aprendizado 
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Os promotores de Justiça 
Daniel Cezar de Lima, 
à esquerda, e Helmer Alves, 
abaixo, durante a posse 
formal no Centro Cultural 
Rossini Alves Couto. 
No fim da página, nova 
turma durante o curso 
de formação na Escola 
Superior do MPPE 

Empossados em setembro deste  
ano, os 21 novos promotores de  

Justiça de Pernambuco têm atua-
do espalhados pelo Sertão, Agreste  
e Zona da Mata. Preenchendo uma  
pequena parcela, entretanto bas-
tante importante desta lacuna es-
trutural do MPPE  – antes eram 146  
promotorias em Pernambuco sem  
um promotor responsável – eles  
têm descoberto desafios e prazeres  
da carreira no Ministério Público. 

Sabendo da importância dessa re-
novação para o MPPE, principal-
mente neste período de incertezas  
pelo qual a instituição tem passa-
do, o promotor Helmer Alves, titu-
lar da promotoria de João Alfredo,  
avalia a necessidade da aproxima-
ção entre o MP e a sociedade. “Em  
que pese a admiração que passei a  
nutrir por vários dos membros des-
sa instituição, não tenho dúvidas  
de que a nomeação de novos pro-
motores representa o fortalecimen-
to do próprio MP e a manutenção  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

de sua identidade. A instituição le-
gitima-se quando se aproxima da 
sociedade. Receber novos Promo-
tores de Justiça é receber novos sol-
dados da lei, prontos para o com-
bate em defesa da vida, da morali-
dade pública e dos direitos sociais 
e individuais indisponíveis. Ganha 
a sociedade pernambucana, ganha 
o MPPE”, avalia. 

Na promotoria de Moreilândia, no 
Sertão pernambucano, o promo-
tor Daniel Cezar de Lima desta-
ca o desafio de reeducar a popu-
lação no que diz respeito ao pa-
pel do Ministério Público, princi-
palmente em locais onde o acesso 

aos equipamentos públicos para a 
promoção da Justiça são por ve-
zes escassos. 

"O principal desafio, no meu ca-
so, é estar em uma comarca muito 
pequena e com estrutura mínima, 
com a população desacostumada 
com a figura do Ministério Público 
diariamente, de modo que toda a 
demanda reprimida acaba vindo de 
uma vez só. Além disso, a constru-
ção da figura do MP acessível e pre-
sente também possui seus custos, 
de modo que o cidadão, que passa 
a ter acesso ao promotor de Justi-
ça, e sabendo ser alguém conhece-
dor de leis, passa a consultá-lo pa-

ra todo e qualquer tipo de proble-
ma. A reeducação da população, a 
fim de que possam entender o pa-
pel do MP, sem que com isso se crie 
uma barreira e um distanciamento, 
tem sido um grande desafio", rela-
ta o promotor de Justiça. 

Desafios à parte, a nova turma que 
ingressou no MPPE tem aproveita-
do este momento de realização do 
sonho de integrar a instituição e 
de servir à sociedade, como rela-
ta Daniel Cezar. "Meu anseio é po-

der corresponder à altura e poder 
transformar a realidade de tantas 
pessoas, que necessitam de ajuda, 
suplicando atenção e o olhar das 
instituições de justiça, muitas ve-
zes vistas de forma distante e para-
lelas à sociedade. O que mais mo-
tiva é a vontade de aproximar jus-
tiça e população, utilizando, além 
dos meios legais e medidas judi-
ciais cabíveis, o amor ao próximo, 
sem dúvida o caminho mais curto 
e eficiente para todos os proble-
mas", afirma. 

