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Caro leitor,

Eis que chegamos outra vez a mais uma edição 
da Revista Dfato. Com um olhar voltado para a 
defesa dos Direitos Humanos, especialmente na 
seara da infância e juventude, a 9ª edição da 
Revista da AMPPE traz à tona discussões atuais e 
de relevância social, buscando contribuir da melhor 
forma possível com o debate iniciado no XI 
Congresso Estadual, realizado em maio, pela 
Associação, na bela cidade de Garanhuns. Marca-
do pela brilhante participação dos membros do 
MPPE, o evento e os seus detalhes também se 
encontram retratados nas páginas da Revista que 
ora chega em suas mãos. 

Toda publicação cultural reflete uma síntese de 
pensamentos, posições e escolhas feitas em 
determinada época. Deveras, a Dfato não foge à 
regra e procurou trazer diferentes temas, os quais 
dizem respeito à atuação funcional dos membros 
do Ministério Público, mas também vão além, 
universalizando o seu conteúdo, através de 
matérias sobre viagens, maratonas e alimentação.

Nesse sentido, grande é a nossa expectativa 
para que a DFato possa, novamente, contribuir 
para a formação cultural dos membros do 
Ministério Público de Pernambuco, ainda (e 
sempre) defensor dos direitos humanos da 
sociedade local.

Por isso, leitor Associado, desejamos bom 
proveito da nossa Revista. Aproveite bem. Afinal, 
ela é feita, de fato, pensando em você. Boa leitura!

Uma boa leitura a todos.

Salomão Ismail Filho
       Presidente da AMPPE

  

| editorial

Revista da Associação
do Ministério Público
de Pernambuco - AMPPE
Maio de 2015

Apreciador das artes, do direito, 
da ciência política e – por que não 
–  de uma boa conversa de bar, o 
Procurador de Justiça Fernando 
Pessoa descobriu cedo sua 
vocação para política. Aos 16 
anos, já era militante e fazia 
comícios relâmpagos pelo Recife. 
Fosse diante de uma sala com 10 
pessoas ou falando de cima de 
um palanque para 15 mil pessoas, 
o público nunca o amedrontou. 
Talvez também por isso, o 
Tribunal do Júri sempre lhe caiu 
tão bem. Naturalmente, sua 
vocação não poderia passar  
despercebida e ele acabou 
atraindo a atenção de grandes 
nomes, como Marcos Freire e 
Miguel Arraes, ao lado dos quais 
atuou, entre outros cargos, como 
Deputado Estadual e Secretário 
da Casa Civil, além de ter sido 
Secretário do Abastecimento e 
Agricultura da Prefeitura de Olinda 
e líder do PSB na Assembleia 
Legislativa. Em um tempo em que 
ainda era permitido, aos membros 
do Ministério Público, ocuparem 
cargos político-partidários, 
Pessoa teve a oportunidade de 
exercer plenamente sua cida-
dania, levando ao parlamento as 
lições aprendidas no exercício da 
função ministerial e trazendo para 
dentro do Ministério Público uma 
nova experiência. A "experiência 
de um saber vivido", que hoje 
compartilha conosco. Confira!

Fernando Pessoa

Ministério Público e Política: uma 
combinação possível?

| entrevista
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DFATO Como começou sua relação com a 
política?

PESSOA Começou através da Igreja. 
Minha mãe era muito católica e por 
causa dela eu comecei a frequentar cedo 
uma igreja, no Alto do Jordão. Era uma 
vila popular, em que a casa não tinha 
muro, não tinha luz nos postes ou água 
encanada. A nossa situação já era 
delicada e piorou ainda mais depois da 
cheia de 1966, quando pegaram aquela 
população ribeirinha e jogaram, 
literalmente, nos arredores do Jordão, 
sem a menor assistência de nada. Aquilo 
começou a me revoltar. Na época, eu 
ajudava na missa e conseguimos criar 
um jornalzinho na Igreja chamado 
“Refletir” - um jornal pretensioso até 
pelo título. Eu era o editor do jornal. 
Mais tarde, estudando num colégio 
Estadual de Pernambuco, que também 
tinha uma militância política muito 
forte, eu comecei a escolher o meu lado. 
Mas foi  depois do Ato Institucional de 
número 5, no dia 13 de dezembro, que 
eu realmente me defini. Depois da 
missa, eu vi uma movimentação 
diferente e voltei para avisar. Estavam 
indo prender os Padres e eu acabei 
sendo preso também. Passei 28 horas 
no Dops. Aí pronto. Com 18 anos tirei 
meu título, me filiei ao MDB (que viria a 
ser o PMDB) e comecei a participar 
ativamente de campanhas. Chegando 
na faculdade, fui um dos oradores da 
minha turma, com um discurso que o 
pessoal disse: ‘não faça’. Mas eu fiz. Foi 
um discurso forte. Depois conheci 

pessoalmente Marcos Freire, que 
assumiu a presidência do partido, e 
passei um ano assessorando-o na 
presidência da Caixa Econômica - na 
época o único espaço que o PMDB 
tinha de  poder  no Estado de 
Pernambuco - até que um dia ele veio 
me perguntar se eu achava que tinha 
condições de disputar uma eleição para 
Deputado Estadual. Ele queria criar 
uma bancada de Deputados Estaduais 
e Federais e me convidou para ser 
candidato. 

DFATO Como o senhor foi eleito?

PESSOA Eu tive contados 11.420 
votos. Nesse tempo eu já tinha sido 
promotor em Exu, Araripina, feito júris 
em Itapetim, São José do Egito, 
Afogados da Ingazeira... Dos180 
municípios que Pernambuco tinha na 
época, eu fui votado em 141. Dois 
votos, um voto, dez votos... e ouso 
dizer que dos meus eleitores eu 
conhecia pessoalmente e sabia onde 
moravam 90%. Eu tinha consciência  
de duas coisas nessa campanha: uma é 
que um parlamentar é um porta-voz. 
Para eu portar a voz eu tinha que 
vender o que eu acreditava para aquelas 
pessoas, para que aquelas pessoas 
concordassem que eu falasse por elas 
no Legislativo. A segunda coisa passou 
desapercebida nessa eleição e acho que 
foi um pecado original que teve a nossa 
constituição cidadã e a constituição 
estadual: não existia uma convocação 
específica para o constituinte. Tivemos 

uma eleição para renovação das 
assembleias legislativas do Congresso 
Nacional conferindo adicionalmente 
um poder constituinte  a  esses 
parlamentares.

DFATO E como foi a experiência de ser um 
Deputado constituinte da Constituição 
Estadual?

PESSOA Eu sempre colocava na 
minha campanha a  questão da 
constituinte, do que era um Estado 
Federativo, do significado de uma 
Constituição Estadual, até onde ela 
t inha  autonomia  para  avanço. 
Entretanto, minha experiência como 
constituinte não foi muito rica enquanto 
deputado, apesar do meu nome ter sido 
cotado para ser relator. Promulgada a 
Constituição em outubro de 1988, a 
Assembleia Legislativa criou uma mesa 
diretiva da constituinte e estava 
justamente em processo de escolha do 
relator, quando Dr. Miguel Arraes, para 

Toda pessoa que
exerce atividade 
pública, qualquer que 
seja ela, tem que ter 
a consciência
e estar preparado 
para críticas

a minha surpresa, me convidou para ser 
Secretário da Casa Civil. Ironicamente, 
minha primeira tarefa era convencer 
Marcos Cunha a aceitar a relatoria - e ele 
foi um excelente relator. Quanto a mim, 
fiquei como o representante do Poder 
Executivo, junto ao Poder Constituinte, 
no encaminhamento dos pleitos dos 
municípios da sociedade civil organizada 
para o relator e para a comissão de juristas 
que ajudava a elaborar. Foi uma comissão 
realmente pluripartidária, ideologi-
camente muito mesclada, com  pessoas 
que representavam o pensamento da 
direita, do centro, da esquerda, mas que 
sentavam enquanto cientistas e juristas 
para elaborarem um texto. A Constituição 
de Pernambuco é uma constituição bem 
avançada  a originária, porque agora ela –
já está cheia de emendas. Eu reputo as 
constituições estaduais do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina e a nossa como as 
melhores elaboradas em 1989.

DFATO O senhor chegou a sofrer preconceito 
ou críticas dentro do Ministério Público pela sua 
atuação política?

PESSOA Com certeza. Eu acho que 
toda pessoa que exerce atividade 
pública, qualquer que seja ela, tem que 
ter a consciência e estar preparado para 
críticas. Críticas procedentes, que 
constroem, e até críticas desarrazoadas, 
faz parte. Em todo processo de 
atividade pública, por mais simples que 
seja, você passa por um julgamento. 
Mas isso não me deixa entristecido. Eu 
acho que divergências sempre vão 
existir. Eu tenho adversários, nunca tive 
inimigos; eu respeito o direito das 
pessoas de se expressarem, pensarem. 
Minha carreira foi uma carreira não 
muito rápida, também porque eu sou 
uma pessoa que quando tenho algo a 
dizer, eu digo. Não digo desrespei-
tosamente, mas algumas pessoas não 
gostam de ouvir. Minhas promoções 

Dr. Fernando Pessoa é 
procurador de Justiça
do MPPE

Quando nós 
perdemos
esse espaço, nós 
perdemos também 
a capacidade 
de elaboração 
de boas leis
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Para eu portar a voz eu tinha que 
vender o que eu acreditava para aquelas 
pessoas, para que aquelas pessoas 
concordassem que eu falasse por elas 
no Legislativo. A segunda coisa passou 
desapercebida nessa eleição e acho que 
foi um pecado original que teve a nossa 
constituição cidadã e a constituição 
estadual: não existia uma convocação 
específica para o constituinte. Tivemos 

uma eleição para renovação das 
assembleias legislativas do Congresso 
Nacional conferindo adicionalmente 
um poder constituinte  a  esses 
parlamentares.

DFATO E como foi a experiência de ser um 
Deputado constituinte da Constituição 
Estadual?

PESSOA Eu sempre colocava na 
minha campanha a  questão da 
constituinte, do que era um Estado 
Federativo, do significado de uma 
Constituição Estadual, até onde ela 
t inha  autonomia  para  avanço. 
Entretanto, minha experiência como 
constituinte não foi muito rica enquanto 
deputado, apesar do meu nome ter sido 
cotado para ser relator. Promulgada a 
Constituição em outubro de 1988, a 
Assembleia Legislativa criou uma mesa 
diretiva da constituinte e estava 
justamente em processo de escolha do 
relator, quando Dr. Miguel Arraes, para 

Toda pessoa que
exerce atividade 
pública, qualquer que 
seja ela, tem que ter 
a consciência
e estar preparado 
para críticas

a minha surpresa, me convidou para ser 
Secretário da Casa Civil. Ironicamente, 
minha primeira tarefa era convencer 
Marcos Cunha a aceitar a relatoria - e ele 
foi um excelente relator. Quanto a mim, 
fiquei como o representante do Poder 
Executivo, junto ao Poder Constituinte, 
no encaminhamento dos pleitos dos 
municípios da sociedade civil organizada 
para o relator e para a comissão de juristas 
que ajudava a elaborar. Foi uma comissão 
realmente pluripartidária, ideologi-
camente muito mesclada, com  pessoas 
que representavam o pensamento da 
direita, do centro, da esquerda, mas que 
sentavam enquanto cientistas e juristas 
para elaborarem um texto. A Constituição 
de Pernambuco é uma constituição bem 
avançada  a originária, porque agora ela –
já está cheia de emendas. Eu reputo as 
constituições estaduais do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina e a nossa como as 
melhores elaboradas em 1989.

DFATO O senhor chegou a sofrer preconceito 
ou críticas dentro do Ministério Público pela sua 
atuação política?

PESSOA Com certeza. Eu acho que 
toda pessoa que exerce atividade 
pública, qualquer que seja ela, tem que 
ter a consciência e estar preparado para 
críticas. Críticas procedentes, que 
constroem, e até críticas desarrazoadas, 
faz parte. Em todo processo de 
atividade pública, por mais simples que 
seja, você passa por um julgamento. 
Mas isso não me deixa entristecido. Eu 
acho que divergências sempre vão 
existir. Eu tenho adversários, nunca tive 
inimigos; eu respeito o direito das 
pessoas de se expressarem, pensarem. 
Minha carreira foi uma carreira não 
muito rápida, também porque eu sou 
uma pessoa que quando tenho algo a 
dizer, eu digo. Não digo desrespei-
tosamente, mas algumas pessoas não 
gostam de ouvir. Minhas promoções 
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todas foram por antiguidade. Não 
tenho nada contra promoção por 
merecimento, mas todas foram por 
antiguidade. 

DFATO É possível um membro do 
Ministério Público se eleger hoje apenas com o 
voto do Ministério Público?

PESSOA Não. Nem hoje, nem antes. 
Isoladamente, entre ativos e inativos, 
nós do Ministério Público não 
chegamos a mil. Isso não elege nem 
vereador. Se um representante do 
Ministério Público quer se eleger, ele 
tem que espraiar uma atividade 
política além da classe, nas inserções 
onde ele se sinta à vontade. 

DFATO Mas se para se eleger o promotor 
precisa firmar compromissos com outras 
áreas, isso não o afastaria do seu 
compromisso  com o Ministério Público?

PESSOA A partir do momento que 
você entra na política, você não é uma 
representação de classe, não é uma 
representação sindical,  é uma 
representação parlamentar, de 
cidadania. Até porque, dentro do 
próprio Ministério Público tem 
pessoas que pensam o Ministério 
Público diferente de mim. Enquanto 
parlamentar, a mesma coisa. Eu 
cansei de votar como único voto 
contra dentro da Assembleia. Isso 
não tem nada de olímpico, eu estou 
honrando o compromisso que eu 
firmei nas ruas. Infelizmente, nem 
todo mundo compreende isso. 
Inclusive, teve algo que me marcou 
muito, enquanto secretário da Casa 
Civil. Na época, o MPPE buscava 
isonomia com o Poder Judiciário e o 
vice-líder do PFL, o Deputado Joel 
de Holanda, apresentou uma emenda 
com um projeto de lei muito mal feito 
para conceder essa isonomia. 
Naturalmente, a Associação do 
Ministério Público se movimentou, o 
Procurador-Geral,  e alguns colegas 
estiveram comigo, mas eu disse: 
“Olha, dentre as minhas tarefas, 
existe uma tarefa política, eu não 
posso albergar essa emenda, até 
porque ela é impertinente sob a ótica 
da técnica legislativa”. Depois disso 

fui considerado persona non grata e 
cheguei a ser expulso da Associação. 
No MP algumas pessoas até romperam 
relações pessoais comigo, mas isso foi 
superado. De fato, o nosso salário era 
aviltante, mas, segundo meu entendi-
mento, não há nada de isonômico entre 
o Ministério e o Poder Judiciário! Nós 
poderíamos ganhar mais, igual ou 
menos, mas não por isonomia. De todo 
modo, nesse meio tempo, existiu uma 
equipe grande da CONAMP empe-
nhada na causa e uma equipe também 
aqui. Até então os membros do 
Ministério Público eram elegíveis, mas 
foi pro balcão de negociação, nacional-
mente falando, a perda de parte da 
cidadania do promotor e da promo-
tora, para que fosse mantida essa 
paridade entre o Ministério Público e a 
Magistratura. Hoje as pessoas enten-
dem que se perdeu um espaço imenso. 

DFATO Qual o impacto da perda desse 
espaço? Isto é, por que é relevante a presença de 
membros do Ministério Público em cargos 
políticos-partidários?

PESSOA Olha, basta dizer que o 
Ministério Público existente hoje não 
existiria, se na Constituinte de 1988 nós 
não tivéssemos 27 ou 28 (salvo me 
engano) constituintes membros do 
Ministério Público, a exemplo de Hélio 
Bicudo, Plínio de Arruda Sampaio... 
Foram essas pessoas que elaboraram e 
ajudaram a transformar o Ministério 
Público, que era uma rubricazinha 
orçamentária do Executivo, em uma 
instituição com real autonomia 
administrativo-financeira. Quando nós 
perdemos esse espaço, nós perdemos 
também a capacidade de elaboração de 
boas leis. Nós somos os fiscais da lei, 
mas muitas vezes não podemos 
fiscalizar porque a lei é mal feita - até 
porque a maioria dos parlamentares 
não detêm esse conhecimento. Como é 
que, por exemplo, não tem uma voz do 
Ministério Público hoje no Congresso 
Nacional para discutir a questão da 
maioridade penal?  

DFATO O senhor acha que existe uma ética 
diferente na política e no Ministério Público? 

PESSOA Eu não acredito em ética do 

Ministério Público, nem acredito em 
ética parlamentar. O Ministério Público, 
assim como o Congresso, é formado 
por homens e mulheres heterogêneos, 
com os mais variados credos religiosos, 
das mais variadas matizes ideológicas, 
das mais variadas prioridades de lutas 
sociais. Então tem várias coisas que 
norteiam. Nós temos colegas que, por 
exemplo, entendem que no campo 
penal “bandido é cadeia”, “promotor é 
pra acusar’’, “promotor não pede 
absolvição”. Já eu, nunca tive purido de, 
ao final de um processo, entendendo 
que os indícios que ensejaram a 
denúncia não se firmaram, pedir 
absolvição. Eu prefiro um bandido solto 
do que um inocente preso.

DFATO O senhor acumulou frustrações 
durante sua atuação político-partidária? 

PESSOA A principal frustração é 
porque eu pensei que eu teria uma 
capacidade de transformar muito maior 
do que a realidade permite, isso me 
frustrou. Mas a experiência que adquiri 
me facilita entender melhor todo este 
processo de exercício de Poder. Como 
eu passei pelo Executivo, Legislativo e 
Judiciário, enquanto assessor de 
presidente de Tribunal de Justiça, isso 
meu deu uma capacidade da experiência 
do saber vivido, do conhecimento 
empírico. Isso, pra mim, é satisfatório. 
Eu não diria que é prazeroso porque 
este conhecimento, se em determinados 
momentos lhe proporciona prazer, 
outras vezes proporciona desprazer e 
até dor. 

DFATO O senhor tem interesse em voltar a se 
candidatar?

PESSOA Não. Primeiro porque 
quando se vai envelhecendo, nossos 
defeitos são apurados. Dentre os meus 
defeitos, que são vários, eu sou uma 
pessoa irritadiça e sou uma pessoa que 
tem pouca tolerância com falta de 
palavra. E normalmente no meio 
político a palavra não vale muita coisa. 
Segundo, é que eu acho que eu posso, 
pelo restante da minha vida, contribuir 
mais escrevendo, conversando, deba-
tendo do que no Congresso. Eu vou 
fazer 63 anos agora em julho. Não estou 
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todas foram por antiguidade. Não 
tenho nada contra promoção por 
merecimento, mas todas foram por 
antiguidade. 

DFATO É possível um membro do 
Ministério Público se eleger hoje apenas com o 
voto do Ministério Público?

PESSOA Não. Nem hoje, nem antes. 
Isoladamente, entre ativos e inativos, 
nós do Ministério Público não 
chegamos a mil. Isso não elege nem 
vereador. Se um representante do 
Ministério Público quer se eleger, ele 
tem que espraiar uma atividade 
política além da classe, nas inserções 
onde ele se sinta à vontade. 

DFATO Mas se para se eleger o promotor 
precisa firmar compromissos com outras 
áreas, isso não o afastaria do seu 
compromisso  com o Ministério Público?

PESSOA A partir do momento que 
você entra na política, você não é uma 
representação de classe, não é uma 
representação sindical,  é uma 
representação parlamentar, de 
cidadania. Até porque, dentro do 
próprio Ministério Público tem 
pessoas que pensam o Ministério 
Público diferente de mim. Enquanto 
parlamentar, a mesma coisa. Eu 
cansei de votar como único voto 
contra dentro da Assembleia. Isso 
não tem nada de olímpico, eu estou 
honrando o compromisso que eu 
firmei nas ruas. Infelizmente, nem 
todo mundo compreende isso. 
Inclusive, teve algo que me marcou 
muito, enquanto secretário da Casa 
Civil. Na época, o MPPE buscava 
isonomia com o Poder Judiciário e o 
vice-líder do PFL, o Deputado Joel 
de Holanda, apresentou uma emenda 
com um projeto de lei muito mal feito 
para conceder essa isonomia. 
Naturalmente, a Associação do 
Ministério Público se movimentou, o 
Procurador-Geral,  e alguns colegas 
estiveram comigo, mas eu disse: 
“Olha, dentre as minhas tarefas, 
existe uma tarefa política, eu não 
posso albergar essa emenda, até 
porque ela é impertinente sob a ótica 
da técnica legislativa”. Depois disso 

fui considerado persona non grata e 
cheguei a ser expulso da Associação. 
No MP algumas pessoas até romperam 
relações pessoais comigo, mas isso foi 
superado. De fato, o nosso salário era 
aviltante, mas, segundo meu entendi-
mento, não há nada de isonômico entre 
o Ministério e o Poder Judiciário! Nós 
poderíamos ganhar mais, igual ou 
menos, mas não por isonomia. De todo 
modo, nesse meio tempo, existiu uma 
equipe grande da CONAMP empe-
nhada na causa e uma equipe também 
aqui. Até então os membros do 
Ministério Público eram elegíveis, mas 
foi pro balcão de negociação, nacional-
mente falando, a perda de parte da 
cidadania do promotor e da promo-
tora, para que fosse mantida essa 
paridade entre o Ministério Público e a 
Magistratura. Hoje as pessoas enten-
dem que se perdeu um espaço imenso. 