Presidente da 
Conamp, Norma 
Cavalcanti, 
prestigiou a 
recepção dos novos 
promotores de 
Justiça na AMPPE 
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"NÃO TENHO DÚVIDAS DE QUE A NOMEAÇÃO DE NOVOS 
PROMOTORES REPRESENTA O FORTALECIMENTO DO PRÓPRIO 
MP E A MANUTENÇÃO DE SUA IDENTIDADE" 

PROMOTOR DE JUSTIÇA | Helmer Alves 

 "O QUE MAIS MOTIVA É A VONTADE DE APROXIMAR JUSTIÇA 
E POPULAÇÃO, UTILIZANDO, ALÉM DOS MEIOS LEGAIS E 
MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, O AMOR AO PRÓXIMO" 

PROMOTOR DE JUSTIÇA | Daniel Cezar 

PRÓXIMAS 
TURMAS 

Sabendo do anseio dos cole-
gas que ainda aguardam para 
tomar posse, o promotor de 
João Alfredo deixa um recado 
para os futuros membros do 
MPPE. "Aos novos colegas que 
em breve farão parte da ins-
tituição, só tenho a dizer que 
o trabalho é árduo e muitas 
vezes doloroso. Frequente-
mente, terão que abdicar do 
convívio familiar, de finais de 
semana, feriados, horas de la-
zer, mas posso assegurar-lhes: 
amarão tudo isso! Boa sorte a 
todos e sejam bem-vindos a 
essa família." 



  

C O M U N I D A D E S  Q U I L O M B O L A S  

A TERRA  
COMO CARTA   
DE ALFORRIA 
 A luta dos povos descendentes de escravos pelo 

direito legal à terra e pelo reconhecimento de sua 
importância histórica e cultural 

Oano é 1888. No Brasil, a Princesa 
Isabel assina a lei que “acaba”  

com a escravidão no país. O ano é  
2017. Descendentes diretos dos es-
cravos daquela época, os povos  
quilombolas, lutam, até hoje, em  
busca de caminhos que possibili-
tem a preservação de suas terras, de 
seus costumes, de sua identidade. A  
eles têm sido negados, não apenas  
o reconhecimento do seu valor na  
construção do nosso país, mas tam-
bém direitos básicos, como acesso  
à educação, moradia, alimentação,  
saneamento e segurança. 

No Brasil, atualmente, existem  
cerca de 6 mil comunidades qui-

lombolas. Apesar do número ex-
pressivo, pouco se fala a respei-
to destes povos nas escolas, mui-
to pouco é contado sobre esta par-
te importante da nossa história.  
Quem são esses indivíduos? Por  
que vivem em constante luta pelo 
direito legal à terra? Que parte da  
nossa herança cultural eles carre-
gam consigo? 

Os remanescentes quilombolas,  
hoje, estão reunidos em comuni-
dades espalhadas por boa parte do  
território brasileiro, formadas por  
pessoas que descendem direta-
mente de ex-escravos. Eles sobre-
vivem da agricultura e do extra-
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tivismo. Também são pescadores,  
artesãos. Alguns, inclusive, traba-
lham no mercado formal e retor-
nam para os seus quilombos no  
fim do expediente. Sendo assim, é 
possível entender o que a limita-
ção do acesso legal à terra signifi-
ca para estes povos. Sem a titula-
ção (que é fornecida pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária – Incra), não conse-
guem acesso a programas de in-
centivo a agricultura familiar, co-
mo o Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar  
(Pronaf), por exemplo. Vivem em  
estado de pobreza. CO
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 No Brasil,

 atualmente,
 existem cerca de

 6 mil comunidades
 quilombolas 

DECRETO 4.887 

  

 

"É A PRÓPRIA 
CONSTITUIÇÃO, 
PORTANTO, O 
NASCEDOURO DO 
TÍTULO, AO OUTORGAR, 
AOS REMANESCENTES 
DE QUILOMBOS, A 
PROPRIEDADE DAS 
TERRAS POR ELES 
OCUPADAS" 

MINISTRA DO STF | Rosa Weber 

Em 2003, foi editado o decreto que  
regulamenta o procedimento pa-
ra identificação, reconhecimento,  
delimitação, demarcação e titula-
ção das terras ocupadas por rema-
nescentes das comunidades dos  
quilombos de que trata o art. 68  
do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (ADCT). Ou se-
ja, a Constituição Federal de 1988  
reconheceu o direito de todas as  
comunidades quilombolas do Bra-
sil a terem seus territórios consoli-
dados e regularizados. 