DFATO Qual o impacto da perda desse 
espaço? Isto é, por que é relevante a presença de 
membros do Ministério Público em cargos 
políticos-partidários?

PESSOA Olha, basta dizer que o 
Ministério Público existente hoje não 
existiria, se na Constituinte de 1988 nós 
não tivéssemos 27 ou 28 (salvo me 
engano) constituintes membros do 
Ministério Público, a exemplo de Hélio 
Bicudo, Plínio de Arruda Sampaio... 
Foram essas pessoas que elaboraram e 
ajudaram a transformar o Ministério 
Público, que era uma rubricazinha 
orçamentária do Executivo, em uma 
instituição com real autonomia 
administrativo-financeira. Quando nós 
perdemos esse espaço, nós perdemos 
também a capacidade de elaboração de 
boas leis. Nós somos os fiscais da lei, 
mas muitas vezes não podemos 
fiscalizar porque a lei é mal feita - até 
porque a maioria dos parlamentares 
não detêm esse conhecimento. Como é 
que, por exemplo, não tem uma voz do 
Ministério Público hoje no Congresso 
Nacional para discutir a questão da 
maioridade penal?  

DFATO O senhor acha que existe uma ética 
diferente na política e no Ministério Público? 

PESSOA Eu não acredito em ética do 

Ministério Público, nem acredito em 
ética parlamentar. O Ministério Público, 
assim como o Congresso, é formado 
por homens e mulheres heterogêneos, 
com os mais variados credos religiosos, 
das mais variadas matizes ideológicas, 
das mais variadas prioridades de lutas 
sociais. Então tem várias coisas que 
norteiam. Nós temos colegas que, por 
exemplo, entendem que no campo 
penal “bandido é cadeia”, “promotor é 
pra acusar’’, “promotor não pede 
absolvição”. Já eu, nunca tive purido de, 
ao final de um processo, entendendo 
que os indícios que ensejaram a 
denúncia não se firmaram, pedir 
absolvição. Eu prefiro um bandido solto 
do que um inocente preso.

DFATO O senhor acumulou frustrações 
durante sua atuação político-partidária? 

PESSOA A principal frustração é 
porque eu pensei que eu teria uma 
capacidade de transformar muito maior 
do que a realidade permite, isso me 
frustrou. Mas a experiência que adquiri 
me facilita entender melhor todo este 
processo de exercício de Poder. Como 
eu passei pelo Executivo, Legislativo e 
Judiciário, enquanto assessor de 
presidente de Tribunal de Justiça, isso 
meu deu uma capacidade da experiência 
do saber vivido, do conhecimento 
empírico. Isso, pra mim, é satisfatório. 
Eu não diria que é prazeroso porque 
este conhecimento, se em determinados 
momentos lhe proporciona prazer, 
outras vezes proporciona desprazer e 
até dor. 

DFATO O senhor tem interesse em voltar a se 
candidatar?

PESSOA Não. Primeiro porque 
quando se vai envelhecendo, nossos 
defeitos são apurados. Dentre os meus 
defeitos, que são vários, eu sou uma 
pessoa irritadiça e sou uma pessoa que 
tem pouca tolerância com falta de 
palavra. E normalmente no meio 
político a palavra não vale muita coisa. 
Segundo, é que eu acho que eu posso, 
pelo restante da minha vida, contribuir 
mais escrevendo, conversando, deba-
tendo do que no Congresso. Eu vou 
fazer 63 anos agora em julho. Não estou 
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querendo dizer com isso que o velho 
deva se recolher e se arquivar, não. 
Inclusive, tem um ditado que diz: “eu 
tenho medo do diabo, não porque ele 
faz o mal, mas porque ele é tão velho 
quanto Deus’’. Mas acho que tem 
gerações por aí que representariam 
melhor o pensamento contempo-
râneo.

 

DFATO O que o senhor acha do atual 
momento político do Brasil?

PESSOA Delicadíssimo, por vários 
motivos. O Brasil hoje está carente de 
lideranças que ofereçam um rumo 
seguro ao país. Não adianta tirar 
Dilma. Vai tirar Dilma pra quê? Pra 
Michel Temer assumir? Michel Temer 
é a banda podre do PMDB. Eu votei 
em Aécio - e falo isso como um ex-
eleitor do PT desde a eleição de Lula de 
1989 até a primeira eleição de Dilma, 
ininterruptamente. Reconheço que a 
máquina PSDB nos deu frutos 
positivos e entendo Fernando 
Henrique Cardoso como um estadista, 
mas penso política diferentemente 
dele. Ele é um político liberal, eu não 
sou liberal, eu sou um político mais à 
esquerda. Eu entendo que deve existir 
uma inclusão social não paternalista, eu 
acho que você tem obrigação de 
oferecer, enquanto Estado, na base da 
pirâmide, condições a todos, mas não 
podemos tratar desiguais como iguais. 

DFATO O problema estaria na forma de se 
fazer política?

PESSOA Na forma de se fazer 
política e duas outras coisas. Primeiro é 
que existe um vácuo de princípios 
éticos que norteiam o comportamento 
do ser humano, não só na política. Na 
política, na vida em sociedade, na vida 
familiar, a ética tá renegada a quase 
inexistência. E, segundo, o mundo está 
carente de novos teóricos econômicos 
e políticos. A ultima grande teorização 
que se teve no campo econômico-
político foi advinda dos franceses em 
1968 e depois disso quase mais nada 
foi  e laborado  de  uma  for ma 
consistente a se espraiar. Ou você tem 
um Estado dono da vontade popular – 
o Estado totalitário –, ou você tem o 

Estado populista, ou você tem um 
Estado que internamente trata bem 
socialmente os seus cidadãos, mas a sua 
relação com os outros povos é 
absolutamente colonialista e vampi-
resca, só faz sugar. Não existe uma 
consciência de que o crescimento 
mundial é responsabilidade de todos os 
seres vivos do mundo, essencialmente 
aqueles que dizem o que pensam.

DFATO Na sua opinião, o que é necessário 
para ser um bom político?

PESSOA O ser humano necessita 
utilizar suas ferramentas. E das 
ferramentas que o ser humano dispõe, 
no seu processo de comunicação, a 
maior, indiscutivelmente, é a palavra. É 
como se o nosso cérebro fosse a 
memória RAM de um computador: se 
você não tem registro na memória 
RAM, de palavras, de ideias, você não 
tem como se comunicar. O membro 
do Ministério Público, o jornalista, o 
radialista, o político, qualquer que seja a 
pessoa, necessita alimentar-se de 
palavras, de ideias. Eu sempre li muito: 
filosofia, ciência política, economia 
política... E também ouvi muito - não é 
à toa que temos dois ouvidos e só uma 
boca, a gente deve ouvir mais do que 
falar. Mas minha melhor sala de aula 
foram as mesas de bar, onde eu ouvia e 
conversava muito com pessoas bem 
mais velhas do que eu, que tinham a 
experiência do saber vivido. Mas de 
nada adianta engolir opiniões for-
madas. É preciso parar, pensar, refletir 
e seguir o caminho que você entende 
como o mais correto. ♦

Existe um vácuo 
de princípios éticos
que norteiam o
comportamento do
ser humano, 
não só na política 

Sem pena: a redução da maioridade 
penal e a criminalização da pobreza
Tema que está na ordem do dia, a proposta de redução da maioridade traz à 
tona discussões antigas a respeito da desigualdade social e da precariedade 
do sistema carcerário brasileiro 
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querendo dizer com isso que o velho 
deva se recolher e se arquivar, não. 
Inclusive, tem um ditado que diz: “eu 
tenho medo do diabo, não porque ele 
faz o mal, mas porque ele é tão velho 
quanto Deus’’. Mas acho que tem 
gerações por aí que representariam 
melhor o pensamento contempo-
râneo.

 

DFATO O que o senhor acha do atual 
momento político do Brasil?

PESSOA Delicadíssimo, por vários 
motivos. O Brasil hoje está carente de 
lideranças que ofereçam um rumo 
seguro ao país. Não adianta tirar 
Dilma. Vai tirar Dilma pra quê? Pra 
Michel Temer assumir? Michel Temer 
é a banda podre do PMDB. Eu votei 
em Aécio - e falo isso como um ex-
eleitor do PT desde a eleição de Lula de 
1989 até a primeira eleição de Dilma, 
ininterruptamente. Reconheço que a 
máquina PSDB nos deu frutos 
positivos e entendo Fernando 
Henrique Cardoso como um estadista, 
mas penso política diferentemente 
dele. Ele é um político liberal, eu não 
sou liberal, eu sou um político mais à 
esquerda. Eu entendo que deve existir 
uma inclusão social não paternalista, eu 
acho que você tem obrigação de 
oferecer, enquanto Estado, na base da 
pirâmide, condições a todos, mas não 
podemos tratar desiguais como iguais. 

DFATO O problema estaria na forma de se 
fazer política?

PESSOA Na forma de se fazer 
política e duas outras coisas. Primeiro é 
que existe um vácuo de princípios 
éticos que norteiam o comportamento 
do ser humano, não só na política. Na 
política, na vida em sociedade, na vida 
familiar, a ética tá renegada a quase 
inexistência. E, segundo, o mundo está 
carente de novos teóricos econômicos 
e políticos. A ultima grande teorização 
que se teve no campo econômico-
político foi advinda dos franceses em 
1968 e depois disso quase mais nada 
foi  e laborado  de  uma  for ma 
consistente a se espraiar. Ou você tem 
um Estado dono da vontade popular – 
o Estado totalitário –, ou você tem o 

Estado populista, ou você tem um 
Estado que internamente trata bem 
socialmente os seus cidadãos, mas a sua 
relação com os outros povos é 
absolutamente colonialista e vampi-
resca, só faz sugar. Não existe uma 
consciência de que o crescimento 
mundial é responsabilidade de todos os 
seres vivos do mundo, essencialmente 
aqueles que dizem o que pensam.

DFATO Na sua opinião, o que é necessário 
para ser um bom político?

PESSOA O ser humano necessita 
utilizar suas ferramentas. E das 
ferramentas que o ser humano dispõe, 
no seu processo de comunicação, a 
maior, indiscutivelmente, é a palavra. É 
como se o nosso cérebro fosse a 
memória RAM de um computador: se 
você não tem registro na memória 
RAM, de palavras, de ideias, você não 
tem como se comunicar. O membro 
do Ministério Público, o jornalista, o 
radialista, o político, qualquer que seja a 
pessoa, necessita alimentar-se de 
palavras, de ideias. Eu sempre li muito: 
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Nascido e criado no bairro do 
Curado, David tinha 16 anos quando 
começou a se envolver com o tráfico 
de drogas. “Nessa idade a gente quer 
ser respeitado... Quer dizer, todo 
mundo quer, né? Mas nessa idade as 
ideias são mais fracas”, conta ele. 
Apreendido pela polícia, David 
cumpriu sua pena: 1 ano e 8 meses na 
Fundação de Atendimento Socio-
educativo (Funase).

Apesar de ser considerada uma 
medida socioeducativa, a internação 
na Funase está longe de ter o caráter 
educacional que a lei prevê. A 
superlotação e as condições precárias 
oferecidas pela maioria das unidades, 
somadas à falta de profissionais 
capacitados para lidar com os jovens, 
muitas vezes acabam compro-
metendo o processo que deveria ser 
de ressocialização. “Sempre tem os 
internos que intimidam os outros, 
mas os próprios funcionários tratam a 
gente como se a gente tivesse uma 
doença contagiosa”, relata.

Negro, pobre e filho de presidiário, 

o destino de David parecia estar 
traçado: terminaria no Cotel, como 
seu pai, ou no cemitério, como tantos 
outros em sua comunidade. Foi a 
notícia de que seria pai que mudou 
essa perspectiva e o fez tomar as 
rédeas da própria vida. “De repente 
me vi querendo dar orgulho para 
aquele moleque que ia nascer, dar a ele 
uma vida diferente da minha”. Hoje, 
dono do seu próprio negócio – uma 
oficina no bairro –, David tem a rotina 
de um trabalhador comum: “acordar 
cedo, ralar o dia todo e voltar para a 
família no fim do dia”. Mas poderia 
ser bem diferente.

Em tempos de PEC 171, em que se 
discute a redução da maioridade penal 
de 18 para 16 anos, garotos como 
David seriam condenados a unidades 
prisionais destinadas para adultos. “Se 
eu saísse vivo de lá, pode apostar: 
minhas mãos estariam manchadas de 
outra cor”, diz ele, enquanto limpa as 
mãos pretas de graxa nas calças 
puídas. 

Datada de 1993 e de autoria do 

então deputado federal Benedito 
Domingos (PP-DF), a PEC 171 não 
havia entrado em análise na Casa até 
março desse ano, quando a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara aprovou, por 42 votos a 17, a 
admissibilidade da proposta. Apesar 
de ter sido rejeitada em sua forma 
original, os deputados aprovaram no 
início do mês, em votação de última 
hora, uma proposta semelhante,  que 
prevê a prisão de adolescentes 
maiores de 16 anos que cometerem 
crimes graves. A proposta agora 
aguarda votação do Senado.

Para aqueles que defendem a 
aprovação proposta, além de uma 
suposta redução da violência, um dos 
principais argumentos seria o fato de 
que um jovem de 16 anos já possui a 
capacidade de distinguir o certo do 
errado e, portanto, cometeria crimes 
sabendo que sairia impune, pois 
estaria protegido pela lei. Entretanto, 
de acordo com o promotor de 
Infância e Juventude, Josenildo 
Santos, que trabalha fiscalizando as 

Funase | 
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Unidade Jaboatão dos Guararapes

unidades de internação para menores, 
não se trata de ter ou não consciência 
dos seus atos.

“Ninguém nega que um adoles-
cente é capaz de compreender o 
caráter ilícito de determinadas 
condutas, mas é cientificamente 
comprovado que eles não têm 
maturidade para se comportar de 
acordo com esse entendimento, isto 
é, para não ceder às pressões do 
meio”, explica ele. “Hoje em dia, 
mesmo em comunidades pobres, é 
difícil alguém realmente não ter o que 
comer, mas a sociedade exige mais do 
que isso das pessoas. Não adianta 
dizer para um rapaz de 16 anos: não 
queira uma bermuda da Seaway. Ao 
mesmo tempo, enviar um jovem 
como esse para o presídio, para ser 
massacrado pelos mais velhos e 
submetido a toda sorte de humilha-
ção e abusos, é retirar dele a chance 
mínima que ele tinha de ser recu-
perado”, argumenta o promotor.

Além disso, segundo ele, a punição 
já existe. Conforme a legislação atual, 

jovens que praticam atos com violên-
cia e forte ameaça, como homicídio 
ou tentativa de homicídio, estupro e 
latrocínio, vão direto para internação, 
mesmo que sejam réus primários, 
muito embora este percentual 
corresponda apenas a 16,4% dos 
internos. De acordo com dados da 
Funase, referentes a janeiro desse 
ano, mais de 60% dos atos infraci-
onais cometidos pelos internos em 
todas as unidades (um total de 1.486 
adolescentes) correspondem a rou-
bos/assaltos, a maioria deles sem 
porte de arma, e tráfico de drogas.

Sobre a redução da violência, o 
promotor rebate: “Quem diz que 
isso vai diminuir a criminalidade dá 
impressão que ele [o jovem] vai pro 
presídio e nunca mais sai de lá. Mas 
quando ele sair, ele vai sair pior, assim 
como saem os adultos”. Em sua 
opinião, caso a PEC seja aprovada, a 
tendência é que a violência aumente. 
“Isso sem falar na violência dentro 
dos presídios, que estarão ainda mais 
superlotados”.

A parte criticável e
plenamente
discutível seria
aumentar o prazo 
da pena desses 
jovens, que hoje é 
de no máximo
3 anos. Não é 
preciso reduzir 
a maioridade penal
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Como explicar a luta contra a 
impunidade em um país que possui 
a quarta maior população carcerária 
do planeta? Para desvendar esse 
mistério, basta dar uma boa olhada 
nas pessoas que estão recolhidas 
nos presídios brasileiros. Os olhos 
não deixam mentir e os dados 
comprovam. Formada principal-
mente por jovens negros, pobres e 
semialfabetizados, a população 
carcerária do Brasil é a que mais 
cresce no mundo.

De acordo com o último Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), em novembro de 2014 o 
país já possuía 574.207 pessoas 
encarceradas – cerca de 23 mil a 
mais que em 2012 – dos quais 
307.715 seriam negros, isto é, 
61,7% a mais que brancos. Ainda 
conforme o relatório, o motivo 
principal das prisões (75%) seriam o 
tráfico de drogas e crime contra o 
patrimônio.

Segundo o Secretário de Desen-
volvimento Social , Criança e 
Juventude, Isaltino Nascimento, a 
realidade na Funase não é diferente. 
“Hoje se sabe que os meninos que 
estão nas unidades da Funase 
cumprindo medida socioeducativa 
são majoritariamente negros, 
vindos de uma situação de vulnera-
bilidade social. Uma boa parte não 
tem pai reconhecido, apenas mãe 
(muitas vezes mães com dificuldade 
com as drogas). A maioria deles, 
mais de 90%, não tem sequer o 
Ensino Fundamental II completo. 
Uma parte é analfabeta e a outra é 
analfabeta funcional, sabe muito 
mal escrever o próprio nome”, 
explica. 

É justamente esse contexto que 
mais preocupa o Ministério Público 
e os movimentos sociais quando se 
fala em redução da maioridade 

penal. Em um país onde a impuni-
dade é seletiva, existem aqueles que 
cometem crimes e aqueles que são 
presos por isso. Com efeito, a 
redução da maioridade penal acaba-
ria resultando na criminalização 
ainda mais expressiva da pobreza e 
da juventude negra brasileira.

“Gente como a gente cresce 
apanhando da polícia sem ter feito 
nada. Se o cara tem um celular 
melhorzinho, os homens dizem logo 
que é roubado e levam o celular do 
cara. Não querem nem saber”, diz 
David, que viveu esta realidade de 
perto. “Para prender e matar pobre, 
só basta uma desculpa”, desabafa.

A esperança, para aqueles que são 
contra a mudança, além da resis-
tência da sociedade, é que o Supremo 
Tribunal Federal declare a proposta 
inconstitucional. Isto porque existe a 
arguição de que o limite de maior-
idade penal seria uma cláusula pétrea 
da Constituição Federal – que não 
pode ser modificada por emendas 
constitucionais – por se tratar de um 
direito fundamental da pessoa huma-
na, previsto no art. 228.  Entretanto, 
por não estar topograficamente 
localizada no art. 5º da Constituição, 
não há como prever qual será o 
entendimento do Supremo.

Formada
principalmente por
jovens negros, 
pobres e 
semialfabetizados, 
a população
carcerária do Brasil
é a que mais 
cresce no mundo

IMPUNIDADE PARA QUEM? 

Para o promotor Josenildo, por 
piores que sejam as condições na 
Funase, os centros socioeducativos 
ainda são melhores opções para os 
jovens em relação aos presídios. 
Segundo ele, o grande problema é 
que a maioria das unidades não 
estão de acordo nem com o 
Estatuto nem com a lei do Sistema 
Nacional de Atendimento Socio-
educativo (SINASE). “Se as regras 
do SINASE fossem respeitadas, 
cada unidade poderia ter no 
máximo 40 internos, enquanto que 
existem mais de 300 só na unidade 
do Cabo e mais 200 em Abreu e 
Lima”, argumenta.

Segundo ele, apesar de ter ficado 
vaga durante anos, a Promotoria de 
Infância e Juventude já conseguiu 
estabelecer algumas regras e a 
Funase tem melhorado minima-
mente. “Cada adolescente interna-
do tem o seu processo. E dentro do 

processo a gente cobra as medidas 
individuais”, explica. Além disso, no 
início desse ano, o promotor entrou 
com um pedido de liminar, acatado 
na íntegra pela juíza, estabelecendo o 
período de um ano para o cumpri-
mento de um acordo firmado em 
2012 entre o Estado de Pernambuco 
e o Ministério Público, que previa a 
construção de novas unidades da 
Funase em áreas previamente 
determinadas. Caso o prazo seja mais 
uma vez descumprido, não será 
permitida a entrada de novos adoles-
centes nas unidades existentes.

Atualmente, a Funase abriga 1.431 
adolescentes e possui 25 unidades 
socioeducativas: uma Unidade de 
Atendimento Inicial (UNIAI), onde 
os socioeducandos ficam até 24 horas 
após serem autuados na delegacia 
esperando a transferência; seis 
Centros de Internação Provisória 
(CENIP), onde os socioeducandos 
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passam,  no máximo,  45 dias 
aguardando a sentença da Justiça; dez 
Centros de Atendimento Socioedu-
cativo (CASE), destinado ao cumpri-
mento de regime fechado; e 8 Casas 
de Semiliberdade (CASEM), onde os 
socioeducandos saem para atividades 
(escola, trabalho, cursos, oficinas...) e 
retornam.

De acordo a assessoria da Funase, 
nos últimos oito meses foram 
inauguradas três unidades mascu-
linas: o CASE de Timbaúba, em 16 
de setembro; o CASE de Vitória de 
Santo Antão, em 13 de novembro; e o 
CENIP Garanhuns, em 12 de 
fevereiro. Além disso, estariam em 
construção o CASE Cabo II, CASE 
Jaboatão, CASE Arcoverde e CENIP 
Recife, o que cobriria o déficit de 
vagas, criando inclusive vagas 
preventivas. 

Quanto às medidas de ressociali-
zação, o Secretário Isaltino garante o 
comprometimento do Governo. 
Segundo ele, entre as medidas 
anunciadas, está o aumento na 
oportunidade de emprego dentro do 
Estado para adolescentes e jovens 
atendidos em regime socioeducativo. 
A legislação prevê a contratação de 
adolescentes e jovens aprendizes que 
cumprem ou cumpriram medidas 
socioeducativas de prestação de 
serviço à comunidade, liberdade 
assistida, de semiliberdade ou de 
internação executada pela Fundação 
de Atendimento Socioeducativo 
(Funase). Além disso, o governo 
estaria investindo em projetos pre-
ventivos, como o ‘‘Bola na Rede’’, que 
visa ocupar jovens em situação de 
vulnerabilidade social com atividades 
esportivas. 

Se as regras do 
SINASE fossem
respeitadas, cada
unidade poderia ter
no máximo 40
internos, enquanto
que existem mais
de 300 só na
unidade do Cabo e
mais 200 em Abreu
e Lima

“Mundão.” É assim que os jovens internos na 
Funase se referem ao lado de fora das unidades. 
A liberdade é um sonho, mas também uma 
incerteza, expressada no termo como um lugar 
imenso e cheio de possibilidades. Alguns deles, 
provavelmente a maioria – e não há porque 
tecer falsas ilusões sobre isso – ao retornarem 
ao ambiente inóspito do qual saíram, acabarão 
voltando a praticar infrações e até crimes, e 
fatalmente conhecerão a precariedade do 
nosso sistema carcerário. Reduzir a maioridade 
penal, contudo, é negar a eles o direito de ser 
uma exceção. ♦

Associações do MP contra a 
redução da maioridade penal
A luta contra a redução da 
maioridade penal é uma 
das bandeiras da AMPPE, 
bem como das demais 
Associações dos membros 
do Ministério Público, en-
cabeçada pela Associação 
Nacional (CONAMP), que 
já se posicionou oficial-
mente contra a proposta, 
em nota técnica divulgada 
no dia 13 de maio.

No documento, a entidade 
pontua, entre outros as-
pectos, a inconstituciona-
l idade da PEC 171 e 
destaca a necessidade da 
imediata implantação dos 
programas relativos às 
medidas socioeducativas, 
previstos na Lei n° 12.594 
(SINASE), os quais "mos-
traram-se aptos a ser 
resposta social justa e 
adequada à prática de atos 
infracionais, com eficiência 
maior que a pura e simples 
re t r ibu ição penal  e  o 
consequente ingresso do 
adolescente no sistema 
penitenciário".

Além disso, ainda segundo 
a nota, a fixação da impu-
tabilidade penal a partir dos 
18 anos de idade tem por 
fundamento critério de 
justiça e de política crimi-
nal adequado à realidade 
brasileira, havendo por 
parte da CONAMP defesa 
intransigente da sua ma-
nutenção em sede cons-
titucional.

Diante dessa realidade, a 

Associação do Ministério 
Público de Pernambuco, que 
não poderia se omitir nesse 
debate, buscou trazer a dis-
cussão para o âmbito asso-
ciativo e levou o tema a 
outras instâncias, em visitas 
realizadas aos deputados 
Jarbas Vasconcelos e Silvio 
Costa e ao Arcebispo de 
Olinda e Recife, Dom Fer-
nando Saburido, além de ter 
marcado presença no ato 
público contra a proposta, 
realizado no dia 10 de abril, 
no Recife. 

O ato, organizado pela Fren-
te de Mobilização Contra a 
Redução da Maioridade 
Penal, com o apoio Conse-
lho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CEDCA-PE) e dos Promo-
tores de Justiça da Infância e 
Juventude do Ministério Pú-
b l i c o  d e  P e r n a m b u c o 
(MPPE), contou com a pre-
sença de promotores de 
Justiça de diferentes áreas 
de atuação, os quais de-
monstraram engajamento 
pela causa, além de diversos 
representantes da socie-
dade civil e dos movimentos 
sociais. 

Também apoiaram o ato a 
Subprocuradora-Geral em 
Assuntos Administrativos do 
MPPE, Laís Coelho Teixeira 
Cavalcanti; o Corregedor-
Geral do MPPE, Renato da 
Silva Filho, e o Coordenador 
do CAOP Direitos Humanos 
do MPPE, Marco Aurélio. 
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| opinião

A Comissão especial da Câmara dos 
Deputados aprovou no último dia 17 
de junho a medida para reduzir a 
maioridade penal de 18 para 16 anos 
nos casos de crimes hediondos. De 
nada adiantou a recente nota pública 
da CNBB afirmando que reduzir a 
maioridade penal é uma medida 
imoral, além de inócua. Também a 
OAB e outras entidades se pronun-
ciaram na mesma linha da CNBB. Foi 
ainda inútil argumentar que tal decisão 
viola a Constituição Brasileira de 1988 
e, segundo a UNICEF, organismo da 
ONU, desrespeita a Convenção 
Internacional das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança e do 
Adolescente, que o Brasil assinou em 
1989.

Infelizmente, no nosso país, per-
cebe-se que no lugar de argumentos 
sólidos, as pessoas se deixam envolver 
pelo clima emocional criado por 
alguns meios de comunicação de 
massa e por preconceitos de classe que 
acabam sempre penalizando a pobreza 
e condenando a maioria de nossos 
jovens à marginalidade. Afinal, como 
afirmou a nota da CNBB: “Para a 
ministra da Secretaria de Direitos 
Humanos  da  Pres idênc i a  da 
República, Ideli Salvatti – antes de 
discutir a violência cometida pelos 
adolescentes, precisamos tomar 
providências efetivas em relação à 
violência cometida contra os jovens. 
Hoje, os casos em que os adolescentes 
cometem atos infracionais que 
provocam a morte de alguém 
representam o percentual de apenas 

A justiça dos homens e a fé nas pessoas
0,1%, enquanto os adolescentes se 
constituem como 36% das vítimas de 
homicídio”... “É, portanto, imoral 
querer induzir a sociedade a olhar para 
o adolescente como se fosse o principal 
responsável pela onda de violência no 
país”.

Todos sabem da situação do sistema 
prisional brasileiro. Prisões superlo-
tadas, condições carcerárias desumanas, 
insegurança total de vida e da integri-
dade dos prisioneiros. Conforme os 
agentes da Comissão Nacional da 
Pastoral Carcerária, os presídios e 
cadeias servem como instrumentos de 
punição e vingança da sociedade e não, 
como deveriam ser, centros de 
reeducação das pessoas e reintegração 
social. Por isso, acabam se tornando 
mais escolas do crime do que meios de 
reabilitação. Uma pesquisa feita em São 
Paulo revela que 60% das pessoas que 
estiveram em presídios brasileiros 
acabam voltando. Desses, quase todos 
são pobres e de periferia e a maioria 
negros. 

Muitos têm escrito sobre as falhas 
jurídicas e sociológicas que um tipo de 
in ic iat iva  como a  redução  da 
maioridade penal acarreta. Como 
ministro da Igreja, prefiro apontar a 
aberração que é o fato de que muitos 
parlamentares que levantam esse tipo 
de propostas se dizem cristãos. É um 
insulto ao Evangelho o fato de que, no 
Congresso atual, os que se dizem da 
“bancada da Bíblia” se unam aos da 
bancada da Bala (defensores da 
violência como solução dos problemas 
sociais) e do Boi (antipáticos à reforma 

agrária e indiferentes aos pequenos 
lavradores e índios). Todos esses, em 
geral, a serviço dos seus interesses 
ideológicos ou partidários, não ligam 
minimamente a fé com a ética. Ainda 
não entenderam que na Bíblia, o nome 
de Deus é “O Senhor, nossa justiça” 
(Jr 23, 6). Essa justiça divina não é 
como a dos homens – simplesmente 
punitiva e até vingativa. Ela é como 
defende a Pastoral Carcerária, uma 
justiça restaurativa. Torna o presidiário 
responsável por sanar de todos os 
modos possíveis os prejuízos causados 
por seu crime, mas de modo que o 
objetivo seja a redenção da pessoa e a 
libertação tanto dos culpados, como 
das vítimas. 

O anúncio do reino de Deus 
propõe ao pecador a conversão e inclui 
o  perdão,  baseado na  just iça 
restaurativa, capaz de refazer laços 
sociais solidários. Evangélicos ou 
católicos, que apresentam de Deus a 
imagem de um carrasco cruel e 
vingativo não merecem o nome de 
cristãos. A mensagem fundamental de 
Jesus é o amor e a não violência. Sua 
proposta é a solidariedade como 
princípio de vida, sobretudo com os 
mais  pequeninos e  frágeis  da 
sociedade. Por isso, como declara a 
citada nota da CNBB: “A Igreja no 
Brasil continua acreditando na 
capacidade de regeneração do 
adolescente, quando favorecido em 
seus  direi tos  básicos  e  pelas 
oportunidades de formação integral 
nos valores que dignificam o ser 
humano”. ♦

Arcebispo Dom Fernando Saburido
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| direitos humanos

Ministério Público: defensor
permanente dos direitos humanos
Guardião da Constituição, o Ministério Público tem a responsabilidade 
institucional de fazer com que as promessas contempladas no ordenamento 
jurídico possam chegar à vida cotidiana de milhões de brasileiros que 
infelizmente se encontram ainda afastados da possibilidade e do exercício 
dos direitos elementares da cidadania

O Brasil é um país rico em leis. 
Possuímos um Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) avançado, 
uma Lei de Execução Penal moder-
na, um bom código de Defesa do 
Consumidor, além de um novíssimo 
Código de Processo Civil. Mas isso é 
suficiente para garantir que os 
direitos humanos sejam consa-
grados?

 Segundo o Coordenador do 
CAOP de Cidadania do MPPE, 
Marco Aurélio de Farias, o grande 
problema do país é fazer com que 
essas leis sejam cumpridas. “O ECA 
foi aprovado em 1990 e ainda hoje 
não se viu a gestão do Estatuto na 
prática”, comenta o promotor. 
“Hoje estão inclusive tentando 
alterá-lo (o ECA), com a redução da 
maioridade penal, mas o problema 
não está no Estatuto, e sim no não 
cumprimento dele”, complementa. 

Os direitos humanos são um 
conceito antigo. Na antiga Babi-
lônia, com o Código Hamurabi, na 
filosofia de Mêncio, na China, na 
república de Platão ou no direito 
Romano, já se tentava estabelecer 
aqueles que seriam os “direitos fun-
damentais do homem” e punições 
para o não cumprimento deles.  
Logicamente que esse conceito se 

alterou bastante de lá pra cá, desde a 
conjugação de pensamentos filosó-
fico-jurídicos até as ideias surgidas 
com o cristianismo e com o direito 
natural.

No Brasil, a luta pelos direitos 
humanos por muito tempo foi 
sinônimo de luta pelos direitos 
políticos e, especialmente na ditadura, 
contra a tortura. 

Foi com a Constituição Federal de 
1988 e com a consolidação do regime 
democrático que a luta pelos direitos 
humanos assumiu o caráter que 
temos hoje e passou a ser a luta pela 
igualdade de direitos e pelo respeito à 
dignidade humana. Foi também a 
partir da Constituição que o Minis-
tério Público, que até então tinha uma 
atuação de natureza formal, passou a 
atuar com um status diferenciado, 
como o grande ouvidor da nação, 
encarregado de garantir os direitos 

adquiridos por meio da nova carta.

Segundo Farias, a essência do 
Ministério Público é a própria defesa 
dos direitos humanos, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis.  
“O Ministério Público tem o dever 
de, junto com a sociedade, pesquisar 
e revelar quais são os grupos que não 
exercem seus direitos em função de 
condição, orientação, crença e 
ideologia”, explica ele. 

Nesse sentido, muitos foram os 
avanços conquistados, especialmente 
no que diz respeito a inserção das 
minorias nos direitos mais essenciais. 
Contudo, ainda há um longo cami-
nho a ser percorrido. “O principal 
desafio ainda é a questão da origem, 
que lamentavelmente ainda deter-
mina privilégios de uns em detrimen-
to de outros. Esta foi, é, e continuará 
a ser por muito tempo uma preocu-
pação do Ministério Público para 
promoção dos direitos humanos”, 
comenta Marco Aurélio. 

Para o 8º promotor de defesa da 
cidadania do Recife, Maxwell Vignoli, 
outro desafio a ser superado é a 
questão da homofobia, isto é, 
comportamentos de ódio contra pes-

"É obrigação e missão
do Ministério Público
servir a população, 

no sentido de construir 
uma sociedade mais

justa e solidária"

Dfato  JULHO 2015    180 Dfato  JULHO 2015    190



| direitos humanos

Ministério Público: defensor
permanente dos direitos humanos
Guardião da Constituição, o Ministério Público tem a responsabilidade 
institucional de fazer com que as promessas contempladas no ordenamento 
jurídico possam chegar à vida cotidiana de milhões de brasileiros que 
infelizmente se encontram ainda afastados da possibilidade e do exercício 
dos direitos elementares da cidadania

O Brasil é um país rico em leis. 
Possuímos um Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) avançado, 
uma Lei de Execução Penal moder-
na, um bom código de Defesa do 
Consumidor, além de um novíssimo 
Código de Processo Civil. Mas isso é 
suficiente para garantir que os 
direitos humanos sejam consa-
grados?

 Segundo o Coordenador do 
CAOP de Cidadania do MPPE, 
Marco Aurélio de Farias, o grande 
problema do país é fazer com que 
essas leis sejam cumpridas. “O ECA 
foi aprovado em 1990 e ainda hoje 
não se viu a gestão do Estatuto na 
prática”, comenta o promotor. 
“Hoje estão inclusive tentando 
alterá-lo (o ECA), com a redução da 
maioridade penal, mas o problema 
não está no Estatuto, e sim no não 
cumprimento dele”, complementa. 

Os direitos humanos são um 
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"É obrigação e missão
do Ministério Público
servir a população, 

no sentido de construir 
uma sociedade mais

justa e solidária"
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Uma trajetória de luta e resistência 
Defensora ferrenha dos Direitos Humanos, a promotora de justiça Rosemary Souto 
Maior enfrentou grandes desafios por não abrir mão das suas convicções

Ser defensor dos Direitos Humanos 
não é tarefa simples. É difícil fazer 
diferente em uma sociedade na qual 
preconceitos e distorções sociais 
parecem já estar consolidados, mas foi 
exatamente isso que a promotora de 
justiça Rosemary Souto Maior se 
propôs a fazer ao longo da sua carreira. 
Desde 1990, em sua primeira comarca 
de atuação, na cidade de Correntes, a 
promotora já nutria inquietações dentro 
do próprio Ministério Público, diante 
do grande número de crimes de 
homicídios sem a devida atenção dos 
órgãos competentes. 

Foi, contudo, em Itambé, na divisa 
entre Pernambuco e Paraíba, que 
Rosemary se deparou com seus maiores 
desafios. A região, que ficou conhecida 
posteriormente como “fronteira do 
medo”, possuía, de 1994 a 2000, mais 
200 homicídios com características de 
execução sumária sem elucidação, dos 
quais muitos não tinham sequer 
inquérito policial. Além disso, na 
maioria dos casos havia indícios de 
participação ativa de comerciantes 
locais e policiais, civis e militares.

Naturalmente, a investigação inco-
modou muita gente. Ao lado do defen-

sor dos direitos humanos Manoel 
Mattos, que seria brutalmente assassi-
nado em 2009, a promotora documen-
tou a ação dos grupos de extermínio e 
enviou inúmeros ofícios e dossiês a 
órgãos estatais, meios de imprensa e 
organizações da sociedade civil 
organizada. “O objetivo era desar-
ticular os grupos de extermínio que 
atuavam na região”, conta a promo-
tora, que apesar das constantes amea-
ças se recusou a aderir ao sistema im-
posto de omissão e inércia. “O mais 
difícil foi enfrentar a incompreensão e 
a ausência de apoio dentro da própria 
instituição”, desabafa. 

Devido ao grande número de 
ameaças recebidas, em 2002 foi 
acionada a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), que 
determinou que o Estado brasileiro 
garantisse a proteção da vida de 
Rosemary e Mattos, além de uma 
testemunha da investigação. A medida 
de proteção seguiu até 2008 e em 
janeiro de 2009 Mattos foi assassinado. 
O caso, que ficou internacionalmente 
conhecido, resultou no primeiro caso 
de federalização de crime contra a vida 
no Brasil.

Após a morte de Mattos, Rosemary 
entrou para o Programa de Proteção 
aos/às Defensores/as de Direitos 
Humanos, onde permanece até hoje. 
Entretanto, isso não a impediu de 
continuar seu trabalho. “Minha maior 
motivação é enfrentar com os meios e 
instrumentos existentes, através de 
uma intervenção institucional e 
eficiente, as graves violações de 
direitos humanos no Brasil”, revela.

Atuando hoje como promotora de 
justiça criminal da capital, Rosemary 
foi a idealizadora do projeto de 
humanização e estruturação da cadeia 
pública de Itambé”. A iniciativa, que 
resultou em um livro, reformou a 
unidade prisional do município, com o 
objetivo de oferecer melhores 
condições para os custodiados, 
visando a capacidade de resso-
cialização dos mesmos. ♦Rosemary Souto Maior é promotora criminal da capital

soas LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais 
e pessoas trans). Entretanto, ele faz 
uma ressalva sobre a utilização do 
termo. “Quando se fala em homofo-
bia se fala sobre ódio, e nós preci-
samos implementar o amor. Prefiro 
falar em garantia de direitos”, 
pondera o promotor, que integra a 
Comissão de Direitos Homoafetivos 
do MPPE. Segundo ele, é obrigação e 
missão do Ministério Público servir a 
população, no sentido de construir 
uma sociedade mais justa e solidária, 
em garantia dos artigos 1º e 3º da 
Constituição Federal.

A homofobia pode se apresentar 
como violência física e/ou psicoló-
gica, tratamento de forma diferen-
ciada e negligente ou negação de 
direitos, sendo considerada crime 
contra a honra, além de ser qualifica-
dora do crime de homicídio (aumenta 
a pena). Não obstante, a falta de 
informação sobre o tema ainda 
levanta muitas dúvidas. Pensando 
nisso, o MPPE, por meio da sua 
Comissão de Direitos Homoafetivos, 
elaborou uma cartilha especial com 
questões práticas (perguntas e respos-
tas) sobre orientação sexual, identida-
de de gênero e homofobia. A cartilha, 
que já está em circulação, foi distribu-
ída no Congresso da AMPPE, 
juntamente com a cartilha sobre 
acessibilidade. 

“Nossas cidades e instituições 
públicas não são acessíveis”, lembra 
Marco Aurélio, que destaca a questão 
como outra grande deficiência do 
país, no que diz respeito ao cumpri-
mento dos direitos humanos. “A 
acessibilidade em todos os níveis 
deveria ser sempre assegurada, em 
qualquer condição e situação, mas 
isso ainda não acontece”. A cartilha 
produzida pelo Ministério Público de 
Pernambuco reúne os direitos de 
pessoas com deficiência e com 
mobilidade reduzida, para que elas 
possam conhecer seus direitos e, 
sobretudo, exigir o cumprimento da 
lei. 

Uma instituição feita por homens
O Ministério Público é um órgão 

independente e não pertence a 
nenhum dos  t rês  Poderes  – 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Como instituição permanente, 
essencial à prestação jurisdicional do 
Estado, é talvez a única instituição 
com a força necessária para se 
contrapor aos interesses econô-
micos, especialmente no contexto 
atual, no combate à corrupção e 
impunidade, em que o Ministério 
Público passou a incorporar lutas 
que incomodam as próprias classes 
dominantes.

Neste sentido, como em qualquer 
instituição gerida por homens, o 
desafio é não deixar que os interesses 
institucionais interfiram ou sobre-
pujem os interesses coletivos e 
sociais. “Por vezes as instituições 
confundem sua função profícua 
com questões de natureza contin-

gencial”, comenta Marco Aurélio, 
que explica: “para fugir desse 
equívoco é preciso manter um 
diálogo sempre aberto com a 
sociedade, aferindo constantemente 
nossa própria atuação”.

Foi esta a abordagem do XI 
Congresso Estadual do Ministério 
Público, realizado pela AMPPE do 
dia 27 a 28 de maio, em Garanhuns. 
Com o tema “Ministério Público do 
amanhã: ainda defensor dos direitos 
humanos?”, o objetivo do evento foi 
provocar uma reflexão sobre a 
atuação dos membros do Ministério 
Público como agentes de trans-
formação social, resgatando valores 
da Instituição e ressaltando a sua 
importância na defesa dos direitos 
humanos e dos interesses da socie-
dade. 