Por outro lado, através da Ação  
Direta de Inconstitucionalidade  
(Adin) nº 3.239 de 2004, o par-
tido DEM pretende a desconsti-
tuição do decreto 4.887/2003 por  

considerar que só deveriam ser ti-
tuladas terras que já estivessem  
em posse de indígenas e quilom-
bolas na época da promulgação  
da Constituição de 1988.  A ação,  
contudo, despreza o fato de que  
muitas destas comunidades, com  
o  passar  dos  anos,  foram  expulsas  
dos seus locais originários, pre-
cisando buscar outras terras pa-
ra moradia e sobrevivência. Sendo  
assim, para compreender o que  
está em risco, caso o pedido se-
ja atendido pelo STF, é preciso re-
lembrar como foi a conquista do  
território pelos quilombolas des-
de os tempos da escravidão. 

“É a própria Constituição, portan-
to, o nascedouro do título, ao ou-

torgar, aos remanescentes de qui-
lombos, a propriedade das ter-
ras por eles ocupadas. Constata-
da a situação de fato – ocupação  
tradicional das terras por rema-
nescentes dos quilombos –, a Lei  
Maior do país confere-lhes o tí-
tulo de propriedade. E o faz não  
só em proteção ao direito funda-
mental à moradia, mas à própria  
dignidade humana,  em  face da  
íntima relação entre a identida-
de coletiva das populações tradi-
cionais e o território por elas ocu-
pado. A injustiça que o art. 68 do  
ADCT visa a coibir não se restringe  
à terra que se perde, pois a iden-
tidade coletiva também periga  
sucumbir” (Brasil, STF, Rosa We-
ber, 18/03/2015). 
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 "OS MAIS VELHOS DOS QUILOMBOS VEEM A LUTA PELO 
DIREITO LEGAL À TERRA SE ARRASTANDO POR ANOS" 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

TERRA, 
VIDA E 
RESISTÊNCIA 

Recortes da vida 
na comunidade 

da Ilha 
de Mercês 
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Em Pernambuco, existem mais de 
200 quilombos, mas apenas 153 fo-
ram certificados. Outros 39 estão 
com processos em aberto no Incra. 
Como parte de uma reparação his-
tórica, a política de regularização 
fundiária de territórios quilombolas 
é deveras importante para a garan-
tia da continuidade desses grupos. 

Ao perguntar ao encarregado de 
obras José Reis Martins, neto de 
escravos, quilombola da Ilha de 

Mercês, em Suape, o que a terra 
significa para ele, a resposta veio 
direta. “A terra é nossa vida. Nas-
ci no quilombo, meus filhos nas-
ceram lá também. Minha avó che-
gou fugida de um engenho. É nos-
sa história e temos documentos 
que comprovam isso”, afirma. 

De modos simples, porém se mos-
trando bastante esclarecido e ativo 
na luta pelos direitos do seu povo, 
Martins retrata as dificuldades que 

a sua comunidade enfrenta atual-
mente. “A gente vive da pesca, vi-
ve da agricultura familiar. Não te-
mos direito a saneamento básico, 
pois os caminhões de lixo não che-
gam até nós. Tem gente que quei-
ma o lixo, tem gente que enterra. 
Na creche das crianças, por exem-
plo, não tem merenda porque des-
viam. O caminhão chega com a co-
mida, mas no outro dia já não tem 
mais. Passamos por essas dificul-
dades e ainda precisamos defender 
a nossa terra diariamente”, conta. 

O conflito pela posse das terras en-
tre os quilombolas da Ilha de Mer-
cês e a administração do Complexo 
Industrial e Portuário de Suape, em-
presa pública pertencente ao Esta-
do de Pernambuco e que é acusa-
da de diversas violações aos direitos 
dos quilombolas de Mercês, é obje-
to da atuação dos Ministérios Públi-
cos Federal e Estadual. O caso é em-
blemático e coloca o Estado e seus 
representantes na delicada posição 
de suspeitos de uma série de vio-
lências. Os fatos são graves e já se 
cogita de encaminhamento de de-
núncia à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, caso as institui-
ções nacionais fracassem na garan-
tia dos direitos daquela população. 