Confira a matéria completa sobre o 
evento na pág. 35.
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uniões geram casamentos, juridi-
camente legitimados. A adoção é 
permitida e reconhecida em inúmeras 
sentenças judiciais.

Assim, o discurso objeta a perspec-
tiva instrutiva da resolução. A defesa 
da vida, nos aspectos sociais, traduz a 
disposição de não ignorar situações 
concretas. Integrantes de uniões 
estáveis e casais formados por 
pessoas do mesmo sexo estão 
imantados no meio social. Como 
poderiam não gerar vida? Tais 
pessoas não devem nada à sociedade 
e pagam seus impostos para que seus 
direitos conferidos constitucio-
nalmente não sejam desrespeitados.

Fruem plenamente do direito à 
dignidade humana e esta não pode ser 
reduzida à capacidade reprodutora.

O direito de expressão confere a 
todo cidadão um discurso. Entre-
tanto, trata-se de um legislador. 
Portanto, impositivamente laico. Ao 
que parece, tal oratória se engasta 
mais a um púlpito, arena apropriada a 

arremesso de anátemas, aos quais 
pessoas livres não dão a mínima.

Janeide Oliveira de Lima
   Procuradora de Justiça

Convicto de que
a sexualidade 
transcende à 
procriação o direito
não exclui de 
nenhuma orientação
sexual garantias 
civis, inclusive 
o direito à adoção

| artigo

A Câmara de Vereadores do Recife, 
noticiou o Jornal do Commercio, 
criou uma Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida. A proposta é de uma 
vereadora. O objetivo da Frente é 
propor, discutir, incentivar, imple-
mentar, acompanhar e fiscalizar 
políticas públicas em defesa da vida, 
nas suas diversas formas, abrangendo 
os aspectos sociais, educacionais, 
entre outros.

A autora, segundo o mesmo jornal, 
é vice-presidente da Comissão dos 
Direitos Humanos da Câmara do 
Recife. Para defender a proposta, 
aprovada pelo Projeto de Resolução 
26/2013, discursou a idealizadora da 
sugestão: Um homem com outro 
homem, assim como uma mulher 
com outra mulher não podem gerar 
vida.

O objetivo da proposta é reforçar a 
Constituição Federal. A Lei Maior 
assegura a todo cidadão o direito à vi-
da. A partir dessa garantia, reconhece-
se a dignidade humana como direito 

Vai além da procriação
Janeide de Oliveira Lima

universal. Logo, todos gozam do 
direito à vida e toda vida gera vida. 
Portanto, há de se refletir acerca do 
discurso de quem concebeu uma 
Frente Pela Vida. Supõe-se que a 
assertiva da vereadora compreende a 
vida na sua acepção biológica. Ou seja, 
a vida tem sua gênese no encontro 
entre a célula sexual masculina 
(espermatozoide) e a feminina (óvulo). 
Sim. Quanto a isso, a ciência é 
esclarecedora. Por que, então, a 
afirmativa óbvia acerca da reprodução 
da vida no seu aspecto biológico? A 
proposta é constitucional quando 
defende a vida, inclusive nos aspectos 
sociais e educacionais. E o discurso é 
proposital sob o ângulo excludente? O 
que desejaria a oradora pontuar 
quando diz que o homem com outro 
homem e a mulher com outra mulher 
não podem gerar vida?

Em contraposição à fala da verea-
dora, em 2011, o Supremo Tribunal 
Federal, detentor da última palavra 
interpretativa da letra constitucional, 

decidiu incluir no art. 226, § 3º, da 
Constituição Federal, casais do 
mesmo sexo. Com isso, fixou a base 
jurídica para uma futura legislação 
sobre direitos matrimoniais gerados 
por uniões homoafetivas.

O Conselho Nacional de Justiça, 
mediante Resolução nº 175/2013, 
decidiu: É vedada às autoridades 
competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou 
conversão de união estável entre 
pessoas do mesmo sexo.

O discurso da vereadora colide 
com o fim da resolução que cria a 
Frente Pela Vida. Isso porque um dos 
objetivos a que se propõe é educar e 
atentar para o lado social. Vida, 
segundo o ordenamento jurídico, é 
produzida, sob um ponto de vista 
mais largo, também, mediante união 
entre pessoas de gametas indistintos. 
Portanto, educar importa conhecer o 
direito positivo que rege a todos, 
indist intamente.  Independen-
temente de credos, no Brasil, tais 
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Alguns doutrinadores anglo-
saxônicos, como Steve Foster, 
utilizam as expressões “direitos 
humanos” e “liberdades civis” como 
sinônimos, através de um conceito 
de direitos humanos que, em um 
primeiro momento, apenas conside-
ra como tais as liberdades individuais 
frente à organização estatal. Outros 
direitos básicos, como o direito à 
alimentação, o direito à saúde e o 
direito à educação poderiam ser 
equiparados aos direitos humanos 
clássicos através da sua incorporação 
no sistema constitucional e legal dos 
países (2011, p. 04-05).

Ainda há autores, como Paulo 
Otero, que preferem utilizar a 
expressão “direitos humanos”, 
predominante no direito anglo-
saxônico, com relação ao termo 
“direitos fundamentais”, decorrente 
do constitucionalismo alemão, por 
considerar esta uma expressão por 
demais ampla e de conteúdo pouco 
definido; já os “direitos humanos”, 
desde logo, revelariam a pessoa 

humana como principal prioridade, 
sendo ela protagonista do Estado, do 
Direito e da História (2007, p. 526-
527).

No mesmo sentido, caminha María 
Eugenia Rodríguez Palop, quando 
afir ma que o ter mo “dire i tos 
humanos” é mais amplo, mais 
expressivo e possui uma carga de 
moralidade, pois também simboliza 
aqueles direitos naturais do homem 
que, em alguns casos, embora 
reconhecidos internacionalmente, 
ainda não foram incorporados ao 
ordenamento jurídico interno de 
determinado país (2011, p. 21-23).

Paulo Bonavides, de outra banda, 
parece optar pela terminologia dos 
direitos fundamentais, seguindo a 
linha dos publicistas alemães, ao falar 
em universalidade dos direitos funda-
mentais, devendo tais direitos ser 
encarados como ideal da pessoa 
humana (1999, p. 514-516).

Em nosso sentir, as expressões 
direitos fundamentais do homem e 

Salomão Ismail Filho
é o atual presidente 

da AMPPE
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Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais: qual a diferença?

Salomão Ismail Filho

Vem do  s écu lo  XVII I ,  em 
decor rênc ia  da  Revolução de 
Independência das colônias inglesas 
na América do Norte (1776-1777) e 
da Revolução Francesa (1789), a ideia 
de direitos da pessoa humana frente 
ao Estado. Por isso, tais direitos 
seriam fundamentais, pois, de tão 
importantes para o homem, nem 
mesmo o Estado poderia ir de 
encontro a eles.

Carl Schmitt (1996, p. 164-165), a 
propósito, aponta a Declaração de 
Direitos do Estado americano da 
Virgínia, assinada em 12 de junho de 
1776, como a primeira declaração de 
direitos fundamentais. O referido 
autor não concorda que a Magna 
Carta inglesa de 1215 seja a primeira 
declaração, pois fora destinada não ao 
Povo, mas para os barões e burgueses 
do Reino da Inglaterra. 

Também é importante acrescentar 
que as Revoluções da América do 
Norte e da França não foram 
revoluções do povo pobre e oprimido 
contra uma minoria abastada, mas, 
em essência, foram lideradas por uma 
classe social (a burguesia, composta 
basicamente pelos comerciantes e 
intelectuais da época) contra os 
privilégios e abusos da nobreza e/ou 
do clero (COMPARATO, 2010, p. 62-
65).

De todo modo, a partir de uma 
ótica de liberdade frente a tais 
seguimentos, os quais dominavam o 
Estado (por isso, o termo liberal), 
desenvolveu-se a crença na existência 
de uma relação de direitos onde todos 
os cidadãos, independentemente de 

sua origem biológica ou posição 
social, teriam resguardada a sua 
liberdade de expressão, o seu direito 
de propriedade, o seu direito de ir e 
vir, dentre outros, a partir de uma 
declaração de direitos solenemente 
reconhecida pelo próprio Estado.

A expressão “direitos humanos” é 
mais recente e ganhou força e 
projeção internacional a partir do 
final do 2º Grande Conflito Mundial, 
face à necessidade de recolocar a 
pessoa humana como centro e razão 
de ser do poder político, ante as 
atrocidades cometidas durante o

conflito armado, máxime as 11 
milhões de pessoas mortas nos 
campos de concentração da Alema-
nha nazista, as quais eram reduzidas a 
números e perdiam, além do seu 
patrimônio, toda a sua dignidade en-
quanto seres humanos (PIOVESAN, 
2011, p. 36).

Ingo Sarlet (2008, p. 33-44) 
d i f e r enc i a  d i r e i t o s  humanos 
(relacionados ao reconhecimento in-
ternacional daquilo que se entende 
como direitos naturais do homem) e 
direitos fundamentais (direitos do 
homem pos i t ivados  em cada 
ordenamento jurídico através de uma 
Constituição).

Para Giuseppe Acocella (2010, p. 
90-91) ,  os dire i tos humanos 
ingressariam no “mundo” da 
experiência jurídica propriamente 
dita através dos direitos funda-
mentais. No mesmo sentido, Isabel 
Cabrita afirma que os direitos 
humanos são aqueles inerentes ao 
ser humano, isto é, um direito 
natural, deduzido das aspirações 
básicas do próprio ser humano. Os 
direitos fundamentais, por sua vez, 
ser iam os  d i re i tos  humanos 
garantidos pela ordem jurídica 
positiva, máxime pela Constituição.

Esta parece ser a posição de Ivo 
Dantas (2007, p. 72-74), ao defender 
que a expressão direitos humanos 
deve ser utilizada quando se referir a 
direitos que dizem respeito ao 
homem, independentemente de 
qualquer sistema jurídico-constitu-
cional. Os direitos fundamentais, 
por sua vez, seriam os direitos 
humanos inseridos em um sistema 
constitucional, através da Lei 
Fundamental do Estado. Por isso, 
são consagrados como direitos 
públicos subjetivos.

Outros autores, como é o caso de 
Dimitri Dimoulis e Leonardo 
Martins (2009, p. 46), utilizam a 
expressão direitos fundamentais, 
porque ela trata dos direitos 
reconhecidos pela ordem constitu-
cional, gozando de uma proteção 
contra a atuação do legislador 
ordinário, que pode até acrescentar 
novos direitos, porém não poderá 
abolir o rol de direitos reconhecidos 
constitucionalmente.

“A Constituição brasileira
 parece tratar 

como sinônimos os 
direitos fundamentais

 ou humanos”
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Juventude 
interrompida

| denúnciadireitos humanos podem ser tratadas 
como sinônimas, pois, não obstante 
a discussão histórica sobre a 
evolução de cada conceito, ambas 
têm a mesma finalidade: afirmar a 
dignidade humana perante o Estado, 
a sociedade e a cada pessoa humana 
individualmente considerada.

Não se pode limitar o conceito de 
direitos fundamentais ao rol de 
d ire i tos  pos i t ivados em uma 
Constituição; até porque, no que se 
refere à constitucionalização de 
direitos fundamentais ou humanos, 
nos Estados Democráticos de 
Direito, haverá sempre uma cláusula 
de abertura, permitindo o reconhe-
cimento de novos direitos, decor-
rentes dos princípios albergados pela 
Constituição ou por tratados inter-
nacionais.

Interessante destacar, a Consti-
tuição brasileira parece tratar como 
sinônimos os direitos fundamentais 
ou humanos, pois embora utilize a 
terminologia “direitos e garantias 
fundamentais” no seu título II, 
admite também, no seu art. 5º, § 3º, a 
incorporação de tratados inter-
nacionais sobre “direitos humanos”, 
com o mesmo valor de emendas 
constitucionais, desde que sejam eles 
aprovados por 3/5 da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em 
dois turnos (norma incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 30 

de dezembro de 2004). 

A expressão direitos fundamentais 
do homem é feliz porque se refere aos 
direitos básicos da pessoa humana, 
condição sine qua non para uma vida 
digna na sociedade. Tais direitos são, 
justamente,  o fundamento da 
dignidade da pessoa humana.

Já os direitos humanos colocam, 
desde logo, a pessoa humana como 
núcleo principal de um conjunto de

direitos que existem para afirmar a 
sua dignidade, que se manifesta em 
um plano individual e coletivo.

Enfim, embora reconheçamos a 
utilidade e a praticidade de uma 
distinção terminológica, entende-
mos que não devemos limitar a 
noção de direitos fundamentais a 
determinados direitos constitucio-
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nalizados em um ordenamento 
jur íd ico, pois a ter minologia 
“fundamental” é algo que diz 
respeito à notável condição de 
a lguns dire i tos, os quais são 
fundamentais e indispensáveis para 
a afirmação da dignidade humana.

Se o objetivo é tratar dos direitos 
constitucionalizados em determi-
nado ordenamento jurídico, dife-
renciandoos dos direitos reconhe-
cidos na ordem internacional, pode-
se utilizar a expressão direitos 
humanos constitucionalizados ou 
direitos fundamentais constitu-
cionalizados. Destarte, entendemos 
os direitos fundamentais do homem 
como direitos universais e indivi-
síveis, isto é, como um grande bloco 
de direitos que existe em prol do 
bem-estar e da dignidade humana, a 
ser respeitado pelos Estados, como 
proclama a DUDH – Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da 
ONU, de 1948.

Destacamos, a propósito, que a 
própria DUDH trata as expressões 
direitos humanos e direitos funda-
mentais de forma igual, quando, 
em seu preâmbulo, no 5º consi-
derando, reafirma a fé das Nações 
Unidas nos direitos humanos fun-
damentais, no valor e na dignidade 
do ser humano. ♦

“Fundamental é algo
 que diz respeito à 

notável condição de 
alguns direitos, 

os quais são 
fundamentais e 

indispensáveis para 
a afirmação da 

dignidade humana” 
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É dever da família, da 
sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e 
opressão.
(Art. 227 da Constituição Brasileira)
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bem-estar e da dignidade humana, a 
ser respeitado pelos Estados, como 
proclama a DUDH – Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da 
ONU, de 1948.

Destacamos, a propósito, que a 
própria DUDH trata as expressões 
direitos humanos e direitos funda-
mentais de forma igual, quando, 
em seu preâmbulo, no 5º consi-
derando, reafirma a fé das Nações 
Unidas nos direitos humanos fun-
damentais, no valor e na dignidade 
do ser humano. ♦

“Fundamental é algo
 que diz respeito à 

notável condição de 
alguns direitos, 

os quais são 
fundamentais e 

indispensáveis para 
a afirmação da 

dignidade humana” 
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É dever da família, da 
sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e 
opressão.
(Art. 227 da Constituição Brasileira)
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Quando somos crianças, tudo 
parece ser simples e novo. A pureza e 
a ingenuidade da alma dão brilho aos 
olhos e protege-nos da verdade. Não 
nos deixa ver maldade ou perigo. A 
tristeza, a cobiça e a insegurança são 
sentimentos paralelos à realidade 
mágica em que vivemos e, por isso, os 
dias são mais sorridentes e tudo é 
motivo de brincadeira. Pelo menos é 
assim que deveria ser. 

De acordo com o Art. 227 da 
Constituição Brasileira, “é dever da 
família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de 
n e g l i g ê n c i a ,  d i s c r i m i n a ç ã o , 
exploração, violência, crueldade e 
opressão”. Ainda assim, muitas vezes 
falhamos, enquanto sociedade, com 
nossas crianças. 

Situação presente no mundo 
inteiro, a exploração sexual de crianças 
e  ado lescentes  é  uma prá t i ca 
criminosa, que viola inúmeras 
legislações e princípios éticos do ser 
humano. Geralmente materializada 
contra pessoas em situação de 
vulnerabilidade, ou que estejam em 
desvantagem física, emocional ou 
social, essa violência é um fenômeno 
antigo e até mesmo cultural, fruto de 
relações construídas de forma 
desigual. Entretanto, por ser ilegal e 
clandestina, a exploração sexual ainda 
tem pouca visibilidade, sendo difícil 
de ser  identificada e combatida.

“Hoje em dia recebemos muitas 
denúncias anônimas. Isso mostra que 
as pessoas estão se incomodando, mas 
ainda é difícil quantificar. Muitas das 
vítimas já vivem pela rua, já moram na 
rua, ou moram em abrigos... Então 
não tem como ter o controle”, 
comenta a delegada do Departamento 
de Polícia da Criança e do Adolescente 
(DPCA), Kelly Cristina Luna. “Às 
vezes, a gente tem que distinguir o 

abuso sexual da própria exploração 
sexual. Nem sempre que há abuso, há 
exploração. É preciso que haja uma 
recompensa, uma troca, para se 
caracterizar como exploração”, 
explica.

Segundo a Delegada, é preciso 
diferenciar também a exploração 
sexual da prostituição. “A gente diz 
que a criança é explorada sexual-
mente, mesmo pra fim comercial. Não 
se usa o termo prostituição, porque 
mesmo ela estando ali voluntaria-
mente, pela lei, pela maturidade, a 
criança/adolescente não tem o 
discernimento para fazer essa escolha. 
Adulto, eu posso estar al i  me 
oferecendo para a prostituição, em 
troca de pagamento, mas uma criança 
não tem esse poder. Por isso, se 
qualquer pessoa vai ter relações 
sexuais com esses jovens, mediante 
pagamento – às vezes o pagamento 
nem é em dinheiro, é em droga ou em 
uma coisa bem menor, como uma 
roupa – então a gente diz que eles 
estão sendo explorados sexualmente 

com o fim "comercial",  esclarece.

O mal-estar que sentimos ao ouvir 
relatos de casos de exploração é 
natural. Talvez por isso, a sociedade 
tende a não enxergá-los ou negá-los, 
principalmente situações envol-
vendo adolescentes. “Quando se 
trata de adolescentes entre 16, 17 
anos, ainda está muito imbuído nas 
pessoas a ideia de consentimento ou 
de culpabilidade. Até porque as 
classes mais privi legiadas não 
enxergam seus filhos e filhas naquele 
adolescente”, comenta a promotora 
de Infância e Juventude, Jecqueline 
Elihimas.

Ela explica que apesar do senso 
comum geralmente associar esse tipo 
de exploração a meninas, também 
existem muitos meninos que são 
vítimas, além da população LGBT. 
“Uma vez eu estava conversando 
com alguns adolescentes travestis, 
que eram explorados sexualmente, e 
perguntei por que eles estavam 
naquela vida, fazendo aquilo. E um 
deles me disse: ‘ah, na sociedade não 

tem lugar para travesti. Para trabalhar 
em salão de beleza a gente tem que 
ter aptidão. Se não tiver, não tem 
mercado pra gente. Aí só sobra essa 
vida’, relata Kelly, que também 
reforça a vulnerabilidade do público 
LGBT.

Diante desse quadro, em 2012, o 
DPCA realizou uma grande ação 
para mapear os principais locais de 
exploração. “Semanalmente, em 
horário noturno, de madrugada, 
sempre nos finais de semana, a gente 
ia com uma equipe enorme pra rua 
em busca desses menores que eram 
explorados, mas na semana seguinte 
eles já estavam na rua novamente”, 
conta a delegada, que destaca a 
dificuldade de combater uma prática 
que já está naturalizada na sociedade.

“Na maioria das vezes, nós 
dependemos das denúncias para 
identificar os casos, mas tem 
denúncia tão vaga, que é impossível 
até de se indiciar’’, explica. Quando o 
caso não envolve crime, a demanda é 
direcionada para o Ministério 

Público, que vai investigar se é um 
caso somente social ou se há de fato 
envolvimento criminoso, com 
exp loração ou abuso sexua l . 
Dependendo do resultado da 
investigação, o caso é encaminhado 
para a delegacia ou para o Conselho 
Tutelar, por exemplo.

Apesar dos diversos órgãos 
envolvidos no enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes, o fortalecimento dessa 
luta passa necessariamente por um 
envolvimento cada vez maior da 
sociedade em torno do tema. Além 
da Constituição, o próprio Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) 
atribui responsabilidade à sociedade 
e ao Governo na defesa dos direitos 
da criança. A adoção de políticas pú-
blicas contundentes de prevenção e 
combate à impunidade são funda-
mentais, mas não podemos nos 
omitir, como cidadãos, tampouco 
fechar os olhos diante da banalização 
de uma violência tão covarde.♦

 Muitas das vítimas
 já vivem pela rua,
 já moram na rua, 
ou moram em 
abrigos... Então 
não tem como ter 
o controle
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Quando o tema é interrupção 
voluntária da gravidez, duas questões 
monopolizam o debate. A primeira é 
a de saber qual é a definição de ser 
humano, e, por conseguinte, a partir 
de que momento ele começa a existir 
como tal. A segunda é a de saber se a 
vida do zigoto, do embrião ou do feto 
tem valor absoluto, oponível aos 
direitos individuais da gestante, ou se 
seu valor é relativo. 

Ambas suscitam paixões acalora-
das pois as respostas a que dão lugar 
costumam ser fortemente influen-
ciadas por crenças religiosas, valores e 
sentimentos culturais enraizados. A 
depender da posição pessoal de cada 
um, temos, de um lado, os que se 
dizem antiaborto, com ou sem 
ressalvas, e, do outro, os que se dizem 
pró-escolha, e,  pois,  contra a 
cr iminal ização do abor to,  só 
discordando entre si quanto às 
nor mas que devem regular  a 
interrupção da gravidez para não 
expor a vida da gestante a risco. 

Os antiaborto radicais condenam o 
aborto independente da fase da 
gestação e da circunstância que o 
motiva, e isso inclui o uso de métodos 
contraceptivos que impedem o 
desenvolvimento do zigoto e a 
fixação do embrião no útero. Essa é a 
posição oficial da Igreja Católica. 
Apesar de ainda hoje admitir a pena 
de morte, ela considera sagrado e de 
valor absoluto o processo biológico 
que se inicia com a concepção – ou 
s e j a ,  com  a  p r ime i r a  c é l u l a 
embrionária ou zigoto, resultante da 
fusão do núcleo do óvulo com o 
núcleo do espermatozoide (Catecismo 
da Igreja Católica, n°s 2270-75 e 2266-
67; Cód. de Dir. Canônico, cânon 1398, 
<http://www.vatican.va>).

É que, para os antiaborto radicais, 
o zigoto já é um ser humano. A prova 

Uma reflexão sobre o aborto
Maristela Simonin

disso, argumentam, é que ele tem um 
DNA.  Seus  cr í t icos  retr ucam 
lembrando que temos trilhões de 
células formando massas e órgãos em 
nosso corpo, todas contendo DNA e 
vida, e nem por isso ousaríamos dizer 
que o ato de extrair alguma dessas 
células ou massa de células (um fio de 
cabelo ou um dente, por exemplo) 
equivale ao de matar um ser humano. 
Os críticos também exigem deles que 
expliquem, sem recorrer à fé, o que 
ocorre nos casos em que o zigoto se 
divide em dois (ou mais) e naqueles 
(extremamente raros) em que dois 
zigotos se fundem e passam a formar 
um só. O ser humano se dividiria no 
primeiro caso e se fundiria no 
segundo?...

Os antiaborto menos radicais 
acreditam que o ser humano só passa a 
existir a partir do momento em que o 
embrião se fixa no útero e não da 
concepção. Por conseguinte, dizem, só 
desse momento em diante é que se 
pode falar de práticas abortivas, com 
ou sem restrições. Para eles, claro, deve 
haver restrições.

Os adversários dos antiaborto são 
os pró-escolha. Eles começam por 
cr i t i ca r  o  fa to  de  aque les  se 
autodefinirem como pró-vida: – Que 
vida na verdade eles defendem, 
indagam, quando se sabe que, depois 
do parto, mãe e filho é que terão de 
enfrentar pela vida afora as conse-
quências de uma gravidez não 
desejada?

Para os pró-escolha, só há um jeito 
de encarar com objetividade a questão 
do aborto: é ter como premissa maior 
de qualquer raciocínio o princípio da 
liberdade fundamental, matriz dos 
direitos humanos individuais mais 
básicos.  De acordo com esse 
princípio, toda pessoa deve poder 
dispor livremente de seu corpo; logo, 
inferem, toda mulher deve poder 
escolher se quer ou não levar adiante 
uma  g r av idez  não  dese j ada , 
independente do que motive sua 
decisão. 

Eles argumentam que é preciso 
distinguir entre potencialidade e 
atualidade. E afirmam que, do ponto 
de vista da ciência, o zigoto – assim 
como o embrião ou o feto – é um ser 
humano em potencial e não um ser 
humano atual. Noutras palavras, é 
uma semente em desenvolvimento. 
Se esta se transformará ou não num 
ser humano, isso depende do que 
acontecer à gestação. Ninguém diria 
que uma semente de árvore já é uma 
árvore só porque foi plantada em solo 
fértil.

Emocionalmente, ressalvam, é 
compreensível que aqueles que 
aguardam com carinho o possível 
nascimento de uma criança já 
chamem de bebê a esse ser humano 
em potencial; mas, objetivamente 
falando, é o mesmo que chamar 
qualquer adulto de pessoa ainda não 
morta e comportar-se em relação a ela 
como se já estivesse morta.

Lembrando uma histórica decisão 
da Suprema Corte dos Estados 
Unidos no processo Roe vs. Wade, 
em 1973, os pró-escolha observam 
que direitos pertencem aos indivíduos 
e não a partes do indivíduo. Logo, 
como nascituro não é indivíduo, mas, 
sim, parte do corpo da gestante, os 
direitos atuais que desfruta são os 

“O aborto é
 antes de tudo 
um problema

de saúde pública”

direitos da gestante. Ninguém pode 
tutelá-lo e exigir, em seu nome, direitos 
individuais contra a gestante.

Feita essa rápida análise das diversas 
posições existentes acerca do aborto, 
surge a incontornável pergunta: e o 
estado laico – qual deve ser sua postura 
nessa matéria? 

Um estado laico e democrático deve, 
por óbvio, abster-se de legislar e decidir 
sob a influência de crenças e dogmas 
religiosos. Mutatis mutandis, é o que 
ocorre, por exemplo, quando, indiferente 
às doutrinas religiosas ou filosóficas que 
pregam a continuação da vida após a 
morte, ele legisla e decide com base na 
premissa de que a existência do ser 
humano termina com o óbito.

No caso específico do Brasil, o aborto 
é antes de tudo um problema de saúde 
pública. E não adianta brigar com os 
fatos. «Porque – adverte a Dra. Mariana 
Varella – as mulheres já abortam, 
independentemente do que pensemos. 
Segundo o IAG, Inst i tuto Alan 
Guttmacher, entidade americana que 
estuda a questão do aborto no mundo, 
cerca de 1 milhão de mulheres abortam 
no Brasil todos os anos. As católicas e as 
evangélicas abortam; as loiras, as 
morenas, as afrodescendentes, as pobres, 
as ricas, as adolescentes, as casadas, as 
que saem com vários parceiros, as que 
tiveram apenas uma relação sexual na 
vida e as que são mães, também. E vão 
continuar abortando, pois a decisão de 
interromper uma gravidez é pessoal e 
envolve várias questões que não 
podemos controlar. 

A Pesquisa Nacional do Aborto, 
realizada em 2010 pela Universidade de 
Brasília (UnB), revela que uma em cada 
sete brasileiras entre 18 e 39 anos já 
realizou ao menos um aborto na vida; e, 
outra, realizada em 2013 pelo Instituto 
Anis e a Universidade de Brasília, mostra 
que 65% das mulheres que afirmaram já 
ter abortado voluntariamente se 
consideram católicas. No mesmo ano, a 
pesquisa Ibope & Católicas pelo Direito 
de Decidir (JOB 0851/2013) trouxe a 
informação de que 63% da população 
brasileira não concorda que uma mulher 
que fez um aborto deva ser presa.

Nenhuma mulher em sã consciência 
aborta por prazer. E o que mostra a 
experiência dos países que não o 

criminalizam, mas que, em vez disso, 
investem na informação sobre o uso 
de métodos contraceptivos seguros, 
é que o número de abortos e de 
mortes em decorrência de abortos se 
reduziu fortemente. Cito um vizinho 
nosso: o Uruguai. Lá, onde a mulher 
pode interromper a gravidez por 
qualquer motivo até a 12ª semana de 
gestação, até a 14ª semana em caso de 
estupro, e a qualquer momento em 
caso de malformação fetal ou de 
risco de vida para a gestante, o 
número de mortes causadas por 
aborto caiu a zero.

É bem verdade que o aborto é 
excepcionalmente permitido no 
Brasil (pelo menos até agora) em três 
circunstâncias: estupro, risco de vida 
para a gestante e gestação de fetos 
anencéfalos. Porém, considerando o 
fato de que nosso ordenamento 
jurídico o criminaliza, autorizando-o 
apenas nessas três circunstâncias, fica 
patente a influência que exercem 
sobre o Estado brasi leiro as 
concepções segundo as quais a regra 
é conferir ao embrião e ao feto 
direitos individuais e atuais oponíveis 
aos da gestante.

Na perspectiva da saúde pública, é 
preocupante que nossos eleitos, em 
vez de aperfeiçoarem o modelo de 
aborto legal que já temos, mirando 
na experiência bem sucedida de 
outros países (Uruguai, Portugal, 
Espanha,  França,  Alemanha, 
Inglaterra, Bélgica, Itália, Canadá 
etc.), se deixem pressionar por 

lobbies religiosos cada vez mais 
rad ica i s,  dentro  e  fora  do 
Congresso Nacional,  alguns 
realmente obscurantistas.

Dos vários projetos de lei 
apresentados desde 2007, apenas 
um amplia as condições nas quais o 
abor to  pode  se r  rea l i zado 
legalmente, e não se sabe o que 
pode advir da reforma do Código 
Penal nem do chamado « Estatuto 
do Nascituro » (PL 478/2007), 
atualmente em tramitação.

Basta dizer que o tal « estatuto » 
impõe o fim da fertilização in vitro e 
das pesquisas com células-tronco 
embrionárias, torna o aborto um 
crime hediondo, cria a figura do 
aborto culposo, ofende a liberdade 
de expressão, dado que penaliza 
quem defende o direito ao aborto, 
e legitima a violência contra a 
mulher, dado que a insere numa 
relação de direito de família na qual 
o estuprador, se identificado, é 
obrigado a pagar pensão à criança.

Se as coisas seguirem nesse 
rumo, e nós, cidadãos, continu-
armos deixando que o marketing 
político retire de pauta a discussão 
democrática do aborto, numerosas 
brasileiras sem dinheiro para pagar 
uma intervenção médica precoce e 
segura, porém clandestina e cara, 
continuarão pagando com seque-
las físicas, mentais e emocionais – 
muitas vezes com a própria vida! – 
as consequências da criminalização 
do aborto. É justo?… ♦

 Maristela Simonin é
procuradora de Justiça 

aposentada
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Quando o tema é interrupção 
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a de saber qual é a definição de ser 
humano, e, por conseguinte, a partir 
de que momento ele começa a existir 
como tal. A segunda é a de saber se a 
vida do zigoto, do embrião ou do feto 
tem valor absoluto, oponível aos 
direitos individuais da gestante, ou se 
seu valor é relativo. 

Ambas suscitam paixões acalora-
das pois as respostas a que dão lugar 
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pró-escolha, e,  pois,  contra a 
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discordando entre si quanto às 
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<http://www.vatican.va>).
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disso, argumentam, é que ele tem um 
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vida na verdade eles defendem, 
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do parto, mãe e filho é que terão de 
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chamem de bebê a esse ser humano 
em potencial; mas, objetivamente 
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da Suprema Corte dos Estados 
Unidos no processo Roe vs. Wade, 
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como nascituro não é indivíduo, mas, 
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direitos atuais que desfruta são os 
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direitos da gestante. Ninguém pode 
tutelá-lo e exigir, em seu nome, direitos 
individuais contra a gestante.
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por óbvio, abster-se de legislar e decidir 
sob a influência de crenças e dogmas 
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Desde o início da nova gestão, 
referente ao biênio 2014/2016, a 
AMPPE vem implementando uma 
política de descentralização de 
atividades, de modo a contemplar 
outras localidades do Estado e 
expandir o alcance de suas ações. O 
atual presidente da Associação, o 
promotor de Justiça Salomão Ismail 
Filho, também enxerga nessa 
iniciativa um modo de aproximar os 
associados da entidade. 

Pensando nisso, entre novembro e 
dezembro de 2014, dois dos três 
debates promovidos pela AMPPE 
com os candidatos ao cargo de 

| AMPPE

Ações de olho no interior
Em quase um ano de gestão a diretoria da AMPPE investiu na interiorização 
de ações da associação, visando prestigiar os associados do interior e 
estimular o convívio associativo

Almoço de 
confraternização
realizado em
Limoeiro. 
Abaixo, debate
sobre novo
CPC realizado
na Circunscrição

Procurador-Geral de Justiça foram 
realizados no interior do Estado – nos 
municípios de Pesqueira e Petrolina. Os 
candidatos puderam então apresentar 
suas propostas aos associados do Interior, 
visando contribuir da melhor forma 
possível para uma discussão democrática 
sobre os novos rumos da Instituição.

Outra atividade que foi levada ao 
Interior foi o projeto Discuta seus 
Direitos, lançado em janeiro pela 
Associação com a proposta de incentivar 
a discussão sobre assuntos de interesse 
institucional e social, e que tem um perfil 
itinerante, prevendo realizar cada edição 
numa Circunscrição diferente. As duas 
edições seguintes à de abertura, que foi 
realizada na própria sede da AMPPE, 
aconteceram em Caruaru e Limoeiro e 
discutiram, respectivamente, o final de 
diferença entre entrâncias, baseando-se 
na experiência do MPRJ, e a relação entre 
o MP e o novo Código do Processo Civil. 
A próxima edição já tem data marcada: 
será no dia 24 de setembro, em Petrolina. 

Em todas essas ações, a AMPPE 
ofereceu um almoço de confraternização 
com os associados. Também o médico e a 
nutricionista da AMPPE, Aderbal Vieira 

e Débora Pereira, realizaram 
atendimento aos associados e 
familiares das localidades em que 
aconteceram o Discuta seus 
Direitos.

Além disso, pensando em levar 
novos benefícios aos associados 
locados no interior, a AMPPE 
firmou convênio com a Academia 
Gymbox e a Ótica Focus, ambas 
em Caruaru. Já o contrato com a 
Finger Móveis Planejados foi 
expandido para as unidades da loja 
no Agreste, contemplando tam-
bém Caruaru e Santa Cruz do Capi-
baribe.

Discuta seus Direitos
realizado em Caruaru

sobre "fim da diferença 
de entrâncias".

Abaixo, atendimento
médico aos associados 

do interior
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Debate com
candidatos ao
cargo de PGJ
realizado em 

 Pesqueira, 
no Agreste

O Ministério Público do amanhã 
começa hoje
Nesse ano, o Congresso Estadual do Ministério Público chegou a sua 11ª 
edição, deixando grande contribuição para a integração da classe e 
fortalecimento da Instituição na luta pelos direitos humanos

| congresso

Cerimônia de abertura foi bastante prestigiada pelo público e contou com a presença de diversas autoridades
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Mais voz ao associado

Em janeiro, foi lançado o novo site 
da AMPPE, totalmente reestrutu-
rado e com novo projeto gráfico! 
Entre as novas possibilidades de 
interação, o site passou a possibilitar 
a criação de enquetes. Essa nova 
f e r r a m e n t a  a u x i l i a  a g o r a  a 
Associação em consultar seus 
associados, que com um único clique 
podem votar, dando assim sua 
opinião, e acompanhar o andamento 
das votações sobre temas de 
interesse da entidade e da classe.

 Desde então, diversos foram os 
temas lançados como enquetes. A 
locação de camarote no Galo da 

Madrugada no Carnaval 2015, o 
melhor dia para a realização de 
assembleias na Associação, a possi-
bilidade de permuta entre membros 
do Ministério Púbico Estaduais 
distintos, a representante do MPPE 
para concorrer ao Prêmio CLAUDIA 
na categoria de Políticas Públicas (as 
duas candidatas mais votadas, que 
empataram no número de votos, 
foram indicadas em consulta livre 
pelos associados da AMPPE), a 
conversão de férias em pecúnia... e 
assim por diante! Fique atento às 
próximas pesquisas e não deixe de 
participar! Sua opinião é muito 
importante para a Associação. ♦

AMPPE agora realiza consultas aos associados através 
de enquetes no novo site



Debate com
candidatos ao
cargo de PGJ
realizado em 

 Pesqueira, 
no Agreste

O Ministério Público do amanhã 
começa hoje
Nesse ano, o Congresso Estadual do Ministério Público chegou a sua 11ª 
edição, deixando grande contribuição para a integração da classe e 
fortalecimento da Instituição na luta pelos direitos humanos

| congresso

Cerimônia de abertura foi bastante prestigiada pelo público e contou com a presença de diversas autoridades

Dfato  JULHO 2015    340 Dfato  JULHO 2015    350

Mais voz ao associado

Em janeiro, foi lançado o novo site 
da AMPPE, totalmente reestrutu-
rado e com novo projeto gráfico! 
Entre as novas possibilidades de 
interação, o site passou a possibilitar 
a criação de enquetes. Essa nova 
f e r r a m e n t a  a u x i l i a  a g o r a  a 
Associação em consultar seus 
associados, que com um único clique 
podem votar, dando assim sua 
opinião, e acompanhar o andamento 
das votações sobre temas de 
interesse da entidade e da classe.

 Desde então, diversos foram os 
temas lançados como enquetes. A 
locação de camarote no Galo da 

Madrugada no Carnaval 2015, o 
melhor dia para a realização de 
assembleias na Associação, a possi-
bilidade de permuta entre membros 
do Ministério Púbico Estaduais 
distintos, a representante do MPPE 
para concorrer ao Prêmio CLAUDIA 
na categoria de Políticas Públicas (as 
duas candidatas mais votadas, que 
empataram no número de votos, 
foram indicadas em consulta livre 
pelos associados da AMPPE), a 
conversão de férias em pecúnia... e 
assim por diante! Fique atento às 
próximas pesquisas e não deixe de 
participar! Sua opinião é muito 
importante para a Associação. ♦

AMPPE agora realiza consultas aos associados através 
de enquetes no novo site



Uma instituição cada dia mais 
forte e disposta a evoluir sempre. É 
esse o Ministério Público que os 
promotores e procuradores de 
Justiça que participaram do XI 
Congresso Estadual do Ministério 
Público estão construindo para o 
futuro. Com o tema "Ministério 
Público do amanhã: ainda defensor 
d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s ? " ,  o 
encontro, realizado pela AMPPE 
entre os dias 27 e 29 de maio, em 
Garanhuns, contou com convida-
dos ilustres e um público diferen-
ciado, participativo e questionador, 
que lotou os auditórios do bucólico 
Hotel Tavares Correia, na Cidade 

das Flores. Ao final do evento, a 
certeza da resposta: sim, o Ministério 
Público ainda é, e há de ser sempre, defensor 
dos direitos humanos. 

“Nós sentimos na participação 
dos colegas promotores e procura-
dores de Justiça um interesse muito 
grande em se afirmar, cada vez mais, 
como defensores dos dire i tos 
humanos”, comentou o presidente 
da AMPPE, Salomão Ismail Filho, 
que na abertura do Congresso 
destacou a difícil tarefa de ser um 
ag ente de fensor dos d i re i tos 
humanos na sociedade contem-
porânea. Agradecendo a estimada 

presença de todos, Salomão lembrou 
mais uma vez a importância da união 
da classe, independente das diver-
gências de pensamento.

Na cerimônia de abertura, tam-
bém se pronunciaram a presidente 
da CONAMP, Norma Cavalcanti, o 
Procurador-Geral de Justiça, Carlos 
Guerra, e o vice-governador de Per-
nambuco Raul Henry, que trataram 
sobre o atual momento do Minis-
tério Público e a importância em se 
debater o tema proposto. A mesa foi 
composta ainda pelo promotor de 
Justiça Stanley Correia, coorde-
nador da 5ª circunscrição do MPPE, 

Pensei numa foto vertical aqui.

Presidente da AMPPE
Salomão Ismail Filho

proferiu o discurso de
abertura

o vice-pres idente do IMPPE, 
Geraldo Correia, o Corregedor-
Geral do MPPE, Renato da Silva 
Filho, e pela diretora da Escola Su-
perior do MPPE, Deluse Florentino, 
além de representante da OAB.

Pensada para ser atual e diversi-
ficada, a programação do Congresso 
contou com nomes de peso: os 
procuradores de Justiça Olympio de 
Sá Sotto Maior Neto (MPPR) e 
Fe r nando Pes soa (MPPE) ;  o 
professor de ciência política Adria-
no Oliveira; o 2º vice-presidente do 
MP Democrático Márcio Soares 
Berclaz; o coordenador do Núcleo 
de Políticas Públicas do MPSP 
Eduardo Valério; a presidente da 

CONAMP Norma Cavalcanti e o 
membro da Comissão da Memória e 
Verdade Dom Helder Câmara 
Manoel Moraes, foram alguns dos 
palestrantes que abrilhantaram o 
evento.

“Vir a Pernambuco tratar deste 
tema do Ministério Público defensor 
dos direitos humanos significa 
também nos revitalizar quanto à 
responsabilidade de cada um de nós, 
n ã o  s ó  p r o f i s s i o n a l ,  m a s  n a 
responsabilidade política, social, 
ét ica, de sermos efet ivamente 
agentes políticos de transformação 
social para a construção de uma 
sociedade progressivamente melhor 
e mais justa”, destacou Olympio, que 
apresentou a palestra de abertura do 
Congresso.