Para a professora Maria Cleonice, 
nascida no Engenho Massanga-
na, filha de quilombolas, a terra 
é mais do que um direito: é resis-
tência. “Ao longo da história des-
se país não tem sido repassada a 
importante contribuição do nosso 
povo negro para a construção des-
te país. Não valorizam a nossa cul-
tura belíssima. Trouxeram negros 
do continente africano, de 54 paí-
ses, em navios, acorrentados, pa-
ra construir engenhos de cana-de 
-açúcar, no caso de Pernambuco, 
já que era a nossa monocultura. 
Então, a terra significa resistência. 
Significa o permanecer de um po-
vo a quem tudo foi negado e rou-
bado”, ressalta. 

"AO LONGO DA HISTÓRIA 
DESSE PAÍS NÃO TEM SIDO 
REPASSADA A IMPORTANTE 
CONTRIBUIÇÃO DO NOSSO 
POVO NEGRO PARA A 
CONSTRUÇÃO DESTE PAÍS. 
NÃO VALORIZAM A NOSSA 
CULTURA BELÍSSIMA" 

PROFESSORA QUILOMBOLA | Maria Cleonice 
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Redes dos 
pescadores da 

Ilha de Mercês, 
em Suape 
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"A TERRA É NOSSA VIDA. NASCI NO QUILOMBO, MEUS FILHOS 
TAMBÉM. MINHA AVÓ CHEGOU FUGIDA DE UM ENGENHO. É 
NOSSA HISTÓRIA" 

ENCARREGADO DE OBRAS | José Martins 

ENTREVISTA COM 
O HISTORIADOR JOSÉ BENTO 

A importância histórica da exis-
tência dos povos quilombolas,  

a herança cultural que nos tem  
sido negada nas escolas, a per-
cepção do direito à terra como ato 
de resistência e a reflexão em tor-
no das tentativas de invisibilidade 
das comunidades quilombolas.  
Em entrevista à Dfato, o professor  
e vice-coordenador  do Instituto  
de Estudos da África na UFPE  José  
Bento da Silva esclareceu alguns  
pontos relacionados aos temas  
acima. Confira a entrevista! 

DFATO Qual a importância da pre-
servação dos povos quilombolas  
para a história do Brasil? 
JOSÉ BENTO Os povos quilombo-
las são comunidades tradicionais, 
apontam para a diversidade na  
sociedade brasileira. A preserva-
ção destas comunidades está no  
âmbito do exercício da cidadania  
e do reconhecimento da formação 
social brasileira a partir dos po-
vos africanos. Os quilombos, en-
quanto formação social, tiveram  
origem na África, sobretudo com  
os povos bantos, que foram trans-
migrados para diáspora com no-
mes diversos: palenques, na Amé-
rica Espanhola, marrons, no Cari-
be e América do Norte… Portanto, 
o fenômeno tem uma dimen-
são atlântica. O reconhecimento e 
preservação se dão não só no Bra-
sil, mas em diversos países. Pre-
servar e reconhecer as comunida-
des quilombolas é preservar e re-
conhecer a História do Brasil. 

DFATO Em Pernambuco, temos re-
gistro de mais de 200 quilombos. 
Apesar disso, pouco se fala sobre a  

cultura desses povos, pouco se es-
tuda nas escolas. Por que a exis-
tência desses povos é tão negada? 
BENTO Porque a história do Bra-
sil ainda é vista através da versão  
dos colonizadores e de seus des-
cendentes. Estes viam os quilom-
bos não como formação social,  
mas apenas como lugar de ne-
gros fugidos. E mais, a estrutura  
agrária do Brasil invisibiliza outras  
formações (agrárias) que não es-
tejam na perspectiva do agrone-
gócio. As comunidades  tradicio-
nais, tais como as dos quilombo-
las, não estão nesta perspectiva.  
Infelizmente, a versão da histó-
ria do Brasil que prevalece no sis-
tema educacional ainda é,- pa-
ra usar uma expressão da escritora  
nigeriana Chimamanda Adichie –,  
“de uma História única” do Brasil.  
Há outras histórias a serem conta-
das, mas isso traz desconforto pa-
ra “os donos do poder”. É preciso  
subverter este estado, neste caso  
específico, por uma questão pri-
mordial: a plena cidadania do po-
vo quilombola. 