Os painéis contemplaram temas 
como a atuação político-partidária 

Foto grande na horizontal e centralizada.
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Olympio Sotto Maior Neto
Procurador de Justiça do MPPR

de membros do MP, a atuação dos 
membros de 2ª instância e, claro, a 
relação do MP com os Direitos 
Humanos. Comandados pelos 
colegas da casa, o promotor de 
Justiça de Garanhuns Domingos 
Sávio; a Subprocuradora-Geral em 
A s s u n t o s  A c a d ê m i c o s ,  L a í s 
Teixeira; e o coordenador do CAOP 
Direitos Humanos do MPPE Marco 
Aurélio, todos os debates mostra-
ram alto nível de conteúdo e organi-
zação, possibilitando a troca salutar 
de conhecimento e experiências 
entre o público e os palestrantes.

Quanto a esperada palestra da 
psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, as 
expectativas foram correspondidas: 
carismática e polêmica, a autora do 
livro "Mentes Perigosas" fez o 
auditório parecer pequeno diante da 
plateia, que em nenhum momento 
se intimidou diante da celebridade.  
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Palestra da médica psiquiátrica 
e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva, 

"O psicopata mora ao lado"

Debate sobre a atuação
político-partidária dos 
membros do MP,
com o procurador de Justiça 
Fernando Pessoa, 
a presidente da CONAMP 
Norma Cavalcanti 
e o professor Adriano Oliveira. 
Mediação do Promotor de Justiça 
de Garanhuns 
Domingos Sávio

Debate sobre novos paradigmas de atuação
dos membros de 2ª instância, com Márcio Berclaz 

e Olympio Sotto Maior Neto, ambos do MP do Paraná. 
Mediação da Subprocuradora-Geral Laís Teixeira

Painel sobre a relação entre o Ministério Público
 e a luta pelos direitos humanos, 

com Eduardo Valério (MPSP) e Manoel Moraes.  
Mediação do coordenador do CAOP

Direitos Humanos do MPPE Marco Aurélio

Dfato  JULHO 2015    380



Palestra da médica psiquiátrica 
e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva, 

"O psicopata mora ao lado"

Debate sobre a atuação
político-partidária dos 
membros do MP,
com o procurador de Justiça 
Fernando Pessoa, 
a presidente da CONAMP 
Norma Cavalcanti 
e o professor Adriano Oliveira. 
Mediação do Promotor de Justiça 
de Garanhuns 
Domingos Sávio

Debate sobre novos paradigmas de atuação
dos membros de 2ª instância, com Márcio Berclaz 

e Olympio Sotto Maior Neto, ambos do MP do Paraná. 
Mediação da Subprocuradora-Geral Laís Teixeira

Painel sobre a relação entre o Ministério Público
 e a luta pelos direitos humanos, 

com Eduardo Valério (MPSP) e Manoel Moraes.  
Mediação do coordenador do CAOP

Direitos Humanos do MPPE Marco Aurélio

Dfato  JULHO 2015    380



Outra novidade do evento, que 
também sediou a reunião da CONAMP, 
foi a bem-sucedida parceria  com a 
Esco l a  Supe r io r  do MPPE,  que 
viabilizou dois momentos especiais ao 
longo da programação do Congresso. 

Logo no primeiro dia, antes mesmo da 
abertura oficial, os congressistas foram 
contemplados com o curso sobre o novo 
Código de Processo Civil, ministrado pelo 
procurador do Estado Leonardo da Cunha. 
Integrante da comissão de revisão do novo 
CPC, Cunha pontuou com propriedade as 
principais mudanças do novo Código e seus 
impactos na atuação do MP. 

“O novo Código atualiza a função do 
MP no Processo Civil, incorporando os 
ideais da Constituição em relação ao MP. 
Portanto, é importante que o MP já comece 
a compreender e discutir o novo Código, 
porque isso vai impactar decisivamente em 
sua atuação”, comentou Cunha.

A parceria com a ESMP-PE resultou 
ainda na realização da oficina sobre 
Humanização do parto e nascimento, que 
contou com a palestra da enfermeira 
obstetra e parteira urbana Tatianne 
Cavalcanti Frank e com a exposição do 
Projeto Institucional de Humanização do 
Parto, coordenado pela promotora de 
Justiça Maísa Silva Melo de Oliveira. A 
oficina, que teve momentos de muita 
emoção, com a exposição de casos, 
enriqueceu a discussão sobre direitos 
humanos.

“Quando a gente fala em parto, em 
atenção obstétrica, a gente fala dos direitos 
humanos sexuais e reprodutivos da mulher 
e fala também dos Direitos Humanos da 
criança ao nascimento digno e à saúde 
como um todo, também contemplado na 
temática dos direitos humanos”, explicou a 
promotora Maísa.

Para a diretora da Escola Superior do 
MPPE, Deluse Amaral, a parceria com a 
Associação no Congresso foi resultado de 
uma confluência de interesses. "Tanto a 
AMPPE quanto a ESMP-PE objetivam a 
promoção, não só profissional, mas 
também cultural de membros da nossa 
instituição”, comentou.

UMA PARCERIA 
PROMISSORA

Oficinas sobre novo Código de 
Processo Civil e Humanização do Parto, 

parcerias da AMPPE com 
a ESMP/PE

Dfato  JULHO 2015    400

Nós, Promotores e Procuradores de Justiça, integrantes do Ministério 
Público de Pernambuco, reunidos na cidade de Garanhuns, durante o XI 
CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no período de 
27 a 29 de maio de 2015, que teve como tema central o MINISTÉRIO 
PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS,

CONSIDERANDO que todos os homens nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, sendo dotados de razão e consciência, devendo agir, 
em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade, conforme o art. 1º 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas; 

CONSIDERANDO a necessidade de afirmar e proclamar os direitos 
humanos, no ordenamento jurídico brasileiro, em homenagem ao Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana; 

CONSIDERANDO que a construção de uma sociedade LIVRE, JUS-
TA e SOLIDÁRIA é um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é defensor da ordem jurídi-
ca, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis, conforme 
o art. 127, caput, da Magna Carta de 1988;

CONSIDERNANDO a necessidade do Ministério Público de Pernam-
buco estar, permanentemente, comprometido com tais objetivos e valores, 
promovendo a cidadania no âmbito da sociedade pernambucana,

Resolvemos pactuar a CARTA DE GARANHUNS, posicionando-nos 
da forma que segue:

1.    Integrarão a Carta todas as conclusões das teses defendidas e 
aprovadas no XI Congresso Estadual do Ministério Público de 
Pernambuco, as quais estarão disponíveis no site da AMPPE.

2.    Há de ser realizada uma permanente integração entre a 1ª e a 2ª 

instância do MPPE, permitindo uma maior troca de informações entre os 
membros, inclusive a Escola Superior poderá realizar oficinas com 
Promotores e Procuradores de Justiça.

3.    É necessária uma redefinição do papel da 2ª instância do MPPE, 
principalmente no que se refere à sua atuação extrajudicial, inclusive com a 
implementação efetiva das Procuradorias de Justiça de cidadania.

4.    A matéria de direitos humanos deverá integrar o programa do 
concurso público para Promotor de Justiça do MPPE.

5.    A Escola Superior do MPPE deve realizar cursos e seminários, 
aprofundando a centralidade e a importância dos direitos humanos no 
ordenamento jurídico brasileiro.

6.    A nomeação de novos Promotores de Justiça é imprescindível para o 
aperfeiçoamento do papel do MPPE como defensor dos direitos humanos, 
permitindo uma presença cada vez mais efetiva em todas as regiões do 
Estado.

7.    O retorno da capacidade eleitoral passiva dos membros do MP é um 
direito fundamental que precisa estar assegurado, para garantir o pleno 
exercício da cidadania dos Promotores e Procuradores de Justiça.

8.    A redução da maioridade penal, no Brasil, através da PEC 171, 
representará uma ofensa aos direitos humanos dos adolescentes e não 
contribuirá para a redução da criminalidade que efetivamente poderá 
somente advir com a implementação das políticas públicas decorrentes do 
princípio da proteção integral.

9.    O membro do Ministério Público, enquanto defensor dos direitos 
humanos e titular da ação penal pública, é imprescindível para o processo 
penal, não sendo admitida a realização de audiências criminais sem a 
presença do Promotor de Justiça.

10.    O Ministério Público é e sempre será defensor dos direitos humanos 
no Brasil.

As apresentações de teses ganharam destaque 
no Congresso, não apenas pelo grande número de 
tesistas, resgatando a importância da constante 
busca por aprendizado e aprofundamento das 
questões relacionadas ao MP,  mas também pela 
qualidade dos trabalhos.

Todas as conclusões das teses defendidas ao 
longo da programação estão disponíveis no site da 
AMPPE e agora integram a Carta de Garanhuns, 
formulada na Plenária do Congresso, ao final do 
evento.

Elaborado em conjunto a partir dos debates e 
das discussões realizadas ao longo do Congresso, 
o documento tem como base o compromisso 
permanente do Ministério Público com a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais indisponíveis.

A versão final das teses, após aprovação, bem 
como a Carta de Garanhuns foram encaminhadas 
pela AMPPE ao Procurador-Geral de Justiça; ao 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério 
Público; ao Presidente do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais e à Presidente da CONAMP, 
para ciência e adoção das providências que 
entenderem cabíveis em prol das conclusões 
mencionadas.

APRESENTAÇÃO
DE TESES
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O projeto da “Audiência de 
Custódia” está sendo implementado 
pelo CNJ em parceria com o TJSP e o 
Ministério da Justiça. A fase é de 
adaptação, mas em breve será uma 
realidade em todo Brasil, pois atende 
ao comando de uma norma supra-
legal, adiando alguns aspectos proce-
dimentais da “Audiência de Cus-
tódia”:

A “Audiência de Custódia” con-
siste na criação de estrutura multidis-
ciplinar nos Tribunais de Justiça e 
fóruns para receber presos em fla-
grante. Com o objetivo de estabe-
lecer uma primeira análise sobre a 
legalidade e a necessidade de manu-
tenção da prisão ou a imposição de 
medidas cautelares alternativas ao 
cárcere, a Audiência de Custódia é 
fundamentada no art. 7º, § 5, do 
Pacto de São José da Costa Rica ou a 
Convenção Americana sobre Direi-
tos Humanos,  segundo o qual "Toda 
pessoa presa, detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um 
juiz ....”.

O Brasil está obrigado a implantar 
a audiência de custódia, por dois 
motivos: o primeiro é o Pacto de São 
Jose da Costa Rica ou a CADH 
(Convenção Americana sobre 

A audiência de custódia: uma realidade inevitável
Francisco Dirceu

Direitos Humanos). Ratificado pelo 
Brasil em 1992, promulgando-o no 
Dec. 678, em 6 de novembro de 1992, 
advirta-se que no julgamento do RE 
466.343/SP e no HC 87.585/TO, o 
STF firmou posição de que a CADH 
tem valor supralegal, ou seja, está 
situada acima das leis ordinárias, mas 
abaixo da Constituição. 

O nosso atual Código de processo 
penal, dispõe apenas que em até 24 
(vinte e quatro) horas após a reali-
zação da prisão, será encaminhado ao 
juiz competente o “auto de prisão em 
flagrante” (Artigo 306, § 1º, do CPP), 
portanto, esta disposição afronta a 
norma supralegal.

Segundo a Corte Internacional de 
Direitos Humanos, “o simples conhe-
cimento por parte de um juiz de que 
uma pessoa está detida não satisfaz 
essa garantia, já que o detido deve 
comparecer pessoalmente e render 
sua declaração ante ao juiz ou 
autoridade competente”. Neste 
s e n t i d o,  “ o  j u i z  d e ve  o u v i r 
pessoalmente o detido e valorar todas 
as explicações que este lhe propor-
cione, para decidir se procede a 
l iberação ou a manutenção da 
privação da liberdade”. 

O segundo motivo diz respeito ao 
artigo 2° da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH), que es-

tabelece como dever dos Estados-
partes adotar disposições de direito 
interno compatíveis com as normas 
contidas no referido Tratado. 
Conforme dispõe essa normativa, 
“se o exercício dos direitos e 
liberdades mencionados no artigo 1º 
[da CADH] ainda não estiver 
garantido por disposições legislativas 
ou de outra natureza, os Estados-
partes comprometem-se a adotar, de 
acordo  com as  suas  nor mas 
constitucionais e com as disposições 
desta Convenção, as medidas 
legislativas ou de outra natureza que 
forem necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades”.

O preso em flagrante é apresen-
tado, em até 24h, a um juiz com 
escopo de ser entrevistado, este 
co l h e r á  a  m a n i f e s t a çõ e s  d o 
Ministério Público, da Defensoria 
Pública ou do advogado do preso. 
Em seguida, o juiz decide sobre a 
continuidade da prisão ou da 
eventual concessão de liberdade, 
com ou sem a imposição de outras 
medidas cautelares. 

O juiz poderá avaliar também 
eventuais ocorrências de tortura ou 
de maus-tratos, entre outras irregu-
laridades. ♦

Dr. Francisco Dirceu é
promotor de justiça

do MPPE

Em meio a tantos debates sérios e 
de relevância social e institucional, 
visando o aprimoramento da atua-
ção do Ministério Público como 
Instituição e de seus membros como 
defensores dos Direitos Humanos, 
não poderiam faltar momentos de 
descontração e confraternização! 
Pensando nisso, a AMPPE preparou 
grandes atrações para encantar e 
embalar os congressistas, além de ter 
realizado sorteio de diversos prê-
mios entre os presentes.

A tarde do primeiro dia foi 
reservada para o encontro dos 
peladeiros da AMPPE, com direito a 
churrasco e atendimento médico e 
nutricional; afinal, precisamos zelar 
pela saúde de nossos “atletas”. Já na 

ANIMAÇÃO E DESCONTRAÇÃO
noite de abertura, o som ficou por 
conta da banda Em Canto e Poesia, 
que realizou um verdadeiro espe-
táculo lírico. Composta pelos irmãos 
Marinho – Antônio, Greg e Miguel – 
naturais de São José do Egito, a 
banda tem como referência os 
repentistas de sua terra e poetas e 
compositores populares.

A segunda noite ficou a cargo do 
Instituto do Ministério Público de 
Pernambuco (IMPPE), com sua 
noite cultural, comandada pelo 
próprio presidente do Instituto, 
André Felipe, e seu time de “promo-
tores cantores”. Animada e descon-
traída, a apresentação conquistou a 
plateia, encerrando o dia de ativi-
dades com um verdadeiro “show de 

talentos”! Além disso, também foi 
realizado um sarau literário, onde os 
associados puderam expor suas 
obras aos colegas.

Fechando com chave de ouro, o 
Congresso terminou em ritmo de 
forró, antecipando o tradicional 
“Arraial da AMPPE”. A atração da 
noite foi o cantor Josildo Sá, que 
garantiu o arrasta-pé no salão. Isso 
sem contar com as comidas típicas e 
a decoração temática da festa, 
planejada com todo o capricho como 
uma forma de agradecer a presença e 
a par t icipação expressiva dos 
associados, que foram os grandes 
responsáveis pelo sucesso do XI 
Congresso Estadual do Ministério 
Público! ♦
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Na maratona da vida
A promotora de justiça Rosângela Padela é a prova de que uma simples 
recomendação médica pode se transformar numa prática cotidiana e, mais do 
que isso, numa paixão de vida

O que o acúmulo do estresse diário 
pode nos ocasionar? São muitas as 
respostas que o nosso corpo dá a esse 
estímulo negativo e, entre elas, as 
manifestações psicossomáticas são 
cada vez mais recorrentes. Mas como 
curar um sintoma que surge de forma 
inconsciente? A recomendação médica 
dada à promotora de justiça Rosângela 
Padela foi crucial para o tratamento 
que precisou: quando diagnosticada 
com ur t icár ia  ner vosa,  doença 
psicológica na pele que surgia nos picos 
de estresse, a prática da corrida foi a 
sugestão. Rosângela levou a sério e, 
nessa história, já soma quase oito anos 
de corrida.

E não é que resolveu? Pois é, correr 
faz a pessoa se desligar pelo menos por 
uma horinha do mundo em que 
estamos inseridos – que é tão enfermo, 
diga-se de passagem. Rosângela, então, 
pode falar com muita propriedade 
sobre o assunto. Atuante desde o início 
da carreira na área criminal, acumula 
hoje as Centrais de Inquéritos de 
Olinda e da Capital. “É um movimento 
muito pesado, são os crimes todos do 
Recife mais os crimes todos de Olinda. 
Mas hoje concentro a minha atividade 
na formação das peças investigativas, 
análise dos inquéritos, algumas vezes 
procedimentos de investigação, 
quando é o caso”, comenta. Mas, por 
muito tempo, a dedicação e paixão foi o 
júri. E foi exatamente nesse período 
que o corpo começou a alertá-la. 

21km – já referente a uma meia 
maratona. Empolgada com a 
nova atividade, pensou: por que 
não tentar o famoso percurso de 
42 ,185km?  Fo i  en t ão  que 
planejou a sua primeira partici-
pação numa maratona. Era 2012. 
Destino: Istambul, na Turquia. Só 
que menos de um mês antes do 
grande dia, Rosângela sentiu 
dores  na banda í l io- t ib ia l , 
popularmente conhecida como 
“joelho de corredor”. “E aí aquele 
sonho de meses,  passagem 
comprada, tudo, e eu com aquelas 
dores. Será que eu vou conseguir 
correr? Mas a cabeça trabalha a 
nosso favor...”, conta Rosângela, 
que precisou recorrer à fisiote-
rapia, ortopedia e acupuntura (e 
ao gelo, muito gelo!) para tentar 
melhorar. E deu certo! Recu-
perada, pôde partir e correu todo 
o percurso tranquilamente, sem 
dores ou lesões.

E assim surgia a primeira 
“maraturista” do MPPE. É que 
Rosângela  procura sempre 
programar suas férias de modo 
que coincidam com uma mara-
tona e, claro, que a conduza para 
um novo lugar: “Sempre estou em 

“realmente”. Significa que faz parte 
de um grupo de corrida – o 
Corporesano Running –, com 
treinos três vezes ao longo da 
semana, respeitando planejamento e 
metas. Os demais dias são de treinos 
de suporte: natação, kick box, 
funcional e musculação, afinal, é 
preciso muito condicionamento 
físico e muscular para aguentar os 
longos percursos de uma corrida. A 
dedicação também exige cuidados 
como acompanhamento nutricional 
e fisioterapêutico, pois é uma 
atividade fácil de lesionar o corpo 
por ser de muito impacto. Agora, 
como ela arranja tempo para tudo 
isso? Bom, o dia começa realmente 
cedo, entre 4h30 e 5h, a depender das 
atividades previstas para o dia da 
nossa atleta.  É muito pique!

Participar de uma maratona foi um 
grande desafio. Os treinos iniciados 
com percursos de 5km, passaram a 
ter 10km e, não satisfeita, atingiu os 

“Quando a gente vai pro interior, a gente 
acaba fazendo de tudo. Passei por várias 
cidades e, na região da Mata Norte, eu fiz 
muito júri. E quase todo dia eu estava 
numa cidade diferente.  Aliança, 
Macaparana, Timbaúba, Itambé, toda 
aquela região ali”, recorda a promotora. 
Só em Carpina, onde foi promovida para 
a 1ª Vara Criminal, fez júri durante cinco 
anos, acumulando também várias 
c idades viz inhas,  como Passira , 
Paudalho, João Alfredo...

Praticamente uma promotora itine-
rante, Rosângela passava horas na 
estrada, quase que diariamente, transi-
tando entre as cidades onde era 
requisitada. Até porque, não é qualquer 
um que encara a linha de frente de um 
júri, trabalho realmente puxado e 
desgastante. Além disso, ela sempre se 
doou bastante nas sessões: “eu nunca 
consegui fazer um júri e não terminar. O 
júri era duas horas, eu falava as duas 
horas. Ia para a réplica, eu ia para a 
réplica. Brigava até o último instante”, 
relembra. Só que apesar de gostar muito 
e se envolver com igual intensidade, 
quando toda essa dinâmica passou a 
afetar sua saúde, Rosângela admite ter se 
desencantado do júri. E foi exatamente 
nesse contexto que a corrida surgiu.

Desde 2007, então, Rosângela corre 

“A gente sempre 
acaba interagindo 
com pessoas de 
países diferentes, 
que falam línguas 
diferentes, que são 
de classes 
diferentes. Mas 
estão todas ali 
unidas pelo 
mesmo propósito: 
chegar ao final da 
corrida”

 A INVENÇÃO DE UM
 NOVO HOBBY

MARATURISMO:
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placa, ela disse: Rô, você tá a 21km 
correndo e conversando!”

Rosângela conta também que já 
levou muitos colegas de profissão para 
correr. Os promotores de Justiça 
Alfredo Pinheiro (“que reclamava e 
reclamava de mim, porque eu só falava 
de corrida...”), Belize Câmara e até 
Salomão Ismail Filho, atual presidente 
da AMPPE. Isso mostra o quanto a 
corrida é o esporte mais democrático 
que existe. Só é preciso arranjar um par 
de tênis e ter força de vontade para 
começar. Esse aspecto é refletido 
também no eterno clima de festa, 
como diz Rosângela, sempre presente 
em qualquer maratona, seja no Brasil 
ou no Japão. “A gente sempre acaba 
interagindo com pessoas de países 
diferentes, que falam línguas dife-
rentes, que são de classes diferentes. 
Mas estão todas ali unidas pelo mesmo 
propósito: chegar ao final da corrida”.