DFATO Que tipos de comportamen-
tos culturais (música, gastrono-
mia, religião, arquitetura, etc) do 
nosso cotidiano foram adquiridos 
dos quilombos? 
BENTO O trabalho com a cultura do  
algodão.  No  nosso  léxico  há  muitas  
palavras que foram tecidas nas co-
munidades  quilombolas,  onde  ha-
viam negros, brancos, índios. To-
dos os excluídos da sociedade es-
cravocrata da época e que busca-
vam os quilombos como lugar para  
o convívio solidário. Daí nasceram  
culturas híbridas com elementos  

de diversos povos africanos, in-
dígenas e de origem européia. Na  
minha opinião, o maior legado  
cultural das comunidades quilom-
bolas foi e é a resistência. São tam-
bém as estratégias de sobrevivên-
cias de ontem e de hoje de formas  
diversas. A  cultura material e ima-
terial desses povos é expressão do  
seu fazer-se no cotidiano. 

DFATO Há alguma semelhança en-
tre as comunidades quilombolas e  
os povos indígenas? 
BENTO A lut a pelo reconhecimento 
como povos tradicionais. Eles têm 
o direito e querem viver a partir  
dos seus princípios históricos. 

DFATO  Assim como os índios, os  
quilombolas vivem tempos de  
desrespeito, violência. Que tipo de  
fatos levam à criação desta falta  
de empatia de parte da sociedade 
para com esses povos? 
BENTO A colonialidade. Apesar  de  
sermos um país juridicamente li-
vre, a mentalidade ainda é a do  
colonizador. As mentes ainda não 
foram descolonizadas. As formas  
de organização social que não es-
tejam nos padrões dos coloniza-
dores europeus, são vistas como  
inferiores. As organizações conser-
vadoras, que pretendem sobretu-
do manter o monopólio da terra e 
suas mãos [leia-se bancada rura-
lista, sobretudo] divulgam que os  
indígenas, quilombolas e comuni-
dades tradicionais são improduti-
vos. Isso porque tais comunidades 
não estão na “lógica” da produ-
tividade preconizada pelo sistema 
capitalista, representado, sobre-
tudo, no agronegócio. 



 

T U R I S M O  

CABO DE SANTO  
AGOSTINHO  
REVISITADO 
Confira um relato jornalístico, sob nova perspectiva, 
sobre este famoso destino pernambucano 

Além do belo 
litoral, o Cabo 
também guarda 
parte da história 
pernambucana 

Durante a trajetória dos jornalistas,  
é bastante comum de acontecer  

de uma pauta “cair”, que é como di-
zemos quando a história que a gen-
te quer contar se perde entre alguns  
obstáculos como tempo de produção,  
indisponibilidade dos personagens ou  
até mesmo problemas técnicos. Foi  
assim quando nós, jornalistas respon-
sáveis  pela comunicação  da AMPPE,  
estávamos produzindo esta revista  
que você está lendo e decidimos es-
crever sobre os engenhos de Pernam-
buco. Após muita pesquisa, algumas  

ligações e uma  visita frustrada, tive-
mos que mudar totalmente o nosso  
rumo nesta empreitada. Mas o que  
encontramos durante muita andança  
pelos caminhos por onde as rodovias  
que cortam  o  Cabo  de Santo Agosti-
nho nos levaram foi uma espécie de  
redescoberta das belezas deste mu-
nicípio, que, apesar de famoso pelo  
seu litoral encantador, guarda muitas  
outras belezas e algumas memórias  
importantes da história de Pernam-
buco e também do Brasil. Você é nosso  
convidado nessa jornada!  
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ENGENHO 
MASSANGANA 
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O Engenho 
Massangana conta 
com casa grande 
decorada com 
objetos do século 
19, além de capela 
e moenda 

A nossa manhã começou no Engenho Massangana,  
uma propriedade do início do século 19, que é admi-
nistrada pela Fundação Joaquim Nabuco. No local, é 
possível conhecer a casa-grande, a capela e a moen-
da, que apesar de não ser a original utilizada no lo-
cal, foi confeccionada em 1875, no sertão da Bahia, e 
foi utilizada por escravos para a produção açucareira. 
O equipamento aparece no filme Abril Despedaçado  
(2001), do diretor Walter Salles. 

Embora muitos objetos não sejam originais da épo-
ca em que Nabuco viveu na casa, a Fundação recriou 
os ambientes típicos de uma família escravocrata do 
século 19. Além disso, os guias do local contam toda 
a história do jurista, político, historiador e jornalista 
durante a visita, que dura quase duas horas e é um  
passeio pela memória do nosso Estado. 

O ponto negativo fica por conta da má sinalização nas  
rodovias até a chegada ao engenho. Vindo do Reci-
fe, não havia placas indicando a entrada para o lo-
cal. A nossa equipe se perdeu duas vezes até chegar, 
pois a placa estava coberta pela vegetação da PE-60.  

SERVIÇO 
DE TERÇA-FEIRA A SÁBADO das 9h às 16h30  
Entrada gratuita 
(81) 3527-4025 
engenho.massangana@fundaj.gov.br 

VILA DE 
NAZARÉ 

Apesar do estado 
de abandono, 

as ruínas permanecem 
um local agradável 

para visitação 

Do engenho, partimos para um local simpático, que tem  
até ares de cidadezinha do interior: a Vila de Nazaré. Lá,  
encontramos a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, cons-
truída pelos portugueses em 1531, sendo assim uma das  
igrejas mais antigas do Brasil. Quem vê a construção bem  
conservada, toda branquinha, não desconfia as memó-
rias  que  ela  abriga  em  seu  interior.  Com  acesso  pela  igre-
ja, as ruínas do Convento das Carmelitas (1700) são im-
ponentes e belas ao mesmo tempo. Como detentoras do  
tempo que são, não precisam de muita coisa para fazer  
com que o visitante pare um pouco para contemplar e  
imaginar como deveria ser o local na época em que fun-
cionava  como  convento. 

Seguindo pela vila, vimos ateliês de artesãos, barzi-
nhos, lojas de souvenirs e barraquinhas que vendem  
passas de caju, licores caseiros e compotas. Entre as ca-



  

sinhas coloridas dos moradores da região, nos depa-
ramos com o Museu do Pescador, que infelizmente es-
tava fechado na terça-feira em que estivemos por lá.  

Em seguida, passamos pelo Farol de Nazaré, que é mo-
derno e recebe cuidados da Marinha Brasileira. Do an-
tigo farol, construído no final do século XIX, em formato  
de tripé e iluminado à base de querosene, não resta-
ram sequer as ruínas. Ele foi desativado nos anos 1940.  
Um pouco da estrutura da Casa do Faroleiro, contudo,  
resistiu. Com isso, foi possível conhecermos as ruínas  
da construção de 1883, que tem vista para o Porto de  
Suape à direita e à esquerda para o litoral recifense.  

Do alto das falésias e sob o forte sol que irradia Per-
nambuco nesta época do ano – o uso do protetor so-
lar durante este passeio é mais do que obrigatório – 
ainda vimos o Forte Castelo do Mar, de 1722. Durante a  
nossa andança pela Vila de Nazaré, achamos bastan-
te interessante saber que é contada na região a his-
tória de que o espanhol Vicente Pinzón teria chegado 
ao Brasil antes dos portugueses e, curiosamente, te-
ria desembarcado justamente por lá. 

A beleza destes locais impressiona e surpreende, já  
que são lugares de característica  rústica e cheios de  
marcas do tempo. O que deixa bastante a desejar e  
entristece quem visita os pontos é a questão da pre-
servação, que praticamente inexiste. Tanto a igreja,  
quanto as ruínas do antigo convento, a casa do faro-
leiro e o forte são parte do Parque Metropolitano Ar-
mando Holanda Cavalcanti, e ambos sofrem  com o  
abandono e com ações de vândalos. Placas de sina-
lização, paredes e até partes das ruínas foram fecha-
das, a vegetação parece não receber cuidados há bas-
tante tempo. 