SEMPRE ENÉRGICA E 
PERSISTENTE

Carioca, Rosângela Padela sempre 
gostou de esportes. Vizinha do 
Maracanã, tinha livre acesso às 
modalidades oferecidas pelo estádio, 
pois estudava em escola pública. 
Começou aos 8 anos com ginástica 
olímpica, depois natação, salto orna-
mental, atletismo, voleibol, handebol, 
futebol de salão e karatê. Um pou-
quinho de cada coisa! Ela até ponderou 
estudar Educação Física, mas como 
sempre foi apaixonada pela atuação do 
júri, acabou enveredando pelo Direito, 
sendo formada pela Universidade 
Candido Mendes. Mudou-se para o 
Nordeste em 1994, morando em João 
Pessoa antes de vir para Pernambuco. 
Foi aprovada no concurso do Minis-
tério Público em 1998, assumindo dois 
anos depois.

Mais tarde, a dinâmica do trabalho 
acabou trazendo para ela a corrida e 
agora se divide entre duas paixões: ser 
promotora de Justiça e maratonista, ou 
melhor, “maraturista”. “Mas se eu 

busca de um lugar para correr dentro 
das minhas expectativas, num país 
legal e que tenha uma boa corrida 
também”, comenta. Depois da 
primeira experiência, nunca mais 
parou. Ano passado, inclusive, 
participou da maratona de Atenas, na 
Grécia, que segue o percurso da lenda 
do mensageiro Fidípedes, que deu 
origem à modalidade. 

Em 490 a.C., conta Heródoto, os 
gregos venceram invasores na cidade 
de Maratona e Fidípedes, então, correu 
até Atenas para avisar da vitória. 
Quando lá chegou, suas últimas 
palavras, antes de morrer de exaustão, 
foram: “nós vencemos”. A maratona é 
uma prova olímpica desde a primeira 
edição dos Jogos Olímpicos, realiza-
dos lá mesmo em Atenas, em 1896, 
mas a distância atual só se tornou 
oficial em 1921. A prova se popula-
rizou, já no século XX, como corrida 
de massa, sendo realizadas mais de 500 
maratonas anualmente.

Voltando para a nossa maraturista, 
no Brasil, ela já correu em Floria-
nópolis, Rio de Janeiro (sua cidade 
natal), São Paulo (o lugar que menos 
gosta de correr, por ser muito quente), 
Pampulha, Salvador, Fortaleza, entre 
outras. Na América do Sul, falta 
somente correr nas maratonas da 
Colômbia, do Paraguai e da Venezula. 
A de Lima, no Peru, foi das mais 
bonitas que participou. A mais fria foi 
a de Nova Iorque, -3ºC. Na Europa, 
correu em Amsterdam, Roma, Paris, 
Lisboa e muitas, muitas outras. Todo 
esse percurso desde 2012; uma meia 
maratona por mês. 

Rosângela julga não ser uma 
corredora de ponta, com preocupação 
com tempo. Ela prefere correr 
devagar, curtindo e, claro, registrando 
todos os momentos! Além disso, 
conseguiu desenvolver uma habili-
dade diferenciada: ela corre conver-
sando. “Não sei de onde arranjo tanta 
resistência, deve vir mesmo da 
questão do júri”, brinca. “Eu corri 
uma meia maratona de Amsterdam 
com uma amiga. Quando a gente se 
deu conta, quando olhamos para a 

pudesse eu só correria”, brinca, 
“porque me faz tão bem, bem para a 
saúde, para a mente, fiz muitos 
amigos”; e sonha: “quero ficar 
velhinha correndo”. Além disso, para 
Rosângela, a corrida é sinônimo de 
persistência. “Nunca corri achando 
que não ia conseguir terminar. No 
trabalho a mesma coisa”, admite. “Eu 
sempre mentalizo que vai dar tudo 
certo. Se eu me preparei, se eu me 
alimentei direitinho, então o risco de 
me lesionar é muito pouco.” É por 
isso que acredita que a corrida 
complementa o seu trabalho no MP, 
pela determinação e pela obstinação 
que gera. “Não é fácil trabalhar com a 
Justiça. Tem momentos em que você 
se desilude, desacredita. Então, essa 
busca incessante por não desistir é o 
que levo para o trabalho. Na corrida, 
você chega ao final e recebe a 
medalha. No trabalho é igual: é você 
chegar no fim do mês e saber que fez a 
sua parte.”

É, e com todo esse repertório, 
Rosângela ainda tem outros dois 
desejos (“não sei para quando”): 
correr a maratona da Muralha da 
China, que exige um treino diferen-
ciado por ser um percurso de escada-
ria, e a ultramaratona da África do Sul, 
com um percurso de 89km e duração 
de 12 horas. Haja fôlego! Pois bem... 
Avante, maraturista! Ainda há muito 
chão para percorrer mundo afora! ♦

Na corrida, você 
chega ao final e 
recebe a medalha.
No trabalho é igual: 
é você chegar no fim 
do mês e saber que 
fez a sua parte
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Conhecido por mim apenas através das 
aulas de Geografia, nunca havia passado pela 
minha cabeça conhecê-lo. Ao decidir viajar 
para o Chile, em junho de 2010, me chamou a 
atenção esse lugar tão inóspito e ao mesmo 
tempo tão sedutor: San Pedro de Atacama. 
Localizado ao norte do Chile, a 1.674km da 
capital Santiago, esse pequeno vilarejo 
construído com tijolos de adobe propõe ao 
visitante desfrutar de toda a beleza natural 
que a região oferece, a partir de sua chegada 
ao aeroporto. 

Para chegar à San Pedro de Atacama é 
preciso pegar um voo de Santiago até Calama. 
O voo dura cerca de duas horas e ao chegar no 
destino é possível contratar um transporte 
para ir à San Pedro, que fica a 98km de 
distância do local de desembarque. É mais de 
uma hora de paisagem árida, perfeito para 
quem quer fugir de qualquer referência ao 
urbanismo.

San Pedro de Atacama, apesar de seu 
centro contar com três ruas por quatro, 
possui boa estrutura de hotéis e restaurantes, 
afinal, é um lugar que recebe turistas do 
mundo todo: seja para desafiar os vulcões 
com escaladas e praticar tantos outros 
esportes de aventura, ou apenas para 
contemplar a exuberância de paisagens tão 
singulares. San Pedro a todos recebe.

Para quem não dispõe de muitos dias, 
como foi o meu caso, decidi selecionar os 
passeios e fazer os que ficavam mais 
próximos da cidade. Ah, lá pode-se contar 
com várias agências de turismo.

No primeiro dia, após se instalar no hotel, 
vale a pena caminhar pelo vilarejo para sentir 
a atmosfera do lugar. O vilarejo é bem 
pequeno e pode ser percorrido em cerca de 10 
minutos. Na praça central fica o Museu
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| coluna: viagem!

O deslumbrante Deserto de Atacama
Novidade na Dfato, a coluna viagem! é um espaço reservado para os associados que adoram viajar e que querem compartilhar 
experiências e dicas das suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Nesta primeira edição, o promotor de Justiça Roberto Brayner 
fala sobre sua visita ao estonteante deserto do Atacama. 
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Em pratos limpos: por uma alimentação 
sem agrotóxicos
O uso de insumos químicos no Brasil atinge 70% dos alimentos produzidos, o 
que pode causar danos severos à saúde, como o câncer. O INCA se 
posicionou recentemente pela redução progressiva da prática, mas até quando 
seguiremos como o país que mais consome agrotóxicos do mundo?

Por causa do acelerado ritmo cotidi-
ano e até mesmo por comodismo, as 
pessoas acabam não se atentando para a 
origem dos alimentos ingeridos dia-
riamente. Acontece que, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
os brasileiros consomem anualmente, 
através da alimentação, o equivalente a 
um galão de cinco litros de agrotóxicos. 
Infelizmente, desde 2008 o Brasil 
encabeça o ranking mundial de consu-
mo dessas substâncias e seus impactos 
da prática na saúde é tema cada vez mais 
recorrente nos debates da sociedade.

Fora tipos diversos de câncer, há uma 
lista extensa de danos à saúde pela 
presença dessas substâncias na alimen-
tação diária. "Os agrotóxicos podem 

causar danos à saúde extremamente 
graves, como alterações hormonais e 
reprodutivas, danos hepáticos e 
renais, disfunções imunológicas, 
distúrbios cognitivos, entre outros", 
pontua a nutricionista da AMPPE, 
Débora Minervino. É uma condição 
alarmante visto que, segundo o 
Dossiê Abrasco – documento sobre 
os impactos dos agrotóxicos na 
saúde publicado em abril –, 70% dos 
alimentos in natura consumidos no 
país estão contaminados. Desse 
número, de acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), 28% contêm substâncias 
não autorizadas, pois mais da metade 
dos agrotóxicos usados aqui são 

banidos em países da União Euro-
peia e nos Estados Unidos – sem 
contar os alimentos processados, 
que são feitos a partir de grãos 
geneticamente modificados e outras 
substâncias químicas.

A médica especialista em Saúde 
Coletiva, Lânia Corrêa, afirma que é 
de suma importância escolher bem 
os alimentos que serão consumidos. 
Ao contrário do que muita gente 
pensa, os perigos dos chamados 
“pesticidas” para a saúde não estão 
restritos somente aos produtores e 
trabalhadores rurais que têm conta-
to direto com a lavoura. “Embora 
eles sejam as principais vítimas dos 
efeitos agudos das intoxicações, a 

| saúde
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Arqueológico Padre le Paige, que exibe uma 
das mais interessantes coleções de artefatos 
pré-colombianos da América do Sul.

O passeio para a “Laguna Cejar” não 
demanda muito tempo, pois fica a 19km da 
cidade. Essa lagoa é cercada de porções de 
sal branco e, devido à enorme quantidade 
desse mineral, sua água é bastante densa e 
faz com a pessoa flutue, apesar da grande 
profundidade. A experiência é única.

Outro passeio curto, que pode ser feito 
no mesmo dia da “Laguna Cejar” é o do 
“Valle de la Luna”, que fica a 15km de San 
Pedro e é acessível por bicicleta. O Vale é 
uma das melhores atrações da região e o 
melhor local para ver o pôr-do-sol apreci-
ando as cores do deserto.

Também vale a pena conhecer o “Salar da 
Atacama”, um lago mineralizado com 
100km de comprimento, coberto quase que 
completamente por minerais salinos e terra. 
Esse Salar é o maior do Chile e contém 40% 
das reservas de lítio do mundo. Outras boas 
opções são: conhecer as “Laguna Miscanti” 
e “Laguna Miñeques”, lagos altiplanos de 
cor azul-cobalto que ficam na base dos seus 
picos de mesmo nome.

Quando o visitante já está totalmente 
aclimatado, o passeio até os “Geysers del 
Tatio” é um dos pontos altos do deserto seja 
pela sua altitude (4.321m) ou pelo impres-
sionante espetáculo do vapor quente saindo 
da terra. O passeio começa ainda de 
madrugada, por volta das 4h. Devido à 
altitude e ao próprio horário, sente-se muito 
frio. Ao chegar no local é servido o café da 
manhã, feito com o vapor do próprio gêiser. 
No retorno desse passeio muitas excursões 
oferecem uma parada em “Baños de Puri-
tama”, onde é possível banhar-se em fontes 
termais construídas em piscinas de rochas.

Para quem tem mais tempo é certo que o 
deserto do Atacama tem muito mais a ofe-
recer, como passeios para escalar vulcões, 
observar as constelações apenas visíveis no 
Hemisfério Sul, visitas ao “Salar de Tara”, a 
Aldeia de “Tulor” e quem sabe ir até a 
”Laguna Verde”, já na Bolívia. 

Independente do tempo disponível, o 
importante mesmo é que esse lugar tão 
deslumbrante não passe despercebido pelos 
nossos desejos de viagem. ♦

É mais de uma hora 
de paisagem árida, 
perfeito para quem 
quer fugir de 
qualquer referência 
ao urbanismo.
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É mais de uma hora 
de paisagem árida, 
perfeito para quem 
quer fugir de 
qualquer referência 
ao urbanismo.
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recursos naturais essenciais à vida. Isso 
porque, de acordo com o INCA, esse 
modelo além de incentivar a produção 
de alimentos livres de agrotóxicos, tem 
como base o equilíbrio ecológico, a 
eficiência econômica e a justiça social, 
fortalecendo agricultores e protegendo 
o meio ambiente e a sociedade.

O uso excessivo dessas substâncias 
químicas no Brasil, segundo o enge-
nheiro agrônomo Edvaldo Reinaldo, 
especialista em agricultura orgânica, é 
decorrente de um modelo agrícola 
predatório, baseado no latifúndio, na 
monocultura e na produção em larga 
escala. Na opinião dele, a mudança em 
relação aos agrotóxicos será feita a 
partir dos consumidores. “É uma 
questão mercadológica. A partir do 
momento em que consumidores 
ficarem realmente conscientes dos 
malefícios que os agrotóxicos trazem 
para a saúde e para o meio ambiente e 
começarem a buscar esses produtos nas 
redes de supermercados, os produtores 

começarão a aumentar sua produção 
e outros que ainda trabalham com 

Orgânicos: 
onde encontrar

Sábados

Espaço Agroecológico das Graças
Rua Souza Andrade (atrás do Colégio São 
Luiz). Das 4h às 9h

Espaço Agroecológico de Boa Viagem
Praça Jules Rimet (por trás do Primeiro 
Jardim) Das 5h às 10h

Feira Agroecológica do Sítio da 
Trindade
Estrada do Arraial, Casa Amarela
Das 5h às 11h

Feira de Produtos Orgânicos de Casa 
Forte
Praça da Vitória Régia
Das 5h às 10h

Feira de Produtos Orgânicos do Carmo
Praça do Carmo, Olinda. 
Das 4h às 10h

Sextas

Feira Agroecológica Chico Mendes / 
Dois Irmãos
Praça Farias Neves (em frente ao Lafepe)
Das 6h às 12h

Feira Agroecológica do Recife Antigo
Praça Tiradentes (em frente ao Tribunal 
Regional do Trabalho)
Das 11h às 17h

Feira Orgânica do Espinheiro
Rua da Angustura com a Conselheiro 
Portela (ao lado da Igreja Matriz)
Das 6h às 12h

Feira Agroecológica da Juventude do 
Cordeiro
Avenida Caxangá, no Parque de 
Exposições
Das 5h às 11h

Feira Agroecológica Chico Mendes / 
Setúbal
Avenida Visconde de Jequitinhonha (logo 
após a Rua Barão de Souza Leão)
Das 5h às 10h

Feira Orgânica da Beira Rio
Avenida Beira Rio, Torre (ao lado da 
Academia da Cidade)
Das 5h às 10h

Feira Agroecológica do Museu do 
Homem do Nordeste
Avenida 17 de Agosto, 2187 - Casa Forte
Das 7h às 11h

Feira de Produtos Orgânicos de Bairro 
Novo
Avenida Beira Mar (próximo ao antigo 
quartel)
Das 5h às 8h

Quartas

Feira de Economia Solidária e 
Agroecológica UFPE/CCSA
Campus da Universidade Federal de 
Pernambuco
Das 5h às 13h

Feira Agroecológica da Aurora
Rua da Aurora (em frente ao Ed. Alfredo 
Bandeira)
Das 14h às 20h

Online
www.comadrefulozinha.com.br

As aparências enganam | 
alimentos vistosos nem sempre representam alimentos 

saudáveis. É importante saber a procedêcnia

literatura científica aponta que as 
manifestações crônicas ocorrem 
principalmente em pessoas que se 
expõem a pequenas doses durante 
um tempo prolongado, como é o 
caso da população em geral, que 
ingere alimentos com pequena 
quantidade de agrotóxico por um 
longo período de tempo”. Segundo 
dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), cerca de 20 mil 
pessoas morrem todos os anos por 
consequência da contaminação por 
agrotóxicos.

Além de perigosos, os alimentos 
produzidos com agrotóxicos tam-
bém são menos nutritivos. De 
acordo com o artigo “Comparação 
da qualidade nutricional de frutas, 
hortaliças e grãos orgânicos (produ-
zidos sem agrotóxicos) e conven-
cionais”, publicado no Jornal da 
Medicina Alternativa e Comple-
mentar, os produtos orgânicos 
possuem, em média, 29,3% mais 

magnésio, 27% mais vitamina C, 21% 
mais ferro, 26% mais cálcio, 11% mais 
cobre, 42% mais manganês, 9% mais 
potássio e 15% menos nitratos – 
sendo o nitrito uma substância 
indesejada para o organismo humano.

Enquanto isso, tais substâncias são 
comercializadas e utilizadas livre-
mente no Brasil. O herbicida 2,4D, 
por exemplo, era um dos compo-
nentes do “agente laranja” que foi 
pulverizado pelos Estados Unidos 
durante a Guerra do Vietnã, ação que 
deixou sequelas em uma geração de 
crianças que, ainda hoje, nascem 
deformadas, sem membros superi-
ores e inferiores. Essa substância tem 
uso permitido no Brasil e está sendo 
reavaliada pela Anvisa desde 2006, ou 

seja, faz quase dez anos que o 
herbicida 2,4D está em análise 
inconclusa. Até que os estudos sejam 
concluídos, os ingredientes que 
estejam sob revisão precisam ter seu 
uso e comércio suspensos. É o que a 
Justiça pede. Na prática, a história é 
outra. A indústria do agrotóxico e a 
própria bancada ruralista exercem 
forte pressão para enfrentar a 
suspensão do uso das substâncias no 
Brasil.

Em abril, o INCA se posicionou 
pela primeira vez pela diminuição do 
uso de agrotóxicos, em carta aberta à 
sociedade. A entidade recomendou o 
estabelecimento de ações que visem a 
redução progressiva do uso de 
agrotóxicos, como prevê o Programa 
Nacional para Redução do uso de 
Agrotóxicos. Em substituição, o 
Instituto apoia um modelo que 
otimize a integração entre a capa-
cidade produtiva, uso e conservação 
da biodiversidade e dos demais 

Transgênicos: fique ligado!
Enquanto outros países proíbem 

completamente o uso de alimentos 
transgênicos, a Câmara dos Depu-
tados do Brasil aprovou o projeto que 
dispensa o símbolo da transgenia em 
rótulos de produtos, negando o direito 
à informação a milhares de pessoas. 

A Lei de Biossegurança, a única 
que protege o consumidor brasileiro 
em relação aos transgênicos por 
prever a obrigatoriedade de iden-
tificação, está prestes a cair. A sabe-
doria brasileira parece ir de encontro a 
sua gente. Para se ter uma ideia de 
outra dinâmica aplicada no Brasil, a 
soja, uma das principais fontes de 
proteína na dieta vegetariana, é 
transgênica em 80% da quantidade 
produzida, enquanto mais da metade 
da soja não transgênica é direcionada 
para exportação.

Várias pesquisas apontam para os 

riscos desses organismos gene-
ticamente modificados (OGMs) na 
alimentação. O mais famoso deles foi 
publicado em 2012 pela Food and 
Chemical Toxicology Review e 
apresentou resultados alarmantes 
que apontaram desenvolvimento de 
tumores e diminuição da longevidade 
em ratos alimentados com milho 
transgênico em relação aos ratos 
alimentados com milhos conven-
cionais (não orgânicos). Esse e outros 
estudos alertam a comunidade 
médica e dividem opiniões no Brasil. 

A Academia Americana de Medi-
cinal Ambiental já se posicionou, 
desde 2009, contra a produção de 
transgênicos, apontando a prática 
como “um sério risco para a saúde 
nas áreas de toxicologia, alergia, 
imuni-dade, saúde reprodutiva e 
meta-bólica, fisiológica e genética”.

“ 70% dos alimentos
 in natura consumidos 

no país estão 
contaminados ”
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Inspiro-me em Ezequiel, o Profeta, 
que no Livro 47 de suas profecias tem 
um texto que merece reprodução e no 
qual encontro elementos modernos 
para escrever sobre esse assunto: “1 O 
homem me levou de volta até a entrada 
do Templo. Debaixo da entrada saía 
água que corria na direção do leste, 
pois o Templo dava frente para este 
lado. A água por baixo do lado sul do 
Templo, ao sul do altar. 2 Então o 
homem me fez sair da área do Templo 
pelo portão norte e me levou pelo lado 
de fora até o portão que dá para o leste. 
Um riacho saía do lado sul do portão. 8 
Então ele me disse: - Esta água corre 
para o leste e desce até o rio Jordão e 
até o mar Morto. Quando entra neste 
mar, ela faz com que a água salgada do 
mar vire água doce. 9 Em todo lugar 
por onde esse rio passar haverá todo 
tipo de animais e de peixes. O rio fará 
com que as águas do mar Morto 
fiquem boas e ele trará vida por onde 
passar. 12 Nas duas margens do rio 
crescerão árvores frutíferas de todo 
tipo. As suas folhas nunca murcharão e 
as árvores nunca deixarão de dar 
frutas. Darão frutas novas todos os 
meses, pois são regadas pelo rio que 

vem do Templo. As frutas servirão de 
alimento e as folhas de remédio”. 
(Extraído da Bíblia Sagrada - Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje, 
Editora Paulinas, pág. 1036 e 1037 - Ez 
47, 1-2. 8-9.12).