Ainda há a questão da insegurança. Como outras áre-
as do nosso Estado, o parque é também inseguro. Os 
guias recomendam que os turistas só desçam até o  
forte ou à  casa do faroleiro, por exemplo, acompa-
nhados de quem já conhece a área. 
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A Igreja de Nossa 
Senhora de Nazaré 
é uma das mais 
antigas do Brasil 

PRAIA DE 
CALHETAS 

A Praia 
de Calhetas, 
além do mar 

convidativo, conta
 com boa 

infraestrutura 
em bares 

e restaurantes 

Ir ao litoral do Cabo de Santo Agostinho e não molhar 
os pés em uma bela praia não é recomendado. Brin-
cadeiras à parte, conhecer melhor a Praia de Calhetas 
foi bastante interessante. A praia, que tem formato de  
coração, águas cristalinas e sem muitas ondas é mui-
to agradável. A nossa reportagem ainda recomenda o 
Bar do Artur, um restaurante bastante tradicional de 
Calhetas, onde é possível encontrar um cardápio bem 
variado. Tem opções de carne, frango e, claro, peixes 
e frutos do mar, como camarões e lagostas. 



  

P O L  A  R I Z A Ç Ã O  

O SILÊNCIO QUE NÃO 
QUEREMOS LEMBRAR
POR José Elias Dubard de Moura Rocha 
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"GRUPOS DE WHATSAPP 
SE PROLIFERAM E, 
COM ELES E NELES SE 
PROLIFERAM O DISCURSO 
DE ÓDIO, A INTOLERÂNCIA, 
O MAL ENTENDIDO, O 
DESFAZIMENTO DO AFETO 
E DO RESPEITO" 

JOSÉ ELIAS DUBARD DE MOURA ROCHA 
é 21º Procurador de Justiça Cível e atual 
membro do Órgão Especial do MPPE 

Quando o Pastor negro estado-u-
nidense, Martin Luther King, no  

contexto da luta pelos Direitos Civis,  
queixava-se dizendo que esqueceria  
as palavras do inimigo, mas não do  
silêncio dos amigos, não se referia,  
apenas, à omissão destes últimos,  
mas ao silenciamento das amizades  
que as palavras inimigas produzem  
quando as repetimos e, hoje,  com-
partilhamos nas redes sociais. 

O discurso do inimigo, as palavras  
inimigas que vencem pela divisão  
implantada entre nós, pelo culti-
vo do ódio e da intolerância dian-
te de opinião diversa, gesta uma ce-
gueira generalizada produzida pelo  
olho por olho que, advertia Mahat-
ma Gandhi,  produz um  mundo  ce-
go, um cotidiano cego, pelo desfa-
zimento do coleguismo, do compa-
nheirismo, de amizades já construí-
das ou em construção. 

As redes sociais, inicialmente pen-
sadas  como instrumento  de  intera-
ção comunicativa rápida e eficiente  
para atender às necessidades con-
temporâneas de um mundo globa-
lizado com distâncias reduzidas pela  
tecnologia, deram início à desuma-
nização dessa interação: os diálogos  
reais tornaram-se  virtuais e  estes se  
tornaram monólogos frenéticos.  

A  comodidade tecnológica tornou-
se uma armadilha e, a proximida-

de virtual tornou-se distanciamen-
to real, tanto que, sequer precisamos  
lembrar-nos de aniversários de ami-
gos que as máquinas nos recordam,  
contudo, a mais terrível armadilha  
está na tecla do “send”. 

Não faz muito tempo, quando ain-
da utilizávamos cartas, movidos pe-
la emoção, podíamos escrever pági-
nas inteiras de desabafo, mas, como  
somente no dia seguinte tínhamos  
acesso aos serviços de correios, o alí-
vio da escrita e a noite para o proces-
samento das emoções ao nível do in-
consciente, levavam-nos, na manhã  
seguinte, a repensar, reler, reescrever  
ou, simplesmente, não enviar.  

A tecla “send”, contudo, está ali, dis-
ponível a qualquer hora, em qual-
quer lugar, não somente para en-
viarmos palavras impensadas, mas  
também, para enviar, compartilhar,  
palavras que não são nossas, mas do  
inimigo externo que divide e, divi-
dindo vence. Palavras que seriam es-
quecidas por serem do inimigo, mas  
que serão lembradas pelo silencia-
mento das amizades que provoca. 

Grupos de WhatsApp se proliferam e,  
com eles e neles se proliferam o dis-
curso de ódio, a intolerância, o mal  
entendido, o desfazimento do afeto  
e do respeito. Não o respeito hierár-
quico ou o temor reverencial, mas o  
respeito pelo humano que, desuma-

nizado, espreme-se entre os contatos  
de aparelhos celulares. um comparti-
lhamento aqui, um comentário acolá,  
uma polêmica, uma elevação de tom,  
uma ofensa, um ofensor-ofendido,  
tudo por uma palavra que não é nos-
sa: implanta-se a divisão e, dividido,  
decai um Ministério Público vencido  
pela palavra que vem de fora, do send  
impensado, da amizade silenciada. 

O círculo vicioso da palavra do inimi-
go que nos faz ofensor-ofendido, do  
olho por olho virtual gerador da ce-
gueira real, faz o nosso mundo coti-
diano mais penoso, inóspito, áspe-
ro, protocolar, sinal mais evidente da  
derrota que se anuncia. 

Um “bom dia”, um “boa tarde”, diz  
mais do que cortesia, diz, com São  
Francisco de Assis, “caridade, que  
apaga o ódio e fomenta o amor”;  
diz “você é importante para mim”;  
diz “eu me importo com você”; diz  
“como você está?”; mas também diz  
“como estamos nós?”; diz “como es-
tá o Ministério Público?”. 

A  ruptura da palavra do inimigo ex-
terno que silenciou e continua silen-
ciando as amizades, cujo silêncio não  
queremos recordar um dia, a ruptu-
ra do círculo do “send” que propaga  
o ódio e faz o serviço do e para o ini-
migo, não está em discursos incisivos  
ou debates acalorados nas redes so-
ciais, nem em propostas mirabolan-

tes de um Ministério Público dito mo-
derno, mas na simplicidade cotidia-
na do “como você está?”, “como es-
tamos nós?” e, sobretudo, do “como  
está o Ministério Público?”. 

Não é oportuno, nem convenien-
te, nem útil para nós mesmos pro-
pagar um discurso que não é nosso  
e que, deliberadamente, dissemina  
o ódio que nos divide, e dividindo  
nos enfraquece, e nos enfraque-
cendo nos derrota.  

A unidade do Ministério Público, nem  
é um princípio abstrato, nem uma  
utopia, mas uma necessidade da  
própria sobrevivência institucional e  
do bem estar, físico e emocional de  
Membros e Servidores, uma práxis co-
tidiana que substitui o olho por olho  
que cega pelo olho no olho da frater-
na caridade, da proximidade do “co-
mo estás?”, do “como estamos nós?”,  
do “como está o Ministério Público?”,  
o qual, gostaremos de lembrar, mas  
não assim o Ministério Público de pa-
lavras alheias ou do silêncio temero-
so, mas sim, o Ministério Público da  
unidade ruidosa, uníssona, vigorosa  
e revitalizada do  “eu me importo com  
você e você se importa comigo”, afi-
nal, somos importantes demais pa-
ra um país silenciado nas rupturas do  
discurso de alheio ódio. 

Fraternal bom Ministério Público a  
todas e todos. 
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  "NÃO É OPORTUNO, NEM CONVENIENTE, NEM ÚTIL 
PARA NÓS MESMOS PROPAGAR UM DISCURSO QUE NÃO 
É NOSSO E QUE, DELIBERADAMENTE, DISSEMINA O ÓDIO 
QUE NOS DIVIDE, E DIVIDINDO NOS ENFRAQUECE, E NOS 
ENFRAQUECENDO NOS DERROTA" 
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