Não poderíamos produzir defesa 
melhor para o cuidado que devemos ter 
para com nossos bens ambientais 
titulados nessa matéria.

Volto a defender que nossos rios, 
riachos, córregos, devem ser protegi-
dos, ao menos segundo os regramentos 
do Código Florestal. Lembro também 
que nossas propriedades rurais devem 
reservar para proteção ao menos 20% 
de sua extensão, intituladas tais áreas de 
Reserva Legal. O tema das bacias 
hidrográficas tem que ser esmiuçado 
com todas as suas implicações e 
agressões que ocorrem ou tendem a 
ocorrer sem os cuidados necessários a 
sua higidez. Toda cidade e toda 
fazenda, por mais longe que esteja da 
cidade, faz parte de uma bacia 
hidrográfica, da qual fazem parte 
córregos, riachos, que nas cidades são 
transformados em canais, esquecendo 
todos de sua naturalidade. Grande 

parte dos trabalhos necessários, em 
uma bacia hidrográfica, dizem respeito 
à possibilidade de sua renaturalização.

A água é ao mesmo tempo fonte de 
vida, de energia e igualmente protetora 
das florestas, das quais dependem. As 
águas não se juntam em desertos, a não 
ser em oásis, que são nada menos que 
pequenas manchas de vegetação 
milagrosamente conservadas em locais 
privilegiados, servindo de abrigo aos 
pastores com seus pequenos rebanhos 
criados com grandes sacrifícios.

Por sua movimentação a água leva 
em si energia potencial que pode ser 
transformada, por exemplo, em energia 
elétrica essencial à manutenção do tipo 
de vida que criamos com a civilização 
que originou as cidades e conglo-
merados urbanos e o processo de 
industrialização, grande consumidor de 
energia.

A fonte de energia terrestre nos vem 
do nosso sol que dá origem a outros 
tipos de energia de que necessitamos, 
como o calor, a eletricidade (hoje temos 
as placas que transformam diretamente 
a luz em energia elétrica, sendo energia 
limpa), a movimentação dos ventos, 
que são a fonte de energia eólica 
também transformável em energia 
elétrica já aproveitada em muitos locais 
do Brasil e de outros países.

Todos esses movimentos e limita-
ções legais servem para a proteção da 
vida em todas as suas formas, desde as 
matas até o homem, passando por toda 
a biodiversidade.

O ser humano ainda não entendeu a 
necessidade de conservar, proteger e 
usar com sabedoria e correção os bens 
ambientais e, por isso, ainda sofre risco 
de perecer com todas as outras formas 
de vida. ♦

Energia, água, floresta e vida
Geraldo Margela

Geraldo Margela Correia é 
procurador de Justiça
aposentado
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| na estante

Obra reúne informações idôneas 
sobre identidade de gênero e 
orientação sexual, a fim de combater 
os preconceitos que hostilizam a 
população LGBT e ferem seus 
direitos fundamentais, mostrando que, 
ao contrário da homossexualidade, a 
homofobia tem cura. E, melhor ainda, 
tem prevenção!

LGBT

MARISTELA SIMONIN

Homofobia tem cura
Livro Rápido

ROMANCE

ANDREA NUNES

A Corte Infiltrada
Carpe Diem

Com uma narrativa ágil e envolvente, 
o romance é uma mistura de ficção 
com fatos reais da cena política e 
bastidores da Justiça no Brasil, 
trazendo uma nova forma de pensar 
a corrupção, fomentando o aprofun-
damento da discussão ética sobre o 
limite dos seus mecanismos de 
controle.

INFANTOJUVENIL

BIANCA STELLA

O verdadeiro amor é reconhecido 
pelos olhos do coração. Assim é a 
história da Princesa Júlia, que, 
mesmo tendo passado 18 anos 
dentro de seu castelo, conseguiu 
reconhecer o amor e os valores de 
uma pessoa nobre em um breve 
instante.

A Princesa Júlia e 
o Jovem Matheus
Bagaço

Relançamento da bela obra publicada 
em 1996, do poeta, professor e 
advogado José Rabelo de Vasconcelos 
por seu filho, o promotor de Justiça 
André Rabelo. Escrito em versos, o livro 
fala sobre o fantástico reino de São José 
do Egito, no Agreste pernambucano, 
como um lugar onde a poesia é a lei. 

POESIA

JOSÉ RABELO

O Reino dos Cantadores
Produção independente

DIREITO

AUTORES VARIADOS

Coletânea de artigos jurídicos a respeito 
do princípio da igualdade, entre os quais 
está o artigo do associado Salomão 
Ismail Filho, que trata do “Princípio da 
Igualdade e dos Direitos Sociais 
Prestacionais”, a partir de uma análise 
do direito comparado, reforçando a 
importância de políticas públicas e da 
atuação dos poderes constituídos em 
favor do direito à igualdade. 

Diversos enfoques do
Princípio da Igualdade

DIREITO

FRANCISCO ORTÊNCIO

Nuria Fabris

A obra trata do princípio da 
vulnerabilidade e seus reflexos 
diante da crise da autonomia da 
vontade no mercado, com o 
surgimento de um novo sujeito frágil: 
o consumidor no paradigma da pós-
modernidade.

Direito do Consumidor
e a Crise da automomia 
da vontade

Fórum
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qual encontro elementos modernos 
para escrever sobre esse assunto: “1 O 
homem me levou de volta até a entrada 
do Templo. Debaixo da entrada saía 
água que corria na direção do leste, 
pois o Templo dava frente para este 
lado. A água por baixo do lado sul do 
Templo, ao sul do altar. 2 Então o 
homem me fez sair da área do Templo 
pelo portão norte e me levou pelo lado 
de fora até o portão que dá para o leste. 
Um riacho saía do lado sul do portão. 8 
Então ele me disse: - Esta água corre 
para o leste e desce até o rio Jordão e 
até o mar Morto. Quando entra neste 
mar, ela faz com que a água salgada do 
mar vire água doce. 9 Em todo lugar 
por onde esse rio passar haverá todo 
tipo de animais e de peixes. O rio fará 
com que as águas do mar Morto 
fiquem boas e ele trará vida por onde 
passar. 12 Nas duas margens do rio 
crescerão árvores frutíferas de todo 
tipo. As suas folhas nunca murcharão e 
as árvores nunca deixarão de dar 
frutas. Darão frutas novas todos os 
meses, pois são regadas pelo rio que 

vem do Templo. As frutas servirão de 
alimento e as folhas de remédio”. 
(Extraído da Bíblia Sagrada - Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje, 
Editora Paulinas, pág. 1036 e 1037 - Ez 
47, 1-2. 8-9.12).

Não poderíamos produzir defesa 
melhor para o cuidado que devemos ter 
para com nossos bens ambientais 
titulados nessa matéria.

Volto a defender que nossos rios, 
riachos, córregos, devem ser protegi-
dos, ao menos segundo os regramentos 
do Código Florestal. Lembro também 
que nossas propriedades rurais devem 
reservar para proteção ao menos 20% 
de sua extensão, intituladas tais áreas de 
Reserva Legal. O tema das bacias 
hidrográficas tem que ser esmiuçado 
com todas as suas implicações e 
agressões que ocorrem ou tendem a 
ocorrer sem os cuidados necessários a 
sua higidez. Toda cidade e toda 
fazenda, por mais longe que esteja da 
cidade, faz parte de uma bacia 
hidrográfica, da qual fazem parte 
córregos, riachos, que nas cidades são 
transformados em canais, esquecendo 
todos de sua naturalidade. Grande 

parte dos trabalhos necessários, em 
uma bacia hidrográfica, dizem respeito 
à possibilidade de sua renaturalização.

A água é ao mesmo tempo fonte de 
vida, de energia e igualmente protetora 
das florestas, das quais dependem. As 
águas não se juntam em desertos, a não 
ser em oásis, que são nada menos que 
pequenas manchas de vegetação 
milagrosamente conservadas em locais 
privilegiados, servindo de abrigo aos 
pastores com seus pequenos rebanhos 
criados com grandes sacrifícios.

Por sua movimentação a água leva 
em si energia potencial que pode ser 
transformada, por exemplo, em energia 
elétrica essencial à manutenção do tipo 
de vida que criamos com a civilização 
que originou as cidades e conglo-
merados urbanos e o processo de 
industrialização, grande consumidor de 
energia.

A fonte de energia terrestre nos vem 
do nosso sol que dá origem a outros 
tipos de energia de que necessitamos, 
como o calor, a eletricidade (hoje temos 
as placas que transformam diretamente 
a luz em energia elétrica, sendo energia 
limpa), a movimentação dos ventos, 
que são a fonte de energia eólica 
também transformável em energia 
elétrica já aproveitada em muitos locais 
do Brasil e de outros países.

Todos esses movimentos e limita-
ções legais servem para a proteção da 
vida em todas as suas formas, desde as 
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a biodiversidade.

O ser humano ainda não entendeu a 
necessidade de conservar, proteger e 
usar com sabedoria e correção os bens 
ambientais e, por isso, ainda sofre risco 
de perecer com todas as outras formas 
de vida. ♦

Energia, água, floresta e vida
Geraldo Margela

Geraldo Margela Correia é 
procurador de Justiça
aposentado
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Obra reúne informações idôneas 
sobre identidade de gênero e 
orientação sexual, a fim de combater 
os preconceitos que hostilizam a 
população LGBT e ferem seus 
direitos fundamentais, mostrando que, 
ao contrário da homossexualidade, a 
homofobia tem cura. E, melhor ainda, 
tem prevenção!

LGBT

MARISTELA SIMONIN

Homofobia tem cura
Livro Rápido

ROMANCE

ANDREA NUNES

A Corte Infiltrada
Carpe Diem

Com uma narrativa ágil e envolvente, 
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trazendo uma nova forma de pensar 
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controle.

INFANTOJUVENIL

BIANCA STELLA
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história da Princesa Júlia, que, 
mesmo tendo passado 18 anos 
dentro de seu castelo, conseguiu 
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instante.

A Princesa Júlia e 
o Jovem Matheus
Bagaço

Relançamento da bela obra publicada 
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advogado José Rabelo de Vasconcelos 
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como um lugar onde a poesia é a lei. 

POESIA

JOSÉ RABELO

O Reino dos Cantadores
Produção independente

DIREITO

AUTORES VARIADOS

Coletânea de artigos jurídicos a respeito 
do princípio da igualdade, entre os quais 
está o artigo do associado Salomão 
Ismail Filho, que trata do “Princípio da 
Igualdade e dos Direitos Sociais 
Prestacionais”, a partir de uma análise 
do direito comparado, reforçando a 
importância de políticas públicas e da 
atuação dos poderes constituídos em 
favor do direito à igualdade. 

Diversos enfoques do
Princípio da Igualdade

DIREITO

FRANCISCO ORTÊNCIO

Nuria Fabris

A obra trata do princípio da 
vulnerabilidade e seus reflexos 
diante da crise da autonomia da 
vontade no mercado, com o 
surgimento de um novo sujeito frágil: 
o consumidor no paradigma da pós-
modernidade.

Direito do Consumidor
e a Crise da automomia 
da vontade

Fórum



O promotor de Justiça Manoel Dias 
da Purificação Neto recebeu, em 
fevereiro, Voto de Aplausos da 
Assembleia Legislativa do Estado, 
pelo projeto "Educação e Justiça pela 
Paz" - trabalho desenvolvido no 
Sertão do Araripe, na condição de 
integrante do MPPE. O Voto de 
Aplausos foi solicitado pela deputada 
Estadual Socorro Pimentel.

Inaugurado na cidade de Araripina, 
o projeto “Educação e Justiça pela 
Paz” compreende uma série de 
inciativas junto ao corpo docente das 
escolas, reunindo professores e 
outros profissionais com o objetivo de 
estimulá-los a tratar o currículo 
escolar de forma inovadora e 
motivacional, fazendo com que o 
aluno tenha cada vez mais interesse 
em frequentar as aulas e possam 
a s s i m  a b s o r v e r  v a l o r e s  q u e 
verdadeiramente possam alicerçar 
suas vidas.

Voto de aplausos

A promotora de Justiça Fernanda 
Henriques da Nóbrega foi homena-
geada pela Câmara de Vereadores de 
Chã Grande com o Título de Cidadã 
Changrandense, em solenidade rea-
lizada em abril desse ano. Durante seu 
discurso, a promotora agradeceu e 
disse estar honrada, enaltecendo o 
amor e carinho pela cidade.

Cidadã Changrandense
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No dia 26 de maio deste ano o 
promotor de Justiça Ivo Lima foi 
homenageado com o título de Cidadão 
do Município de Jaboatão dos 
Guararapes, por sua exímia atuação no 
Plenário do Júri nos últimos quatro 
anos. A homenagem, mais que 
merecida, faz jus a sua trajetória de 
perseverança e superação, iniciada na 
cidade de Feira Nova, no interior de 
Pernambuco. 

Filho de agricultores, Lima foi o 
único dentre seus 13 irmãos a seguir 
além da quarta série primária, 
concluindo o 1º e 2º grau em escolas 
públicas da cidade. Mais tarde, concluiu 
também, com louvor, o curso de 
Licenciatura em Matemática, e atuou 
como professor na rede municipal de 
Feira Nova e Lagoa do Carro. Mas 
ainda não era o bastante. 

Em 1999, concluiu como aluno 
laureado o curso de Direito na 
Faculdade ASCES de Caruaru, e 
exerceu por dois anos o cargo de 
Delegado na Polícia Civil do Estado de 
Alagoas,  antes  de  retornar  a 
Pernambuco para exercer o tão 
sonhado cargo de promotor. “Eu 
ouvia meu pai trabalhando conosco na 

roça, falando do trabalho de um 
promotor no júri de Glória de Goitá”, 
recorda ele. 

Desde que ingressou no Ministério 
Público do Estado de Pernambuco, em 
fevereiro de 2004, Lima já passou pelas 
comarcas de Petrolândia, Tacaratu, 
Inajá, Serra Talhada, Floresta, Cabo de 
Santo Agostinho, Panelas, Cupira, 
Lagoa do Gato, Caruaru, Palmares, 
Água Preta, Gameleira, Cortês, Ipojuca 
e Recife. Atualmente, é Promotor de 
Justiça titular de Escada e acumula há 
quatro anos o júri de Jaboatão dos 

Guararapes, que chegou a ser conside-
rado pelo CNJ como o pior do Brasil. 

“Recebi, com muita humildade e 
alegria a notícia do título, primeiro 
porque partiu daqueles que viram de 
perto nosso trabalho, mas também 
porque enaltece o trabalho do nosso 
MPPE”, comentou o promotor. O 
pedido da homenagem partiu de um 
grupo de Jurados que procurou o 
Legislativo, em razão da sua atuação. 
Hoje, a vara do júri de Jaboatão dos 
Guararapes é motivo de orgulho e 
elogios.   

Justa homenagem e uma história para ser contada
Homenageado com o título de Cidadão de Jaboatão dos Guararapes, o promotor Ivo 
Lima revela um pouco da história por trás de sua carreira no Ministério Público

No dia 17 de junho, o Promotor 
de Justiça de Execuções Penais 
Marcellus Ugiette foi nomeado 
membro do Conselho Nacional de 
Políticas Criminais e Judiciárias. A 
decisão foi do ministro da Justiça 
José Eduardo Cardozo. Ugiette 
assume o cargo em julho.

"A responsabilidade é muito 
grande, especialmente no Brasil 
de hoje, ao observarmos as 
questões da violência, crimina-
lidade e a atual discussão quanto 

à maioridade penal, que fazem 
com que o papel do Conselho seja 
ainda mais necessário", comenta 
Ugiette, que já no início do 
segundo semestre iniciará um 
estudo direcionado a política 
criminal e penitenciária para o 
Brasil.

Segundo o promotor, o Conse-
lho deve trabalhar em cima de 
diretrizes, de sugestões, que 
tenham ligação com o anseio 
social. "As políticas criminais e 

penitenciárias devem estar alinha-
das com as políticas públicas que o 
Estado brasileiro confere à popu-
lação", complementa.

Composto por 15 membros, o 
Conselho Nacional de Políticas 
Criminais e Judiciárias é respon-
sável por cuidar, estudar e deli-
berar sobre a política criminal e 
penitenciária de todo o Brasil. Em 
Pernambuco, somente Ugiette foi 
indicado.

 Pernambuco no Conselho Nacional de Políticas Criminais e Judiciárias

Mérito Policial Militar

Promovido a Procurador de Justiça no último dia 10 de 
junho, o colega Geraldo Margela Correia foi agraciado 
com a Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar - 
MPMPM, em reconhecimento aos serviços prestados ao 
povo pernambucano e à Polícia Militar do Estado. A 
entrega da condecoração ocorreu durante a Solenidade 
Militar Comemorativa ao 190º Aniversário da PMPE, 
realizada no dia 11 do mesmo mês, no Parque Dona Lindu.

Os promotores de Justiça Luiz Sávio Loureiro da 
Silveira e Marcellus de Albuquerque Ugiette e o promotor 
de Justiça da Auditoria Militar do Estado de Pernambuco, 
Quintino Geraldo Diniz de Melo, foram homenageados 
pela Associação Brasileira de Integrantes do Batalhão 
Suez - Pernambuco com a Medalha Mérito Batalhão 
Suez, pelos relevantes serviços prestados. A entrega da 
medalha ocorreu em maio, durante a Solenidade 
Comemorativa ao 47º Aniversário da chegada do 18º 
Contingente do Batalhão Suez ao Brasil.

Batalhão Suez: tripla homenagem

A procuradora de Justiça Janeide Oliveira de Lima foi 
agraciada, também em maio, com a Medalha do Mérito 
Nilo Coelho, comenda concedida pelo Tribunal de 
Contas de Pernambuco a personalidades e instituições 
que se destacaram por relevantes serviços prestados à 
sociedade. 

Além de Janeide, foram dez homenageados na edição 
desse ano, indicados pelos sete conselheiros do Tribunal 
e também pelo Conselho Administrativo do TCE.

Medalha Nilo Coelho
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As promotoras de Justiça Bernadete Azevedo e 
Rosemary Souto Maior foram escolhidas pelos 
associados para concorrer ao Prêmio CLAUDIA 
como representantes da MPPE, na categoria de 
Políticas Públicas. A escolha foi realizada por meio de 
votação dos associados em enquete disponibilizada 
no site da AMPPE. As candidatas foram Belize 
Câmara, Maria Bernadete Azevedo e Rosemary Souto 
Maior, tendo as duas últimas empatado em número de 
votos.

A diretoria da AMPPE apresentou as candidatas 
perante o Conselho Deliberativo da CONAMP, que 
acatou a indicação. 

Prêmio CLAUDIA
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ciação, Salomão Ismail Filho, o 
próprio Código de Processo Penal 
prevê a imprescindibilidade do 
promotor de Justiça em todos os 
atos do processo penal, uma vez que 
o Ministério Público é titular da 
ação penal pública. "A Recomen-
dação do TJPE transformou em 
regra algo que deveria ser excessão, 
minimizando e desqualificando o 
papel do promotor de Justiça 
criminal", comenta Salomão. 

A decisão de requerer o julga-
mento do mérito do PCA foi 
tomada após duas tentativas de 
conc i l i ação. A pr ime i ra ,  sem 
sucesso, realizada em março desse 
ano, em audiência no CNJ, e a 
segunda, em junho, realizada em 
sessão no Tribunal de Justiça, onde 
esteve presente o Conselheiro do 
CNJ, Paulo Teixeira. Na ocasião, o 
Conse lho da Magis t ra tura de 
Pernambuco insistiu em manter o 

texto da Recomendação 01-2014, 
apenas propondo uma segunda 
recomendação, no sent ido de 
orientar os magistrados que otimi-
zem as pautas das audiências crimi-
nais na conformidade da presença 
do Ministério Público, sempre que 
possível. 

"Mantida a redação da primeira 
parte da Recomendação 01-2014, a 
AMPPE entende que permanece a 
manifesta nulidade, estando um 
órgão de cúpula do Poder Judiciário 
Estadual a estimular que juízes de 
Direito realizem audiência criminal 
sem a presença do representante do 
Ministério Público", comenta o 
Presidente da AMPPE. Nesse sen-
tido, a Associação, que já informou 
ao Conselho Nacional de Justiça que 
não corrobora com a nova proposta 
de composição apresentada, aguarda 
o julgamento do PCA para susten-
tação oral. ♦

A AMPPE encaminhou no 
último dia 15 de junho, ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), reque-
rimento solicitando o julgamento, 
perante a Plenária do Conselho, do 
p r o c e d i m e n t o  d e  c o n t r o l e 
administrativo (PCA), ingressado 
em janeiro deste ano, em desfavor 
da Recomendação nº 01, de 2014, 
expedida pelo Conselho da Magis-
tratura do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. Considerada uma 
afronta ao princípio do devido 
processo legal e à titularidade da 
ação penal pública, a Recomen-
dação incentiva os juízes com 
competência criminal, no Estado 
de Pernambuco, a real izarem 
audiência sem a participação do 
representante do Ministério Pú-
blico, desde que tenha havido a sua 
prévia intimação para participar do 
referido ato processual.

Segundo o Presidente da Asso- 
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